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interest and quiet humour. At V 1 Archiacis, for instance, we are told that 
Archias, a reputed maker of short couches, was possibly short himself. At 
1. 22 mappa of the same epistle we are reminded of the 'taking ways' of some 
Roman guests in respect of these. At XVIII 36 Thraex we are told that the 
career of a free man as a gladiator was likely to be short. Under the heading 
of human interest one might also include the useful sketches of a triclinium 
(p. 137) and of the shape of the toga (p. 139). 

Some of the more important textual problems are discussed, giving enough 
to whet the appetite of the student interested in this aspect of scholarship. In 
X 37 Dr. Dilke, perhaps wisely, keeps to the reading of the MSS victor 
violens; but might one suggest 'impetuous, headstrong, impulsive' as transla
tions for violens rather than 'forceful'? ( cf. violens Aufidus C III 30). As for the 
Latin, one might be tempted to suggest an original vi ovans or even vi olens 
were it not for metrical difficulty. At XVI 5-7 Dr. Dilke's acquaintance with 
Horace leads him to choose what seems much the preferable reading (ni), and 
at XX 28 he prefers duxit giving what appears a very sensible and probable 
explanation. · 

I have not found any misprints in the notes, except at XVI 19 cui where the 
bracketed '(see note on 2.5)' seems a misdirection. 

The notes are followed by a concise general index, a vocabulary in which 
length of vowels is generously marked, and a useful list of proper nouns and 
adjectives; but prospective buyers should note that the book may be had 
without vocabulary, if so required (Cat. Nos. 2/7848/6 without vocabulary; 
2/7849/6U with vocabulary). 

University of Natal B. H. P. FARRER 

B. C. Dietrich, Death, Fate and the Gods. The Development of a Religious Idea 
in Greek Popular Belief and in Homer (University of London Classical 
Studies III. The Athlone Press 1965), 390 pp., Pr. 75 sh. 

De auteur is er zich wel van bewust, dat de titel van zijn hoek een programma 
inhoudt, dat in zijn veelomvattendheid strenge eisen van zelfbeperking stelt. 
Het is hem gelukt zijn hoofdthema voortdurend in bet oog te houden, het
geen op zichzelf-gezien de omvang van de moderne studies, die hij te 
verwerken had-een bij.zondere prestatie kan worden genoemd. Dat hij in 
zijn talrijke uitweidingen niet steeds even stringent argumenteert, moet echter 
worden vastgesteld. Maar de taak die de schrijver op zich nam, is dan ook 
zeer zwaar. Het is reeds meer dan zestig jaar geleden, dat de nederlandse 
Homerus-uitgever J. van Leeuwen de moderne geleerde, die bet homerische 
epos in een van zijn aspecten behandelde, met Sisyphus vergeleek. 
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Het hoofdthema is niet nieuw: De verhouding van Homerus' goden tot 
1 goden uit de chthonische sfeer, de goden van het volksgeloof, de ,machten' 

van noodlot, wraak en vergelding. Evenals zeer vele onderzoekers ziet de 
schrijver een tegenstelling tussen epos en volksgeloof, weliswaar niet een 
absolute tegenstelling tussen de irrationele machten en de ,rationele' goden 
van de Ilias en de Odyssee, maar toch een ontwikkeling van het godsbegrip 
en de godskennis, die z.i. niet te loochenen valt. Die ontwikkeling van het 
Griekse denken (ook van het godsdienstige denken), van mythos naar logos, 
is een der basis-geloofsartikelen van vele moderne onderzoekers, tot wie ook 
Dietrich blijkt te behoren. De vraag dient evenwel gesteld-zij is door mij 
elders behandeld1 : of deze ontwikkeling voor het godsdienstige bel even 
opgaat. Het zou wei eens kunnen zijn, dat wij slachtoffer worden van gezichts-

1 bedrog. Het epos zou ook wei eens een momentopname kunnen bieden van 
een sociaal milieu, waarnaast de andere, chthonische, wijze van beleven en 
gel oven bestaat, zonder enige ontwikkeling van de ene uit de andere. W eder
zijds zouden deze beide opvattingen van de goden en van hun bemoeienis 
met de mensen elkaar kunnen belnvloed hebben: chthonische mythen bevat
ten rationaliseringen, epische verhalen bevatten irrationele elementen, 
,machten' als Moira, Erinys en Nemesis (als de laatste als zodanig gelden 
mag).-Het is niet mijn bedoeling deze gedachten nader uit te werken; een 
boekbespreking is daarvoor ook niet de plaats. Maar wat gezegd moet 
worden is, dat het historisc.he expose, dat werkt met het begrip ,development', 
een relatie tussen de feiten veronderstelt, die niet, of niet voldoende, wordt 
opgehelderd. Met andere worden: hetgeen in de ,Preface' (p. viii) wordt 
gezegd, dat er sprake is van ,agencies' die in de fantasie des volks levenslot, 
Ieven en dood beheersten, ,but whose power was eclipsed by more tangible gods 
as Greek religion developed', is een hypothese over de ontwikkeling van de 
historische ervaring, maar blijft een vooropgezette mening, die nergens als 
zodanig wordt besproken en nergens wordt aannemelijk gemaakt. Men 
versta mij goed: Er is geen sprake van, dat ik de mogelijkheid van een zoda
nige historische ontwikkeling ontkennen wil. De hypothese van gelijktijdig
heid van ,tangible gods' en ,agencies' heeft echter minstens evenveel kracht 
van waarschijnlijkheid. Want wie van godsdienst spreekt zonder rekening te 
houden met de sociale structuur van de Grieks_e samenleving loopt het gevaar 
zijn ogen te sluiten voor verschillen tussen boeren en slaven enerzijds, en de 
adel aan de andere kant. In dit verband moge als voorbeeld worden genoemd 
de gegevens, die onder de verzamelnaam ,orphische ge<:lichten' zijn samen
gevat (p. 68). Dietrich twijfelt er geen ogenblik aan, dat deze teksten een 

1 
uiting zijn van ,popular belief'. W. K. C. Guthrie, op wie hij zich herhaalde-
lijk beroept, dacht hier echter veeleer aan uitingen van een hoger sociaal 
milieu2• Ook hier is de bedoeling van de recensent niet partij te kiezen, maar 
er slechts op te wijzen, dat Dietrich geneigd is als vanzelfsprekend te aan-

1. BIOR VIII (1951), 209-212. 
2. The Greeks and their Gods (1950), 326ff. 
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vaarden dat bepaalde gegevens illustraties zijn van volksgodsdienst, terwijl 
hierover geen zekerheid bestaat. 

Een bepaald aspect van de godsdienst van bet epos, bet wonder, ontvangt 
bij hem nagenoeg geen aandacht. En dat is des te verwonderlijker, omdat 
juist bier volksgodsdienst en adelsopvattingen blijken samen te gaan, iets 
wat zij die Homerus ,rationeel' verklaren, meestal plegen te ontkennen3• 

Ten eerste zij in dit verband opgemerkt, dat de relatie tussen mensen en 
goden ruimte laat voor de onbegrepen huivering, voor ontzag. Zeker, soms 
is deze thambos een tegenbeeld van opstandigheid: de mens geeft zich niet 
graag gewotinen (Achilles: !lias I, 189ff.). In de tweede plaats is de zelf
openbaring van de goden aan de belden in bet epos een wonderlijk gebeuren, 
omdat bet ,onverantwoordelijk' is, niet aan regels van bet spel van menselijke 
relaties gebonden en daardoor ook niet aan ethische regels van gedrag: bet 
bedrog van Athene tegenover Hector (Ilias XXII, 214ff.) is misschien wel bet 
sprekendste voorbeeld. Dit goddelijk ingrijpen, dit spel van kat en muis, is 
een steen des aanstoots voor alle hedendaagse lezers. Terecht is opgemerkt, 
dat bet goddelijk ingrijpen voor bet moderne gevoel aan bet heroi:sche van 
deze strijd afbreuk doet, ja zelfs alle heroi"ek eraan ontneemt. Maar bet 
heroi"sche (in onze, ik zou bijna zeggen ,sportieve') zin ontbreekt dan ook 
totaal. De goddelijke almacht gebruikt een wonder-n.l. bet onzichtbaar 
terugbrengen van de lans aan Achilles-als middel tot uitvoering van hetgeen 
Hector overkomen moet. Hier is geen sprake van ,Iauter riatiirliche Vor
gange', evenmin als bij de begenadigde Diomedes in zijn Aristeia. Wij 
ervaren dit optreden van de goden als willekeur. De gelovigen van alle tijden, 
in welke godsdienst dan ook, hebben liever gesproken van goddelijke 
almacht, van souvereiniteit der godheid, van menselijke gebondenheid en 
beperktheid-en door bet bewustzijn van dit laatste heeft men tevens ge
sproken van menselijke onderworpenheid, waartegen soms onstuimig 
gerebelleerd wordt, maar deze opstand is ook een godsdienstige daad, geen 
intellectueel betoog. Het spreken van de paarden van Achilles is een andere 
uiting van bet wonder, dat de mens niet verklaren kan. Ook daarop hebben 
rationalistische verklaarders een antwoord: een relict van een oudere fase van 
godsdienstig bewustzijn. Ik zou willen opmerken, dat hiermee wederom een 
ontwikkelingstheorie wordt gehanteerd zonder spoor van bewijs. De irra
tionele elementen zijn in bet epos bewaard gebleven en niet ,uitgezuiverd', 
omdat de hoorders hen ,vanzelfsprekend' vonden, passend in hun wereld, 
hun godsvoorstelling, hun geloof. De allegorische verklaarders van Homerus 
staan in een kwade reuk. Zij die Homerus rationaliseren volgens een eigen 
ontwikkelingsschema van bet Griekse denken, benaderen deze interpreten 
bedenkelijk. De goden behoren, hoewel menselijk van gestalte, thuis in een 
andere wereld; de beschrijving vari hun woning (Odyssee VI, 41-46) bewijst 

3. Voor het volgende zie mijn Het wonder bij Homeros in Hermeneus XVI (1943-'44), 
81-86. 
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dit. Zij mogen zich in de strijd der mensen mengen, zelfs door stervelingen 
gewond worden. Toch staan zij apart, openharen zich als zij het willen. De 
mens heeft hieraan part noch deel. 

De merkwaardigste leemte in dit hoek, waarin een moderne literatuur van 
grote omvang is verwerkt, hestaat naar mijn mening hierin, dat het werk van 
W. F. Otto, Gotter Griechenlands (19342) geheel onvoldoende tot zijn recht 
komt. Dietrich kent het wei, in de Engelse vertaling van M. Hadas (New York 
1954), die hij eenmaal aanhaalt4, maar slechts terloops, zodat Otto in dit 
overzicht van ,modern research' (pp. 179-193) niet de ereplaats krijgt die 
hem toekomt. Vermoedelijk heeft de slechte kritiek van M. P. Nilsson en 
anderen Dietrich afgeschrikt. Maar terecht heeft hijvoorheeld Guthrie 
gewezen op de hetekenis van Otto's werken voor de hestudering van de 
Griekse godsdienst5• Diens typering van de religie van het epos als ,Religion 
der Gestalt' is hizonder gelukkig geweest, en vruchthaar voor de phaenome
nologie van de godsdienst6• Bepaaldelijk hoofdstuk XIII ,The Gods and Fate 
in Homer' (pp. 297-326) zou een wijder perspectief gekregen hehhen, indien 
de Schrijver zowel met Otto als met van der Leeuw rekening had gehouden7• 

Te laat in elk geval dan dat de Schrijver er profijt van heeft kunnen trekken, 
verscheen bet meesterwerkje van de Belgische hoogleraar A. Severyns, Les 
dieux d'Homere (1966). Wat dit grote hoek soms aan helderheid mist, maakt 
nu juist de grote verdienste van Severyns uit. In de heperking toont zich de 
meester, niet aileen bier (in algemene opzet en uitwerking van bet gegeven 
thema), maar ook somtijds in de samenvattingen van de resultaten van 
auteurs, die Dietrich wei kent en verwerkt heeft. Als voorbeelden noem ik 
M.P. Nilsson's overzicht van de verschillende meningen over Moira in bet 
epos (G.G.R., P 100, vergeleken met Dietrich, p. 92ff.) en R. B. Onians' 
heldere bespreking van de verbinding van Lot en bet Spinnen van de levens
draad (The Origins of European Thought, p. 349ff., vergeleken met Dietrich, 
p. 289ff.). Severyns, Nilsson en Onians hebhen de kunst verstaan een moeilijk 
en controversieel onderwerp duidelijk te omschrijven, de argumenten hondig 
samen te vatten en een aannemelijke keuze te doen uit de mogelijkheden. Ook 
als men tenslotte met hen van mening moet verschillen, kan men de genoemde 
kwaliteiten slechts lovend vermelden. Bij Dietrich is het veelal andersom: 
ook als men zijn conclusies aanvaardt (en er is veel, speciaal in het slothoofd
stuk, dat, hoewel niet altijd nieuw, voor velen op zijn minst plausibel zal 
hlijken), legt men het boek met een moe en dof hoofd neer: Er is z6veel 
over hoop gehaald en z6veel betoogd, dat de lezer (en wellicht ook de Schrij
ver) af en toe het gevoel heeft, dat slechts een Sisyphusarbeid is verricht, 

4. Op p. 183 en niet zoals in de index is aangegeven op p. 190. 
5. The Greeks and their Gods, 146-147. 
6. Zie vooral G. van der Leeuw, Phaenomenologie der Religion (1933), 585-593. 
7. Zie voor een beschouwing, die zowel aan Otto als aan Van der Leeuw recht doet mijn : 

De Godsdienst van de Grieken2 (1965), vijfde hoofdstuk: Homerus en de Olympische goden 
(p. 35-50). 
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zonder uitzicht op uiteindelijk succes. Hierdoor dreigt dan een woord van 
erkentelijkheid voor die passages, die met instemming gelezen zijn, achter
wege te blijven. Dat mag echter bier niet gebeuren. Stellig geloof ik, dat Dr. 
Dietrich op veler dank aanspraak kan maken8 • Wat bet echter aan mij on
mogelijk maakt hem in vele van zijn conclusies te volgen is ten dele in het 
bovenstaande aangegeven: 1e. de scheiding van volksgodsdienst en epos kan 
m.i. niet worden aangebracht zoals dat in dit hoek geschiedt; 2e. de a-rationele 
factoren in het epos komen te weinig tot hun recht; 3e. de behandeling van 
de Olympische godenwereld als een eigen schepping, uiting van een zeer 
bepaalde godsdienstige ervaring (volgens Otto's typering ,Religion der 
Gestalt') ontbreekt. En als 4e punt mag ik hieraan dan nog toevoegen, dat ik 
de waarde van de bronnen te weinig getoetst vind aan hun ouderdom. Zo kan 
men uit Herodotus I 65 geenszins concluderen, dat de1ficatie van heroen al 
voor een vroegere periode (dan Homerus) bestaan heeft. Want bet is geens
zins van belang ontbloot na te gaan, welke opvatting over Lycurgus, de 
wetgever van Sparta-die Herodotus aldaar noemt-, de meest waarschijn
lijke is, en eventueel welke de oudste is, die de overlevering ons heeft nage
laten (beide criteria zijn echter niet van dezelfde aard). De ouderdom van 
Lycurgus als gehero1seerde figuur onttrekt zich evenwel volkomen aan onze 
kennis. Derhalve is de bewijsvoering op p. 40 niet ter zake, daar het aldaar 
juist gaat over een tijdsbepaling. Dit is slechts een detail, ik weet het, maar 
ook in passages van meer algemene aard vindt men hetzelfde euvel. Het gaat 
niet aan Plutarchus en Pausanias, de homerische hymnen en Euripides, 
Proclus en Herondas op dezelfde wijze als bronnen te waarderen. Aileen de 
afstand in tijd reeds moet de moderne onderzoeker voorzichtig maken9 • 

Rijksuniversiteit, Leiden W. DEN BOER 

Kultuurbei'nvloeding in die Oudheid, onder redaksie van Professor G. Cronje 
(J. L. van Schaik Bpk., Pretoria, 1966), 99 bladsye. 

Hierdie publikasie in die reeks Openbare Fakulteitslesings van die Fakulteit 
Lettere en Wysbegeerte van die Universiteit van Pretoria bevat die volgende 
ses voorlesings oor aspekte van die onderwerp in die titel hierbo genoem :
Professor P. S. Dreyer sleets die oorgang van 'n mitologiese tot 'n weten
skaplike benadering, soos dit voorkom in die pre-Sokratiese Filosofie; 
Professor A. van Selms gaan nog verder terug en toon aan hoe verreikend en 
blywend die invloed van die Sumeriese kultuur was; Professor P. van War-

8. Zoals ook terecht door F. Vian in REA 1966, 413-414 is betoogd. 
9. Dit is vooral een gebrek bij zijn behandeling van de ,Orphische' gedichten. Het gevaar 

. van een soortgelijke expose is duidelijk aangetoond door bet (bier ontbrekende) werk van 
I. M. Linforth, The Arts of Orpheus (1941). 
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