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VOORWOORD 

In het eerste deel van deze studie behandel ik de functie van 
eusebeia in de Griekse maatschappij en in het persoonlijk leven 
als achtergrond van het aan de orde gestelde probleem. Daarbij 
onthoud ik mij van détaillering, ook in de opgave der gegevens, 
die ik aan de vele boeken en artikelen, welke in de vorige en vooral 
in deze eeuw aan de Griekse religie zijn gewijd, heb ontleend. 
Hier en daar citeer ik een m.i. bondige formulering of veroorloof 
mij een polemische opmerking. Slechts in die hoofdstukken over 
eusebeia, welke in bijzonder nauw verband staan met de uiteen
zetting over de verhouding tussen de Griekse vroomheid en de 
cardinale deugden, heb ik naar volledigheid in het aanhalen der 
bewijsplaatsen uit de overlevering gestreefd. Het materiaal voor 
de capita over de functie van eusebeia dank ik dus zo goed als 
geheel aan de arbeid van vakgenoten; voor het erkentelijk gebruik 
ervan draag ik zelf de verantwoordelijkheid. 

Dat mijn collega's Kamerbeek en Thiel deze verhandeling na. 
kritische lezing ter publicatie wilden aanbieden in de reeks der 
Mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, stel ik op hoge prijs. 

D.L. 





I. TERMEN EN BETEKENISSEN 

Ofschoon het eerste deel van de volgende uiteenzettingen een 
poging betekent, om, zij het ook in beknopte vorm, duidelijk te 
maken, welke inhoud de Grieken aan evaé{3eta gaven en welke rol 
zij in hun maatschappelijk, politiek en persoonlijk leven vervulde, 
is het verhelderend om, bij wijze van praeludium, na te gaan, 
wat de grondbetekenis van waé{3eta is geweest. Wij komen daarmee 
voor de vraag te staan: wat was de oorspronkelijke zin van de 
stam ae{3 en - daarmee in nauw verband - hoe blijkt deze in 
het gebruik van de termen evaé{3eta (evaé{3ta) , fhoaé{3Eta, tlaé{3Eta, 
àaé{3'YJp.a, avaaé{3eta, aé{3aç en de daarmee verwante verba, adjectiva 
en adverbia. Evenmin als door de ons overgeleverde definities 
verkrijgen wij bij het zoeken naar een antwoord hierop een volledig 
bevredigend resultaat, maar wél enig licht. Een zo gecompliceerd 
begrip wordt niet tot zijn wortels benaderd door definities, noch 
door etymologische of semasiologische nasporingen, noch door 
minutieuze ontleding van woordgebruik in litteratuur of in 
inscripties. Evaé{3Eta doordrong het gehele leven der Grieken, hun 
kunst, hun ethiek, hun filosofie: wie zal durven pretenderen door 
een woord- of tekstonderzoek zich een volkomen beeld te kunnen 
vormen van de Griekse vroomheid 1 Toch is het nodig, ook in dit 
onderzoek naar de verhouding van evaé{3Eta tot de ethiek, iets te 
zeggen over de basisbetekenis ; het peilen daarnaar is immers toch 
één der middelen, om een juiste voorstelling trachten te verwerven. 

De grondbetekenis van de stam ae{3 schijnt te zijn: uit ontzag 
terugwijken voor. Met aé{3ea{}at enz. wordt uitgedrukt een gevoel 
van ontzetting, van verstomd staan, van verbazing, in het kort 
van {}áp.(3oç 1); ook van schroom, aic5wç, van eerbied, van be- en 
verwondering, dyaa{}at. Vrees vormt ook een belangrijk element: 
{}eovc5fJç, c5ec5téllat 'foVç {}eovç. Evenmin echter als de zin van ons 
woord godvrezend of van de term vreze des Heren uitsluitend 
in angst opgaat, wordt aé{3ea{}at gedekt door c5ec5téllat of cpo{3eïa{}at, 
ook al wordt in de overgeleverde litteratuur tussen cpó{3oç en 
evaé{3eta verband gelegd, ja zelfs er soms sprake schijnt te zijn 
van identificatie 2). 

1) Hierop wijst m.i. terecht steeds weer A. J. Festugière, o.a. in zijn 
artikel over de Griekse religie in Histoire générale des Religions. 

2) Ik doe slechts enkele grepen. Bias (Dieis, Vorsokratiker lP, p. 217), 
Critias, fr. 25, Antiphon 127. Uit vrees voor straf van de goden onthielden 
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8 EUSEBEIA EN DE CARDINALE DEUGDEN 

Het gevoel van ontzag en schroom voor Machten in natuur en 
mensenleven, tegenover wie de Griek zijn nietigheid, beperktheid 
en eindigheid besefte, omdat hij deze ervoer als oneindig sterker 
dan hijzelfl), ging gepaard met de behoefte aan het bezweren 
van de vernietigende invloed, die zij konden uitoefenen en aan 
het tonen van erkentelijkheid voor de zegeningen die zij brachten. 
Hij wil de goden geven de Ttflf}, de waarde, die hun toekomt. Aldus 
gaat de betekenis van aéPea-&at deels op in het eren van de goden 2). 
Het is misschien zelfs de vraag of ontzag en eer-bied als spontane 
gevoelens op zichzelf niet reeds van de aanvang af dat eren 
inhielden 3). In ieder geval bestond er een zeer innig verband 
tussen de -&áflPOÇ en de drang tot eerbetoon, tot Ttfliiv -rouç -&eoVç, 
de eerste plicht van alle Grieken 4), een der alleroudste der -&éfltMeç 
of äyeacpot VÓflOt. 

Het gebruik van aéPea-&at enz. bewijst dit reeds voldoende. 
Naast de inhoud "vol ontzag staan tegenover goden" treffen wij 
in de na-Homerische litteratuur steeds weer aan die van "vol 
vroom ontzag, vervuld van religieuze huiver eren, vereren van de 
goden". Dit feit maakt de vorming van efJaépeta pas begrijpelijk. 
Immers het op goede, juiste wijze (ev) religieuze schroom of eerbied 
ondervinden kan men zich niet indenken; dat gevoel komt spontaan 
op, is niet met goed of verkeerd te typeren. Maar wel het tonen 
van eerbied, het vereren, het huldigen van die tot -&áflpoÇ dringende 
Machten. 

Sedert Theognis komt efJaépEta in de litteratuur voor in de zin 
van goede gezindheid, goede houding tegenover de goden, blijkend 

velen zich van wandaden, waren tVUt{JEÏç. Epicurus beschouwde, zoals 
bekend, de algemeen heersende religieuze vrees &ls oorza.a.k van veel ongeluk. 
Ongeletterde mensen moeten in die godsdienstige angst gesterkt worden 
als prikkel tot goed levensgedrag, lezen we bij Strabo (1.8). Zie ook XV.l.60 
voor de angst, die volgens sommigen a.a.n de tVué{Jua van de volksma.ssa. 
ten grondslag ligt. H. Bolkestein wa.a.rschuwt tegen de neiging, om tVui{Jua 
uitsluitend op te vatten als OtolÉvaL TOVÇ ihovç: Theophrast'a Oharakter der 
Deiaidaimonia, p. 4. 

1) Ol "etlTTOVtç = ol (hol. Een essentiële trek ook van de Griekse 
vroomheid: de goden zijn machtiger, sterker dan de mens. Afhankelijkheids
gevoel van hogere machten blijkt uit tal van pla.a.tsen in de overlevering. 
Zie o.a. A. J. Festugière, Peraonal religion among the Greeka, p. 26. Max 
Wundt, Geachichte der griechiachen Ethik, I, p.p. 27 vlg. 

I) Ons woord vroomheid dekt niet de betekenis van tVué{Jtta. De inhoud 
van het Griekse begrip kan worden benaderd door combinatie van gods. 
vrucht en godsdienstigheid. Trouwens, ook vroomheid wordt in verschillende 
'3chakeringen gebruikt. "Die Griechen haben kein Wort für Religion und 
auch Frömmigkeit läszt sich eigentlich nicht auf Griechisch wiedergeben" . 
U. v. Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, I, p. 15. 

3) Zie p.p. 21 vlg., Plato, Protag. 32280 schijnt dit te bevestigen. 
') Zie voor bewijspla.a.tsen in allerlei schrijvers: J. C. Bolkestein, 

·OULOÇ en Evut{JfJç, p.p. 200 vlg., W. J. Terstegen, EVUE{JijÇ en ·Ouwç, 
p.p. 145, 152. 
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EUSEBEIA EN DE CARDINALE DEUGDEN 9 

Ie uit een goed levensgedrag, dat overeenstemt met de wil der 
goden als handhavers en beschermers van recht, orde en zede en 
2e in het volbrengen van godsdienstige handelingen als gebeden, 
offers enz. 

Er tegenover staan àaé{3Eta, een term, die allerlei schakeringen 
van tekort of ontbreken van eerbied tegenover de goden, van 
verkeerde opvattingen omtrent hen, ja zelfs loochening van hun 
bestaan aanduidt 1), en éJvaaé{3eta. Dit laatste woord wordt op geen 
enkele plaats gebruikt in verband met schending van of nalatigheid 
ten opzichte van de conventionele cultus; steeds wordt het ge
bezigd in situaties, waar sprake is van vergrijp tegen de heiligste, 
door de goden gesanctionneerde wetten en zeden of van goddeloze 
gezindheid. Ofschoon daarbij het sociaal-ethische betrokken is, 
meestal ligt het accent op het irreligieuze karakter van de wandaad 2). 

1) Zie p.p. 63. 
I) -dvaaifJela c.s. komen in hoofdzaak voor in de tragedie. Aesch. Agam. 

219, Choeph. 704, Eumen. 533, 910. Soph. Oed. Col. 1190. Antig. 301. 
514 vlg. 924. Tra.ch. 1245. Alias 1293 vlg. Eurip. Med. 755, 1287, 1328, 
1383. Hel. 1028. Iph. Taur. 694. Cycl. 289. fr. 882. Na ± 400 wordt het 
zo goed als geheel door áai{Jela enz. overvleugeld. 
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Il. DEFINITIES 

Uit de Oudheid zijn ons enige definities overgeleverd. 
Socrates zegt bij Xenophon 1): Ó l1ea Tà :n:eet TOVÇ o.eovç vóptpa 
eMwç oeo.wç uv ~p.ïv evaefJ-Y]ç wetapévoç e't'Yj. 

2 In Plato's Euthyphro 2) worden öawv en evaefJiç als TO :n:eet 
T-Y]V TWV o.ewv o.eea:n:elav pieoç 'WV ótxa{ov gedefinieerd. 

3 De z.g. Platonische definities 3) luiden: 

EvaifJeta : &xawaVv'Yj :n:eet o.eovç. 
óVvap.tç o.eea:n:evnx-Y] o.ewv ÉxoVawç. 
:n:eet o.ewv np.ijç v:n:óÎ.'Yjtptç oeD/j. 
È:n:taT~p'Yj TijÇ :n:eet o.ewv npijç. 

4 Een definitie uit de Peripatetische School '): Schrijvende over de 
c5txawaVv'Yj zegt daar de auteur: ' Ean c5è :n:eWT'Yj TWV c5txaw
avvwv :n:eoç TOVÇ o.eovç, elTa :n:eoç c5a{povaç, slm :n:eoç :n:aTe{c5a 
xat roveiç, elTa :n:eoç TOVÇ XaTotxop.ÉvOVç· Èv olç ÈaTLv ~ evaifJeta 
iJTOt pieoç oVaa c5txawaVv'Yjç ~ :n:aeaxoÎ.ov-&oVaa. 

5 Een Stoïcijnse 5): T-Y]v ràe àaifJetav xax{av oVaav, urVOtaV elvw 
{)ewv o.eea:n:elaç, T-Y]V c5è evaifJetav . .. È:n:taT~p'Yjv o.ewv o.eea:n:elaç. 

6 Bij Polybius 6) lezen wij een omschrijving van àaifJ'Yjpa; wij 
mogen het omgekeerde van de inhoud daarvan als bepaling van 
evaifJeta beschouwen. ' AaifJ'Yjpa pèv ràe elvat TO elç TOVÇ o.eovç 
xat TOVÇ roveiç xat TOVÇ Te~wmç ápaeTávetv. 

7 Aristides 7) zegt: To c5è eVaefJiç Gvv{aTaTat Èx TijÇ cp'VGtxijç :n:aea
T'Yje~aewç 8) TWV :n:eoç TOVÇ o.eovç c5txa{wv xat vop{pwv. 

8 De Sceptici definiëerden misschien evaifJeta als È:n:t(JT~p.'Yj o.ewv 
o.eea:n:elaç 9). 

Een van de stellingen 10) van W. J. Terstegen (men vergelijke 
zijn dissertatie Eusebes en Hosios, p.p. 2, 3 en 129) luidt: de 
definitie van eVGifJeta bij Aristoteles (1250b 22) en die van àaifJ'Yjpa 

1) Mem. lV.6.2 vlg. 
2) 12e. 
8) 412e vlg. 
') (Aristot.), IIEet dee-rwv "al "a",wv. 1250b 22. 
5) Stob. Eth. II, 68. 
8) XXXVII, Ic. 
7) Art. Orat. 1.5.8. 
8) Met Terstegen, l.c. p. 129 vertaal ik: natuurlijke naleving. 
e) Sext. Empir. adv. phys. 1.123. 

10) Stelling V. 
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EUSEBEIA EN DE CABDINALE DEUGDEN 11 

bij Polybius (XXXVII l.c.), als ook de definities van TO wue(Jéç 
en van TO ÖUWV bij Aristides (Art. Orat. I 5.8) stemmen niet overeen 
met het spraakgebruik. Dit is volkomen juist. Niet alleen om de 
onvolledigheid, in zoverre het door Terstegen zelf en door J. C. 
Bolkestein afdoend bewezen sociaal-ethisch karakter van wué(Jeta 
en ÓUtÓT1jÇ in de betreffende bepalingen onvoldoende tot zijn recht 
komt, maar ook omdat evué(Jeta in religieuze zin een wijder terrein 
beslaat en dieper betekenis heeft, dan de boven gestelde inhouden 
doen vermoeden. Hetzelfde geldt voor de Platonische definities 1). 
Wij motiveren hier niet onze bewering; in het verloop van deze 
verhandeling hopen wij de juistheid ervan te bewijzen. Voorlopig 
zij dit gezegd: de ons uit de Oudheid overgeleverde definities van 
Evué(JEta geven ons geen bevredigend, want slechts onvolledig, 
beeld van dit begrip. Wij moeten zoeken naar andere gegevens 
- naast die der definities overigens, die ons waardevol materiaal 
leveren - om de betekenis ervan te benaderen. 

1) Naar aanleiding hiervan schreef ook J. C. Bolkestein in haar dissertatie 
op p. 3 reeds vóór Terstegen: "De misvatting omtrent de juiste zin der 
woorden is goeddeels toe te schrijven aan het feit, dat reeds Griekse 
schrijvers, vooral Plato, bij de poging tot definiëring van ÓC110Ç en tVC1EPYiÇ 

uitsluitend met hun godsdienstige betekenis hebben rekening gehouden, in 
strijd met het algemene spraakgebruik". 
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lIl. DE CULTUS ALS EEN KUNDE 

Voor het verwerven van een juist begrip omtrent de betekenis, 
die in Hellas aan waé{3eta werd gehecht, vestig ik de aandacht 
op het verband, dat na ± 400 in de ons overgeleverde litteratuur 
wordt gelegd tussen kennis , weten en evaé{3eta of ÓatÓi1']ç. 

In Plato's Euthyphro 1) komen Socrates en zijn partner tot een 
bepaling van ÓatÓi1']ç als bltai~/-,1'] alï~aewç "at c5óaewç {holç , een 
bepaling, waarmee Socrates (Plato) het overigens niet eens blijkt 
te zijn. In de lijn van het algemeen-Socratisch denken, dat de 
àeei-YJ als een weten, als begrip opvat 2), wordt in Plato's Laches 3) 
inzicht in de wijze van omgang met de goden nodig geacht, wil 
men op ÓatÓi1']ç aanspraak maken. Eveneens in Xenophon's 
Memorabilien '), waar Socrates eerst de evae{3-YJç definieert als Ó iOVÇ 
{}e0i5ç ïtWnv, maar even verder, nadat hij op de noodzaak heeft 
gewezen, dat de vrome moet weten, in welke vormen die gods
verering moet geschieden, hem evae{3-YJç noemt, die de vÓ/-,l/-,a 
omtrent de goden kent. Ook in de Stoa leefde de opvatting, dat 
de deugden bltai~/-,al waren 6); consequent daaruit volgend wordt 
in hetzelfde verband de àaé{3eta gedefinieerd als liyvola {}ewv 
{}eeanelaç. Een Stoïcijnse beschrijving van de priester bevestigt 
dit: hij moet zijn: lWteteoç VÓ/-,wv iWV nee/. {}va{aç "at evXàç "at 
"a{}ae/-,ovç "at lc5evaetç "at návia ià iOtaVia. Diogenes Laertius 8) 
levert als Zeno's mening over: {}eoae{3elç ie iOVÇ anovc5a{ovç' È/-,neleovç 
yàe elval iWV neet {}ewv vO/-,{/-,wv . . . M óvovç ie iee1aç iOVÇ aorpovç' 
Ènta"érp{}at yà{! neet {}vaewv, ic5evaewv, "a{}ae/-'wv, iWV aÀÀwv iWV 
neoç {}eovç obtelwv 7). Ook onder de Sceptici kwam deze inter
pretatie van de evaé{3eta voor 1). Plutarchus vertelt van de veldheer 

1) 14e. 
2) Zie b.v. Xen. Mem. IV.6.1, vlg. PI. Prot. 360d. Lache'3 199a vlg. 

Vgl. ook Gorgias 495c en de Platonische definities, p. 10. 
S) 19980. 
') IV.6.2 vlg. Vgl. voor het weten ook 1.1.16. De eerstgenoemde plaats 

bevat in overeenstemming met het programmatische karakter van de laatste 
de eerste ons bekende theoretische behandeling van de EVGEfh]ç. J. C. 
Bolkestein, l.c., p. 82. 

6) Zo heette de <5/"aloGvv1] b.v. ÉTCUJTfJl-'1] àTCOVEI-'1]T/"", Tfiç àçlaç É"áGTcp : 
Stob. Eth. 11.6.5. 

e) VII. 11 9. 
7) Zie verder Terstegen, l.c., p. 65, die tevens terecht waarschuwt voor 

de misvatting, dat in de Stoa steeds wGif3ua in religieuze zin werd ge
interpreteerd. Verschillende Stoïcijnen bleven niet bij deze beperkte op
vatting staan. Zie b.v. Stob. 1.35.1 vlg. en Terstegen, l.c., p.p. 64 vijl. 
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EUSEBEIA EN DE CARDINALE DEUGDEN 13 

Aemilius Paullus 2), dat deze door de nauwgezette opvatting van 
zijn functie als augur een levend bewijs was voor de juistheid der 
meningen van zulke filosofen, die de evaéf3eta als een lTCUn:~f-l?J 

opvatten. Onder de z.g. Platonische definities 3) komt ook de 
bepaling van evaéf3eta als lmaT~f-l?J TijÇ neet {}ewv Ttf-lijç voor. Een 
plaats in de eveneens Platonische Epinomis geeft aanleiding tot 
het vermoeden, dat ook in deze dialoog de besproken opvatting 
wordt gehuldigd. Er wordt immers gezegd, dat de leiders in een 
staat de intellectuele capaciteiten moeten bezitten voor het leren 
van de {}eoaéf3eta 4). 

Na het opsommen van de tot onze beschikking staande bewijs
plaatsen en de beknopte behandeling er van komen wij tot de 
volgende slotsom. In sommige kringen werd evaéf3eta als kennis 
of kunde omtrent de cultus der goden opgevat. Ofschoon wij veilig 
mogen vooronderstellen, dat deze overtuiging reeds vóór ± 400 
algemeen onder het volk leefde en misschien ook in geschriften 
onder woorden is gebracht, is ons daarover vóór die datum niets 
bekend. Daarna treffen wij haar uitsluitend aan in werken van 
denkers en van publicisten, die onder hun invloed staan. In een 
tijd, toen cpeóv?Jatç, aocpta, v0i5ç, aVveatç en lmaT~f-l?J in het algemeen 
bij het ontleden van het wezen der aretai en der aretë sterk op 
de voorgrond kwamen 5), trok, waarschijnlijk onder de invloed 
daarvan, ook de verstandelijke zijde van de evaéf3eta en van de 
ÓatÓT1')ç in formele zin de aandacht 6). 

1) Sext. Emp. adv. Math. IX.123. 
2) v. Aem. Paul. 3. Plutarchus' eigen vroomheid berustte op andere 

gronden. Wél moet opgemerkt worden, dat hij in de biografie van Pericles (6) 
EvatifJEla opvat als kennis omtrent de goden. En interessant is ook, dat 
men in zijn Quaest. Conv. 1.1.4 watifJEIa waarschijnlijk met godsdienst
kennis, theologie mag vertalen. In hetzelfde werk (111.1.3) komt waEfJT]ç 
voor in de zin van godsdienstig onderlegd. Zie Terstegen, l.c., p . 80. 

3) 413a. 
') 992d. Overigens blijkt uit 989c, dat het kennen van de TtiXV7] van 

de cultus deorum niet voldoende is, noch de uiterlijke verering; het be
langrijkste is in waarheid de à(!ETT] te beoefenen. 

5) Zie p.p. 60 vlg. 
6) Zie b .v. PI. Laches 199a. Xen. Mem. 1.1.16. 
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IV. 'Evat{Jua ALS CONTRACT 

Wij lezen in Plato's Euthyphro 1): P,Ó(!WV Yàe nw ~txatov ni 
öawv. Dit is de mening van Euthyphro, een soort profeet en 
"theoloog" , die even verder (e) deze bewering iets uitbreidt: 
ToVTO TOtvvv lp,otye ~oxû TV p,t(!OÇ ToV Mxatov elvat evae{Jtç TE xal 
öawv TV :ne(!l Ti}V nov {}ewv {}e(!a:nelav. En wanneer Socrates dan 
later 2) concludeert, dat Euthyphro de ÓatÓT1Jç opvat als een 
È:ntaT~P,1J ah~aewç xal Maewç {}eoïç, bevestigt dit zijn partner. 
Hier blijkt dus, dat eVaé{Jeta, c.q. TV öawv hier wordt beschouwd 
als een onderdeel, een vorm van btxawavV1J. Socrates verwerpt 
deze opvatting: het verkeer met de goden berust niet op een 
soort koehandel. In Plato's Gorgias komt dezelfde mening naar 
voren. Weliswaar wordt in die dialoog het {jawv tegenover de 
goden duidelijk onderscheiden van het Mxawvt€genover de mensen 3), 
maar ongetwijfeld wordt ook daar onder vroomheid verstaan : 
de goden geven wat hun toekomt i). Dit idee ligt ook in Gorgias' 
Epitaphio8 opgesloten, waar de redenaar de in de strijd gevallenen 
noemt aep,vol :n(!àç TOVÇ {}eovç TqJ Mxaup, d.w.z. zij toonden zich 
godvrezend door de goden te geven, wat zij behoren te krijgen 5). 
Xenophon stelt in zijn Apologie van Socrates (22) àae{Ji}ç :ne(!l 
{}eoVç tegenover lMtxoç :ne(!l àV{}(!cfmovç. Waarschijnlijk is het, dat 
hier als inhoud van evaé{Jeta moet worden opgevat de ~txawavV1J 6). 
Men kan hiervoor ook aanhalen een spreuk van één der zeven 
Wijzen, van Cleoboulos 7): à~txtav p,taûv, evat{Juav tpVÀáaaetv. De 
praegnante uitdrukkingswijze geeft steun aan deze interpretatie. 

1) 12d. 
I) 14e. 
') Voor de verwantschap der begrippen zie J. C. Bolkestein, l.c., 

p.p. 128 vlg. Bij Terstegen l.c. passim. Zij ligt op het sociaal·ethische terrein. 
In deze verhandeling komt alleen de religieuze zin van Wr1ÉpEla c.q. Ór1IÓT1/Ç 
op de voorgrond, al roeren wij telkens ook de andere betekeni886n aan. 

') 507b. 
') Ik wijk af van de vertaling door Bolkestein, l.c., p. 85 gegeven: 

"eerwaardig in hun verhouding tot de goden door hun zedelijk gehalte". 
M.i. toont zich de schrijfster hier dupe van haar soms te sterke neigingen 
wr1ÉpEla en Ór1IÓT1/Ç in sociaal·ethische zin op te vatten. M.i. hebben wij 
hier met de religieuze zijde te maken. De redenaar gebruikt zinrijk 
r1Epvol (r1Épopal). Bovendien komt met mijn interpretatie de tegenstelling 
met het volgende, waar de houding der gevallenen tegenover de mensen 
wordt geroemd, tot zijn recht: niet zonder betekenis in de zeer verzorgde 
stijl van deze passage . 

• ) Vgl. ook Xen. Mem. 1.1.20. 
f) DieIs, Vor8okratiker lP, p.p. 214 vlg. 
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Ik wijs nog op de z.g. Platonische definitie 1): evaif3Eta' I5t"awaVv'1 
neeL f}eovç (412e). Aristoteles gebruikt in zijn werken over ethiek 
nooit evaéf3eta in religieuze zin. Toch vermeldt Stobaeus, 2) sprekende 
over diens p.ea6Trrr:eç, dat door deze denker (of door zijn school 1 ) 
evaéf3eta en óat6Tr/ç als onderdelen van I5t"awaVvr] werden beschouwd; 
evaéf3Eta zou zijn een Utç f}ewv "aL l5atp.6vwv f}eeanevTt"fJ, óat6Tr/ç 
een Utç I5t"a{wv TWV neoç TOVÇ f}eovç "at "aTOlX0p.ÉvOVÇ. Waarschijnlijk 
gold deze opvatting in Peripatetische kringen. Immers in de 
verhandeling lIeeL àeeTwv "aL "a"twv 3) wordt de I5t"awaVvr] tegen
over de goden als de eerste der I5t"awavvat genoemd en even verder 
lezen wij: 1] evaéf3Eta p.éeoç oVaa I5t"awaVv'YJç. En Stobaeus 4) haalt 
als mening van Aristoteles aan, dat er drie vormen van àÖt,,{a 
kunnen onderscheiden worden: àaéf3eta, n).eove~{a en iJf3etç,. àaéf3Eta 
wordt dan omschreven als 1] neet TOVÇ f}eovç n).'YJp.p.é).eta, d.i. het 
zichzelf meer aanmatigen dan een mens betaamt, het niet aan de 
goden geven, wat hun toekomt. Wat de Stoa betreft, uit deze 
school is een bepaling overgeleverd van óat6T'YJç als naeeXop.éV'YJ 
maTovç "aL T'YJeoVV-raç Tà neoç TO f}eïov l5t"ata 6). Deze berust waar
schijnlijk op de interpretatie van vroomheid als I5t"awavV'YJ tegenover 
de goden 6). Evaéf3Eta c.q. Óat6T'YJç schijnt beschouwd te zijn als 
een secondaire ({mOTeTayp.év'YJ) àeeTfJ, vallende onder de I5t"awaVv'YJ 7). 

Vele andere voorbeelden zijn aan te halen voor de innige ver
binding tussen evaéf3Eta en I5t"awavv'YJ 8), maar zij zijn van algemene 
aard of betreffen de sociaal-ethische zijden, zodat zij voor de 
verheldering van ons onderwerp niet veel opleveren. Op enkele 
gegevens wil ik nog wijzen. In Plutarchus' biografie van Alcibiades 9) 
betekent àaef3eïv àl5t"eïv tegenover de goden, d.w.z. het hunne de 
goden onthouden. Aristides gaf - zie boven - de definitie: 
To l5è evaef3èç avv{a-raTat i" Tijç T'YJefJaewç TWV neoç TOVÇ f}eovç l5t"atwv 
"aL vop.{p.wv 10). 

Wij zien uit deze citaten, dat in de litteratuur na ± 400 her
haaldelijk de opvatting van evaéf3eta als justitia adversus deos 

1) Ik laat hier de grote vraag in het midden, of deze definities veel met 
de Academie te maken hebben. 

I) Eth. lI.6.17. 
a) 1250b 22. 
') Flor. 1.18. 
6) Zie von Arnim, Fr. Stoic. vet. ID, p. 67.4. Voor Zeno: Diog. Laart. 

VII. 11 9. 
') Terstegen, l.c., p. 65. 
7) Stob. Eth. lI.6.5. 
8) Zie passim Bolkestein en Terstegen, l.c. voor identificaties van wa6fJèç 

en Ó{"alOv. Beide auteurs wijzen ook herhaaldelijk op de verschillen tussen 
wa6fJ~ç en DalOç aan de ene, (j{"aloç aan de andere zijde. 

') 19 en 22. Zie Terstegen, l.c., p.p. 78 vlg. 
10) Art. Orat. 1.12.5. 
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(Cicero) is te vinden; zij leefde, zolang er Grieken waren. De goden 
moest men geven, wat hun toekwam; dat was (}txawv. In genen 
dele bewijst dit, dat hun EvalfJeta daarin opging. Afgezien van het 
feit, dat de boven aangehaalde citaten niet zeer groot in aantal 
zijn en vaak uit hun verband zijn gerukt, zodat wij b.v. niet 
mogen zeggen, dat bepaalde aanhalingen de volledige mening van 
een denker of van een gehele school weergeven, bewijzen andere 
gegevens zonneklaar, dat de Griekse vroomheid niet eenvoudig te 
typeren is door het beginsel do ut des. Ongetwijfeld wekt zij 
- evenals trouwens de Romeinse - daarvan maar al te vaak 
de schijn. Levert reeds Homerus ons niet frappante voorbeelden 
van verhoudingen tussen goden en helden, waaruit blijkt dat 
mensen menen recht te hebben op de hulp van goden, omdat zij 
zelf aan hun plichten tegenover die goden hebben voldaan? En 
vermeldt ons Hesiodus 1) niet, dat eenmaal in Sikyon goden en 
mensen ÈX(!tVO'll7:o en het op die conferentie eens werden over offers? 
Ging niet de Athener Telesinos uit van het gevoel van recht op 
wederdienst, toen hij als wijdingsopschrift voor Athene op de 
Acropolis liet beitelen: (/>ae{}svl, Èv àX(!OnóÀEt TEÀEaivoç äyaÀf1: 
àvlfh}xEt K~T(r)wç, ol xat(!ovaa (}t{}olYJç äÄ{Ä) àva{}ûvat 2)? 

Ik beperk mij tot deze drie aanduidingen, typerend genoeg voor 
het algemeen heersend besef en voor de geest, waarin menig gebed 
werd uitgesproken, menig offer gebracht en menig wijgeschenk aan 
de goden geschonken. En welke ga ven dan met name wel werden 
verlangd, zegt ons o.a. het gebed, dat op Creta jaarlijks de Koureten 
richtten tot het pas op de Dictë geboren godkind Zeus: "Spring 
(misschien bespring) ons de (graan)potten en spring in de wollige 
kudden, in de korenakkers spring en in de gewinbrengende bijen
korven. Spring ook in onze steden, spring ook op de zeebevarende 
schepen, spring in de jonge burgers, spring ook in de schone 
zede 3)". 

Ons schijnt het te grenzen aan profanatie te zeggen : "de goden 
schenken mij veel. Dus geef ik hun wat terug, zoals ik dat doe aan 
mensen, die mij iets schonken of diensten bewezen. Maar omgekeerd 
mag ik van de goden iets verlangen, wanneer ik getrouw aan mijn 
verplichtingen tegenover hen voldoe". De gedachte aan genade 
der goden schijnt de Grieken, zo wij alleen afgaan op deze inhoud 
van EvalfJeta, ver te liggen. Wij moeten echter bedenken: le dat 
de Grieken in dezen en in het algemeen een directness vertonen, 

1) Theog. 535 vlg. 
2) I.G.A. IV.373, 231, p. 131. 
3) Zie de behandeling van deze gebedshymne by Nilsson, Geschichte der 

griechischen Religion, 1.1, p. 299 met noot. 
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die ons vaak zeer vreemd aandoet, ja kan stuiten 1), 2e dat vele 
bidders ook heden ten dage in het diepst van hun gedachten 
hetzelfde hopen als vele Grieken, 3e dat de goden voor het bewustzijn 
van de Grieken in hoge mate het karakter van natuurmachten 
behielden, van krachten, die bezworen moesten worden door offers, 
gebeden enz. In evaé{3eta lag een sterk magisch element verscholen. 
4e dat de inhoud van de Griekse evaé{3eta niet is uitgeput met 
&xawavP1J tegenover de hogere Machten. Ook de Grieken kenden 
de spontane drang tot verering uit ontzag voor de goden, ja - wij 
zagen het - {}áfl(3oÇ was er de basis van. En Grieken waren het, 
die hun evaé{3eta zuiverden tot een spirituele verering. In het 
hoofdstuk over ethisering van de Griekse vroomheid komen wij 
hierop uitvoerig terug. 

1) Ik Bomde enige treffende voorbeelden daarvan op in Athene, Hellas 
van Hellas, p.p. 117-122; zij zijn met andere uit te breiden. 
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V. ALGEMENE GRONDEN VOOR waéfleta 

Pisistratus, Nestor's zoon, zegt in de Odyssee 1) tot Mentes, alias 
Pallas Athene: alle men.sen hebben goden nodig. In de latere over
levering vermeldt Plato 2) al;; mening van Protagoras, dat de mens 
van nature evaeflijç of {hoaeflijç is. Xenophon 3) zegt hetzelfde met 
zijn vraag: welke andere soort wezen.s dan men.sen vereren goden? 
En Plato ') noemt het mensengeslacht {}eoaefléa-ra-rov náv-rwv Crpwv. 
Het is mogelijk, dat reeds vroeger deze opvatting is uitgedrukt. 
De verbanden, waarbinnen de bovenstaande meningen worden 
geponeerd, wettigen het vermoeden, dat zij deel uitmaakten van 
discussies over overeenkomst en verschil tussen mens en dier, die 
zonder enige twijfel in de Sofistentijd vaak aan de orde werden 
gesteld. Hoe het ook zij: zelfs bij een oppervlakkige beschouwing 
van het Griekse leven treft ons daarin de grote betekenis van 
evaéfleta. De gehele litteratuur, inscripties en papyri getuigen 
ervan; tempels, altaren, godenbeelden, heilige bossen, wijgeschenken, 
gebeden, religieuze hymnen, feesten en spelen behoeven wij slechts 
te noemen. Wij gaan later hier dieper op in. Voorlopig bepaal ik 
mij tot een summiere opsomming van meningen over de macht 
der goden en tot enige algemene aanduidingen omtrent de plaats, 
die zij in het gevoelsleven innamen. 

Het is opvallend, dat zij niet als scheppers van de wereld werden 
beschouwd 5). Pas in een laat geschrift wordt gezegd, dat door 
Zeus alles is gemaakt 6). Misschien polemiseert Heraclitus tegen 
zulk een opvatting, wanneer hij nogal met nadruk zegt: deze 
kosmos heeft geen van de goden noch van de mensen geschapen 7). 
In ieder geval was dit geen geloofsartikel. Mogelijk is het, dat er 
discussies over gevoerd zijn, maar dan in beperkte kringen. Over 
de materiële zegeningen, die de goden heetten te schenken en die 

1) 11048. 
2) Prot. 322a. 
8) Mem. 1.4.13. Vgl. IVA.9 vlg.: godenverering bij alle mensen. 
C) Leg. 902b. 930e : overal bestaan oeroude zeden in zake de goden. 

verering. 
5) Zie o.a. O. Kern, R.E. IV.2748. A. B. Brachmann, Atheism in pagan 

antiquity, p. 22 : Ad. Kleingiinter, II(!wToç EV(!cl:1]ç, p. 6. Philologus. Suppl. 
XXI, H eft 1. In de Ilias wordt Oceanus genoemd als oorsprong van alles, 
ook van de goden: XIV.201.246. Soms worden de goden als de scheppers 
van de mensen genoemd: PI. Prot., l.c. Vgl. Tim. 41a vlg. 

8) ps. - Aristot. de Mundo VII.401a. 
') fr. 30. 
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de Grieken van hen hoopten, behoeven wij in dit verband maar 
weinig te zeggen. 

Xenophon noemt er enige 1), ook Euripides in zijn Hiketiden en 
Bacchen 2); ik haal maar enkele getuigenissen aan. De namen 
Zeus, Athene, Hephaestus, Asclepius, Poseidon, Dionysus, Demeter, 
Triptolemos en zo vele andere zeggen ons genoeg. Ik wijs alleen 
speciaal op de hier en daar blijkende overtuiging, dat de mens 
zijn gehele cultuur aan de goden heeft te danken; zij verlosten 
hem uit de staat van het tfrJetwf)(jjç Cijv 3). Ik roer slechts aan, 
dat zij als scheppers van wetten, van dikë, van zeden door sommigen 
werden beschouwd '). In de tempels werden wel de wetten onder 
hun hoede gesteld 6). Hoe algemeen zij juist als hoeders golden 
van de nomima en de nomoi, bewijst de lezing van schier iedere 
auteur en die van vele inscripties. Ik wijs ook hier alleen maar 
op enkele algemene feiten, op de imponerende betekenis van de 
eed in het persoonlijke, maatschappelijke en politieke leven 6), 
op de goddelijke bescherming van maatschappelijke instellingen 
als huwelijk en familie en op innige verbondenheid van de goden 
met de äyeapot Vó/-l0t enz. Hun raad werd ingeroepen bij kolonisaties, 
in politieke aangelegimheden, bij oorlogsplannen enz. '). Sommigen 
achtten hen schenkers van allerlei aretai. Geen wonder dat men 
zich op dergelijke op schier alle levensgebieden invloed uitoefenende 
Machten als voorbeelden beriep en dat personen en staten hun 
autorisatie zochten te verkrijgen (ook wel beweerden te bezitten) 
voor eigen handelingen, meningen en instellingen door te wijzen 
op paralleien in de godenwereld 8). Laten deze aanduidingen van 

1) Mem. IV.3.2 vlg. 
2) Hiket. 195 vlg. Bacch. 272 vlg. Zie ook het lied der Koureten op 

Creta, p. 16. 
3) Eurip. Hiket. 201 vlg. V gl. Protag. 322b vlg.lsocr. Paneg. 28.39.40.47. 

Vgl. ook Critias, fr. 25. 
4) Zie b.v. Hesiod. O. et D. 279 vlg. Soph. Ant. 405 vlg. Xen. Mem. 

IV.4.19, Demosth. XXV.16. Vergelijk in dit verband ook de Protagoras
mythe en Soph. Oed. T. 865 vlg. Heracl. fr. 114. Belangwekkend is het, 
dat in Hellas langzamerhand strijd ontstond over de vraag, of de goden 
aretai aan de mensen gaven - herhaaldelijk werden zij als schenkers 
daarvan aangenomen - dan wel of de mens zijn aretë door eigen toedoen 
verwierf. Zie daarover J. Ludwig, Quae fuerit vocis aretë vis ac natura 
ante Demosthenis exitum, diss. Leipzig 1906, p.p. 44 vlg. Vgl. ook Klein
günter, l.c., passim. 

6) Dinarch. c. Demosth. 86. Vgl. ook p.p. 27. 
') In het bijzonder noem ik de epheben-, de magistraten-, de artsen-eed 

en die van trouw aan de democratie, waarvan voor Athene Demosthenes 
gewaagt (XXIV.149 vlg.) Vgl. p. p. 27 vlg. 

') Voor een vollediger beeld raadplege men de speciale werken over 
de Griekse religie. 

8) Ik vermeld verschillende voorbeelden voor goden en godsdienstige 
voorstellingen als autorisatie gebruikt van maatschappelijke instellingen 
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trouwens overbekende feiten voorlopig voldoende bewijzen, hoezeer 
het Griekse leven van evaé{3eta was doordrongen, ja daardoor werd 
beheerst 1). 

en van opvattingen in Vriy'heid en Geliy'kheid in Athene, p.p. 50.85.192.278. 
283.286.289.295.312 vlg. 

1) Ik gaf hier - ik herhaal het - slechts algemene aspecten, deed 
slechts grepen, volstrekt onvolledig. Dit was onvermijdelijk binnen mijn 
gesteld bestek, maar nodig voor de vorming van een globaal beeld der 
achtergronden. waartegen de ethiek door Grieken werd opgebouwd. Alleen 
door inzicht in het overwegende belang der evuéf3ew en van haar functie 
in de Griekse maatschappij kan de kritiek op schier alle zedelijke en sociale 
waarden worden begrepen en de vruchtbaarheid van de reactie daarop 
door denkers in de 5de en 4de eeuw. Overigens zie men p.p. 24 vlg. 
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VI. EUSEBEIA ALS GEBOD 

Ofschoon in de litteratuur sedert Homerus de godencultus blijkt 
als een vanzelf sprekende plicht voor ieder fatsoenlijk man, is het, 
met het oog op de strekking van deze verhandeling, die ook de 
plichtenleer der Grieken raakt, nodig, enige plaatsen te citeren als 
bewijs, dat het eren der goden expressis verbis als zedelijke eis 
gold en algemeen werd voorgeschreven. 

Als een vaste en gewenste gewoonte stelt Hesiodus :rceWTO'JI p.iv, 
OT' UV CJóp.ov elaaq;{~'YJat, eeMp.ev [eeà ~aÀà {hoîç aletyevÉTnatv 1). 
Dat deze offerplicht ook heette te behoren tot de lessen, die Chiron 
aan Achilles gaf 2) , bewijst de oude traditie omtrent het belang 
van deze zede. In de sententies van de Zeven Wijzen wordt er 
tweemaal op gewezen, n.l. door Solon en Pittacus. Eveneens in 
de gnomen van Phocylides, nauw verbonden met het gebod, de 
ouders te achten, zoals trouwens ook in Chiron's vermaningen. De 
aanhef van de "Gulden Woorden" van Pythagoras zou geluid 
hebben : Eer in de eerste plaats (dit treffen wij zo goed als altijd aan) 
de onsterfelijke goden. Er is bijgevoegd "in hun traditionele 
vormen"; daarna volgt de eerbied voor eed, heroen, onderaardse 
daimones, ouders en naaste verwanten. Triptolemus stelde volgens 
Hermippus regelen vast voor de Atheners en die zouden volgens 
de Academicus Xenocrates Eleusis hebben gegolden; de inhoud 
was o.a. ouders en goden te eren 3). Onder de thesmia van Dikë 
worden door Aeschylus genoemd : ontzien van vreemdelingen, eren 
van de goden, eerbied voor ouders 4). Drie aretai worden hoog 
geroemd door een figuur in een tragedie van Euripides 6): verering 
van goden, van ouders en van de algemene Griekse zeden. De 
ongeschreven wetten zouden de goden hebben ingesteld en daartoe 
behoorde allereerst de cultus en verder het eren van ouders 6). 
Isocrates geeft als eerste raad aan Demonicus 7) , de plichten 
tegenover de goden na te komen; ook hij laat daar direct op volgen 
eerbied voor ouders. Bij Plato 8) worden allereerst de zondaars 

1) fr. 170. Schol. Pind. Pyth. VI.22. Citaat uit Hesiodus' Chironis 
Hypothecai. 

2) Schol. Pind. Pyth. VI.23. 
3) Porphyr. de Abst. IV.22. 
') Hiket. 701 vlg. Eumenid. 269 vlg. Vgl. 531 vlg. . 
6) fr. 853. Nl!. V gl. Hiket. 506 vlg. Zie ook Soph. Oed. Col. 277. 1006. 1558. 
I) Xen Mem. IV.4.19 vlg. 
7) ad Dem. 13. 14. Vgl. de Pace 33.34.63.93. Areop. 29 vlg. 
8) Phaedo 113e. Rep. 615b vlg. Vgl. Antiph. de Her. caede 10. 
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tegen de goden in de Hades gestraft; verder o.a. zij, die zich 
bezondigd hebben tegen hun ouders, moordenaars en verraders 
van hun polis. Blijkbaar gebood men in Pythagoraeïsch-Orfische 
kringen met nadruk de godencultus. Trouwens ook Aeschylus 
dacht misschien aan straffen in de onderwereld voor hen, die zich 
vergrepen aan de wetten van Dikë 1), en in de Lesche van Delphi 
schilderde Polygnotus een tempelschenner prijsgegeven aan de 
helse straffen 2). Wat verder Plato aangaat, hij volgt met zijn 
voorschriften omtrent de godenverering in de Leges de overgeleverde 
traditie: eerste plicht van zijn burgers is conscientieus naleven van 
de godencultus 3). Ook Aristoteles eist dit in zijn politeia 4). 
Deze ons in de vorm van spreuken, vermaningen of geboden over
geleverde voorschriften bewijzen, dat in populaire wijsheid, in 
dichtwerken en in wijsgerig-moraliserende beschouwingen steeds 
weer op het grote belang van de {}eeanda werd gewezen, dat in 
zeer brede kringen de godencultus als een strikte en boven alle 
andere uitgaande plicht werd beschouwd. Dit breng ik nog eens 
en met nadruk naar voren, omdat het ons als een in het oog 
springend feit later nog uitvoeriger zal bezig houden 5). 

In verband met de aangehaalde geboden en aansporingen om 
de goden te vereren en met de inhoud van de geciteerde definities 
wijs ik ter aanvulling nog op enkele andere plaatsen in de 
litteratuur, die uitgaan van eV<1éf3eta als {}eeanda nvv {}ewv. "Hij, 
die de goden eert, is eV<1ef3~ç", zegt Xenophon 6). Wij kunnen 
twijfelen of de term hier als "vroom" of als plichtsgetrouw, braaf" 
moet worden vertaald. 

Xenophon's conscientieuze godsdienstigheid, zoals die blijkt in 

1) Eumenid. 269. 
I) Paus. X.48.4 vlg. Zie b.v. Nägelsbach, Nachhomerische Theologie, 

p.p. 191 vlg. Dieterich, Nekyia, p.p. 165 vlg. Gerlach, 'AyaDàç dV7]I!, p. 56 e.a. 
3) Zie o.a. 716d vlg. 726e. 884e vlg. en het gehele lOe boek. 930c vlg. 

Vgl. Rep. 386a. 
') Polit. IV.9.1329a 29 vlg. VI.8.1322b 18 vlg. Ik voeg hier nog aan toe 

de 56 vermaningen in Dittenberger, Syll.8 1268: de bekende inscriptie van 
Miletopolis. 

6) p.p. 24 vlg. Het schijnt onnodig te zeggen, dat deze min of meer 
formele voorschriften gebaseerd waren op de werkelijkheid of althans in 
nauw verband daarmee stonden. De lectuur van bijna iedere Griekse tekst 
levert daarvoor de bewijzen en in tal van boeken en verhandelingen zijn de 
betreffende feiten systematisch bijeengebracht, geordend en gebruikt. 

') Mem. IV.6.2. Vgl. IV.3.16. Wij moeten met zulke aanhalingen wel 
voorzichtig zijn. Zij behoeven nog niets te zeggen - of slechts ten dele iets -
omtrent de persoonlijke mening van de auteur; vaak komen andere inter
pretaties van evaéf3eta in zijn werk voor. Om bij Xenophon te blijven en 
van Plato niet te spreken : men vergelijke met de bovenstaande aanhaling: 
Mem. IV.8.lI en Apol. 22 voor de aard van Socrates' vroomheid. Overigens 
blijkt ook uit Xen. Cyrop. 1.6.46 en Hipp. 9, hoe zeer hij overtuigd is van 
de invloed van nauwgezette cultus op de stemming der goden. 
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de Anabasis, bewijst echter, hoe diep de schrijver doordrongen was 
van de noodzaak van de cultus en in welke mate deze deel uit
maakte van zijn vroomheid. Voor Isocrates bestaat evaéf3Eta in het 
trouw vervullen van de voorvaderlijke cultudplichten 1). In Plato's 
Symposium komt het woord in deze beperkte zin voor 5). Zeer 
duidelijke taal spreekt in dezen de bekende plaats in de Leges 3). 
Ook in de Peripatetische school zou evaéf3Eta zijn opgevat als een 
Utç {}erov "ai t3atf-lóvrov {}eeanevTl"~ 4). 

Hiermee is niet het laatste woord gezegd over de Griekse 
evaéf3Eta, evenmin als in de definities. Men mag zeggen met 
O. Kern 5), dat der grösste Teil der evaéf3eta der Griechen von 
alters her in der peinlichen Beobachtung aller sakralen Vorschriften 
gelegen hat, maar von Wilamowitz 6) gaat te ver, wanneer hij 
beweert: "Was das erste Gebot vorschrieb, die Götter zu verehren, 
dem entspricht die Eusebie; sie ist demnach die Beobachtung 
äusserer PHichten". Ofschoon allerlei gegevens aan te voeren zijn 7), 
die deze verabsolutering van het formele schijnen te rechtvaardigen, 
er zijn daartegenover bewijzen aan te voeren voor de belevenis 
ook in Hellas van een andere, innig persoonlijke, vroomheid 8). 

1) Areop. 30. Evenals hier, treffen wij ook elders herha.s.ldelijk de ver
maning a.s.n, om de godsdienstige ceremonien te vervullen "aTà Tà náTl!Ia. 
Het WI~Èv "IVEÏV, 1"1]~Èv "aIVOTOI"EÏv blijkt tot in late tijden een dwingend 
gebod op het gebied der religie. Zie nog Plato, Epinomis, 985c. 

2) 193d. Vgl. a en Rep. 615c. 
3) 716d. Zie voor de vertaling p. 76 vgl. Ook in Prot. 32211. blijkt het grote 

belang van de cultus der goden. V gl. Polit. 290d. 
') Stob. Eth. II.6.17. Vgl. (Arist.) de virt. et vit. 1250b 22. 125111. 30. 

In het algemeen nog: Pollux, 5: EVC1épela, 6C1IÓT1]I;, {}ewv lml"eÀela en (}eoC1épe,a 
als synoniemen genoemd. 

6) Die Religion der GTiechen, I, p.p. 273 vlg. 
8) Platon, I, p.p. 61 vlg. 
7) Zie b.v. J. C. Bolkestein, l.c., p.p. 81. 84. 95. 101. 115. 117 vlg. Ook 

boven: p.p. 12 vlg. 
8) Zie p.p. 31 vlg. 
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VII. STAAT EN CULTUS 

Staat en maatschappij vormden bij de Grieken een ongescheiden 
eenhe~d; er bestonden geen afzonderlijke termen voor deze ineen
vloeiende begrippen. De polis was de staat in levende lijve; de 
burgers zijn de polis, zegt Aristoteles ; het leven van die polis was 
hun leven en hun leven was dat van de polis. Daarom noemt 
dezelfde denker de polis een f3loç nç. Zij omvatte alle zijden van 
het leven, alle economische, sociale, politieke, culturele en morele 
betrekkingen tussen haar burgers. Er bestond nauwelijks verschil 
tussen officiële wetten en geldende gewoonten, zeden, usances, 
gebruiken. Nomos kon dit alles betekenen en nog meer. Wie kan 
scherp de grens trekken tussen dit begrip en llhJ of vóp.lp.a? En 
wie kan de terreinen afbakenen van officiële plicht en van persoon
lijke moraal? De staat in abstracte zin of als een soort technisch 
apparaat bestond niet voor de Griek; de polis was a sensuous fact 
(Bosanquet), a manner of life (Barker), een levensvorm. 

Ook de godenverering was innig met het burgerleven, met de 
polis vervlochten: de cultus was een zaak der gemeenschap. 
Hadden de Grieken het begrip kerk gekend, dan zou men kunnen 
zeggen: staat en kerk vielen samen 1). Deze innige verbondenheid 
was in volkomen overeenstemming met de toestanden van stam
en familieleven 2), zoals deze in vroegere eeuwen algemeen hadden 
bestaan en in vele streken in de 5e en 4e eeuw nog bestonden. Een 
sprekend bewijs voor de continuïteit levert het feit, dat in ver
schillende poleis stedelijke magistraten de religieuze functies van de 
basileis of van de familiehoofden overnamen, ook al bleef de zorg 
voor de cultus van verschillende goden een erfelijke plicht van 
oude families ; denken wij alleen aan Eleusis 3). En zoals de stam-, 
clan- en familiecultus onverbrekelijk met de familiernoraal was 
verbonden, zo stond de moraal van de burgerpolis onder de 
dwingende ban van de traditionele religie. 

Voor hem, die na deze summiere typering van de polis zich een 
voorstelling tracht te vormen van haar aard en speciaal van haar 
godsdienstig leven, is het duidelijk, dat een scherpe onderscheiding 
tussen officiële vormen van godenverering en particuliere vroomheid 

1) v. Wila.mowitz, Der Glaube der Hellenen, I, p. 36. 
I) Fa.rnell, l.c., p.p. 25 vlg. 
3) Zie voor andere geva.llen, Nilsson, Geschichte der griechischen Religion, 

p.671. 
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grote moeilijkheden oplevert. De begrippen mens en burger vielen 
in de burgergemeenschappen samen; als burger was iedere Griek 
verplicht, op straffe van verdenking van àai{3eta aan alle vormen 
van de gemeenschapscultus deel te nemen. Maar als burger mocht 
hij ook die religieuze plichten, welke op hem rustten als lid van 
een familie, geslacht, phratrie of thiasos, niet verwaarlozen of 
verzaken. Zware tekortkomingen in dezen bezoedelden de gemeen
schap, ja, brachten haar in gevaar voor ontlading van de toorn 
der gekrenkte goden, wanneer zij niet in religieuze vormen door 
straf en boete werden goedgemaakt 1). De goden immers eisten, 
als beschermers der zeden, scrupuleuze waarneming der cultus
plichten. Daartoe behoorden morgen-, avond- en tafelgebeden, huis
offers en haardverering ; ceremoniën bij geboorte, huwelijk en dood; 
eren van afgestorvenen; rituele handelingen bij zaaien en oogsten 
enz. Wie zich hierin als particulier nalatig toonde, was geen goed 
burger. Hij zondigde als lid van de gemeenschap en daarvoor 
konden de goden niet alleen hem, maar ook de stam of polis 
straffen of officiële voldoening eisen. Door een ernstig vergrijp kon 
zulk een als een verderfelijk, vloekwaardig wezen worden be
schouwd, tegen wie de zwaarste sancties waren geoorloofd, ja, door 
de goden onvoorwaardelijk werden geboden. 

Leefde de Griek reeds door het steeds weerkerend vervullen van 
de genoemde en van andere cultusplichten in een schier alles 
doordringende religieuze sfeer, het leven met anderen in zijn polis 
hield in hem nog op bijzondere wijze het bewustzijn levend, dat 
er goden waren, die van hem erkenning en verering verlangden. 
Tempels, kapellen, altaren, wijgeschenken, godenbeelden, reliefs 
en fresco's troffen overal zijn oog, of hij zijn vee hoedde in de 
bergen, arbeidde op de velden of zich door de straatjes van zijn 
stad haastte naar de agora. In de natuur en in de werkplaatsen, 
in vredestijd en te velde: overal waren er goden, waren de 
Machtigen, de Sterkeren dan de mens, die vruchtbaarheid konden 
schenken, welvaart en zege, die de wetten beschermden en de 
zeden, maar ook hem troffen door rampen, straffen, ziekte en dood. 
Een - zij het ook globale - opsomming van enkele concrete feiten 
is nodig, om deze tot nu toe algemene beweringen te staven. 

Wat de contacten met het buitenland 2) betreft kies ik uit de 
vele gegevens de volgende. Vóór het begin van iedere vergadering 

1) De overlevering is er vol van en het feit is door vele vakgeleerden naar 
voren gebracht. Ik noem slechts: Nilsson, Greek Piety, p. 8. H. Bolkestein. 
Vier hoofdstukken over de godsdienst der Grieken enz., p.p. 78 vlg. 

a) Zie o.a. Hermann-Thumser, Lehrb. der griech Antiqu. 1°, p.p. 74 vlg. 
Farnell, l.c., p.p. 100 vlg. wijst op de innige verbinding van de religie met 
principes van internationaal recht. 
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der Ecclesia in Athene werd een plechtige vloek uitgesproken over 
allen, die het met de Perzen hielden. In Isocrates' tijd nog was dit 
een gewoonte 1); wie maar repte over vrede en vriendschap met 
dat volk, trof die vloek. Verdragen stonden onder de hoede der 
wederzijdse goden en werden vaak in tempels opgesteld. Zo zien 
wij op de zogenaamde oorkonden-reliefs de godheden van de poleis, 
die een overeenkomst hebben gesloten, tegenover elkaar opgesteld; 
boven het bekende verdrag tussen Athene en Samos, in 406[5, 
figureren Athene en Hera. In Hermes' naam, dus onder diens 
bescherming, gingen herauten in oorlogstijd veilig heen en weer, 
om oorlog te verklaren of vredesonderhandelingen in te leiden; 
denken wij hier ook aan de bepalingen omtrent de godsvrede 
tijdens de nationale spelen. Over kolonisaties werd steeds Delphi 
geraadpleegd 2). 

De innige betrekkingen tussen de staat en de religie blijken even 
duidelijk in het binnenlands beleid. Iedere polis vereerde zijn eigen 
beschermgoden, aan wier cultus alleen burgers deel hadden. In 
oorlogen streden de politai voor hun goden 3); dezen maakten deel 
uit van hun gemeenschap '). Op grond van dit feit alleen al vormden 
de poleis niet alleen politiek-sociale, maar ook religieuze eenheden, 
zij het ook niet-vooral niet in latere tijden-gebaseerd op een ge
meenzame geloofsovertuiging. Daarom stonden ook .à ieeá als 
eerste punt van behandeling op de agenda van iedere Atheense 5) 
volksvergadering en werden vóór alle bijeenkomsten daarvan offers 
gebracht om voortekenen af te lezen. Vielen deze gunstig uit, dan 
kon de vergadering doorgaan, nadat een varken als reinigingsoffer 
om de Pnyx was heengedragen en een heraut de gebedsformule had 
uitgesproken. Dit laatste was ook een eis voor het openen van de 
Raadsvergaderingen, wier deelnemers voor het betreden van het 
Bouleuterion persoonlijk een gebed moesten richten tot Zeus 
Boulaios en tot Athena Boulaia. Zo goed als alle werkzaamheden 
van een staatsorgaan gingen gepaard met een of ander godsdienstig 

--' 
:r." , 

1) Paneg. 157. Een treffend voorbeeld voor the grip of the past in religieuze 
aangelegenheden! 

2) Voor meer gegevens: Hermann-Thwnser, l.c., p.p. 74 vlg. 
3) Uiterst zelden (o.a. bij Homerus en sedert ± 340) komt het in de 

litteratuur voor, dat goden als leiders voorop gaan in de strijd; wèl wordt 
dit van heroën gezegd. Al riepen zij hun hulp in, de burgers zelf vochten 
voor hun goden, in tegenstelling m et de voorstellingen in de overlevering 
van Israël en andere Oosterse volken, door wie zij gedacht werden als 
H eren der heirscharen. Zie Nilsson, The history of Greek religion 2 , p.p. 233 vlg. 
H . Bolkestein, l.c., p.p. 65 vlg. 

4) Farnell, l.c., p. 74. Vgl. p. 80. 
5) In het volgende beperk ik mij in hoofdzaak tot feiten ontleend aan 

Atheense gebruiken. 
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ceremoniëeI 1). Raadslieden en magistraten aanvaardden hun ambt 
met een inauguratie-offer, een el(]tT~etoV. Na het tot stand komen 
van een wet of een volks besluit werd voor de uitvoering ervan de 
steun der goden ingeroepen: dit is waarschijnlijk de zin van eEOI, 
ingegrift voorop in stenen, waarop een wet of volksbesluit werd 
bekend gemaakt. In Athene werd de staatsregeling beschermd 
door een plechtig decreet, dat alle ondermijners van de democratie 
vogelvrij en tot staatsvijanden verklaarde, maar hem vroom en 
rein tegenover goden en mensen, die dezulken doodde. Er bestond 
trouwens een cultus voor Athena Democratia 2). 

Tempels dienden niet zelden als archieven voor wetten, ver
dragen en volksbesluiten ; onder de hoede van priesters sloot men 
contracten, die wel gegrift stonden op de muren, wanden of bases 
van heiligdommen. (Denken wij aan Delphi !). 

Gezien deze feiten verwondert het ons niet, dat de aanwijzing 
- door keuze of loting - van de bedienaren van de staatscultus 
geheel in handen lag van de Ecclesia en dat het oppertoezicht 
over de aangelegenheden van de eredienst - ook dat over de 
adellijke, erfelijke priesterschappen - berustte bij een magistraat, 
n.l. bij de archoon-basileus 3). Raad en Volksvergadering beslisten 
over het al of niet invoeren van nieuwe culten. Vergrijpen tegen 
de cultus werden van staatswege berecht; à(]é{Jeta was een aan
gelegenheid van de burgergemeenschap. Godsdienstige,Panhelleense 
feestelijkheden werden bijgewoond door officiële feestgezant
schappen. Tempelbouw en onderhoud van heiligdommen, het in 
stand houden van oude culten en van heilige plaatsen of objecten 
geschiedde door en op kosten van de gemeenschap. Delphi werd, 
behalve in kolonisatieplannen, ook inzake veranderingen op het 
gebied der religie, in hachelijke omstandigheden of vóór moeilijke 
beslissingen van staatswege om advies gevraagd. Op geregelde 
tijden of occasioneel werden offers aan de beschermgod van de polis 
en aan andere goden gebracht, gebeden tot hen gericht; vóór grote 

1) Zie o.a. J. Busolt, Griechische Staatkunde, p .p. 514 vlg. 
2) C.I.A. I1.1672. Vgl. I11.165. 
3) Zie Pauly-Wissowa, VI. 1.2, p.p. 1411 vlg. s.v. Hiereis. De archoon· 

basileus moest er als magistraat van de polis voor waken, dat de Clutus 
"aT à Tà náTeta werd uitgeoefend. Hij moest uitgaan van het beginsel, door 
Hesiodus (fr. 221) geformuleerd: ~Qç "e n6}.tç ééCTlGt, v6/-,oç 6'àexaïoç äetGToç. 
S. Wide, Griechische Religion, Gercke--Norden, I1, p .p. 183. 195. Delphi 
steunde blijkbaar deze conservatieve opvatting omtrent de cultushandelingen. 
Op een deze betreffende vraag zou Apollo aan zijn bezoekers als antwoord 
gegeven hebben: v6WP n6}.ewç . • • nOtOVVTaç eVGepéiJç äv noteïv : Xen. Mem. 
1.3.1. Vgl. IV.3.16. Vgl. ook voor het offeren aan de 6/-,o}.0yov/-,svOt Deol 
fragment I van Timokles in Fr. Com. Gr. Kock, I1, p . 451. Zeer belangwekkend 
is in dezen (Dem.) 59.75. Zie NestIe, l.c., I1, p. 18 vlg. voor andere voor· 
beelden van taai vasthouden aan de religieuze tradities. 
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reizen van officiële personen, vóór veldtochten en tijdens rampen 
verzuimde men niet hun hulp of bescherming in te roepen. De 
eerbewijzen aan de gevallen strijders, de afsluiting van het jaar, 
die gepaard ging met een offer van de archonten aan Zeus Sooter, 
droegen een religieus karakter. Ik wijs nog op het uiterst grote 
gewicht, dat aan de eed werd gehecht. Epheben zwoeren een 
plechtige eed bij hun intrede in het burgerschap, magistraten bij 
het aanvaarden van hun ambt, artsen bij het begin van de uit
oefening hunner functie. Zeer zwaar werd meineed gestraft. De 
gehele rechtspraak was innig met de formele cultus verbonden. 
Lezen wij welke schrijvers ook, dichters, wijsgeren, publicisten, 
redenaars, historici, altijd weer worden wij doordrongen van de 
grote betekenis, die godsdienstigheid in het gemeenschapsleven 
heeft gehad. The religious was all pervading 1). Evaé{3eta vergezelde 
de Grieken van de wieg tot in het graf. 

Alles was vol demonen. Dit woord van Thales, dat wij ook 
vinden in Plato's Epinomis, was een tastbare werkelijkheid voor 
de Griek. Overal en altijd ontmoette hij de Machten, sterker dan 
hij, actief werkend, in beeld of in symbool, wier ongunst hij moest 
zoeken te vermijden, wier welgevalligheid hij wilde winnen. En 
VOp.tt;etV TOVÇ -Deovç was met np.äv TOVÇ -DeOVç 2) een eerste burger
plicht, omdat - wij roerden het reeds aan - ieder individu door 
àaé{3ua niet alleen zichzelf blootstelde aan de wraak der goden, 
maar de hele gemeenschap. Deze opvatting was een erfenis uit de 
tijden, toen de familie de hoofdvorm van het gemeenschapsleven 
uitmaakte. 

In dit verband ga ik, in tegenstelling met het voorafgaande 
waarvan ik het globale karakter accentueerde, iets meer gedetail
leerd in op één vorm van aanpassing der denkers aan de religieuze 
tradities. Omdat het tweede deel van onze studie de door denkerE 
opgestelde ethieken raakt, is het m.i. verhelderend, tenminste één, 
zij het ook niet zeer belangrijk, maar zeker typisch, aspect van die 
adaptatie in een beknopte mededeling naar voren te brengen. 

Uit tal van gegevens blijkt 3), dat bijna alle bekende denkers de 
conventie volgden in de godenverering, hoezeer ook hun diepere 
opvattingen afweken van de traditionele meningen en gevoelens 3). 

1) L. R. Farnell, Higher aspects of Greek religion, p. 69. 
I) Zie p.p. 21 vlg. v. Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, I. p. 36 

zegt terecht: "Später ist wohl ziemlich jeder ansehliche Vollbürger ein 
oder das andere Mal zur aktiven Teilnahme an dem staatlichen Gottes· 
dienste herangezogen worden. Sein persönlicher Glaube blieb dabei voll
kommen frei, aber die waifleta gegenüber den anerkannten Götter de,> 
Sta.a.tes war unverbrüchliche Bürgerpflicht. .. Die Hauptsache ist, dasz 
die Vorehrung der Götter Sache der Gemeinde ist ... Wir sagen wohl, 
Staat und Kirche fallen zusammen". 

3) In deze verhandeling zal dit telkens uitkomen. 
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Daarnaar werd niet gevraagd 1). Hun scholen waren geheel in het 
polis-leven ingelijfd in zoverre zij als f}{aaol werden beschouwd, 
evenals alle beroepsorganisaties in Athene. Als zodanig kozen deze 
een beroepspatroon en vereerden zij die op gezette tijden en op 
de algemeen gangbare wijze. Hem werden dus offers gebracht op 
speciale altaren, tot hem zond men gebeden op, voor hem werden 
wel kapellen gebouwd. Zo stond in de tuin van Akademus een 
beeld van Eros; Plato liet er een Museion bouwen. Speusippus 
voegde er de verering der Chariten aan toe. Plato - dit zij er nog 
bij vermeld - heette in de legende een zoon van Apollo te zijn; 
na zijn dood bracht men hem offers. In Aristoteles' Lyceum werden 
eveneens de Muzen door en in een Museion vereerd. Epicurus, de 
felle bestrijder der goden als schrikaanjagende demonen en als 
zodanig de bewerkers van veel ellende, was zeer scrupuleus in het 
vervullen der cultusriten en legde in zijn testament zijn opvolgers 
de plicht op, de stichter der school als heros onder offers en gebeden 
t e gedenken. In aansluiting aan de vermelding van deze feiten, 
wijs ik, tot verdere illustratie van de houding der filosofen tegenover 
de godsdienstige tradities , er op, dat Plato in zijn Republiek, maar 
vooral in zijn Leges aan de formele evaéf3eta een belangrijke plaats 
toekent en meer dan eens voorschriften geeft voor de religieuze 
ceremoniën. Hij is een fanatiek bestrijder van allen, die zich keren 
t egen de officiële goden 2). In de Epinomis is de hoogste taak der 
regeerders de verzorging van de cultus. Deze vergeet ook Aristoteles 
niet bij zijn behandeling van die elementen in de polis, zonder 
welke zij niet kan bestaan. Integendeel, de verering der goden acht 
ook hij een eerste plicht. Zeer typerend is, dat, volgens hem, geen 
boer of ambachtsman priester mag zijn ; dit ambt mogen alleen 
burgers vervullen 3). Dit is consequent: een tJTJflWveyóç, uitvoerder, 
verwezenlijker van een (burger-) aretë kan uiteraard uitsluitend 
een deelhebber aan het burgerschap zijn. Deze bepaling van 
Aristoteles is een locus classicus voor de betekenis der staatsreligie, 
die volgens sommigen, weleens, speciaal in Athene, aspecten van 
een patriotische religie vertoont 4). Haar vormen in acht te nemen, 
was een koinonome, wil men, in de terminologie van Protagoras, 

1) In dit opzicht kan de positie van de wijsgeren, die een andere dan 
de gangbare religieuze overtuiging hadden, vergeleken worden met die van 
een magistraat, die b.v. aan Artemis offerde. Bracht zulk een tot overheids
persoon gekozen Atheens burger haar een wierookoffer, dan betekende dit 
voor een gelovige: ik offer aan Artemis. Voor een "vrijdenker": ik vervul 
een plicht als archont van het Atheense volk. Harten en nieren werden 
niet geproefd. 

2) Zie p .p . 63 vlg. voor een uitvoeriger uiteenzetting. 
3) Polit. IV.8.1328b 6 vlg. Vgl. 1329a 27 vlg. 1322b 18 vlg. Vgl. p.p. 67 vlg. 
4) b .v. R. Pettazzoni: La religion dans la Grèce antique, p.p. 147 vlg. 

Farnell, l.c., p.p. 81 vlg. 
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Plato en van Aristoteles, een politikê aretë. Naar aanleiding hiervan 
mocht Farnell ') met een zeker recht schrijven: "Hellenic religion 
apart from the mysteries, was never individualistic and its objective 
was always a social organism, family, gens or city". 

') l.c., p. 42. 

100 



VIII. GELOOF 

A. Hoe ingewikkeld het begrip evaif3eta is en hoe men zich 
moet hoeden voor een eenzijdig oordeel over de aard der Griekse 
vroomheid, bewees ons een blik op haar ontwikkeling in de werken 
van dichters, denkers en andere vertegenwoordigers van de Griekse 
ontwikkelde klassen. Het is goed en nuttig naast hun getuigenissen, 
en naast de overstelpend vele gegevens, die schijnen te bewijzen, 
dat evaif3eta in hoofdzaak opging in een gesystematiseerde, forma
listische, conventionele en dus nogal koele godencultus, enige 
treffende voorbeelden te stellen van warme, spontane, wil men, 
naïeve gelovigheid 1). 

Suidas 2) levert ons de geschiedenis over een gevangene, die, 
gered door de dochter van een zeerover, zijn ketenen aan Aphrodite 
wijdt. Bij Horatius vinden wij een verhaal over een schipbreukeling 
die, op veilige bodem aangespoeld, zijn natte kleren aan Poseidon 
schenkt 3). Na baringen wijdden vrouwen wel hun kleed aan 
Artemis 4). Wij horen van een oudje, die hetzelfde doet met haar 
krukken, nadat wassingen met het warme water van een bron haar 
voeteuvel hadden genezen 6). Nu zijn de Nymphen de begunstigden. 
Een zekere Alco hangt zijn pijlkoker aan een boom als wijding aan 
de goden, omdat hij met een goed gemikt schot zijn kind bevrijd 
heeft uit de gevaarlijke omstrengeling van een slang 6). Een ander, 
Antiphilus, geeft na een voorspoedige reis zijn reishoed als àváfh)f-la 
aan Artemis 7). Drie zusters, die zich steeds met spinnen door het 
leven moesten slaan, schonken, toen zij misschien een centje hadden 
gespaard of te oud waren voor verder spinnen, hun weefstoel, 
wolmand en spinrokken aan Athene 8). Een arme immigrant in 
Attica, Archidemus uit Thera, werd, zoals hij het zelf zei "door 
de Nymphen gegrepen". Hij versierde een grot bij Vari op de 
Hymettus, grifte inscripties in de wanden en legde ervoor een 
tuintje aan 9). Men kan van deze verhalen, die met vele andere 

1) Ontleend aan Leopold Schmidt, l.c., H, 39 vlg. 
2) s.v. KWÀtác; (Aristoph. Nubes 62. SchoL). 
3) Od. I, 5.17 vlg. Waarschijnlijk aan een Griekse bron ontleend. 
') Anth. Pal. VI.272 vlg. 
5) Anth. Pal. VI.203. 
8) ibid. VI, 331. 
') ibid. VI.199.8) ibid. VI.39.174. 
8) Nilsson, Greek P iety, p. 72. 
D) Schmidt geeft er vrij wat meer. Toch komen zij uiertaard niet zo vaak 

in de litteratuur voor mede omdat deze vooral door en voor ontwikkelden 
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aan te vullen zijn, zeggen, dat zij waardeloos zijn voor een bewijs
voering omtrent het bestaan van persoonlijke en innige vroomheid 
in Griekenland: de genoemde handelingen werden gedaan uit 
gewoonte, in sleur, uit bigotterie, naar aard en motieven verschilden 
zij niet van de conventionele cultusgebruiken in familie, stam of 
staat. Een dergelijke skepsis kan ik niet delen. Afgezien van het 
feit dat elders in de litteratuur innerlijke vroomheid 1) duidelijk 
van de zuiver formele wordt onderscheiden 2), is het niet aan te 
nemen, dat bij Grieken de behoefte ontbrak, zich bij gelegenheid 
in stilte tot goden te wenden. De bewijzen ervoor zijn trouwens 
te geven. Zelfs uit Homerus zijn enkele voorbeelden aan te halen 
van persoonlijke benadering der godcn, om niet te spreken van 
de mysteriën in later tijd en van andere mystieke vormen van 
religioziteit. Een heils- en verlossingsleer was niet onbekend, noch 
het opgaan in de godheid door askese en extase 3). Ik zwijg over 
de tragedie-opvoeringen, de grote feesten, de plechtige optochten 
en de godenhymnen. En wie eenmaal Olympia zag of van Itea 
naar Delphi opging, voelde het heilige ontzag dat iedere athleet 
moest doordringen voor het machtige heiligdom van Zeus, en het 
verlangen van de pelgrim om zijn nederig eerbewijs te brengen 
aan Apollo, de schenker van goddelijke wijsheid. 

De ondergrond én van de formele én van de persoonlijke verering 
was en bleef de ervaring van het bestaan van Machten, sterker 
dan de mens, heersend in de natuur, ingrijpend in zijn eigen leven, 
een ervaring gepaard met {}áflfJoÇ, met ontzetting, vrees, ontzag, 
schroom, bewondering. Dat voor velen êvaifJeta niet veel anders 
was dan gedachteloos vervullen van plicht jes en dat zij allerwegen 
en te allen tijde ook in Hellas door personen en staten aller-

werd geschreven. Dat ook de dissertaties van Bolkestein en Terstegen 
slechts een beperkt aantal gegevens opleveren voor het bestaan van zuivere 
vroomheid, heeft naast deze ook een andere grond; studies over het gebruik 
van termen kunnen slechts een beperkt licht werpen op de werkelijkheid. 
Als zeker mogen wij aannemen (zie ook boven) dat vele naamlozen in alle 
tijden de Evai{3Eta op informele wijze hebben betracht, direct uit een impuls 
van het hart. Zie overigens de gegevens, die Bolkestein (samenvatting 
l.c. op p.p. 200 vlg.) en Terstegen : (l.c. p.p. 4.12. 19.46. 124. 128. 145. 152) 
verzamelden over EvaÉ{3EtU of ÓatÓTT/ç als bonne disposition envers les dieux 
ou avoir de bonnes pensées d leur égard. V gi. ook Farnell, Higher aspects 
enz. p.p. 21 vlg. 

1) Festugière, l.c., p. 6 vlg. wijst ook op ex-voto's en andere sprekende 
symptomen van spontane individuele verering. 

2) Zie o.a. J. C. Bolkestein, l.c., p.p. 100. 201 vlg. Terstegen, l.c., 
p.p. 145. 152 vlg., 158. 163. Ik kies uit hun voorbeelden twee duidelijke 
specimina van sprekende tegenstellingen uit zeer uiteenlopende tijden: 
Isocr. Bus. 24: EvaE{3ÉrJTUTOt tegenover bUf!EÀÉrJTUTot nEet T1]V i)eeunduv. 
Bij Plutarchus, in de Adui. et Amic. 12 treffen wij EVaÉ{3uu aan tegenover 
AUTedu. VgI. ook v. PopI. 15. 

3) Ik duid ook hier slechts aan; de feiten zijn overbekend. 
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bedenkelijkst werd misbruikt 1), is niet te loochenen. Geen religie 
is veilig tegen formalisering, vervlakking, sleur, secularisatie en 
utilisering. 

B. Ik ga nader in op de laatste alinea van het voorafgaande 
onderdeel. Want ofschoon ik herhaaldelijk heb gewezen op de 
grondbetekenis van eVaé{Jua enz. als schroom, eerbied, vrees voor 
hogere machten, dit besef van de majesteit der goden verkrijgt 
voor ons bewustzijn pas relief, wanneer wij nagaan, hoe diep het 
gevoel van de begrensdheid, nietigheid en eindigheid des mensen 
in de harten der Grieken verankerd lag. Overmoed tegenover de 
goden, om niet te spreken van rebellie, vervulde hen met angst 
en beven. Wie zich daaraan schuldig maakte, kon vroeg of laat 
zijn straf verwachten; de mens moet binnen de hem gestelde 
perken blijven, grensoverschrijding, iJ{Jetç, voert tot ondergang. 
Deze overtuiging leefde algemeen in het volksbewustzijn. Hoevele 
voorbeelden levert de mythologie niet van hoogmoed, die voor de 
val komt 1 In de tragedie zien wij telkens weer de nietige mens 
tegenover de macht van het Lot en tegenover het mysterie van 
zijn bestaan. Het allerheiligste in de tempels was een dÖVTOV: een 
voor profanen verboden ruimte, een symbool en een maning: 
Mens, betreed niet de woningen der goden. 

Naast lofzangen op de macht van de mens en op de cultuur, 
door hem geschapen, treffen ons bij dichters en denkers ontroerend
pessimistische ontboezemingen over de broosheid en het hachelijk 
karakter van zijn bestaan, over zijn beperkt begripsvermogen, zijn 
snel vervlietend leven, zijn lot als schaakstuk in de hand van een 
spelend god. Naast overtuigingen over gelijkheid in oorsprong van 
mensen en goden en verlangens de staat der goden te bereiken 
- gevoelens die waarschijnlijk vooral konden opkomen onder 
invloed van de vaak kras-anthropomorfische voorstellingen der 
mythen - staan tal van erkentenissen omtrent de kloof, die 
onoverbrugbaar gaapt tussen de macht en de aard der goden en de 
mogelijkheden van de mens. De vele uitdrukkingen van het 
afhankelijkheidsbesef en van het nietigheidsgevoel bewijzen het 
bestaan van een diep-wortelende religieuze overtuiging, van een 
godsbegrip, dat weliswaar bij de Grieken nooit voerde tot het 
aanvaarden van een heer-slaaf verhouding tussen god en mens, 
maar wel de bodem was van het door velen ingenomen standpunt: 
#VaTà #VaToiat neénu want àvf}ewnwv yévoç (Jeax"; Tt. 

Deze algemene kenschetsing kan worden waar gemaakt door tal 

1) Men leze slechts Nilsson's werk: Cults, myths, oraclea and polities in 
ancient Greece, passim. V gl. p. 42. 
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van aanhalingen uit de litteratuur; binnen dit bestek beperk ik mij 
uiteraard tot slechts enkele citaten en feiten. 

Over de vergankelijkheid en nietigheid van de mens horen wij 
reeds klachten in het epos: het gaat met de mensen als met het 
loof der bomen: eeuwig groeit het aan, eeuwig warrelt het weer 
neer. In de gedichten van b.v. Mimnermus en Simonides treft ons 
dezelfde levensstemming. Tt éJè nç; Tt éJè oVnç; E"tuç ovae ävO(!wnoç: 
een droom van een schaduw is de mens, concludeert Pindarus. 
De mens is een eendagsvlieg, een harde waarheid, later ook door 
Plato in een melancholiek-skeptische stemming naar voren gebracht. 
De dood is onontkoombaar. Pessimisme om 's mensen broze lot 
en onzekerheid zweeft door schier de gehele litteratuur: nuv èGn 
lJ.vO(!wnoç GV!UPO(!~. 

's Mensen inzicht is beperkt. Hij is vaak blind voor wat hij zelf 
is en onwetend omtrent zijn toekomst. Moeilijk of onmogelijk is 
het, door te dringen in het wezen der cpVGtç, ook in de cpVGtç van 
de mens zelf. Hij dwaalt in zijn voorstellingen omtrent goed en 
kwaad, omtrent waarheid en leugen. Demonen en goden richten 
vaak zijn denken, maar doen hem daarin ook falen. Door bedriege
lijke schijn en ongegronde verwachtingen laat hij zich dikwijls 
leiden. De overtuiging omtrent de ontoereikende menselijke kennis 
en begrip komen wij reeds bij Homerus tegen, in uitdrukkingen 
van volkswijsheid, passim bij dichters, denkers en geschiedschrijvers : 
rj{}oç yà{! àv{}(!wnetOv p.èv ov" ëXet yvwp.aç, OEiov éJè ëXEt. 

Dat de mens als een zedelijk zwak schepsel werd beschouwd, blijkt 
eveneens uit tal van uitspraken van lyrici, tragediedichters, filosofen, 
historici e.a. Door hartstocht, verblinding, eer- en hebzucht worden 
velen gedreven en vinden hun ondergang. De brede weg naar het 
verderf en het smalle pad naar het eeuwige leven vinden hun 
parallel in Hesiodus' overtuiging omtrent de geëffende baan naar 
de boosheid en de moeitevolle, zweet en tijd kostende opstijging 
naar de deugd. En wanneer de mens ook al inziet wat goed is en 
de wil heeft het goede te doen, dan is hij vaak te zwak. Tà X(!~G't"' 
èntG't"áp.eG{}a "aL ytyvwG"op.ev, ov" è"novoiJp.ev éJé •.• , zucht een 
figuur bij Euripides en weemoedig klinkt een woord van Herodotus: 
èX{}tG't"'YJ éJè öéJVv'YJ TWV èv àvO(!wnotGt aVT'YJ no,À,Î.à q;(!OvÉoVTa p.'YJéJevoç 
,,(!aTÉetv. 

Het aantal dergenen, die, wanneer zij de kans krijgen onrecht
vaardig te handelen, toch rechtvaardigheid blijven betrachten, is 
gering, zegt Plato in zijn Gorgias 1) en hij is daarvan, blijkens de 
Leges 2), steeds overtuigd gebleven. "H TijÇ èntOvp.taç cpVGtç nç 

1) 5268.. 
I) 718d. Vgl. 918c vlg. Vgl. ook Rep. 553c. Leg. 8708. vlg. 
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n(làç T~V àVWl:A'I](lWO'LV ol nOAAot CcpO'LV is grenzeloos, leert ook 
Aristoteles. IIAeove~la wordt door beide denkers een overmachtige 
drijfveer geacht; ovèJe àq7fJovla TWV n(loDvpovpivwv wç à(lIO'Twv ÖTt 

páAlO'Ta ... ylyveO'fJal. 
Gezien de talrijke getuigenissen van pessimisme bij de Grieken 1) 

omtrent de nietigheid, beperktheid in inzicht, zedelijke zwakheid 
van de mens, verwondert het niet, in de overlevering tal van 
dringende waarschuwingen te vinden voor iJ{J(llÇ en vooral voor 
hoovaardij tegenover de goden. Deze zijn even zo veel getuigenissen 
voor het bestaan van een godsbegrip, dat een uitdrukking is van 
de menselijke kleinheid. "Y{J(llÇ en nAeove~la zijn de grote zonden; 
zij zijn met àO'É{Jua op een lijn te stellen, ook al wordt in 
de ons bekende àO'É{Jeta-processen nooit van deze overtredingen 
gerept. 

Denken wij alleen maar aan de waarschuwing in de Ilias aan 
Diomedes, aan de mythen en sagen over Phaëton, Icarus, Arachne, 
Marsyas, Niobe, Amphion, en over zo vele anderen, aan Salmoneus' 
overmoed, aan verschillende spreuken der zeven Wijzen, aan 
Delphi, aan allerlei verhalen bij Herodotus, aan de tragedie, dan 
begrijpen wij, hoe diep in alle geledingen van het Griekse het 
besef leefde: p~ pavTEvar} fJeàç yevÉO'fJal. Mens, blijf binnen uw 
grenzen, want het geluk ligt niet in uw hand. God en Lot bepalen 
uw begin en uw einde. 

De angst voor iJ{J(llÇ maakte soms Grieken huiverig voor technisch 
ingrijpen in de van nature bestaande toestanden, voor doorbreking 
van natuurwetten; voorbeelden leveren o.a. de waarschuwing aan 
de Cnidiers, Asclepius en Prometheus. Z6 ver gingen in dezen de 
scrupules, dat zelfs overschrijdingen van de grenzen tussen goden 
en mens, die buiten subjectieve schuld plaats vonden, als zonden 
werden gebrandmerkt. Het buiten- en bovenmatige wekte de 
q7fJóvoç der goden en de zorg van mensen. Er waren medici, die 
een al te goede gezondheid argwanend beschouwden: dezulken 
verwachtten een terugslag. Al te grote voorspoed, geluk en vooruit
gang borgen morele gevaren in zich: zij konden verlokken tot 
overmoed en hoovaardij en daarop moest vroeg of laat de straf, 
zelfs de ondergang volgen. Wanneer denkers als Plato en Aristoteles 
over gelijkwording met de goden spraken als het hoogste mens
ideaal, vergaten zij niet daaraan toe te voegen xaTà mJvaplv, wç 
lv<5éXeTal en dgl. evengoed als in de volksmond de voorzichtige 
beperkingen bestorven lagen el fJeóç fJÉAel, el fJeol fJèAOVO'tV. 

1) Ik verbreek hier mijn regel, in het eerste deel slechts spaarzaam 
naar studies te verwijzen. Men leze het voortreffelijke werk van onze land
genoot J. C. Opstelten, Sophocle8 en het Grieksche Pessimisme. 
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Verstandige maat is voor 's mensen geluk 
de onmisbare eisch; wie de goden veracht 
ploft weldra ter neer; overmoedige taal 
heeft steeds voor den trotsche overmatige straf 
op het einde verwekt 
en leerde verstand aan de grijsheid 1). 

Dit slot van Sophocles' Antigone drukt het wezen uit van de 
diepste eVaé{Jeta der Grieken . 

C. APPENDIX VAN HOOFDSTUK VIII 

Het is opvallend, dat in de beide dissertaties over oatoç en 
evae{J~ç betrekkelijk weinig plaatsen worden geciteerd voor het 
gebruik van evaé{Jeta en ÓatÓTrJç in de zin van "bonne disposition 
envers les dieux", een omschrijving die benaderend uitdrukt wat 
in onze tijd met persoonlijke vroomheid wordt bedoeld. Bovendien 
kan men hier en daar bij het controleren van die plaatsen nog 
weifelen tussen de vertalingen "innige vroomheid" en "formele 
godsdienstigheid". Uit dit feit mag niet worden afgeleid, dat de 
auteurs in dezen schromelijk zijn tekort geschoten. In genen dele. 
Zij hebben ons zeer waardevolle gegeven!:! geleverd door hun 
conscientieuze naspeuringen en intelligente, voorzichtige benadering 
van de zin der termen. Maar wij moeten bedenken: le dat het 
geestesleven van een volk slechts in zeer beperkte mate in de 
geschreven overlevering zijn neerslag vindt, afgezien nog van de 
omstandigheid, dat wij deze maar zeer ten dele kennen ; 2e dat de 
resultaten van een onderzoek naar de betekenis en het gebruik 
van termen in die overlevering met voorzichtigheid moeten worden 
gebruikt voor gevolgtrekkingen omtrent de frekwentie van het ver
schijnsel dat zij uitdrukken ; 3e dat de genoemde studies vele 
gegevens bevatten over de toepassing van de termen evaé{Jêta en 
ÓatÓTrJç in conventioneel-religieuze sfeer. Ook een formele cultus 
is een cultus der goden en achter formalisme kán een diepere 
gezindheid schuilen; 4e dat in vele gevallen, waar Bolkestein en 
Terstegen terecht oatoç en evae{J~ç sociaal-ethisch interpreteren 
- het is hun grote verdienste deze zijde naar voren te hebben 
gebracht - het religieuze element van grote betekenis blijft 2). 

Hierop wijzen trouwens de auteurs zelf. Toch geloof ik, dat deze 
innige verbondenheid een nog sterker accent in hun verhandelingen 

1) Vertaling van H. C. Muller. 
2) Zie o.a. Farnell, l.c., p.p. 42 vlg. Hij wijst op het eren van oudeN, 

op de eed enz. 
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had verdiend. Misschien heeft de overigens lofwaardige en nodige 
systematisering daaraan schuld gehad, misschien ook werden de 
toen jonge onderzoekers z6 getroffen door de sociaal-ethische 
aspecten van de door hen behandel~e begrippen - deze hadden 
immers voordien volstrekt onvoldoende aandacht getrokken - dat 
zij hier en daar de religieuze wat te kort deden. Met name Bolkestein 
gaat m.i. te ver, wanneer zij aanneemt, dat ÓatÓTTjç en evaéfJeta 
oorspronkelijk vooral sociaal-ethische begrippen zijn geweest. Het 
feit , dat en in de meer primitieve en in de uitgegroeide Griekse 
gemeenschappen politiek, economie, moraal en religie innig ver
bonden waren 1), maakt mij huiverig deze door haar niet over
tuigend bewezen stelling te aanvaarden. Ik stel daar een andere 
bewering tegenover: evaéfJeta was er van den beginne af en oefende 
van den beginne invloed op de zede uit; evaéfJeta en ~{}oç waren 
steeds onafscheidelijk 2). 

1) Zie p.p. 24 vlg. 
2) Deze opmerking doet niet~ af aan mijn waardering voor de arbeid 

der beide autetlr'l. Met dankbaarheid heb ik tal van gegeven'3 ontleend aan 
hun studies, die voor het eerst en eens voor al de rijke inhoud van de 
behandelde begrippen in het licht hebben gesteld. 
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IX. ZUIVERING EN ETHISERING VAN 'Evuéf3eLa 

A. Twijfel en kritiek 

Laten wij Sparta en de andere, in oppervlakte overigens zeer 
aanzienlijke, landschappen, die in de klassieke tijd geen of slechts 
luttele bijdragen leverden tot de groei van de Helleense cultuur, 
buiten beschouwing, dan vallen ons als kenmerken van het Griekse 
gemeenschapsleven op zijn pluriformiteit en zijn dynamiek, zijn 
beweeglijkheid. Honderden autonome miniatuur-poleis, met eigen 
regeringsvorm, met eigen economisch, sociaal en cultureel leven, 
met eigen vormen van eusebeia en eigen nomoi, met eigen leger of 
(en) vloot, met eigen binnenlandse en buitenlandse politiek. Alle 
innig verknocht aan hun eleutheria en autonomia, alle strevend 
naar autarkeia, alle afkerig van of huiverig voor enige permanente 
verbinding met andere. Frekwente omkering in regeringsvorm, 
in politeia, vaak met bezitswisseling en verbanningen gepaard, niet 
zelden ook met wijzigingen van ethos en ëthos. Reizen, steeds 
drukker handelsverkeer, immigratie en emigratie, veroorzaakt door 
treklust, drang naar avontuur, winzucht, binnenlandse spanningen 
en overbevolking en daardoor groeiende nood. llávr:a (}ei gold niet 
alleen voor het leven van Ephese, Heraclitus' vaderstad, maar 
voor vele andere poleis van het moederland en daarbuiten, eeuwen 
lang. De ervaring van het normaal-verlopende leven, maar vooral 
die van oorlogen, revoluties en rampen leerde het: noch staats
vormen, noch bezitsverhoudingen zijn stabiel. En door het contact 
met andere volken of stammen werd het besef versterkt, dat ook 
cultusvormen en moraal-opvattingen uiteenliepen en wisselden. 
Niets scheen absoluut of tot een eeuwig bestaan bestemd te zijn. 
Ovbèv pÉvu. Wisseling is het enig ding wat beklijft in 's levens kring. 
Tot deze slotsom moesten velen komen van hen, die zich bezonnen 
over de realiteit om zich en over de geschiedenis daarvan. 

Het was geen wonder, dat in zulk een veel-vormige en ver
anderende wereld de vragen opkwamen naar de aard en de waarde 
van gemeenschapsvormen - in Hellas werd de staatsfilosofie 
geboren - van standaardnormen, van maatschappelijke instel
lingen, van godsvereringen. Zijn staat, recht, wet, zede, godsdienst, 
adel, slavernij uitvloeisels van een in wezen onveranderlijke natuur
orde, al of niet door goden gesanctionneerd, of moeten wij ze be
schouwen als scheppingen van menselijk willen of denken, in de 
loop der geschiedenis ontstaan, gewijzigd door mensen en soms door 
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hen opgeheven of afgewezen? Van uit deze gezichtshoek, die van 
phusei - nomoi dus, analyseerde men schier alle traditionele 
waarden en normen. De beschouwing van de dingen in de natuur, 
van ta phusika, moest, zij het ook gedeeltelijk en voorlopig, wijken 
voor de ontleding van de dingen van en in de mens, van ta 
anthroopina, dus voor het denken over diens cultuur en over diens 
wezen. Nooit - of slechts zelden - bij de Grieken opgekomen 
problemen werden in de tweede helft der vijfde eeuwen later 
gesteld en bij de pogingen tot oplossing ervan ontwikkelde zich 
het kritische denken in Hellas zo snel tot relativisme, agnosticisme, 
skepsis, als nooit ergens meer in latere perioden der historie is 
beleefd. 

Zelden ook werd de uitdaging, die in de radicale ontluistering 
van de traditionele waarden besloten lag, zo snel aanvaard. Denkers 
stonden op ter verdediging van de geldende normen en verdiepten 
deze door radicale Umwertung. Omdat de strijd zich moest ont
wikkelen - het ging immers om grondslagen van het gemeenschaps
leven! - tot een botsing tussen sociaal besef en individualisme 1) 
en omdat - even onvermijdelijk - de tegenstelling tussen idealisme 
en realisme zich scherp daarin aftekende, biedt zij het schouwspel 
van een groots duel, waarvan ons in de fragmenten der Sophisten, 
in sommige tragedies en passages van historici, in Plato's Apologie, 
Crito , Protagoras, Gorgias, en Republiek en in Aristoteles' Politica 
en Ethica de meest spannende momenten zijn overgeleverd. 

Binnen dit bestek en in het verband van deze verhandeling kan 
slechts even het algemeen karakter van die strijd aangeduid worden. 
Een beschrijving der terreinen, een opsomming van de strijders, 
een typering van hun tactiek en doelstellingen moeten achterwege 
blijven; evenmin kunnen wij hier de rekening opmaken van de 
uitslagen en de gevolgen. Wij moeten ons ertoe beperken, na te 
gaan, of ook eusebeia in de aangeroerde conflicten betrokken was 
en zo ja, op welke wijze, in hoeverre, door wie en waarom. 

De machtige eeuwige goden hadden in de 6e en 5e eeuw reeds 
gevaarlijke aanvallen moeten verduren. Niet meer door Titanen
geweld waren de toppen van hun Olympus bestormd, maar de stille 
arbeid van de mensengeest ondermijnde diens grondvesten. De 
kritische ratio verwierp alle divinistische verklaringen der natuur
verschijnselen; denkers zochten het wezen der cpVatç in oerelementen ; 
de verscheidenheid en veranderlijkheid van rà rptJat'Xá verklaarden 
zij uit werkingen in en bewegingen van die grondstoffen. Nauwelijks 
is er in de Griekse overlevering een spoor te vinden van geloof aan 
een schepping van de wereld door goden. Het verstandelijk bewijs-

1) Zie mijn Athene, Hella8 van Hella8, p.p. 69 vlg. 
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bare alleen gold voor de eerste denkers over de wereld om ons als 
de enige waarheid omtrent het wezen daarvan; hun rede ontsloot 
de poort naar het inzicht. Visies en verbeeldingen der poëzie noch 
mystieke fantasieën konden hen bevredigen. De ontgoddelijking 
van natuur en goden zette met hun denkarbeid in. 

Maar ook van andere zijde werden bressen geschoten in de 
Olympische burcht. Moralisten konden niet meer geloven aan het 
bestaan van goden, wier gedrag inging tegen al, wat de moraal 
aan mensen gebood. Onverbloemd verwierp een Xenophanes zulke 
Machten als handhavers van recht en moraal, als voorbeelden 
voor moraliteit. En tevens relativeerde deze denker de gods
voorstelling zelf door er op te wijzen, dat zij uiteenlopend is bij 
verschillende volken en door zijn vraag of niet koeien, paarden en 
leeuwen, wanneer zij schilderen konden, goden zouden afbeelden 
in hun eigen gestalte. De mythen omtrent de goden, die ongestraft 
werden bekritiseerd 1), omdat het geloof eraan niet bindend was 
voor de religieuze Griek - zij waren à prendre ou à laisser -
moesten het geducht ontgelden, toen eenmaal de morele veront
waardiging over de immoraliteit van veler inhoud was ontwaakt 
en het menselijk zedelijk oordeel de maatstaf aanlegde voor het al 
of niet aanvaarden ervan. De Götterdämmerung was ingetreden; 
èn door rationele kritiek èn door reddingspogingen werden de oude 
godsvoorstellingen ontluisterd en dreven af naar de gevaarlijke 
kolken der relativering. 

Dit gold echter alleen voor het bewustzijn van beperkte groepen 
onder de elite. In het volk en in het hart van velen der voornamen 
en ontwikkelden bleef het geloof verankerd, dat de goden vanuit 
de hoge aether het mensenleven beïnvloedden, dat zij handhavers 
waren van de wettelijke en zedelijke orde. Voor hen sidderde nog 
de zondaar in vreze en beving en een fatsoenlijk man voelde zich 
veilig, omdat hij handelde naar de wil der goddelijke Machten. 
Burgers individueel en staten officieel vereerden de voorvaderlijke 
goden naar oude trant met offers, gebeden, hymnen, wijgeschenken, 
spelen en feesten. Architecten bouwden tempels voor hen, beeld
houwers hieuwen hun gestalten uit steen en marmer en sneden ze 
uit hout, schilders penseelden hun belevenissen op de wanden der 

1) Mitél de cultus - deze had veel minder sterke aanvallen te verduren -
maar niet verwaarloosd werd, bleef men wGefJfJç. Geloof aan de godenverhalen 
was mede daarom niet bindend, omdat deze, evenals de genealogieën der 
goden, uiteenlopend en vaak verward waren, niet zelden elkaar tegen
spraken. Daardoor lag ook voor vernieuwers en allegorisanten de weg 
open. Zij hadden dezelfde vrijheid als de natuurfilosofen, die, ongehinderd 
door een vaste traditie over oorsprong van de wereld, daarover uiteen
lopende hypothesen konden opstellen, zonder als ketters te worden ge 
brandmerkt. 
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openbare gebouwen. Het geloof aan de goden bleef voor velen 
ongeschokt, de {}eeaneta nvv {}ewv even ijverig betracht als voorheen. 
Zij was en bleef de plicht voor iedere burger, waaraan zich ook de 
goden-kritiserende en nieuwe-goden-scheppende denkers niet ont
trokken 1). 

Toch liep niet alleen de godenmythe, maar ook de evaifJeta zelf, 
vooral in de formele zin van {}eea,,"te{a -rwv {}ewv, gevaar te devalueren 
of in de maalstroom der relativering te geraken, zoals ook, naar 
wij zagen, andere waarden daarin op drift waren geraakt. Juist 
omdat evaifJeta naast de zuiver-religieuze een even sterke sociaal
ethische inslag had 2) en vele goden golden als beschermers van 
moraal en als hoeders van maatschappelijke instellingen, moest ook 
hun verering aan gezag en waardering inboeten, toen traditionele 
zeden, wetten, recht, staat, adel enz. kritisch werden ontleed en 
gevaarlijke aanvallen hadden te verduren. In het bijzonder kwam 
in tijden van grote nood twijfel op aan het rechtvaardig bewind 
van de goden en verkeerde het geloof daaraan in twijfel of skepsis. 
In een sfeer, waar de verhouding tussen godheid en mens mede 
- niet uitsluitend! - in normale tijden gebaseerd was op het 
do ut des-beginsel, moest zulk een onzekerheid sneller opkomen en 
groeien tijdens krisisperioden, waarin men voor ogen zag, hoe bozen 
en goeden, vromen en onvromen zonder onmrscheid door ellenden 
of ondergang werden getroffen. De verspreiding van deze stemming 
kunnen wij niet uit getallenreeksen aflezen, noch haar diepte peilen, 
maar de litteratuur levert sprekende bewijzen voor haar schrijnende 
ernst. Dat zij doordrong in het volk bewijzen allerlei uitingen in 
het drama en de felheid, waarmee Plato twijfel aan het beleid der 
traditionele goden te lijf gaat in zijn Republiek - nog heftiger in 
zijn Leges - toont niet minder overtuigend, dat die twijfel in de 
ontwikkelde kringen steeds weer de kop opstak. Waren dat wel 
goden, die zich door gaven lieten verbidden? 3) Die slechte daden 
deden, die zeden en wetten heetten te handhaven, maar zelf niet 

1) Zie p.p. 28 vlg. Uiteraard vonden de nieuwe denkbeelden omtrent 
vroomheid vooral ingang bij de meer ontwikkelden. Zie o.a. de opmerking 
van Festugière, L'idéal religieux enz. p. 32. Plato's dialogen leveren ons 
het meest volledige beeld van het aristocratisch karakter van het hogere 
onderwijs. In de Apologie en in de Protagoras wordt ronduit gezegd, dat in 
de regel de zonen van de meest bemiddelden daarvan profiteerden. Zie 
voor meer gegevens o.a. mijn dissertatie, p.p. 36. 39 en Vrijheid en Gelijkheid 
in Athene, p.p. 158 vlg. 306. 

2) Zie passim J. C. Bolkestein en Verstegen. 
3) Het is niet te verwonderen, dat Plato in het 2e boek van zijn Republiek 

zulk een grote plaat/! inruimt aan de moeilijkheden van de jonge generatie, 
vertegenwoordigd door Glauco en Adeimantus, wier vragen de algemene 
opvatting over de cultus raken; het do ut des.beginsel wordt in laatste 
instantie aan de orde gesteld. 
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voldeden aan elementaire eisen van fatsoen ~ Die geen duidelijke 
norm stelden voor goed en kwaad ~ Bekommerden zij zich wel om 
de mensen, zij, die ongevoelig schenen te blijven voor hun ramp
spoeden, wie onrecht onverschillig liet, die de gebeden van goeden 
niet verhoorden en aan slechten hun gunsten leken te schenken ~ 
Zulke vragen kwamen bij vele Atheners op of werden door dichters 
en denkers gewekt, 1) al moeten er nog veel meer geweest zijn, die, 
zoals dat steeds gaat in tijden van benauwenis, angstig bij tempels 
en altaren hun toevlucht zochten, nauwgezetter dan ooit hun 
cultusplichten vervulden en in dichte rijen de intocht van de 
genezing-brengende slang van Asclepius aanstaarden en hem ver
gezelden naar Sophoeles' huis, waar hij voorlopig gastvrijheid zou 
genieten. 

De evaéf3eta in traditionele zin vertoonde nog een ander zwak 
punt. Wij zagen het, welk een uiterst gewichtige functie zij vervulde 
in het staatsleven 2). Maar men beleefde het in toenemende mate, 
dat zij in binnen- en buitenlandse politiek gebruikt werd als een 
instrument in dienst van materiële belangen of als dekmantel voor 
het najagen van egoïstische doeleinden 3). Niet alleen door enke
lingen 4) werd de sanctie der goden voor laakbare handelingen 
ingeroepen, maar ook door staten. Vroom en onvroom beriep zich 
op de Olympiers als auctores van diametraal tegenover elkaar 
staande principes. 

Het meest schrijnende voorbeeld levert ons daarvoor het drama 
van de Meliers ; de eilanders beroepen zich op de goden als be
schermers van het volkenrecht, de Atheners wijzen op het voor
beeld van de goden bij hun toepassing van het recht van de sterkste. 
De meest principiële verdediging van dit laatste standpunt leveren 
Thrasymachus en Callicles, resp. in Plato's Republiek en Gorgias. 
Voor velen gold: önov yàe ro aVflgJéeov È'xei xal. ro evaéf3eç 4). 

Dit misbruik van de cultus moest vele welgezinden tegen de 
borst stuiten en het aanzien van evaéf3eta in de formele zin op den 
duur ondermijnen. En daar door openlijke kritiek in woord en 
geschrift - door spot ook - van verschillende zijden veler ogen 
geopend werden voor het gevaar, dat de goden ook op het politieke 
gebied vormden als voorbeelden van ongeoorloofd gedrag, kregen 
skepsis en onzekerheid sterker vat ook op bredere lagen van de 
burgerij. Vooral , toen door de nood van de Peloponnesische oorlog, 

1) Zie p.p. 39 vlg. 
2) Zie passim Nilsson, Oults, Myths, Oraûes and Polities in anciem 

Greece. V gl. voor een sterk staaltje van Macchiavellisme p. 79, noot 3. 
a) Nestle, l.c., 11.52 vlg. 70 vlg. Lysander levert een zeer sprekend 

voorbeeld: Pluto V. Lys. 18.20.25.26. 
') Loos het drama der Meliers: Thuc. V.85 vlg. voor de aanhaling: 

Epict. Ench. 31. 
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waarin velen sneuvelden, velen door de pest werden weggesleept 
of door honger en ellende omkwamen, tallozen hun bestaans
middelen en bezit verloren, alle. waarden in onwaarden schenen te 
verkeren en menigeen tot wanhoop werd gedreven. 

Geen wonder dat sommige dichters en denkers de vertolkers 
werden van de skeptische gevoelens, die in sommige kringen ten 
aanzien van de macht en het ingrijpen der goden werden gekoesterd. 
En begrijpelijk is het, dat anderen denkbeelden over de oorsprong 
en aard der goden koesterden, die, hoe uiteenlopend ook onderling, 
alle volstrekt afweken van het traditionele anthropomorfisme. 
Critias beschouwde de goden als uitvindsels van slimme priesters, 
Prodicus meende, dat de mensen oorspronkelijk alles wat hen 
voedde of hun nut opleverde, zoals zon en maan, weiden en veld
vruchten, rivieren en meren als goden hadden vereerd, later de 
uitvinders van bestaansmiddelen, zoals Demeter en Hephaestus. 
Democritus vatte de godennamen op als omsluieringen van physische 
of morele begrippen. Protagoras schreef ronduit: "Van de goden 
weet ik niet, of zij er zijn of niet zijn". Wat weten wij van de goden? 
Die vraag kwam ook bij anderen op 1), In een tragedie van 
Euripides werd gezegd: Vó/-lqJ yàe TOVÇ {}eovç fJYoV/-le{}a 2) en Plato's 
scherpe houding tegenover ontrouwe dienaren van de oude goden 
of twijfelaars aan hun bestaan kwam voort uit zijn ervaring, dat 
velen het bestaan der Olympiers Téxvn, niet cpVaEt achtten 3). Zulk 
een opvatting vond voedsel in de veelheid der meningen over de 
godheden, een feit , dat Plato zelf constateert 4) . Velen waren reeds 
lang de weg der allegorese ingeslagen om de goden te redden, een 
interpretatie-wijze, die vooral later door de Stoa zou worden 
voortgezet en eeuwenlang van eminente betekenis zou blijven voor 
ieder, die geen vrede kon hebben met de letterlijke tekst van heilige 
geschriften. Anderen voelden zich aangetrokken tot de Orfiek 
en de mysteriën. Weer anderen zochten bevrediging voor hun 
religieuze behoeften in de verering van gespiritualiseerde Machten 
of van goden, die de toets hunner zedelijke normen konden door
staan. Wij moeten bedenken, dat Homerus reeds een Zeus kende, 
die orde en recht handhaafde, al komt deze functie in het optreden 
van de hoogste Olympier niet zeer sprekend naar voren. Zulk een 
god kon een voorbeeld zijn. En die voorbeeldigheid werd meer en 
meer een eis voor de vrome. In het licht vooral daarvan moeten 
wij de drang naar vergeestelijking zien in de geschiedenis der 
Griekse religioziteit. Een drang, die aan het eind van de 5e eeuw 

1) Thue. V.I05. Vgl. Iaoer. Nie. III.26. 
2) Ree. 800. 
8) Leg. 88ge. 
') Tim. 29b--d. 
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mede door de rationele kritiek een nieuwe stimulans kreeg. Want 
ook de evaif3eta werd betrokken in de algemene heroriëntering der 
waarden 1), die niet zelden tot Umwertung leidde. Hoe ook zij de 
invloed van dit proces onderging, moeten wij in hoofdtrekken naar 
voren brengen. 

B. Vernieuwing 

Met opzet schreven wij: de drang naar vergeestelijking der religie 
kreeg nieuwe impulsen. Wat op het terrein der eVaif3eta geschiedde, 
was inderdaad geen revolutie. Men moet spreken van een evolutie 2), 
waarin tegen het eind van de 5de eeuw nieuwe drijvende krachten 
voelbaar werden, vooral in de rationalistische kritiek op schier alle 
zedelijke en maatschappelijke geldigheden. Deze ontving - wij 
wezen er reeds op - in het bijzonder voedsel door de harde feiten 
van de Peloponnesische oorlog, waarin onder invloed van dc 
barre nood de traditionele waarden devalueerden en de niets
ontziende macht van primitieve instincten in schrijnende vorm 
aan de dag kwam. 

De religie leefde echter al eeuwen uit diepere gronden dan de 
conventionele cultus zou doen vermoeden. Sedert Hesiodus Zeus 
aanriep als hoeder van Dike treffen ons in de overlevering telkens 
weer symptomen van ethisering der goden voorstellingen 3). Denken 
wij verder aan het door goden beschermde gedrag tegenover 
vreemdelingen, aan het onderlinge verkeer tussen Grieken, waarbij 
Zeus en Hermes optraden als garanten voor veiligheid, aan de 
eerbiedwaardigheid van vooral bij oude godheden gezworen eden, 
dan zien wij uit deze feiten alleen al, dat het geloof aan goden als 
handhavers van recht en zede reeds vroeg en diep bij de Grieken 
was ingeworteld: in formele cultushandelingen is nooit hun evaif3eta 

1) Zie p. 39 vlg. 
2) Deze term bezig ik met enige aarzeling. Gezien de sterk·formele 

aspecten, welke de Griekse evaif3eta vertoonde (zie de hoofdstukken lIl, 
IV, V en VI.), zou bij de lezer de indruk kunnen gewekt worden alsof zij 
een overwegend seculair karakter vertoonde; ja, dat zij - gezien de feiten, 
in hoofdstuk IX genoemd - een secularisatieproces onderging. Afgezien 
van het feit, dat de formele en de naïve Evaé{3ua op diepe gronden berustten, 
dat de invloed van de radicale kritiek beperkt bleef en dat misbruik de 
echte vroomheid niet overwoekerde, moeten wij bedenken, dat de ge· 
schiedenis van de inhoud der Griekse vroomheid geen rechtlijnigheid ver· 
toont; zij voert ons van de aanvang af in een veelvormige wereld en eist 
onze aandacht voor wisselende verschijnselen. Wie van secularisatie wil 
spreken moet er van uitgaan, dat zij van den beginne af is te constateren 
en steeds de ware vroomheid begeleidde. 

3) Reeds in de Homerische gedichten zijn enkele sporen daarvan te 
vinden. Maar terecht zegt S. Wide, Griechische Religion, Gercke und Norden, 
II, p. 200: "Unter denen, die eine vertiefte Religiosität bekunden, ist zuerst 
Hesiod zu nennen". 
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opgegaan. Van vroege tijden af blijken in de Helleense vroomheid 
spirituele elementen verborgen te liggen, die hun uitdrukking 
vonden in gebeden, in mythen en in andere dichterlijke verbeel
dingen. "The purifying of the idea of God did not begin with 
Plato" 1). Al bleef de zuivering van het religieus gevoel tot het hart 
van weinigen beperkt 2), wij behoeven naast Hesiodus slechts de 
namen te noemen van Pindarus, Solon, Aeschylus, Sophocles 3) , 
Euripides, Xenophanes, Heraclitus en te herinneren aan de Orfiek, 
om een indruk te wekken van de stil voortgaande groei van gods
voorstellingen, die afweken van de Homerische 4). De inhoud van 
de goden-verhalen werd meer of minder radicaal gewijzigd of 
geïnterpreteerd in aanpassing aan meer verfijnde morele - ook wel 
aesthetische - gevoelens door dichterlijke verbeeldingskracht of 
door, soms sterk rationaliserende, al1egorese. Nieuwe godsvoor
stellingen reflecteerden aldus veranderde en veranderende begrippen 
omtrent moraal en moraliteit. En omdat de mythen eeuwenlang 
een uiterst belangrijk deel uitmaakten van de leerstof voor de 
vorming der jongeren en invloed uitoefenden op de moraal van 
het volk - men las ze bij het onderwijs, men hoorde ze van de 
ouderen en in de drama's, men zag ze op vazen, fresco's, tempel
friezen en metopen enz. - moest de kritiek daarop en de ver
edeling van de godenverhalen zich voortzetten en zette zich ook 
krachtig voort tot in Plato's tijd en later. 

Hiertoe bleef echter de veredeling niet beperkt. Ook de cultus, 
waaraan trouwens op zichzelf moreel karakter niet ontbrak in 
zoverre hij plichten betrof, werd betrokken in een ontwikkeling 
naar dieper inhoud en zuiverder vormen. De inhoud van de aan
roepingen tot de goden werd gezuiverd en verinnerlijkt. De bede 
om materiële zegeningen, al of niet gepaard met verwijzing naar 

1) A. J. Festugière, Personal religion among the Greeks, p. 5. 
2) Deze constatering plaats ik hier met nadruk. In het gehele volgende 

deel moet de lezer zich van dit feit bewust blijven op straffe van het vormen 
van een scheve voorstelling omtrent intensiviteit en verbreiding van de 
ethisering. 

3) Wide, l.c., p. 184 merkt overigens terecht op, dat Pindarus, Aeschylus 
en Sophocles om verschillende redenen wel eens een oogje dicht deden 
inzake de inhoud van bepaalde mythen. Maar onzinnig is de bewering van 
André Bremond in zijn werk La piété grecque (Paris 1914) op p. 5. n. 1: 
"Pindare dans ses odes religieuses. . . rejette telle légende qui heurte son 
sens personnel des convenancos divines. Il en admet d'autres plus infames, 
les amours de Jupiter, parce qu'elles sont poétiquement plus belles. Le 
beau poétique est son critérium en matière mythique. Quoiqu'on ait dit du 
sens religieux de Pindare, je n'en dirai rien parceque je n'y crois pas!" 

4) Ik laat in dit verband onbesproken de bijzondere opvatting omtrent 
goden van individuele denkers (zie echter p. 43). Hier worden alleen zij 
genoemd, van wie uitspraken zijn overgeleverd, die direct materiaal ver
schaffen voor dit onderdeel. 
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eigen aan de goden bewezen diensten, die een recht zouden geven 
op verhoring, het aanroepen van de hogere machten om bestraffing 
van vijanden kon fijnere geesten niet meer bevredigen. Met alle 
erkenning van de macht der goden ook op die gebieden voelden 
dezen de beperktheid en de onwaardigheid van de voorstelling alsof 
de goden wraakgeesten zouden zijn of gevers van alleen stoffelijke 
goederen. Wij horen dan ook, mede in verband met opkomende 
voorstellingen omtrent goden als schenkers van aretai, dat gebeden 
tot hen worden opgezonden om geestelijke gaven. Bidders be
naderen de goden met spontane uitstortingen van verering en 
dankbaarheid, met belijdenissen van volkomen overgave aan de 
wil der hogere Machten. 

Niet zeer talrijk zijn de gegevens, die de, overigens in het alge
meen maar al te schaarse, litteratuur ook in dezen vóór ± 400 
ons oplevert. Voor de volgende eeuwen beschikken wij over vrij 
wat bewijsmateriaal voor de vergeestelijking van de cultus deorum 
in ontwikkelde kringen. Binnen dit bestek haal ik slechts enige 
sprekende voorbeelden aan. Sappho riep Aphrodite aan om hulp 
in haar zielsnood 2) . Xenophanes vroeg de goden -rà (jtxaw Mwaa{}at 
ne~aaet'V 3). Socrates zou gebeden hebben om innerlijke harmonie '). 
Theano, een priesteres van Demeter, gaf ten antwoord op het 
verzoek van Atheners om Alcibiades te vervloeken: "Ik ben 
priesteres om te bidden, niet om te vervloeken" 5). Denken wij 
aan de geest die de Zeus-hymne van Cleanthes doorzweeft, een 
religieuze geest, die de Stoa steeds weer ademt en die eeuwen later 
Marcus Aurelius en Epictetus inspireert tot invocaties, die eerder 
persoonlijke belijdenissen tegenover de goden mogen heten dan 
gebeden. Wordt door Epictetus slechts aangeduid, dat de ware 
cultus die van het hart en van de gezindheid is, vóór hem had 
een andere Stoïcijn, Seneca, deze overtuiging onomwonden uitge
sproken. "Waarom hebben wij gebeden nodig1 Maak jezelf ge
lukkig, grijp het ware goed en je zult een genoot van de goden zijn 
en je niet om hulp smekend voor hen buigen" 6). "Niet met 

1) Ook hier onthoud ik mij van détaillering in het citeren van auteurs' 
wier werken ik de gegevens ook in dit onderdeel te danken heb. Ik herinner 
slechts aan de arbeid van Leopold Schmidt, Ziegier, Wundt, Zielinski, 
Farnell, Wide, Nestle, Kern, von Wilamowitz, Nilsson, Murray, Festugière, 
Guthrie, Pettazzoni, Dodds, H. Bolkestein. 

I) fr. 1. 
8) Eleg. I.15b. 
') (PI.) Alcib. II.148c. VgI. Euthyphro. 60., waar Socrates als oorzaak 

van zijn proces noemt zijn afwijzing van de onzedelijke, goden-onwaardige 
mythen; hij was een zuiveraar. 

6) Pluto v. Alcib. 22. 
') Epist. 31. 5 en 8. VgI. 41. 1. 
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bloedige offers moet men de godheid vereren maar door een zuiver 
hart en een edele wil; niet tempels moet men voor hem bouwen, 
maar ieder behoort in zijn hart een heiligdom voor hem op te 
richten" 1). En ook de woorden van een zekere Eusebius 2) die 
ons als gebed zijn overgeleverd, betekenen meer een inkeer in 
zichzelf dan een vraag aan een persoonlijk god. Wel ver staan wij 
met deze gebeden van de Homerische gedachten wereld, waar een 
Odysseus en een Diomedes een beroep doen op vroeger betoonde 
eer en diensten om goden voor de vervulling van hun persoonlijke 
wensen te winnen. 

Wat voor het gebed bleek te gelden, geldt ook voor andere 
vormen van godenverering, met name voor de offers, het betreden 
van tempels en het opstellen van beelden. Volgens Stobaeus 3) 
zou in het voorwoord van Zaleukus' wetten hebben gestaan, dat 
men de goden niet moet eren met kostbare offeranden, maar door 
edele gedragingen en door een wil, gericht op het goede en op de 
waarheid. Elders lezen wij : een gering offer is de goden welgevallig; 
dàt kan juist een blijk zijn van ware godsvrucht 4). En aan het 
Atheense publiek werd in één der comedies van de 4e eeuw voor
gehouden: fJvala fleylaT1] np f}up Tà evaefJeiv ó). Schoon en sprekend 
is ook het opschrift, dat volgens Theophrastus 6) op de tempel van 
Asclepius in Epidaurus zou hebben gestaan: "Rein moet zijn wie 
de wierookgeurende tempel betreedt, maar de ware reinheid is de 
reinheid der gedachten". Een parallel hiervan vormt een epigram : 
"Betreed met een rein hart het heiligdom van een reine god, baad 
uw lichaam in de Castalische bron. 0 pelgrim: één droppel voldoet 
voor de goeden, maar al het water van de bron zal de smet van 
het hart der bozen niet afwissen" 7). 

Er moeten tegenstanders geweest zijn van de godsverering door 
vormen en het opstellen van hun beelden. Wij weten niets omtrent 
hun namen en hun tijd. Dezulken gingen uit van de mening: het 
opperste Wezen valt buiten de zintuiglijke waarneming; de godheid 
is een onzichtbare en onvergankelijke Macht, die alleen met het 
denken is te vatten S). Mutatis mutandis kan men hiernaast stellen 

1) fr. 123. Vgl. de Benef. IV.25.1 vlg. Epist. 95.47. Epict. Eneh. 31. 
I) Aangehaald door G. Murray, Five stages in Greek religion8 , p.p. 197 vlg. 
8) Eel. II.2.19. 
') Antiphanes, fr. 164. Vgl. ook Anaximenes van Lampsacus: (Aristot.) 

Rhet. ad Alex. II.6. Bernays, Theophrastos' Schrift über die Frömmigkeit 
13.158; 14.172. J. C. Bolkestein, l.c., p. 162. 

6) Een monostiehus op naam van Menander: Fr. eom. graee. Meineke 
IV.246. Vgl. 347.567 en 356. Fr. trag. graee. Nauek2• Sophoeles, fr. 1025. 
Eurip. fr. 327.946. J. C. Bolkestein, l.c., p. 126. 

') Bernays, l.c., 19.259. Vgl. Zeno: Diog. Laert. VII. 119. 
7) Anthol. Pal. XIV. 7 1.2. 
I) Pluto v. Num. 8, waar Pythagoras wordt genoemd. 
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het bericht over een onbekende in Xenophon's tijd, die niet wilde 
offeren, omdat de goden geen behoefte hadden aan eerbewijzen 
van de zijde der mensen 1). 

In nauw verband met de wijziging van de in de gebeden gewenste 
objecten staat de nieuwe geest, waarin de gelovige zich behoort te 
wenden tot de hoge Machten in hun tempels, door offers en voor 
het vragen om hun raad. Zij moeten benaderd worden in een 
zuivere gemoedsstemming 2); de goden zien het hart aan, niet 
alleen wat aan gaven voor ogen is 3). De gezindheid, eenmaal in 
Delphische sferen als kriterium gesteld voor ware zedelijkheid 4) 
en steeds weer als zodanig geldend in het Griekse geestesleven, werd 
ook de toetssteen voor de waarde der evaifJeta. Innerlijke over
tuiging, persoonlijk normbesef moesten volgens diepere geesten de 
maatstaf bepalen voor het gedrag van de mens tegenover de goden. 

Het staat wel vast - wij zinspeelden er reeds op - dat de 
invloed van Delphi 5) op het summier beschreven zuiveringsproces 
van de evaifJeta machtig is geweest. Even zeker is het, dat ook 
Pythagoras en de Orphici, in wier leringen de persoonlijke moraal 
op de voorgrond trad, haar zwenking naar vergeestelijking hebben 
gestimuleerd. 

De verfijning en verdieping der morele gevoelens ging in Hellas 
samen met zuivering der goden-voorstellingen; in deze werd ge
projecteerd, wat de mens zelf beleefde. Mede op grond hiervan 
moet Xenophanes hebben gezegd: de goden-voorstellingen worden 
naar 's mensen beeld gevormd 6). Zij waren even variabel als de 
behoeften van hun aanbidders. Naast de religieuze drang tot 
aanbidding van amorele Natuurkrachten en Wraakgeesten, die 
grillig zegeningen en rampen over de aarde brachten '), van de 
al-te-menselijk, want vaak immoreel, gemakkelijk levende Olym
piers, van goden die tovenarij en de wonderlijkste magie schenen te 
sanctionneren, die een in sleur vervlakte vormencultus aanvaardden, 
ja, zich zelfs met marchanderen inlieten, bestond steeds en groeide 

1) Xen. Mem. 1.4.2. 
2) Zie nog Plato, Leg. 716d vlg. 
3) (Pl.) Alcib. II.14ge. 
4) Herod. VI.86. Plat. o.a. Leg. 861e. Vgl. het slot van de Gorgias. 

Hieroeles' commentaar op de x(]vaij l:n;TJ 4 vlg. Voor Pythagoraeërs: Stob. 
V.7.62. Aristot. Rhet. 1.13. Pluto de ser. num. vind. 20. Seneca de Benef. 
1.6.1 vlg. NestJe, l.c., I, p. 70 en o.a. ook Zielinski, l.c., p.p. 71 vlg. 

6) Zie o.a. NestIe, l.c., 1.75 vlg. Farnell, l.c., p. 91. Nilsson, A History 
of Greek Religion, p. 278. 

8) Vgl. o.a. Nilsson, l.c., p.p. 112. 116. 118 vlg. 
') Mit den Sitten der Menschen werden auch die Götter sanfter und 

ruhiger". Max Wundt, Geschichte der griechischen Ethik, I, p. 26. Farnell, 
l.c., p. 89 noemt het afnemen van de cultus der geesten als een syTIlptoom 
der humanisering. Men kan ook nog wijzen op de scherpe protesten tegen 
bloedige offers van Empedocles, Orphici, Pythagoraeërs, Theophrastus e.a. 
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de behoefte aan goden, die handhavers waren van recht en zede, 
tot wie de gekrenkte zich kon wenden om steun, in wier aard zich 
het morele besef weerspiegelde, met wie zich dus de bidder als 
zedelijk aangelegd wezen verwant kon voelen, tot wie hij zich, 
als tot een vader, kon wenden, naar wier volkomenheid hij als 
ideaal kon streven 1). Zulke goden-voorstellingen kregen door de 
scheppende fantasie en door de. even vruchtbare werkzaamheid 
van de ratio in de loop van de eeuwen aan de ene zijde scherper 
omlijning in zoverre zij inspirerende gestalten werden van hoge 
geestesadel, aan de andere zijde ondergingen de goden een ab
straheringsproces en doordrongen zij als goede en intelligente geest 
de gehele kosmos en het gehele mensenleven. God werd ook voor 
vele Grieken Geest en wie in hem geloofden, moesten hem aan
bidden in geest en waarheid. De vergeestelijkte EvalfJEla werd door 
weinigen geschapen en beleden - noÀÀo{ TOL 'Paef}"l'wrp6eOl naVeOl 
ol TE Bá"XOl - maar aan velen als toonbeeld gepredikt. 

1 ) Naast of in de plaats van angst en vrees traden gevoelens op van 
vertrouwen, van liefdevolle overgave. Goden bleef men ongetwijfeld onder 
vreze en beving aanzien als ontzag aanjagende Machten, maar ook als 
verwanten, de mensen goedgezinden. Welke sentimenten domineerden is 
niet uit te maken. De inhoud van evuÉ{Jela werd door beide bepaald. 
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x. GEBOORTE VAN DE ETHIEK 

Zoals in alle menselijke verbanden 1), kende men ook in de 
Griekse gemeenschappen, of deze familie, clan, stam of polis 
mochten heten, moraliteit en moraal. Aller basis was {)b,'Yj, de 
normale wijze van doen en laten; zij vond haar uitdrukking in 
{}épuneç, vóplpa, VÓPOl, d.i. in instellingen, gewoonten, wetten, 
zeden, normen, usances. Hoewel de gebrekkige overlevering ons 
tot voorzichtigheid dwingt, mogen wij zeggen, dat in vele Griekse 
groepsverbanden de daarbinnen geldende {){,,'Yj zichzelf gelijk bleef 
of slechts geringe wijzigingen langzamerhand onderging. Geslacht 
op geslacht gold als goede zede, wat men deed of altijd gedaan had, 
als goed recht werd hooggehouden, wat de gewoonte gebood en de 
vaderen als goed recht hadden beschouwd. Die gewoonte, die zede 
maakte het betrachten van de geldende normen tot tweede natuur: 
l{}oç werd tot 'lJ{}oç. Ouderen, dichters, "wijzen" vermaanden of 
wekten op tot het eren van de traditionele deugden in lofprijzingen 
en in sprekende, indringende, schier magisch-werkende sententies. 
De goden - zo heete het - sanctionneerden de {}épuneç, vóplpa en 
VÓPOl en zegenden - zo werd geloofd - de trouwe naleving ervan. 
Van de zijde der mensen genoten zij, die de overgeleverde zeden en 
wetten betrachtten, eer en achting als av{)eeç àya{}ol. Dezulken 
toonden de voor de gemeenschap wenselijke à(!ewi te bezitten. 
Zij waren als hoeders van de {){"'Yj, (){"awl av{)eeç. Toch bespeuren 
wij reeds in de vroege litteratuur hier en daar onrust en onzekerheid 
omtrent maatschappelijke en morele geldigheden, protesten er
tegen, kritieken erop. Het ligt niet op onze weg, daarvan in 
bijzonderheden een schildering te geven, hun geschiedenis te 
schetsen, hun aanleidingen en oorzaken na te gaan. Vast staat, 
dat economische, sociale en politieke veranderingen invloed hebben 
uitgeoefend op het ontwaken van het kritisch bewustzijn, van het 
geestelijk verzet. Wij stippen in dit verband slechts aan, dat de 
grote krisis in de laatste tientallen jaren van de 5e eeuw uitbrak, 
toen oude waarden door de ratio op hun gehalte werden gekeurd 
en ... door velen als minderwaardig, zelfs vals werden bevonden 2). 

De kritiek op schier alle menselijke cultuurvormen betekende 
het begin van de anthropologie; de belangstelling voor .à àv{}ed)jtlva 

1) Zelfs rovers- en dievenbenden, zegt Plato: Rep. 351c. Zoals in 
Amsterdam op de Walletjes onder de zware jongens en de lichte meisjes. 

I) Zie p.p. 39 vlg. 
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overigens niet plotseling geboren als Athene uit het hoofd van 
Zeus - trad meer en meer op de voorgrond en verdrong zelfs die 
voor Tà tpVatxá voorlopig naar het tweede plan. En omdat al zeer 
spoedig radicale aanvallen werden gedaan op traditionele geldig
heden, in het bijzonder op traditioneel-ethische, voelden denkers 
zich gedrongen om, naar het voorbeeld van de vroegere filosofen, 
die ordening poogden te scheppen in de beschouwing der natuur
verschijnselen 1), o.a. door oerelementen aan te nemen als het 
wezenlijke in hun veelheid, zich te bezinnen over de waarde der 
waarden. En niet zonder invloed van Parmenides' denkarbeid en 
van de taalstudies, die vooral door Sofisten werden beoefend, 
verdiepten een Socrates en een Plato, overtuigd als zij waren, dat 
het afgrenzen van begrippen een allereerste voorwaarde was voor 
het verkrijgen van helderheid, zich in de ontleding en systemati
sering van de morele aretai. Met het stellen van vragen als, wat 
is aWfPeoaVv'f} , wat is btXaLOaVV'f} , wat is Evaéf3Eta 2), wat uit moest 
lopen op de grondvraag wat is àeET~, maakten zij zich los van alle 
oppervlakkige en klakkeloos gegeven waarderingsbepalingen, waar
mee de gewone man en vele schijn-denkers zich tevreden stelden 
en toonden hun wil in het wezen dezer deugden door te dringen. 
Daarmee legden zij de grondslagen voor het gebouw der ethiek. 

De denkers begrepen, dat het peilen naar het wezen der aretai 
moest uitgaan van een overtuiging, ja van een weten, omtrent het 
wezen van de mens, de drager en uitvoerder, b'f}fttoveyóç, der aretai. 
Sommige Sofisten immers vergeleken de mens met het dier door 
o.a. te wijzen op het leven in de natuur en op feiten in de ge
schiedenis. Driften, begeerten, instincten, affecten richtten het 
leven van de mens. Een extreem individualisme verkreeg zijn uit
drukking in een theorie over het recht van de sterkste als het 
van nature enige waarlijke recht. De Adamantinos Aner, de Über
mensch, mag, krachtens zijn natuur, zich met a.lle middelen de 
mogelijkheid veroveren, om zich geheel naar zijn natuur uit te 
leven:, dus door geweld, bedrog, ja door moord zich rijkdom, macht, 
eer verwerven, om zijn instincten te bevredigen. Aldus beleeft hij 
immers zijn eudaemonie. Tegen zulk een opvatting van de mens 
moest opgekomen worden. Maar voor een effectieve bestrijding was 
bezinning over de mens noodzakelijk. 

De denkers, die naar tegenargumenten zochten, of liever voor 

1) Anaxagoras beschreef op treffende wijze deze arbeid: "in den beginne 
lagen de dingen (ongescheiden) te zamen, maar de geest onderscheidde ze 
en schiep orde onder hen". Zie over de wil tot ordenen van morele begrippen 
o.a. Leop. Schmidt, l.c., I, p.p. 289 vlg. Joh. Stelzenberger, Die Beziehungen 
der fTÜhchristlichen Sittenlehre zur Ethik der Stoa, p.p. 355 vlg. 

i) Zie b.v. Socrates bezig in Xen. Mem. IV.6.1 vlg. en in menige 
Platonische dialoog. 
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wie een ander levensbeginsel gold, begrepen ook, dat zij daarom 
het ware wezen van de mens moesten zoeken en in het licht stellen, 
omdat moraal en maatschappij gevaar liepen. De aangeduide 
Sofistische theorieën immers, die met een algemeen démasqué der 
oude waarden gepaard gingen, 1) vonden, spitsvondig als zij werden 
verdedigd en verleidelijk als zij schenen door hun beroep op de 
affecten en op schijnbaar-onweerlegbaar bewijsmateriaal uit het 
vaak a- of immorele gemeenschapsleven, bij velen ingang. Bij 
anderen wekten zij onrust en twijfel: onrust bij ouderen, twijfel 
vooral bij jongeren. Men had zo lang in sleur de traditionele moraal 
der vaderen klakkeloos overgenomen en gevolgd, naar gewoonte 
en sleur geleefd. Men was zich niet bewust van de zin der zedelijke 
en maatschappelijke geldigheden. Zij leken eeuwig, onaantastbaar, 
absoluut. Zo werden velen overrompeld door de scherpe ont
ledingen, die de begrippen wet, recht, zede, staat, democratie, 
adel o.a. ondergingen, vooral omdat deze juist tijdens de ont
redderende Peloponnesische oorlog vrij algemeen bekend werden 
en gepopulariseerd door redenaars, dichters en publicisten. Wat 
konden welgezinde leken inbrengen tegen de uiteenrafeling van de 
conventionele ideologieën, tegen de meeslepende propaganda van 
een volstrekt individualisme als dat van een Hippias, Callicles of 
Thrasymachus? Ernstige vertegenwoordigers der jongere generatie 
wendden zich met hun moeilijkheden tot Socrates. 

Wat is de aretë van de mens en hoe moet ik leven - nwç 
{3tw-dov - dit was de achtergrond en de essentie van alle vragen, 
door de verontruste Glauco en Adimantus, de jongere broers van 
Plato, aan deze straatleraar in Plato's Republiek gesteld, een werk, 
dat in zijn eerste boeken een helder beeld geeft van de beroering, 
die Sofistische leringen in veler geest had gewekt. De beant
woording achtte Socrates en met hem Plato een dwingende noodzaak 
en een eerste plicht. Socrates wendde zich af van .à cpvat~á en 
richtte zijn denken op de mens, in Plato's hart moest de Muze 
wijken voor Philosophia. Het ging voor hen om een levensvraag 
en wel om de allerbelangrijkste 2). De levensvraag, wat is de mens, 
hadden de dichters misschien wel aangeroerd, maar nooit op grond 
van rationele bezinning beantwoord 3). En evenmin konden priesters 
de oplossing brengen, want de Grieken kenden geen schriftelijk 
overgeleverde openbaring dus geen daarop gebaseerde ethiek. 

Denkers namen de uitdaging aan, zij trachtten de levensvraag 

1) Zie voor een iets uitvoeriger uiteenzetting p.p. 39 vlg. 
') Driemaal wordt dit uitdrukkelijk in de Republiek naar voren ge· 

bracht: 344c. 352b. 618b. Te vergelijken is ook Leg. 966 b. 
S) Dit is de achtergrond van Socrates' kritiek op hen in de Apologie 

22b vlg. 
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te beantwoorden. Zonder uitvoerig in te gaan op de aard en de 
vorm van hun pogingen, wijs ik op de kern van hun weerlegging 
en op de essentie van hun opvatting over arete en eudaemonie. 
Zij beschouwden niet, zoals sommige Sofisten, als het eigenlijke 
van de mens de eigenschappen, die hij met het dier gemeen heeft, 
dus niet zijn begeertencomplex en impulsen, maar zijn geestelijke 
potenties, zijn rede, zijn zedelijke aanleg. Volledige ontplooiing 
daarvan, in harmonie met het driftleven, dat geleid moest worden 
door de ratio, was de enige voorwaarde voor het verkrijgen van 
eudaemonie. De ware agatha waren niet van materiële aard, niet 
bezit, macht, roem of eer, maar spiritueel van karakter. Wie, zo 
was met name Socrates' opvatting, deze overtuiging had verworven, 
moest en kon, onder gestadig zelfonderzoek en in voortdurende 
zelf-opbouw, daarnaar ook handelen en aldus zijn eigen wezen 
ontplooien. De oude maning yywfh GeavT6y kreeg een nieuwe 
inhoud. Zij behelsde tot nu toe het gebod aan de mens, zich bewust 
te blijven van zijn zwakte en beperktheid tegenover de macht van 
god en lot, dus zich te hoeden voor iJfJelç, grensoverschrijding. Nu 
legde zij, naar Socrates' interpretatie, diezelfde mens de plicht op 
te onderzoeken wat zijn eigen wezen was. En wel in tweeërlei zin: 
wat is de mens als soort (met name tegenover het dier), wat ben ik als 
individu. Slechts op grond van kennis daaromtrent - beide onder
zoekingen waren niet te scheiden - kon hij zichzelf verwezenlijken. 

Kennis omtrent de aard der deugden was de eerste eis voor het 
bezit en voorwaarde voor het betrachten er van, zo leerde Socrates. 
Zedelijk relevant was voor hem alleen het welbewuste handelen. 
Die kennis kon, evenals het inzicht omtrent wezen, doel en taak 
van de dyfJewnoç, alleen door de ratio worden verworven. Plato 
volgde hem in deze opvatting. Hij schiep een wereld van ideeën 
waarvan de deugden an sich deel uitmaakten, een {meeoveáywç 
T6noç buiten alle relativiteit. In dat rijk van het absolute kon de 
gJtÀ6GogJoç, de denker, het best de waarheid schouwen. Hij bezit 
immers de middelen om door te dringen in de à.ee-r-Yj aVT-Yj, in de 
c5l"aWGvYr} aVT-Yj enz., dus in het wezen van de deugd, de gerechtigheid 
enz. Door zijn gJe6Y'YJGtç, YoVç, GVYEatç vermocht hij GOgJla, ÈnlaT~l-''YJ 
daaromtrent zich eigen te maken. Aldus vond hij door de ratio een 
onfeilbare - want aan de wereld van het absolute ontleende -
toets voor alle waarheden en waarden. Beperkt of liever vloeiend 
weten verkreeg men door c56~a, door intuïtief gevoel, door min of 
meer juiste gissing. Deze kon krachtens haar ongewisse aard niet 
bijdragen tot het verkrijgen van een vaste norm voor oordelen 
of handelen. Door haar gebrek aan een rationeel beginsel kon zij 
geen zedelijke waarden en onwaarden scherp onderkennen, geen 
leiding geven aan de activering der deugden noch het driftleven 
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binnen zijn natuurlijke perken houden. Dat vermocht alleen de 
q:;eóV'Y/Gtç 1). Daarom verkreeg zij van Plato en van alle na hem 
komende Griekse denkers het primaat in de rij der à(!er:at. Fvwp,7]ç 
r<le ofJbÈv à(!er:~ p,ovovp,Év'YJ 2). In deze gedachtengang maakte Goq:;ta 
alle deugden pas tot deugden. Zij immers leidde de bewuste keuze, 
die als doorslaand waarmerk voor een morele daad in hoogste zin 
reeds eerder (tragedie!) werd gevoeld. Nu werd zij als het ware 
gekanoniseerd in de groeiende ethische systemen 3). 

Met de vooropstelling van de Goq:;ta of de q:;eóV'Y/(1tç als voornaamste 
deugden zet de persoonlijkheidsethiek in. Zij kwam op in een tijd, 
toen de individu meer dan vroeger - ik denk o.a. aan de invloed 
van de Peloponnesische oorlog en aan de verzwakking van het 
gemeenschapsgevoel - op zichzelf kwam te staan en in verband 
daarmee zijn autarkeia door sommigen als ideaal werd gesteld. 
Zij vervulde een behoefte van hoger-ontwikkelden in een atmosfeer, 
waar de religie, behalve in de mysteriën, te weinig aan hun 
individuele noden tegemoet kwam, in zoverre zij hoofdzakelijk 
sociale organismen diende, dus familie, clan, stam en polis. Zij 
treedt op naast de gemeenschapsmoraal, die zijn neerslag vond in 
de bekende rij der demotikai of politikai aretai, der vereiste deugden 
of deugdelijkheden voor een burger 4), kwaliteiten, te verwerven 
door gewoonte, levenspractijk en onderricht en die op bó~a be
rustten. Loq:;ta en q:;eóV'Y/Gtç vallen daar buiten. 

Behalve het fundamentele feit, dat Socrates en Plato als centrale 
vraag stelden IIwç f3twdov, een vraag, naar wier beantwoording 
alle theoretiserende moralisten bleven zoeken, bewijzen ook Plato's 
pogingen tot het opstellen van een zielsleer en de inhoud daarvan, 
dat hij zocht naar de grondslagen van een persoonlijkheidsethiek. 

1) Men kan ook zeggen, ondanks in het oog te houden schakeringen, 
Gorpta, I1VvêGIÇ, ÈmGT11/-,T}. Voor het overbekende feit verwijs ik slechts naar 
enkele plaatsen in Plato's werken: Hipp. Mai. 298b. Phileb. 65d. Soph. 
248e vlg. Leg. 875c vlg. 967a vlg. Over de À-óyoç als xavwv in de Peripatetische 
school: Stob. Eth. II.6.14. Zie verder voor de betekenis van rp(!ÓVT}GIÇ in 
de uiteenzetting over de cardinale deugden, p.p. 60 vlg. 

I) Eurip. fr. 397, Nauck. 
S) Wij mogen intussen niet vergeten, dat wij ook vóór het einde van 

de 5de eeuw allerlei reflecties over moraal in de overlevering aantreffen. 
Ik denk vooral aan Anaximenes, Xenophanes, Heraclitus, Pythagoraeërs, 
Orphici, Empedocles, Democritus en Anaxagoras. Voorzover wij weten, 
waren dit occasionele uitingen. Hier spreken wij over de geboorte en de 
langzame groei van de systematische bespiegeling over zedelijke waarden 
en deze gaf aan de ratio de eerste plaats; zij werd nu het basisbegrip voor 
alle ethieken, die in laatste instantie - ondanks alle schakeringen - op 
Socratische opvattingen teruggingen. 

') Zie p .p. 70 vlg. Wanneer wij deze onderscheiding en opstelling aan 
hem mogen toeschrijven - ik neig er zeer toe - behoort ook Protagoras 
tot diegenen, die de behoefte aan systematisatie voelden en een bijdrage 
leverden tot de wording van de ethiek. Zie ook p. 58, n. 4. 

124 



EUSEBEIA EN DE CARDINALE DEUGDEN 55 

Socrates ontdekte, zo is het wel gezegd en niet ten onrechte, de ziel. 
Plato trachtte haar voor het eerst systematisch in verschillende 
elementen te ontleden. Hij doet dit in de RepulJliek, een werk, 
waarvan het thema is: zoeken naar de tn"awa1wr} van de individu; 
als illustratie, als verheldering slechts dient de vergelijking met de 
c5t"awaVv1J van de staat. Dit betekent een radicale ommekeer. De 
wachters worden in verband daarmee ook zó opgeleid tijdens een 
langdurige vorming, dat zij toonbeelden worden van die c5t"awa1wr}, 
d.w.z. zij moeten harmonisch gevormde mensen zijn. Zij heten 
burgers, maar zij moeten in Griekse ogen burgers van een bijzondere 
soort geweest zijn. Zij staan immers in Plato's ideale staat buiten 
het eigenlijke burgerleven. Zij laten zich leiden door het .A.oytOTt,,6v, 
dat het ffvp,ouc5iç en het buffvp,1JTt"dv beheerst, dat dus in dezelfde 
verhouding staat tot deze zielskrachten als aorpta en rpe6-v1'JUtç 
tegenover de andere deugden. De wachters zijn, na hun volledige 
vorming, de rede in levende lijve. Zij hebben het beste in zich en 
dat is hun meest eigene, persoonlijke zijn verwezenlijkt; zij zijn 
de ideale voorbeelden van de ontplooide persoonlijkheid. 

Alleen wie zich voor ogen stelt, in welke tijden en onder welke 
omstandigheden de Griekse ethiek ontstond en bleef bestaan, kan 
haar intellectualistische praemissen begrijpen en rechtvaardig waar
deren. Zij werd geboren in een tijd, toen de ratio zich voor het 
eerst systematisch, kritisch richtte tegen de overgeleverde maat
schappelijke, religieuze en zedelijke waarden 1), toen diezelfde ratio 
een theoretische rechtvaardiging trachtte te geven aan een geluks
ideaal, dat instinctief door schier ieder als het hoogste werd ge
waardeerd. Wie hunkerde niet naar bezit, aanzien, macht? Zij 
ontstond en bleef bestaan in een wereld zonder heilige, door een 
god gegeven of geïnspireerde boeken, waarop moralisten zich in 
hun prediking konden beroepen met een "het is geschreven". Op 
de dringend gestelde vraag hoe moeten wij leven, een vraag die de 
vraag wat is de mens in zich sloot, gaf geen heilige Schrift antwoord. 
Denkers vingen 2) de speurtocht daarnaar aan; zij legden daarmee -
ik herhaal het - de grondslag voor een persoonlijkheidsethiek. 

1 ) In het algemeen werd het moraliseren een trek, die reeds eeuwenlang 
de Griekse litteratuur sedert Homerus vertoonde, sterker, toen de oude 
zede en religie in kracht inboetten, de betekenis van de individu naar 
voren kwam, de mens zich tegenover de burger liet gelden. Vgl. J. Geffcken 
Die griechische Aufklärung, N. Jahrb. XXVI, 1923, p. 25. Hij vergelijkt dit 
feit met een parallel-verschijnsel in de 18e eeuw. 

'Wij mogen zelfs verder gaan. De behoefte om deugden en ondeugden 
op te sommen, is reeds vroeg ook bij de Grieken te constateren en blijkt bij 
de lateren (Aristoteles, Stoa) zeer duidelijk. De vooralsnog onvolledige 
opsommingen vormden het begrip van filosofische reflexie over de moraal, wer
den dus bouwstenen voor meer stelselmatige systematisering, dus voor ethiek. 

2) Zie het beeld in Plato's Republiek: een jacht op het wild t'}/~alOaVv7J. 
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A. Wording van het schema 

Hoe belangwekkend de studie der Griekse moraal en moraliteit 
in de eeuwen vóór ± 400 ook moge zijn, binnen ons bestek past 
een uitvoerige uiteenzetting daarvan niet, ook al zullen wij 
occasioneel gebruik maken van de resultaten, die de onderzoekingen 
naar de geldende deugden en naar de betrachting er van in die 
oudere tijden hebben opgeleverd. Wij moeten ons beperken tot 
de vraag, of de bekende theorie der vier cardinale deugden reeds 
vóór Plato bekend was en hoe zij door hem en latere denkers is 
geconcipieërd en ontwikkeld. Vast staat, dat wij enkele oudere 
opsommingen van deugden kennen, z.g. aretelogieën en ook van 
zedelijke plichten 1), die bewijzen, dat de neiging tot systematisatie 
van de morele deugden reeds vroeg is ontwaakt. Bovendien weten 
wij, dat ook latere denkers de behoefte bleven voelen opsommingen 
van gewenste &.eeTal op te stellen, naast of vervlochten met de 
befaamde deugdenscala. 

Omdat er enige twijfel bestaat en er wel gezegd wordt, dat ook 
de onderscheiding in vier hoofddeugden al vóór Plato is te con
stateren 2), behandel ik hier alle plaatsen in de overlevering, welke 
aanleiding geven tot deze opvatting. Dit is nodig en ook daarom 
geoorloofd, omdat de ontleding ook van die gegevens ons verder 
materiaal levert voor het benaderen van de betekenis der begrippen 
Ó(nÓT"lç en evaé{3ua voor de Griekse mens. In een opsomming van 
wenselijke goederen en kwaliteiten, die op naam van Bias van 
Priene, een der z.g. zeven wijzen, staat 3), komen naast p.v~p."l, 

eVÀ.á{3ua, yevVatóT"lç, q;t).,{a, 7Cet{}w, )Cóap.oç, ovvaaTda en fJyep.ovla 
voor èy)C(!áuta, evaé{3eta, ~t)CatOavv"l en àv~(!da. Vervangen wij 
welwillend èy)C(!áuta door awq;(!oaVv"l, dan zijn hier inderdaad vier 
van de vijf deugden genoemd, die wij uit de Protagoras van Plato 4) 
kennen in een zeker systematisch verband en drie van de geijkte 
scala 5), n.l. evaé{3ua (óatÓT"lç) , ~t)CatOaVv7], awq;(!oaVv"l en àv~(!da. 

1) Ik bedoel de äyearpot vóP.Ot (zie p.p. 19-21), verschillende elementen 
in de spreuken der zeven wijzen e.a. 

I) Zie b.v. Adam in zijn noot bij PI. Rep. 427e en het door hem aan· 
gehaalde werk van Krohn: Der Platonische Staat. 

8) Dieis. Vorsokratiker. lP. p. 217. 
') 32ge. 349b. 
6) Zie p.p. 60 vlg. 
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Dit geeft echter geen aanleiding om verband te leggen tussen de 
mening van Bias en de latere ordening der deugden. Immers 
worden hier: Ie de genoemde deugden genoemd naast enkele 
andere waarden, die niets met een àee-r~ te maken hebben; 2e geeft 
Bias hier practische adviezen. De vorm zegt genoeg: Uetç leycp 
f.lv~f.l'Y/v, nÀoV-rcp cptÀtav, yvwf.ln (JtxawG'lJV'Y/v, neáÇu (Jvvaau{av. Van 
de wil tot onderscheiding of tot systematisatie der deugden is 
geen zweem te ontdekken; 3e vinden wij evenInin een spoor van 
ordening naar waarde. Pittacus van Lesbos 1), eveneens een der 
zeven Wijzen, zou vermaand hebben tot eiJÀá(Jua, eiJai(Jeta, awcpeo
avv'Y/ en cpeóV'Y/atç. Ook hem kan men om dezelfde reden als Bias 
geen verre voorloper noemen van Plato als auteur der cardinale 
deugden: ook bij hem is van systeem geen sprake, ook bij hem 
staan de genoemde waarden verstrooid tussen acht andere, ethische 
en niet-ethische, ook bij hem is er sprake van een practische ver
maning. Bij Pindarus 2) kan men uit de door hem vermelde vier 
aretai niet veel anders concluderen, dan dat iedere leeftijd zijn 
eigen kwaliteit heeft. Behalve over het cpeove'iv zegt de dichter 
niets specifieks omtrent de eigenschappen, waarop hij zinspeelt. 
Ook de lof op de mantis Amphiareus in Aeschylus' Septem 3) is niet 
overtuigend als bewijs, dat er vrij vroeg een theorie over vier 
cardinale deugden in wording was. In deze tragedie wordt de 
mantis Amphiareus awcpewv, (J{xawç, àYa1?dç, eiJae(J~ç àv~e ge
noemd. Wanneer wij met van Veen, die hier waarschijnlijk 
Groeneboom's opmerking ad locum voor ogen had, aannemen, dat 
Aeschylus opzettelijk eiJae(J~ç gesubstitueerd heeft voor cpeóv'Y/atç 
- een eigenschap, die Amphiareus juist niet in voldoende mate 
bezat - dan bewijst deze regel inderdaad bekendheid met de 
cardinale deugden. Of wij hier echter een bewijs voor ons hebben 
voor het bestaan van een systeem, is de vraag "). Samenvattend 
mogen wij op grond van de ontleding der voorhandene gegevens 
zeggen, dat hoogstwaarschijnlijk vóór ± 400 nog geen deugden
theorie, gebaseerd op de bekende scala, was opgesteld. 

Ofschoon wij ook daar nog niet van een vast schema mogen 
spreken, staan wij toch met de combinatie van de vier hoofd
deugden, die wij bij Xenophon 6) aantreffen, op vastere bodem. 
Misschien mogen wij zeggen, dat Xenophon de scala niet heeft 

1) Diels, l.c., lP. p. 216. 
I) Nem. 111.74. 
a) 610. 
') Men zie v. Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, I, p. 15, n. 1. 

W. Jaeger, Plato's Stellung im Aufbau der griechischen Bildung, Die Ant'ike, 
IV.1928, p. 163. E. van Veen, Interpolaties in Aeschylus' Zeven tegen Thebe, 
diss. Groningen 1938, p. 43. Rose ad locum. 

6) Mem. 111.9.1-5 en IV.6.1-12. Apo!. Soer. 14. 16. 
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opgesteld 1), maar wel gekend. Hij schrijft eerst over àvóeetá, 
aocpta, awcpeoavv'f} en ót'XawaVv'f}. De volgorde is geen rangorde, 
waarschijnlijk evenmin als in de latere opsomming evaéfJeta, 
Ót'XawaVv'f} , aocp{a en àvóeda. Weten is de basis van alle deugden 
en in verband daarmee zijn alle leerbaar. In zijn Apologia van 
Socrates (16) brengt Xenophon als deugden van zijn leermeester 
naar voren èy'Xeáuta, èÄ.wr}eetÓT'f}ç, ót'XawaVv'f} en aocp{a. Apollo zou 
hem als è),ev1}éewç, M'Xawç en awcpewv hebben geroemd (14). 
'EÀw{}eetÓT'f}ç is dus een nieuwe waarde, maar in de drie opsom
mingen merken wij een constante op: aocp{a, awcpeoaVv'f} en ót'XawaVv'f} 
keren telkens terug 2). Men heeft:wel geopperd, dat de Pythagoraeërs 
de scala der vier deugden zouden gekend hebben; daarover is 
echter niets bekend. Pas door Plato is het uitgewerkt, voor zover 
wij weten, maar pas langzamerhand verkreeg het, blijkens de 
overlevering in zijn werken, de klassieke vorm. Wij zullen dit in 
bijzonderheden nagaan, mede omdat de evaifJeta en de ÓatÓT'f}ç 
daarbij zijn betrokken 3). 

In de Protagoras worden Ót'XawaVv'f} , awcpeoaVv'f}, óatóT'f}ç 'Xat návra 
raura als àeeT~ samengevat 4) en verder in de dialoog verruimt 
Socrates' partner deze trits door toevoeging van àvóeda en aocp{a 
tot een vijftal 5) , waarvan hij aocp{a de belangrijkste noemt. In de 
Laches ontmoeten wij àvóeela, Ót'XawaVv'f}, awcpeoaVv'f} "en andere 

1) Daartegen pleiten Ie de !lp rekende afwijkingen in de volgorde en dat 
nog wel binnen een beknopt bestek, 2e de vervanging van l1wrp(!Ol1Vv1] door 
EvaifJEta. A. Krohn, Der platoniBche Staat, p. 372 verdedigt de mening, 
dat Plato in zijn theorie van de vier cardinale deugden Xenophon zou zijn 
gevolgd. De terminologie schijnt Krohn te steunen, maar is het niet mogelijk, 
de Socrates in zijn gesprekken telkens weer en bij voorkeur over deze zo 
belangrijke waarden heeft gesproken 1 Zonder dat hij deze schoolmeester
achtig in een rijtje achter elkaar behandelde, kunnen toch herhalingen van 
deze bespreking op zijn leerlingen de indruk gemaakt hebben, dat hun 
leermeester aan de bovengenoemde aretai de hoogste waarde hechtte. De 
varianten - ook bij Plato - zijn toe te schrijven aan de invloed van 
persoonlijke indrukken en affiniteit. Of Plato's theorie uit Indië afkomstig is, 
een mening, die J. Ferguson, Moral values in the ancient world, p. 28 vlg., 
verdedigt, durf ik niet uit te maken. In ieder geval zijn enige overeen
komsten treffend. 

2) In de Oyropaedie, een geschrift van geheel andere aard dan de 
M emorabilien, is van systematiek geen sprake; wel komen verschillende 
deugden occasioneel ter sprake. In 1.2.6 en 8 leren de kinderen &"atoaVv1], 
awrp(!oaVv1] en èy,,(!áTELa (in 3.16 komt &"UloaVv7] terug). Cyrus' waéfJua 
wordt geprezen in VIII.1.25 (vlg. VII.5.77). In 26 spreekt Xenophon over 
de ót"atoaVv1], in 27 en 32 over de awrp(!oaVv1], alódJç en èy,,(!áTELa (V gl. 
VII.5.75.). 

8) Zie Adam's noot bij Rep. 427e . 
4) 325a. 329c. Dat Protagoras een geschrift wijdde aan de deugden, 

kan m en misschien als aanwijzing beschouwen van het bestaan der be
hoefte, om op het gebied van de ethische verschijnselen systeem te scheppen. 

5) 32ge. 349b. 
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dergelijke" 1); even later aWqJ(!oaVvrJ ~txawaVvrJ en óató-r1jç 2). De 
combinatie à'V~(!eta, aWqJ(!oaVvrJ, aOqJ{a, l-leyaÀon(!Énew "en andere 
zeer vele" vinden wij in de Meno 3), maar ook ') aWqJ(!om}'V1j, 

~txawaVv1j, ómó-r1jç 1] «1.V.o n I-lÓ(!w'V à(!e-rijç. In de Gorgias 6) aWqJ(!MVv1j, 

~txawav'V1j, à'V~(!eta, óató-r1jç; uit het voorafgaande 6), waar de 
eigenschappen van een minderwaardige ziel ter sprake komen, 
mogen wij opmaken, dat de aOqJ{a hieraan toegevoegd moet worden. 

Een nadere beschouwing van deze plaatsen geeft aanleiding tot 
de volgende opmerkingen: 

Ie Er is geen vaste volg- noch rangorde te constateren. 
2e Herhaaldelijk 7) spreekt Plato over het bestaan van meer, ja 
zelfs eenmaal van zeer vele andere deugden naast de geijkte. 
3e M eyaÀon(!Éneta, te vergelijken met de è).,evf}e(!tó-r1jç bij Xenophon 8), 
wordt genoemd; deze deugd werd door Plato - evenals trouwens 
door Aristoteles - blijkbaar zeer gewaardeerd 9). 4e EOqJ{a is zeker 
niet als dominerend voorgesteld, zij komt zelfs niet eens - evenmin 
als à'V~(!e{a - steevast voor. 5e In tegenstelling tot de latere, 
vaste scala komt steeds ómó-r1jç ter sprake, zodat zij met de 
~txawaVv1j en de aWqJ(!oaVv1j in de vroege dialogen de constante 
blijkt te vormen. 6e De indruk wordt gewekt, dat de aangehaalde 
bewijsplaatsen in het algemeen voorkomen in minder technisch 
en minder fijngeschakeerde passages. Het gaat daarin nog niet om 
het opstellen van een ethiek; zij kunnen neerslagen zijn van 
populaire opvattingen. 7e Het is niet zeker of óató-r1jç hier steeds 
in religieuze zin moet worden opgevat; de term heeft in het 
algemeen bij Plato, als bij vele andere auteurs dikwijls een sterk 
ethisch-sociale inslag; éJawç b.v. is vaak moeilijk te onderscheiden 
van Mxawç 10). Wij moeten ons bij menig gebruik van evaef3~ç of 
öawç afvragen: worden wij hier in een religieuze of in een sociaal
ethische sfeer verplaatst 1 Zo ook in de tot nu toe aangehaalde 
dialogen. In het bijzonder is de Protagoras daarvan het bewijs. 
Denken wij alleen maar aan de sociaal-politieke strekking van de 

1) 198a. 
') 199d. 
3) 74a. 
') 78d. 
5) 507b vlg. 
8) 505b: àvórrroç. 
7) Zie o.a. Prot. 329c. Meno 74a. 78d. Rep. 395c. 402c. 536a. Vgl. 

Ed. ZeIler, Die Philo8ophie der Griechen, 113.1, p.p. 748 vlg. 
8) Zie boven. 
9) Zie p. 61, noot 3 voor de bewijsplaatsen. 

10) Zie J. C. Bolkestein, l.c., p.p. 126 vlg. Zij wijst op p. 131 nog op de 
bekende plaats in de Theaetetus, waar als inhoud van de ó/-lo{watç {hij> 
wordt genoemd het lJixalOv xal öatov f-tê:rà CfJ(]oviJaewç yevÉa{)at (176b). Terecht 
zegt B., dat öalOç hier zeker niet vroom kan betekenen. De plaats is in het 
algemeen voor ons betoog niet zonder belang. 
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mythe. En nog afgezien daarvan heten de deugden in dit gesprek 
noÀtTtxat àeer:a{ 1). Met name wordt herhaaldelijk de ÓUtÓT'f]Ç - de 
evuÉpeta stelt Protagoras daaraan gelijk - daarbij ingelijfd. Maar 
deze waren voor Plato niet de hoogste aretai. Aldus kon de 
ÓUtÓT'f]Ç, die op alle aangehaalde plaatsen van deze dialoog in de 
zin van formele godsdienstigheid, dus als een maatschappelijke 
deugd 2) moet worden opgevat, geen plaats waardig gekeurd worden 
in de eerste rij der deugden. In de Euthyphro rekent Plato daarmee 
radicaal af 3). 

Ons is gebleken, dat in de bovengenoemde dialogen bepaalde 
hoofddeugden op de voorgrond traden, maar nog niet in een 
praegnant schema. Met Adam 4) mogen wij echter aannemen, dat 
de theorie der vier cardinale deugden in Plato's denken reeds een 
strakker, zelfs een definitieve vorm had aangenomen, toen hij de 
Re'[J'11lJliek concipiëerde en opbouwde. Hij noemt zijn polis uocp~ xat 
àVCJeda XaL ucócpewv xat CJtxa{a Ó). In verband met de betekenis van 
polis als "de burgers" 6) zegt hij m.i. hiermee, dat de mensen van 
zijn staat deze eigenschappen bezitten, dus uocp{a, CJtxatouVv'fJ, 
uwcpeomJV'f] en àvCJeda. Deze staan in de Phaedo tegenover de 
CJ'f]ft0Ttxat àeer:a{ 7). Volgens de Socrates van Alcib. 1 8) begint de 
opvoeding van de Perzische aristocraten op hun 14e jaar met de 
vorming tot de genoemde deugden. In een vergelijking van een 
viertal lagere met een groot aantal hogere blijken deze laatste de 
cardinale te zijn 9). Er is nu duidelijk een rangorde te herkennen, 
waarvan in de vroegere dialogen weinig of niets te bespeuren was. 
(/)eÓV'f]atç, NoiJç hebben de leiding; àVCJeda staat op de vierde plaats, 
immers zij is cpavMr:aTov Tijç àeeTijç 10). In de beschrijving van de 
deugden, die de ziel op haar vlucht door de vneeoveávtoç Tónoç 
in hun ware wezen heeft gezien, ontbreekt zij in tegenstelling met 
èmUn7ft'f] , CJtxatouvV'f] en uwcpeOUvv'fJ 11). Ik mag nog wijzen op het 
Symposion 12), waar CJtxatouVV'f} en uwcpeOUVv'f] in nauw verband met 
cpeÓV'f]Utç worden gebracht. In de Epinomis wordt duidelijk gezin
speeld op de scala 13). Als hoogste deugd geldt daar echter de 

1) Zie p.p. 70 vlg. 
2) Zie hierover uitvoeriger p.p. 22, 24 vlg. 
8) Zie p. 14. 
') noot bij 427e. 
') 427e. 
e) Zie p.p. 24 vlg. 
') 69c. Zie p.p. 70 vlg. 
8) 121e. 
8) Leges 631c vlg. Zie noot van England. 

10) ibid. 631c vlg. 
11) Phdrs. 247c vlg. 
12) 209a. Uit. 196c vlg. blijkt. dat het schema vrij bekend moet geweest 

zijn in de jaren, dat Plato deze dialoog componeerde. 
13) 979c vlg. Vgl. 989b. Zie ook p. 73. 
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{}eoai{3eta. Maar deze berust op kennis en wel op kennis der hemel
lichamen, die Plato daar als goden blijkt te beschouwen. Vandaar, 
dat toch ook in die dialoog de aocpta en het flav{}ávetv zeer hoog 
worden geschat 1). 

Wij moeten naast de reeds vroeger behandelde wijzen op ver
schillende passages, waar de deugden ter sprake komen zonder 
bedoelingen van systematisering, als vormen van de populaire 
moraal , of als leerstof voor de zedelijke vorming der wachters. 
In de Republiek 2) gelden àv(jeela, awcpeOG'lJv"l, Óat6T"lç en 1)..ev{}eet6T"lç 
- cpeov"lmç wordt daar niet genoemd, evenmin als (jtxawaVvrJ, wat 
wijst op het wat improviserend karakter van de uitspraak - als 
wenselijke eigenschappen voor de hoeders van Plato's "eerste polis", 
die hun dus in het kader hunner propaedeuse moeten bijgebracht 
worden. Elders worden in hetzelfde werk awcpeoavv"l, àv(jeeta en 
fleyaÀoneineta verbonden 3). Volledigheidshalve wijs ik nog op 
iyxeáuta en op xaeueta, die in de Leges worden aanbevolen 4). 

Overzien wij het voorgaande, dan komen wij tot de volgende 
conclusies: le Plato's ethiek, speciaal zijn theorie der cardinale 
deugden, is niet plotseling uit zijn geest ontsproten; zij is langzaam 
geworden en het is de vraag, of de scala der deugden een originele 
vinding van deze wijsgeer is. 2e Het schema blijkt een zekere 
soepelheid behouden. 3e Er naast stelde Plato een andere reeks 
op, n.l. die der demotikai of politikai aretai , blijkbaar om deze 
in strengere theoretische beschouwingen te hanteren; zij dekken 
echter niet de volle werkelijkheid der deugden. Immers in de 
dialogen worden allerlei andere genoemd en besproken - sommige 
krijgen zelfs veel aandacht - en op het bestaan van vele deugden 
buiten de als cardinale geijkte zinspeelt de wijsgeer meer dan eens. 
4e Een algemeen kenmerk van de niet-cardinale deugden is het 
ontbreken van de cpe6v"lmç, v0i5ç of aocpta als norm-stellende 
krachten 5). 5e In vroegere dialogen wordt Óat6T"lç bijna steeds in 
deugdenrijen genoemd, soms in religieuze, soms in sociaal-ethische 
zin. Later verdwijnt zij meer en meer. 6e Evai{3eta wordt eenmaal 
als synoniem van óm6T"lç gebezigd, komt verder noch in vroege 
noch in latere dialogen voor, wanneer er sprake is van een min 
of meer systematische opsomming. 7e Dit laatste mag bevreemding 

1) 979c.,989a en vooral de slotsom in 992b. 
2) 395c. Niet onmogelijk is het, dat ÓUtÓT7]C; hier een zin heeft, rakende 

aan t5txawuVv7]. Zie p. 15 en noot 8. 
8) 402c. Hoezeer Plato prijs stelt op het bezit van de p.eyaA07t(!É7tEta 

blijkt ook in 486a. 487a. 490c. 494b. 536a. 560a. Vgl. Meno 74a. 88a. Leges 
795e. Vgl. nog Epist. IV.320b. Epin. 975c vlg. Let ook in dit verband op 
zijn nadruk op het eVuX7]p.ov: 400c. d. 401b en d. 

') 840b.c. 
6) Zie voor uitvoeriger uiteenzetting p.p. 70 vlg. 
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wekken, omdat én ÓCTtÓT1JÇ, én eVCTé{3eta in Plato's persoonlijk leven 
een grote rol spelen en als belangrijke waarden in zijn staten met 
grote nadruk en herhaaldelijk op de voorgrond worden gebracht 1). 
8e In de Epinomis is eVCTé{3Ela door {}eoCTé{3eta vervangen; deze 
betekent kennis omtrent de goden-hemellichamen. 

Het thema van de Republiek alleen al, n.l. het zoeken naar de 
~t"aLOCTvv1J der menselijke psyche, bewijst, dat Plato met het 
opstellen van het schema der cardinale deugden het terrein der 
persoonsethiek betreedt, die dan ook expressis verbis tegenover de 
koinonome, de geldende samenlevingsmoraal door hem wordt 
gesteld. De scala is niet een natuurlijk en onmiddellijk uitvloeisel 
van Plato's zielsleer, noch gaan de vier cardinale deugden parallel 
met vier standen in de Republiek, maar evenmin is de nadruk, die 
Plato er op legt, geheel zonder verband met zijn psychologische 
beschouwingen te denken. In eenzelfde werk, n.l. in de Republiek, 
staan wij voor de eerste systematische pogingen van een wijsgeer 
om een ethiek op te bouwen en voor zijn schepping van een 
zielsleer . Dit is niet verwonderlijk: beide vloeien voort uit diens 
metaphysica. Het feit, dat steeds weer de cpeÓV1JCTtç, de CTocpla of (en) 
de voiiç als dominerende krachten boven de andere drie àeeral 
worden gesteld en in de ziel het ÀOytCTTl"OV behoort te heersen over 
het fJvJ.l0El~Èç en het bufJvJ.l1JTl"óv, is ook een sterke aanwijzing 
voor het innerlijk verband tussen het schema en de zielsindeling , 
ook al is dit niet uitgesproken 2). 

Denken is een persoonlijke daad. Daarom wijst Plato bij de 
vorming van de persoonlijkheid zijner a.s. regeerders de leiding 
toe aan cpeÓV1JCTtç, CTocpla en voiiç als normbepalende elementen. 
Inzicht alleen in aard, doel en taak van de mens kan de wachters 
voeren tot ontplooiing van hun allereigenste wezen, d.i. tevens tot 
eudaemonie 3). Voor het verwerven van de samenlevingsdeugden 
acht hij de rede van geen belang. Wij zullen hier uitvoeriger op 
ingaan 4). Te voren moeten wij, voorzover het Plato betreft, nog 
op enkele andere feiten wijzen. 

B. Plato en eVCTé{3eta 

Willen wij het ontbreken van eVCTé{3eta in de scala der deugden 
bij Plato in zijn volle zin begrijpen, dan moet het ons duidelijk zijn, 
wat zij in Plato's leven betekende en welke plaats zij binnen zijn 
ideale staat inneemt. Ik wijs op enkele essentiële feiten. 

1) Hierop is reeds gewezen en zal nog nader de aandacht van de lezer 
worden gevestigd. Zie p.p. 62 vlg. 

2) Zie ook p. 66. 
a) Zie p. 66. 
') Zie p.p. 62 vlg. 
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Met grote nadruk wijst de denker het beginsel do ut des als basis 
van evaé{3eta of óalóTrJç af; het verkeer met de goden mag niet op 
koehandel berusten 1). Maar met nog groter nadruk wijst hij op 
het belang der godenverering ; hij zelf vervult de cultusplichten 
nauwgezet en legt deze dwingend op aan de burgers zijner gemeen
schappen. In zeer affectieve woorden spreekt hij zijn overtuiging 
in dezen uit 2). Van haar gaat Plato uit in het lOe boek der Leges, 
waar hij, onder bedreiging met vervolging, gevangenisstraf en dood, 
de boeren verplicht tot geloof aan de goden der traditie en tot hun 
nauwgezette verering 3). De àae{3éaTaToç is xáxlaToç 4) . Het beginsel 
do ut des heeft hij voor de cultus verworpen, maar de oude vormen 
van de godenverering handhaaft hij allerstrengst ; de inachtneming 
ervan acht hij van het grootste gewicht voor het bestand van de 
staat en voor het behoud van de goede zeden. 

Verdere bewijzen van Plato's aanpassing aan de gebruikelijke 
opvatting over de goden en aan de conventionele cultusplichten 
liggen in zijn werken voor het grijpen. Zelf vereerde hij dagelijks 
godheden in zijn tuin van Akademus 5). Gewichtige activiteiten 
moeten volgens hem worden ingeleid met gebeden 6); zelf spreekt 
hij die uit bij het begin van onderzoekingen 7). Ook Plato stelt, 
wanneer hij spreekt over de ongeschreven Griekse wetten of er op 
zinspeelt, de {}eea:Jlela nvv {}ewv vooraan in die oude rij der plichten 8). 

In de Staat der Wetten ontvangen de goden de hun toekomende 
eer en gaven; de woorden van de Pythia hebben ook voor Plato 
groot gezag, zoals in het algemeen de god in Delphi. Schending van 
heiligdommen, altaren en gewijde plaatsen behoort tot de ergste 
vergrijpen, die een burger kan begaan 9). In overeenstemming met 
de aloude religieuze gevoelens omtrent rein en onrein achtte hij de 
gehele gemeenschap bevlekt door een goddeloze daad van één der 
leden; op de polis rustte de plicht tot rituele reiniging 10). In zijn 
opvattingen over grote zondaars week Plato evenmin af van de 
conventionele; de agraphoi nomoi, te allen tijde eerbiedwaardig 
voor de Grieken, zijn ook voor hem heilig. Naast de godencultus 

1) Euthyphr. 14d. Leg. 905d.907b. Vgl. Rep. 364b vlg. 365d vlg. 
2) Zie Leges 716d. Voor de vertaling p. 76 vgl. 
8) Passim. Hij huldigt hier volledig de opvatting omtrent daépeta, die 

de achtergrond vormde voor het beruchte VJ'/1'l!tapa van Diopeithes in 432; 
ook hij acht verkeerde meningen over het bestaan en aard der goden 
goddeloosheid. 

4) 907b. 
6) zie p.29. 
e) Tim. 27b.c. 
7) Tim. 48d. Phileb. 12c. Leg. 712b. 893b. 
8) Zie p.p. 21 vgl. 
8) Zie o.a. Phaedo 113e. Rep. 615c. 

10) Leg. 874a. 877e. 
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eist ook hij eren van ouders en afgestorvenen, ontzien van vreemde
ling, gast en smekeling, trouw aan eden enz. Kortom Plato toont 
zich evaef3~ç op traditionele wijze. De onbevangen beschouwer van 
de even aangeroerde feiten 1) moet zich er over verwonderen, dat 
in de ethiek van een zo godsdienstig blijkend denker - ik spreek 
niet eens over Plato's persoonlijke godsvrucht - in wiens moraal 
dus de evaif3eta een gewichtige plaats inneemt, aan de vroomheid 
geen woord is gewijd. 

Andere feiten versterken nog deze verwondering. Wij zouden 
verwachten, dat, gezien Plato's nadruk op de cultus, aan de be
dienaren ervan bijzondere achting zou worden bewezen. De 
werkelijkheid beantwoordt niet aan deze gerechtvaardigde ver
wachting. Ik stip slechts aan zijn kritiek op allerlei kwakzalvers 
op het gebied van voorspellingen en magie, op godsprofeten en 
orakelzangers 2), zijn niet hoge dunk van de officiële manteis, zijn 
scherpe afwijzing van figuren als Euthyphro, zijn soms bijtende 
ironie ten koste van priesters die slechts btá"ovot dxv'rJç voor hem 
zijn 3). Gewichtiger bewijzen voor mijn bewering zijn de volgende. 
In de Phaedrus, waar de waarde-scala der mensen wordt vastgesteld 
naar de mate van het inzicht, dat de ziel op haar vlucht door de 
vneeoveávwç Tónoç heeft verworven, krijgt de priester pas een 
plaats op de vijfde van de negen rangen 4). Blijkbaar had Plato 
een niet al te groot respect voor de intelligentie en de kennis van 
de ministri der sacra; in ieder geval stelde hij deze ver achter bij 
die van de philosophos, wien een plaats op de eerste rang wordt 
toegewezen. Bij het laatste oordeel over de zielen in de Hades 
geven nadje{a en TeorpiJ goede kansen op een verblijf in het Elysium; 
de evaef3~ç wordt hier niet genoemd, evaif3eta is blijkbaar geen 
bijzondere aanbeveling 5). In dezelfde onderwereld verheugt rechter 
Minos zich bij de aanblik van een philosophos en verwijst hem vlot 
naar de eilanden der Zaligen 6). Daar zullen ook de wachters van 
Plato's Republiek verblijven, wanneer zij hun taak op aarde goed 
hebben volbracht 7). Zij, het gouden geslacht, heersen in de hemel 
als daimones naast goden en heroën 8). Maar wie niet behoorde tot 

1) De bewijsplaatsen, hier en elders in deze verhandeling voor Plato's 
eigen godsdienstigheid en voor het belang, dat hij aan de eredienst hechtte 
zijn volstrekt onvolledig, maar m.i. voor ons doel voldoende. Zij kunnen 
met vele andere worden aangevuld uit de werken en artikelen, die over 
Plato's ethiek en vroomheid zijn geschreven. 

2) Rep. 364b. V gl. Apol. 22b.c. e.a. 
3) Polit. 290c vlg. Laches 198d vlg. Vgl. Epin. 975d. 
') 248d vlg. 
6) Phaedo 107d. 
e) Gorg. 526c. 
7) Rep. 540b. 
8) Rep. 468e-469b. 
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de philosophoi, tot de uitverkoren groep van bestuurders met 
inzicht, kan na zijn dood de kring van hemelse regeerders niet 
binnentreden 1). De aristocratische vorming is de enige trap die 
voert naar de heersersrangen in het hiernamaals 2). 

Men ziet: met geen woord wordt gerept over évaé{Jéta als weg
banende deugd naar het hemelse Paradijs, geen woord over priesters, 
die als bijzonder privilege een plaats bezetten aan de rechterhand 
der goden, wier speciale dienaren zij toch op aarde waren geweest! 
Evaé{Jéta wordt ook in een andere sfeer verzwegen: zij vervult 
geen functie in de zedelijke opvoeding van de uitverkoren wachters 3), 
om hun de weg te wijzen naar de volmaking of hun althans steun 
te geven in hun streven daarnaar. Ongetwijfeld mogen wij de 
invloed der geselecteerde goden mythen , wier lectuur naar oude 
zede niet ontbrak bij de leerstof hunner propaedeuse, niet onder
schatten. Zeer zeker werden deze a.s. wachters, als opzieners 
in spe van zede en religie 4) , op de hoogte gebracht van religieuze 
voorstellingen en cultusvormen, al wordt dit nergens in de 
Republiek vermeld, maar dit betrof alleen de formele évaé{Jeta 5), 
niet de diepere vroomheid. Deze noemt Plato niet in zijn beschrijving 
der propaedeuse, noch in die van de hogere vorming 6). Eocp{a 
was IlatÖs{a's troetelkind, niet Evaé{Jeta. 

Tenslotte nog één belangrijk punt. In de Republiek, dus in het 
werk, waar Plato de scala concipiëert en in haar essentie karakteri
seert, zegt hij, dat de mens behoort te streven naar de verwezen
lijking van het allereigenlijkste in iedere zielskracht. Volgen de 
andere zielskrachten de rede, dan wordt de innerlijke harmonie 
bereikt, een toestand, die in de Platonische terminologie ötxawavv'Yj 
wordt genoemd. De ziel verkeert dan immers in haar ö{x'Yj , in haar 
normale staat, is zoals zij zijn moet naar haar wezen; ieder van 
haar delen neemt dan de plaats in, die het toekomt. Aldus verwerft 
zij haar sVÖat/-lov{a in de ware zin, haar bestemming en "geluk", 
slechts weggelegd voor de ö{xawç en xaÀoxàya&óç äv~e. Ook op de 
weg naar dit ideaal is niet Evaé{Jsta 's mensen leidsvrouw, maar 
<l>eóv'Yj(]tç 7). 

1) Phaedo 82b. 
2) Phaedo 107d. Vgl. Leg. 818b. 
3) zie echter p. 71, noot 5. 
4) R ep. 442e. 
5) D eze wordt ook bedoeld in R ep. 383c, waar gezegd wordt, dat zij 

{hoGóf3eiç en {}eiOt moetE'ln worden. 
6) Het behoeft nauwelijks gezegd t e worden, dat Plato's onderwijs 

daartoe opvoedde: hij was een der grote vernieuwers. 
7) Men Ie ze achtereenvolgens: R ep. 586b. Vgl. Leg. 770c vgl. Rep. 

443c vlg. 354a. 580b. C org. 470e . Da t Plato in de L eges 716d. de óVGif3óta 
als eis stelt voor óV~atl1-ov{a, doet aan het bovenstaande feit niet s af. D e 
t erm betekent daar niets anders dan formele godenverering. Zie p.p. 76 vlg. 
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Schuilen er in Plato's zielsleer elementen, waarmee eVrJÉ{JEta in 
verband kan worden gebracht? De vraag is evenzeer gewettigd 
als het stellen van ons hoofdprobleem. Immers deze eerste poging 
om de psuche systematisch te beschouwen en te ontleden is niet 
een zuiver-wetenschappelijke in onze zin, zij is geïnspireerd door 
Plato's opvattingen over moraal en haar inhoud is door en door 
moralistisch. Aldus hangt zij ten nauwste samen met Plato's 
poging tot het scheppen van een ethiek. In een verhandeling nu, 
die de vraag tracht te beantwoorden waarom de eVrJÉ{Jeta ontbreekt 
in het schema der deugden, is het volstrekt gerechtva.ardigd en 
nodig na te gaan of het doordringen in zijn zielsleer mogelijkheden 
biedt voor het verkrijgen van helderheid omtrent het probleem 
dat ons bezighoudt. 

Zich wel bewust van het schematisch karakter zijner indeling, 
onderscheidt Plato bij zijn ontleding van de zielsstructuur van een 
mens drie elementen: het logistikon, het thumoeides, en het 
epithumetikon. De aretë van de ziel wordt bereikt door de harmo
nische samenwerking van deze delen of is - zo men wil - daarin 
gelegen. Deze rJv/-upwv{a kan alleen verwezenlijkt worden en be
stendigd onder leiding van het redelijk element, het logistikon 
waarna zich de beide andere willig moeten schikken, i.c. zich be
horen te beperken tot hun natuurlijke, eigenlijke functie. In de 
volkomen verwerkelijking van haar aretë beleeft de ziel de ont
plooiing van haar allereigenste zijn en daarmee de ware eudae
monie 1). Welke plaats blijft er over voor de eVrJÉ{JEta? Met welke 
zielskracht kan zij in verband worden gebracht? 

Het evenwicht der ziel wordt bereikt door de verwezenlijking 
van de btxawrJVv71. In die toestand immers doet ieder deel het zijne 
en verkrijgt het zijne. De werking van het logistikon heeft deze 
"rechtvaardige" staat verwezenlijkt. Lwq;e0(J1)v71 tonen het thu
moeides en het epithumetikon door zich te voegen naar de "wil" 
van het logistikon. Andreia schuilt in het thumoeides, in zoverre 
dit zedelijke moed en zedelijk willen inhoudt. Eusebeia echter 
speelt noch een rol in de leiding, noch kan zij, naar haar wezen, 
actief deel uitmaken van de toch steeds werkzaam gedachte ziels
delen, van het thumoeides of van het epithumetikon. Hoogstens 
kon zij - maar nu betreden wij het terrein der supposities - met 
zoveel andere waarden het object van het thumoeides zijn, dat 
immers ook als edele drift mag worden geïnterpreteerd. Wij con
stateren: in de zielstheorie van Plato heeft de eVrJÉ{JEta geen deel 
aan de pogingen tot verwerving van het ware geluk, noch aan de 
hoogste aretë 2). 

1) Rep. 441c-443b. Vgl. 586d vlg. 
I) Geheel a.nders in de Leges 716d. Zie p.p. 76 vlg. 
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c. De deugdenscala bij Aristoteles en de Stoa 

Aristoteles heeft Plato's schema der vier cardinale deugden, 
zoals dit in de Republiek is opgesteld, niet overgenomen, noch dat 
van vijf uit de Protagoras. Hij geeft een opsomming van aretai in 
zijn Ethica evenals in zijn Rhetorica en behandelt deze uitvoerig 
met name in het eerste werk. In het laatstgenoemde noemt hij als 
flée'YJ àeeTijç: c5t"atoav,,'YJ, àvc5eeta, awcpeoavv'YJ, fleyaÀoneéneta, èï..ev{}e
etÓT'YJç, neaóT'YJç, cpeóv'YJGlç, aocpta. Behalve deze worden in de Ethica 
nog genoemd: CPtÀoTlflta, eVTeaneUa, àÀ~t}eta, cptUa 1). 

Wij constateren na lezing van de volledige passages: Ie dat de 
vier cardinale deugden ook bij Aristoteles voorkomen; 2e dat 
cpeóv'YJatç als maatstaf voor morele deugd 2) en aocpta als het intellect 
in zijn volkomen vorm worden onderscheiden; 3e dat in de 
Rhetorica vooral op c5t"atoavv'YJ en àvc5eeia de nadruk wordt gelegd 
als de meest nuttige en practische deugden 3); 4e dat in de reeksen 
een vermenging is waar te nemen van burgerlijke en persoonlijke 
aretai; 5e dat Aristoteles bij de opstelling en behandeling der 
deugden ondanks schakeringen van dezelfde levensbeschouwing 
uitgaat als Plato, maar in zijn beschrijvingen en opsommingen meer 
gedetailleerd te werk gaat; 6e dat hij betekenis hecht aan ver
schillen in aanleg en de waarde van de wil niet onderschat. Aldus 
vervullen de dianoetische deugden, die hij van de ethische onder
scheidt, wel een gewichtige functie - met name de cpeóv'YJatç als 
norm voor alle ethische aretai - maar zij bepalen niet uitsluitend 
het handelen; 7e dat in de reeksen evaé{3eta en ÓatÓT'YJç ontbreken. 

Toch acht Aristoteles het in zijn ideale staat nodig grote aandacht 
aan de cultus te wijden. Zelf huldigt hij een godenvoorstelling, die 
overeenstemt met zijn levensideaal, de {3toç {}ewe'YJTl"óç, maar voor 
de burgers in zijn staat stelt hij regelen vast, die in veel opzichten 
met de traditioneel-geldende overeenkomen. Ook hij acht {}eeanela 
nvv {}ewv een eerste plicht van de burgers 4), zij is een nOÀtTt"~ 
àeeT~. Een polis zonder priesterschappen is dan ook niet te denken. 
En wanneer hij de noodzakelijke elementen van zijn politeia 
beschrijft, stelt hij wel voedselvoorziening, ambachten, bewapening 
en bezit voorop en 1] neel Ta {}ûov èmfléÀeta op de 5de plaats, maar 
zegt daarbij néflnTov c5i "al neWTOV. Daarmee is duidelijk uitgedrukt, 
dat de cultus in zijn staat een zeer belangrijke plaats inneemt 6). 
Al valt het op, dat hij toch Ta nOÀeflt"av "al Ta {3ovÀevóflevov neet 

1) Ethic. Nic. II.7. Rhet. 1.9.5-13. Zie ook voor een opsomming uit de 
Peripa.tetische school: (Arist.) De Virtutibus et Vitiis. 

I) E. ZeIler, Philo8ophie der Griechen 118.2. p. 648. 
I) 1.13.4. 
') Polit. 1V.9.1329a. 29 vlg. Vgl. Stob. Eth. II.6.17. 
') ibid. 1328b 6 vlg. Zie ook de pla.a.ts der priesters in 1329b 20 vlg. 
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nvv Gvp.rpeeóvr:wv "ai r:o"eivov neei nvv (u"a{wv noemt als p.ée'YJ r:ijç 
nÓAewç p.áAtGr:a ovr:a 1). Aristoteles blijkt dus, evenmin als Plato, 
priesters als de allerbelangrijkste leden van de burgergemeenschap 
te beschouwen 2). Elders 3) is het echter duidelijk, dat hij toch 
ook aan deze categorie aandacht besteedt. Hij beschouwt hen als 
een bijzondere klasse van ambtenaren 4), onderscheidt ze van de 
nOAtT:t"o{, maar priesterschappen zijn toch àexa{, evenals de colleges, 
die zorg moeten dragen voor de instandhouding van de tempels 
enz., een taak, die in de kleine poleis ook aan de priesters werd 
opgedragen. Ten slotte wijs ik nog op de feesten ter ere van de 
goden, waarover Aristoteles in zijn Ethica spreekt 5). Uit de be
handelde gegevens blijkt, dat Aristoteles in grote lijnen dezelfde 
houding aanneemt tegenover de eVGé{3eta als Plato: zij is als formele 
cultus een onmisbare factor in de samenleving en als zodanig een 
nOAtT:t"~ àeeT:1}; in zijn ethiek echter speelt zij nauwelijks, in ieder 
geval geen dominerende rol. Het vrome leven is niet Aristoteles' 
levensideaal ; hij hunkert naar het leven der beschouwing 6). 

Stoïcijnen hadden de neiging deugden op te sommen; vooral 
van Chrysippus, Posidonius en Seneca is dit bekend 7). Binnen 
deze opsommingen nam het schema van de vier cardinale deugden 
(overigens ook dat van acht hoofdzonden) een belangrijke plaats 
in. Plutarchus 8) zegt, dat er over dit schema uiteenlopende meningen 
in de Stoa te constateren zijn 9). Inderdaad kennen wij enige 
schakeringen. Zeno 10), aanknopend aan Plato en ook aan Aristoteles, 
stelde inzicht bovenaan, Aristo gezondheid en kennis omtrent goed 
en kwaad, Cleanthes zielskracht, de lateren, met Chrysippus te 
beginnen, inzicht, weten, wijsheid. Panaetius maakte een andere 

1) 1329a 1 vlg. 11 vlg. 
2) In Plato's primitieve polis, waar men ze, in tegenstelling tot de ideale, 

zou mogen verwachten, worden zij in het geheel niet als noodzakelijke 
functionarissen vermeld. Zie Rep. 36ge. 

3) VI.I0. 1322b 19 vlg. 
4) Zie Pol. IV.15.1299a 18 vlg. VII.12.1331 b4 vlg. 
6) Eth. Nic. VII1.11.1160a 24. 
0) Ook H. Bolkestein, Vier hoofdstukken enz., p. 18 merkt op, dat in 

Aristoteles werken nooit gewag gemaakt wordt van een verband tussen 
dJaif3elu en zijn ethiek. De schrijver concludeert in het algemeen, "dat in 
de Griekse zedekunde de moraal nooit uit de godsdienst is afgeleid of daarop 
gefundeerd" . 

7) Joh. Stelzenberger, Die Beziehungen der frühchristlichen Sittenlehre 
zur Ethik der Stoa, 1936, p.p. 357 vlg. Zie von Arnim., Stoic. Vet. Fr. 
111.255. 262 vlg. 

8) de Stoic. rep. 7. 
9) Zie b.v. Ed. ZeIler, Philo8ophie der Griechen, lIP, p.p. 238 vlg. met 

de noten. Stob. Eth. 106. 108. Diog. Laert. VII.126. Cic. de Off. 1.7.20. 
10) Pluto l.c., VgL in het algemeen von Arnim, l.c., I fr. 190-204. 

111 fr. 255-295. 
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indeling, Posidonius schijnt de scala te hebben aanvaard. Seneca 
eveneens. Ook in zijn langere deugdenreeksen zijn de aretai van 
de vier cardinale af te leiden of volgen er uit. Marcus Aurelius, die 
in het algemeen de traditie volgt , blijkt óat6-r'f}ç en Ihoaé{3eta, die 
hij als vormen beschouwt van ev'Xotvwvr]C1ta en hoger schat dan 
-rà (jt'XatoneaY'f}fJ-á-ra , onder de hoogste deugden te rekenen 1). 
Epictetus noemt de vier nooit te zamen. In ieder geval is het 
schema, zij het ook in verschillende schakeringen, met enige af
wijkingen en met verschillende onderverdelingen als vormings
element in de Stoïcijnse zedeleringen opgenomen en heeft het vooral 
door de Stoa op de Patristiek invloed uitgeoefend 2). 

Men mag zeggen, dat slechts zelden evaé{3eta, {}eoaé{3eta of ÓC1t6-r'f}ç 
onder de hoofddeugden worden genoemd. Ook in de langere op
sommingen van deugden schijnen zij nauwelijks voorgekomen te 
zijn. Seneca maakt er nergens gewag van, hoewel hij herhaaldelijk 
over de deugden spreekt. De stichter van de School beschouwde 
eVaé{3eta blijkbaar als een onderdeel van de (jt'XatoaVv'f} 3) en deze 
opvatting schijnt vrij algemeen ingang te hebben gevonden. 
Stobaeus 4) immers levert ons over in een bespreking van de 
cardinale deugden en van hun onderverdeling, dat de Stoïcijnen 
haar indeelden bij deze hoofddeugd. 

Ofschoon de Stoïcijnen in verschillende gradatie en met uiteen
lopende motiveringen de uiterlijke, ceremoniële cultus der goden 
aanvaardden 5), ofschoon juist deze school in het bijzonder de 
godenmythen trachtte te redden door allegorische interpretatie 
en velen van haar vertegenwoordigers belangrijke bijdragen leverden 
tot de zuivering van het godsbegrip en de verdieping der ver
eringsvormen, worden dus ook door haar aanhangers slechts 
sporadisch evaé{3eta of óat6-r'f}ç in hun ethieken genoemd. Maar 
eenmaal - vrij terloops in ieder geval buiten het schema - als 
een belangrijke deugd, soms als onderdeel van een cardinale àee-r~. 

1) III.6. V.12. XI.20. 
2) Zie nog Diog. Laart. VII.92. Vgl. 126. v. Arnim, l.c. III fr. 255. 262 vlg. 

Stob. Ecl. II.I02. De daar gegeven definities blijven standaardformuleringen 
voor de school. Het is van ondergeschikt belang, dat Posidonius, Panaatius, 
en Cicero binnen het schema. de wijsheid als theoretische deugd, de andere 
drie als practische hebben onderscheiden. 

S) Diog. Laart. VII.ll9. 
') Ecl. II.60.9. v. Arnim. l.c., III.264. 
5) Ik noem nog voor de zuivering van gebeden en offers: Sen. Epist. 31.5 

en 8.51.1. de Benef. IV.25. fr. 123. Ep. 93.47. Epict. Ench. 31. Voor 
Seneca bezit de EVIJÉf3ela geen waarheidsgehalte; hij zal de religieuze plichten 
alleen nakomen om de burgerlijke orde en de zede: tamquam legibus iussa 
non tamquam diis grata. Dit kan ook het standpunt van andere Stolcijnen 
geweest zijn. Voor Epietetus zie men o.a. A. Bonhöffer, Die Ethik Epiktets, 
p.p. 75 vlg. 
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XII. MAATSCHAPPELIJKE DEUGDEN 

Plato maakt onderscheid in waarde en inhoud tussen twee 
deugdenreeksen. Het hoogste schat hij de aretai van de ideale 
wijsgeer, lager staan de andere bij hem aangeschreven; deze ver
dienen echter wel relatieve waardering. Zij, die deze betrachten, 
staan immers boven de dieren en de slaven 1). 

In de Plutedo noemt Plato deze deugden en typeert hun aard. 
Te zamen maken zij de &JflOTlX~ xat nOAtTlX~ àeEi~ uit fjv IJ~ 
xaAoVO't O'wrpeoO'm"Yjv iE xat IJtxawO'V1>rjv l; liDovç iE xat flEUi'YjÇ 
YEyovviav avEV rptAoO'orp{aç iE xat VoV 2). Tevoren wordt ook over 
de zo geheten en door de meesten zo genoemde àvlJeda en 
awrpeoO'V1>rj gesproken 3). Hij, die in de bekende grot van de 
Republiek de ware werkelijkheid heeft gezien, wordt geen slechte 
&JflWveydç O'wrpeOO"lJV'Yjç iE xatlJtxawO'vV'Yjç xat O'vflnáO''Yjç iijÇ lJ'YjflOTlxijÇ 
à.eEiijÇ geacht 4). Ook in die dialoog 5) heten deze deugden, die 
oorspronkelijk niet in de ziel aanwezig waren, er later in gekweekt 
te zijn [DEO't xat àO'X~O'EO'tv in tegenstelling tot de aretai, die met 
rpeovEÏv in verband staan. Protagoras poneert als zijn mening, dat 
alle mensen deel hebben aan IJtxawO'vv'Yj iE xat ~ aAA'Yj nOAmx~ 
à.eEi~ 6); maar oorspronkelijk bezat de mens de kunst van het 
samenleven niet 7). Hij zelf pretendeert deze, de nOAm')(,~ dXV'Yj, 
te onderwijzen 8). In de Leges 9) wordt ook gesproken van een 
lJ'YjflwlJ'YjÇ O'wrpeoaVv'Yj; zij is dezelfde, die in de Plutedo 10) als E'lJ'/]D'Yjç 
wordt getypeerd. Uit deze aanhalingen blijkt, dat Plato een verschil 
maakt tussen de deugden van de gewone man en die van de 
philosophos. 

Onder de gewone deugden wordt nooit O'orp{a of rpeóv'YjO'tç ge-

1) Rep. 430b. VgI. ook de typen in 554c genoemd en lees 619c. 
I) 8280 vlg. In Rep. 619c wordt over hem, die de deer1j deelachtig werd 

IOE& áVEV tp&À.oaotp{ar;, als over een minderwaardige gesproken. 
3) 68c vlg. 
4) 50Od. 
5) 518d. Verder komt in de Republiek nog ter sprake (in 4300) de dvl5eEla 

n'oÀ.&T&x1j. De genoemde mening hoeft niet alleen de demotikai aretai te 
betreffen; Aristoteles acht in het algemeen een deer?} bereikbaar door ge· 
woonte: Eth. Nic. II.1.1103a 37. VgI. X.IO.1179b 20. Ik haal deze slechts 
aan om de overeenkomst met Pha.edo 8280 vlg. 

') PI. Prot. 32380. 
7) ibid. 321d. 
8) Deze plaats bewijst bijzonder duidelijk, dat het gaat om de kwaliteit 

als burger. 
') 70180. 

10) 68e. Vertaling van Burnet: artless, unsophisticated, naive. 
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noemd. Het fundamentele verschil tussen de populaire aretai en 
de hogere is identiek met dat tussen l5ó~a en Goq;{a. De l5ó~a wordt 
toch niet verworpen. Zij kan in de practijk van het handelen leiden 
tot hetzelfde levensgedrag als dat van de wijze; de p,h:(!LOt äVI5(!EÇ, 

de fatsoenlijke burgers 1) worden door haar geleid in het behartigen 
van hun sociale en familie-plichten. Zij is echter niet betrouwbaar, 
omdat zij niet op principes is gebaseerd 2), zoals de q;(!ó1I'YjGtÇ. 

Het is met haar als met de beelden van Daedalus; zij is beweeglijk 3). 
Wie haar volgen, bezitten geen vaste norm 4). Door gewoonte en 
toepassing kunnen de populaire deugden nooit in die mate vast
gegroeid zijn in de ziel als de door inzicht verworvene. Hieruit 
volgt, dat zij de aretai van de grote massa zijn. Slechts weinigen 
is het beschoren, welbewust, door rede geleid, hun leven te leven 5). 

Wij kunnen nog op andere plaatsen wijzen 6), waar gesproken 
wordt over deze deugden, die mutatis mutandis met onze "christe
lijke en maatschappelijke" te vergelijken zijn, zonder dat zij als 
politikai of demotikai werden gekwalificeerd. Deze leveren con
cretiseringen, verbijzonderingen. Samen met de zo genoemde volks
of burgerdeugden leveren zij ons het volgende beeld 7). 

Tot het gehele complex der aretai worden dan gerekend: Ie de 
deugden, die een zekere moraliteit verwezenlijken op utilistische 
gronden; 2e de deugden, onderwezen door de man met inzicht en 
door de massa om hun nut aanvaard; 3e de ingeboren deugden, 
betracht uit gevoelsimpulsen, waarbij ook de gedachte aan het 
belang mee speelt; 4e de door gewoonte en door conventie ver
worvene; 5e de gewenste eigenschappen van de leiders in Plato's 
eerste, dus niet door filosofen bestuurde "primitieve" polis; zij 
vormden als zodanig een onderdeel van de propaedeuse der ideale 
wachters. Kortom, de volks- en burgerdeugden vormen de moraal
code van de overgrote meerderheid, door haar zelf gevormd op 
utiliteitsgronden zonder ander normatief beginsel of door haar 
- eveneens uit nuttigheidsoverwegingen - aanvaard door over-

1) Rep. 554c. Ik neig er toe ÈmEt:leEÏ Tlvl ÉaVToV plq. te vertalen met 
"een zeker fatsoensbegrip, dat men zich dwingend oplegt". 

2) Zie over de t5ó~a: Meno 97a vlg. Thea.et. 201c. Tim. 51d.e. Vgl. 
Rep. 506c. 

3) Meno 97c vlg. Zie ook Rep. 430b. 
e) Vgl. Rep. 409a. 
~) Rep. 494a. Vgl. 431a vlg. 476b.479a en e. 505b. Leg. 653b.689a. 

De diepste kennis wil Plato niet aan iedereen onderwijzen: Epist. VII 341e. 
Tim. 28c. Leg. 821a. Vgl. Rep. 506b volg. Haar bezit is echter de hoogste 
à(!ET7]. V gl. nog enkele sprekende plaatsen, uit verschillende dialogen gekozen: 
Pha.edo, 107d. Symp. 209a. Rep. 428e vlg. 518 d.e. 585b vlg. Leg. 631b vlg. 
689a. 875a vlg. 963c. 

e) o.a. Rep. 409a. 506a. 554c. Men 9ge. Leg. 642c. 710a. 
7) Ik volg hier Archer·Hind's appendix I bij zijn Pha.edo·commentaar. 
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reding en lering van verstandige bestuurders. Ook dwang van de 
zijde van machthebbers kan tot die aanvaarding dwingen. 

Wij hadden mogen verwachten - gezien de sociaal-ethische 
trekken, die voor evuéf3eta en ÓUt6T1JÇ even karakteristiek waren als 
de religieuze 1), dat Plato deze althans onder de politikai en 
demotikai aretai zou hebben opgenomen. De trouwe vervulling van 
de cultusplichten mag men toch beschouwen als een te waarderen 
deugd voor de pb:etot av~eeç, voor de fatsoenlijke burgers. Wij 
moeten echter constateren, dat in geen verband, waar Plato deze 
tweederangs deugden bespreekt, evuéf3eta wordt ingeschakeld. Dat 
hij zich bewust was van haar betekenis, - ook als sociale factor -
niet alleen als persoonlijke, is reeds gebleken en zal nog nader in 
het licht worden gesteld 2). 

1) Zie passim de dissertaties van J. C. Bolkestein en Terstegen. 
I) p.p. 76 vlg. 
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XIII. OVERGANGEN *) 

Wij lezen in Plato's Epinomis 1): J-lût;ov plv yàe àeeTfjç Il"JtJeiç 
TJJ-läç nou nelan -rfjç ev(]epelaç elvat TqJ ffv'YJTqJ yivet en het onderwijzen 
daarvan is de schoonste en beste taak voor de leiders in een staat. 
Wanneer wij hiermee vergelijken de passage in de Leges 2), waar 
de formele ev(]ipeta met de grootste nadruk wordt geroemd als 
voorwaarde voor het bereiken van de eudaimonia, is de overeen
komst treffend. Het verschil is echter, dat in de beide verbanden 
de inhouden van de ev(]ipeta zeer uiteenlopen. In de Leges spreekt 
Plato over de godsverering in traditionele zin, in de Epinomis 
komt een geheel nieuw element naar voren. In dat werk immers 
wordt weliswaar de ev(]épeta als hoogste deugd gesteld, maar de 
weg, die tot haar leidt, is een zeer bijzondere, n.l. de studie van de 
astronomia 3)! Hieruit blijkt dus : Ie dat met {}eo(]ipeta vroomheid 
in diepere zin, naar haar oorspronkelijke betekenis, wordt bedoeld 
en 2e dat zij door de logos wordt verworven, n.l. door inzicht in 
de wetten volgens welke de hemellichamen zich in het Universum 
bewegen. Hij, die inzicht heeft verworven in deze orde, is (]oq)(fJTaTOç 4) 
en dus {}eo(]ep~ç. Wij constateren een radicale wending; de ratio 
staat weliswaar nog steeds voorop, maar zij bezet deze plaats 
als de beste intermediair voor het bereiken van de ware godsvrucht. 
Een zelfde geest ademt een door Stobaeus 5), overgeleverde op
vatting, dat de meest gerechtvaardigde eV(]ipeta bestaat in vofj(]at 
Tà oVTa. 

Op geheel andere wijze leert ons de lectuur van Epictetus, dat 
de opvattingen over ev(]ipf.ta en over haar plaats naast de conven
tioneel geworden vier cardinale deugden langzamerhand wijzigingen 
ondergingen. Voor deze Stoïcijn geldt als grondslag van zijn wereld
beschouwing geloof aan de goden of aan de godheid. Dit begrip 

*) De in dit onderdeel behandelde gegevens zouden - overigens slechts 
ten dele - ondergebracht kunnen worden in een der voorafgaande hoofd
stukken. Omdat dit echter niet dan met een zekere gewrongenheid mogelijk 
is en enige feiten zeker niet de plaats zouden verkrijgen, die zij verdienen, 
heb ik, ondanks bezwaren, de voorkeur gegeven aan een opsomming van 
wat heterogene facta in een afzonderlijk caput. 

1) 989b. 
2) 716d. Zie p.p. 76 vlg. 
a) 990a. 
4) 992b. 
5) Phys. 1.35.1. 
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houdt nog wel verband met het traditionele Pantheïsme der Stoa 
en met de idee van de immanente Logos, maar uit tal van plaatsen 
blijkt, dat de abstracte god der orthodoxe Stoïcijnse leer, die 
daarin vereenzelvigd wordt met de Natuur, het Al, de Algeest, 
de Alziel, voor Epictetus een persoonlijk wezen is geworden, tot 
een god, die over het Universum waakt, voor wie geen gedachte 
verborgen blijft 1), wiens willen op iets beters is gericht dan wat 
de mens wil. En het zich voegen naar die wil schept geluk 2). 
Ons leven is een van die god geleend goed, dat elk ogenblik weer 
opgevraagd kan worden 3). 

Wat de invloed van de Stoa aangaat, wij moeten nog met nadruk 
wijzen op Philo Alexandrinus, bij wie een bijbelse allegorie van de 
cardinale deugden voorkomt: zij zijn de vier stromen van het 
Paradijs. Deze visie vond ingang bij sommige kerkvaders. In het 
Boek der Wijsheid is met kleine afwijkingen in de terminologie de 
Stoïcijnse leer der cardinale deugden eveneens blijven leven en 
vormt de kern der in dat werk ontwikkelde ethiek 4). 

Cicero's ethiek is onder invloed van Panaetius' werk opgebouwd ; 
ook in haar vervullen de vier cardinale deugden een functie 5). 
Zij worden Romeins gekleurd in zo verre voor Cicero het zoeken 
naar persoonlijke volkomenheid ondergeschikt moet zijn aan de 
noodzakelijkheid om de veiligheid en het welzijn van de staat te 
behouden. Hij stelt ook de rechtvaardigheid boven de wijsheid 
en zegt 6), dat philosophie waardeloos is, wanneer zij niet wordt 
toegepast op de practische doeleinden van het leven en het heil 
van de mensheid. Onder de virtutes treedt pietas niet naar voren. 
Slechts eenmaal noemt hij haar als vijfde deugd '). Toch stelt hij 
bij de bespreking van de burgerplichten de religio vóór en boven 
die, welke het vaderland, de familie, de houding van een beschaafd 
mens eisen. Daar hij immers de oorsprong van de staat niet 
onmiddellijk aan nood toeschrijft, maar aan sociale eisen en hij 
de gemeenschap als een morele eenheid beschouwt, die moreel 
gedrag van zijn burgers verwacht, meent hij , dat de religie hoog 
gehouden moet worden. Zij kan immers zeer veel bijdragen tot het 
in stand houden van de goede zede. Hoe ook Cicero de cardinale 

1) Distr. 11.14.11. 
2) ibid. 1V.7.20. Eneh. 8. Vgl. 17.37. 
3) Eneh. ll. Distr. 11.16.28; 5.1. Zie o.s. E. Hstch, The influence of 

Greek ideas and usages upon the Chriatian Church, The Hibbert Lectures, 
1890, p.p. 155-158 voor sprekende bewijzen vsn Epietetus' vroomheid. 
W. Nestie, Religiosität der Griechen, 11, p.p. 146 vlg. 

') Zie Stelzenberger, l.c., p. 361. 
') de Off. 1.6.18. Vgl. 11.1.1. 1I1.33.117 vlg. 
-) de Off. 1.43. 152 vlg. 
') Tuse. Disp. 1.26.64. 
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deugden interpreteerde, door hem bleef de gedachte eraan bij de 
Romeinen levend en mede door hem trok zij later de aandacht van 
het opkomend Christendom 1). 

Binnen de antieke gedachtenwereld 2) constateren wij - overigens 
met aanzienlijke wijzigingen - de invloed van het schema nog 
op Augustus en in het algemeen op verschillende Romeinse keizers, 
die virtus, clementia, justitia en pietas als ideale deugden erkenden 
en vereerden 3). In het Nieuwe Testament schijnt hier en daar de 
scala bekend te zijn '). Als Platonist volgt Plotinus zijn grote 
leermeester, ook al geeft hij aan verschillende deugden een wat 
gewijzigde inhoud 5). In het Neo-Platonisme bleef, ondanks zijn 
sterke neigingen naar mystiek en ekstase en ondanks het daarmee 
op de achtergrond treden van de morele en sociale deugden, de 
gedachte leven, dat de mens door middel van de rede het wezen 
der dingen, dus ook God kon benaderen 6). Ook in de Gnostiek 
bleef deze trek levend. Evai{3eta met name is kennis omtrent God, 
zij is dus innig met wijsheid en inzicht verbonden 7). Ook al ver
tonen zich krachtige symptomen van wantrouwen tegen de macht 
van de menselijke kennis en groeit het geloof, dat alleen vroomheid 
tot God leidt 8). 

1) Hieron. Comm. in Zach. 1.2. August. de Trin. XIV. I 1.14. Zie 
Zielinski, Oicero im Wandel der Jahrhunderte, p.p. 66-73. 

2) De Stoa behandelde ik, dus noem die niet in dit verband. 
3) Zie M. P. Oharlesworth, The virtues of a Roman emperor, Raleigh 

Lecture, 1937, Zie ook het IOde hoofdstuk van John Ferguson's boek Moral 
Values in the ancient world. 

') Tit. 11.12. I Corinthe 1.19 vlg. Zie verder p.p. 92 en noot 1. 
5) Ennead. 1.2.6 vlg. 
e) Zie hierover o.a. Inge, The phil080phy of Plotinus, I. p. 27. 
7) Zie o.a. Corp. Hermet. IX.4. 
8) Festugière, Les troi8 vies. Verhand. van het Madvig-congres, p.p_ 14 vlg_ 
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XIV. POGINGEN TOT OPLOSSING 
VAN HET PROBLEEM 

Bij het algemene overzicht van verschillende aspecten der EvaéfJetu 

is ons gebleken, dat zij een zeer belangrijke rol speelde in het leven 
der Grieken, zowel in dat der hoger-ontwikkelden als in dat van het 
volk, dat zij een belangrijke factor betekende in het staatsleven 
en vaak grote invloed uitoefende op moraal en moraliteit. Wij 
constateerden tevens, dat zij niet onder de cardinale deugden werd 
opgenomen en zo goed als altijd in de rij der politikai aretai 
ontbreekt. Wat kan daarvan de grond zijn? De vraag heeft mede 
daarom zin, omdat het Christendom vroomheid als deugd steeds 
hoog heeft gesteld en zij over schier de hele wereld in brede kringen 
als eerste deugd geldt. Wij zullen in verschillende richtingen 
zoeken naar een antwoord. 

1. Voor de hand ligt het te zeggen: de moralisten achtten de 
EvaéfJetu goed genoeg voor oI1lo).).o{. Deze verklaring schijnt steun 
te vinden in bepaalde feiten. Plato zegt herhaaldelijk, dat slechts 
ol OÄtyOL een eigenlijk menswaardig bestaan kunnen leiden, d.i. een 
leven, bewust gericht door inzicht in de onveranderlijke werkelijk
heid achter de wisselende verschijnselen; die weinigen bezitten 
q;eÓVTjatç, aoq;{u, vai5ç, l1lta7:~I-'1] 1). De grote meerderheid laat zich 
echter drijven door affecten, op zijn best door t5ó~u, d.i. door 
empirisch-verworven half-weten, door de vloeiende ervaring van de 
vloeiende verschijnselen in hun wereld; haar gedragingen worden 
niet gericht door wijsgerig gefundeerde meningen. De moraliteit 
van de velen wordt versterkt, hun moraal verworven door l{}oç, 

I-'EÄÉ7:1] , äa"1]atç, door duurzame levenspractijk, gewoonte, aan
leren 2). Voor dezulken, die dus niet van een vast levensbeginsel 
uitgaan, is het goed, dat in hen de schroom voor goden wordt 
levend gehouden door onderwijs in de godenmythen 3), maar vooral 
door trouwe, gestadige verering der hoogste Machten naar de 
aloude voorschriften der traditie. Na uiteengezet te hebben, dat 
de godheid voor alles de maat is, niet een mens, zegt de Athener 
in Plato's Leges: "Laten wij bedenken, dat daaraan het volgende 

1) Met de kern van Plato's opvatting in dezen stemden de leringen van 
de andere scholen overeen. 

S) Zie p .p. 65, 7l. 
3) Een zeer tekenende uiteenzetting hierover vinden wij bij Strabo, 

1.8. Vgl. XV.l.60. 
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woord aansluit, het allerschoonste wat er gezegd kan worden en 
het hoogst in waarheidsgehalte, n.l. dat offeren - in het algemeen 
benaderen van de goden door geloften, wijgeschenken en alle 
(andere) cultusvormen - voor de goede (burger) zeer schoon en 
zeer goed is , de grootste baat afwerpt voor het verwerven van het 
gelukkige leven en vooral ook buitengewoon passend is" 1). Deze 
nadrukkelijke, door superlatieven overvloedig versterkte aan
prijzing van de formele Evaif3eta ontvangt relief door Plato's 
geboden en maatregelen betreffende de godenverering in zijn 
Wettenstaat 2), alle het volk geldend. In Plato's werk schijnen wij 
dus bevestigingen te vinden voor de bovenstaande vooronder
stelling. En denken wij aan de allegorese, die, reeds vroeg ingezet, 
vooral door de Stoa tot volle ontplooiing werd gebracht, de poging 
om vooral de stuitende godenmythen te ethiseren, dan kunnen wij 
ook dat streven zien als middel, om de Evaif3Eta een nieuwe basis 
te geven, waardoor zij voor het volk een levende factor kon blijven. 
De Stoïcijnse denkers persoonlijk waren, evenals Plato en andere 
wijsgeren of dichters, vroom op eigen wijze. 

Nadere beschouwing van de behandelde en analyse van andere 
feiten wekken bedenkingen tegen de geponeerde explicatie; zij 
bevat elementen van juistheid, maar is te simplistisch. Ongetwijfeld 
zocht Plato naar een hem persoonlijk bevredigend godsbegrip, dat 
volkomen van de gangbare godenvoorstellingen afweek; onge
twijfeld ook stond het Pantheïsme van de Stoa ver van de inhoud 
der mythen, zelfs van die der gezuiverde 3). Maar hun persoonlijke 
interpretatie van Tà fhîa en hun houding daartegenover verhinderde 
hen niet, deel te nemen aan de conventionele cultus van de polis. 
En wat hun meer intieme leven en arbeid betreft, wij weten, dat 
Plato in zijn tuin van Akademos Eros en de Muzen trouw vereerde 
en van alle filosofische scholen zijn soortgelijke gewoonten bekend 4). 
Al zijn wij geneigd met name Plato's nadruk op de cultusplicht 
voor zijn burgers in de Staat der Wetten uit zuiver politieke over
wegingen te verklaren, nauwlettende lectuur van de passages in 
zijn dialogen, waar de partners over godheid, goden of religie 
spreken, doet ons aarzelen. Wij kunnen ons niet aan de indruk 
onttrekken, dat ook Plato - en met hem verschillende, vooral de 
naar mystiek neigende Stoïcijnen - in zoverre de traditionele 
Evaif3ELa voor zichzelf aanvaardde, dat hij - ondanks occasionele 
twijfel - oprecht geloofde aan het bestaan en de invloed op natuur 

1) Leges 716d. 
2) Zie p .p. 63 vlg. 
3) Ik bepaal mij als voorbeelden tot Plato en de Stoa; mutatis mutandis 

geldt dit ook voor Aristoteles, Epicurus, e.a . 
• ) Zie p.p. 28 vlg. 
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en mensenleven van die Machten, welke object waren van de 
traditionele cultus. 

Hoe dit ook moge zijn, men had van Plato kunnen verwachten, 
dat hij, gezien zijn onderscheiding in politieke aretai en hogere, 
persoonlijke, de formele Evaé{Jeta onder de eerste categorie der 
deugden zou noemen of althans daarmee op de een of andere wijze 
zou verbinden. Zowel in het geval van de juistheid der boven
genoemde suppositie, n.l. dat Plato deze vorm van godsdienstigheid 
goed genoeg achtte voor het volk, als wanneer wij aannemen, dat 
ook in Plato's persoonlijk leven de cultus meer betekende dan 
vormendienst. In beide gevallen moest hij haar rekenen onder de 
sociale plichten. Wij constateerden echter, dat de vergeestelijkte 
Evaé{JEta ontbreekt in de scala der hoofddeugden en dat de conven
tionele niet als politikë of dëmotikë aretë wordt genoemd, noch als 
onderdeel geldt van b.v. de awcpeoav1Irj 1) of de t5t"atoavv'Yj 2). 

Concluderend kunnen wij zeggen: de geopperde verklaring brengt 
een factor naar voren, die mogelijk van invloed is geweest bij het 
opstellen van de bekende scala, maar zij laat ons onbevredigd. 
Het probleem wordt m.i. niet opgelost met de bewering, dat de 
houding van de Griekse denkers en andere ontwikkelden ten aanzien 
van de Evaé{JEta in alle opzichten te vergelijken is met die van 
menige hedendaagse intellectueel - of niet intellectueel - die, 
zonder religieuze geloofsovertuiging en nooit practiserend, in zijn 
binnenste de godsdienst als een nuttig opium voor het volk be
schouwt, stemmenwinst voor K.V.P., A.R. of C.H. in zijn hart zo 
kwaad niet vindt, aan arbeiders of dienstboden van de P.G. of 
R.K. de voorkeur geeft en zich bij gelegenheid van huwelijk, 
doop enz. conformeert aan het Christelijk fatsoen. 

Il. Komen wij verder door te zeggen: Evaé{JEta behoorde tot die 
plichten, welke de Grieken omlijnden als {)éfLta-uç of als äyeacpot 
VOfLOt? Plichten, die van jongsaf door ouders en ouderen, door 
zede, onderwijzing en invloed van dichters z6 werden ingehamerd, 
dat zij als axioma's werden gevoeld, als fundamentele waarden 
zonder welke het zedelijk en maatschappelijk leven zou instorten. 
Plichten, waarvan de vervulling voor ieder fatsoenlijk burger zo 
vanzelfsprekend was, dat men zich geen rekenschap meer gaf over 
hun betekenis. Zij waren als het ware ingezogen met de moedermelk, 

1) Dit ware ook mogelijk geweest. Denken wij slechts aan het religieuze 
pathos van de verheerlijking der GwrpeOGVv1J in de litteratuur en de zo 
frekwente waarschuwingen tegen fJfJeLç. In de diepten van EtiGéfJELU ligt 
GwrpeOGVv1J" {}áIJfJoç is er innig mee verbonden. Er zijn echter geen aan· 
wijzingen da.t EtiGéfJELa wel met GwrpeOGVv1J werd geïdentificeerd. 

I) In de Euthyphro had hij a.fgedaan met de opvatting van vroomheid 
(ÓGLÓT1JÇ) als onderdeel van deze deugd. Zie p. 14. 
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met het leven vergroeid sedert de prilste jeugd door stichtelijke 
verhalen, zoals ons dat Plato in zijn Republiek beschrijft 1). De 
cultus der goden lag volgens dit ingeprent besef in de natuur der 
dingen, evenals het eren van ouders en doden, het ontzien van 
smekeling, gast en vreemdeling, eedstrouw en vaderlandsliefde. 
Daarom zouden de denkers het nagelaten hebben, in hun ethieken 
de evr:ré{3eta in te lijven. 

M.i. is deze suggestie onjuist. De ayeacpOt VÓfwt drukten de {}bt1] 
uit, het normale doen en dat was het gewenste normale doen. Wie 
zich daaraan hield was een àv~e {}(,wwç of een àv~e àya1Jóç 2). Hij 
gaf goden, ouders, doden, vreemdeling, gast, smekeling, naaste en 
vaderland wat hun toekwam. In het volksbewustzijn moest de 
eVr:ré{3eta in formele zin - de diepere vorm kan hier onbesproken 
blijven - als een deugd beschouwd worden 3). Wie zich zou ont
trekken aan de vervulling van de traditionele cultusgebruiken, 
wie dus niet met de gemeenschap mee de goede verstandhouding 
met de goden zou zoeken door gebeden, offers, feesten enz. in de 
trant der vaderen, zou zich buiten die gemeenschap stellen, ja deze 
besmetten en daardoor de toorn van de goden kunnen ontladen 
niet alleen over zichzelf, maar over de gehele groep. Het gehoor
zamen aan de ayeacpoç VÓfLoÇ der formele evr:réf3eta, het vervullen 
ook van deze oerplicht, behoorde tot de {}(,tTJ van elke Griekse 
collectiviteit. Desalniettemin ontbreekt evr:ré{3eta meestal als onder
deel van tJtxawr:rvv1] in de ons bekende ethieken, in ieder geval steeds 
in de bekende scala der cardinale deugden. Blijkbaar voelden de 
opstellers daarvan een element in evr:ré{3eta, dat haar principieel zowel 
van de koinonome aretai, als van de persoonlijke onderscheidde. 

lIl. Men kan aan een andere grond denken voor het ontbreken 
van evr:ré{3eta in de rij der cardinale deugden, die, voor zover Plato 
betreft, de basis vormden voor de hogere paideia van aristocratische 
jongeren. 

Festugière ') zegt: "Or ce qu'on demande aux philosophes, ce 
n'est pas en premier lieu des lumières sur la divinité et nos relations 

1) Let b.v. op wfHJç lx 7lalbwv: Rep. 386a. Vgl. Strabo, 1.8. 
I) Zie p.p. 50 vlg. Vgl. voor het volgende ook p.p. 24 vlg. 
a) Dat dit zo was, wordt ook bewezen door een sterk staaltje van 

Macchiavellistisch speculeren daarop. Een Griekse tyrannos gebruikte 
meestal geweld om zijn macht te verwerven en te handhaven. Nu raadt 
Aristoteles hem aan liever het vertrouwen van zijn onderdanen te winnen; 
daartoe moet hij onder meer opvallend ijverig zich betonen in de dienst 
der goden; immers wanneer men hem als een godvrezend man beschouwt, 
zal men minder onbehoorlijks van hem duchten! Polit. V.ll.1314b 24 vlg. 
Ontleend aan H. Bolkestein, Zedelijkheid en godsdienst bij de (kieken. Verh. 
Provo Utr. Gen. 1938, p.p. 28 vlg. 

') L'idéal religieux des (kees et l'Évangile, p. 34. 

149 



80 EUSEBEIA EN DE CARDINALE DEUGDEN 

avec elle". Hij meent op grond van enkele uitspraken in de Griekse 
litteratuur, dat hier en daar het besef leefde: wij kunnen toch niets 
weten over het wezenlijke, waarmee dan wel verbonden werd: 
laten wij ons daarom niet te zeer bemoeien met pogingen om kennis 
daaromtrent te verwerven. Alcmeon's eerste fragment o.a. dient de 
schrijver tot bewijs: wij stervelingen zijn aangewezen op gissing. 
Protagoras' agnosticisme omtrent het verkrijgen van kennis in zake 
het bestaan van de goden is bekend: vele waren volgens hem de 
belemmeringen. Plato zegt in zijn zevende brief 1), dat het wezenlijke 
niet is uit te drukken en het is niet onwaarschijnlijk, dat hij daarmee 
de grond aller dingen, de godheid, bedoelt. Immers in de Timaeus 2) 
spreekt hij over de moeilijkheid, om de schepper en vader van deze 
kosmos te vinden en acht hij het onmogelijk, wanneer men al iets 
over hem heeft gevonden, dit allen uit te leggen. Over de hoogste 
idee, .0 àyaOov, zegt hij, dat zij niet Mycp te benaderen is, maar 
alleen door een vergelijking 3). In dezelfde geest spreekt Plato 
zich elders uit, namelijk in de Critias 4) : wij moeten tevreden zijn, 
wanneer wij niet al te zeer afwijkende voorstellingen geven van dingen 
aan de hemel en van de goddelijke. Hachelijk acht hij dus de poging 
om met de ratio de godheid of het goddelijke te vatten. In de 
Leges 5) beschouwt de Athener het bovendien niet oalOV .Ov piylaTOV 
OEOV "at oÀOV .Ov ,,6apov C'fju'iv; hij verbiedt dit aan jongeren. Ook 
Aristoteles 6) spreekt over de moeilijkheid om het edelste en 
goddelijke van het zijnde aan beschouwing te onderwerpen. 

Plato liet zich overigens niet door de moeilijkheden van het 
speuren naar het wezen der OE'ia afschrikken 7); hij bleef voor 
zichzelf naar inzicht zoeken. Maar waarschijnlijk aarzelde hij, juist 
door zijn ervaring van de grote moeilijkheden, welke de materie 
bood en om de schier even bezwaarlijke uitleg van het gevondene 
aan anderen, een onderzoek naar de goddelijke dingen op te nemen 
in het programma van de intellectuele of ethische vorming der 
jongeren, in casu der wachters in zijn Republiek. Alleen in zoverre 
werd eVaé(JEta in hun opvoeding betrokken, dat hij de mythen als 
leerstof toeliet. Hij verbood de lectuur van vertelsels en goden
verhalen, die de moraal konden bederven en verbande deze dés 
te radicaler uit de sfeer van de jeugd, omdat goden daarin funeste 
voorbeelden waren van onzedelijk gedrag 8). 

1) 341b vlg. Voor Protagoras: DieIs, Vors. 2 fr. 4. Vgl. Gorgias, ibid. fr . 3. 
2) 28c. 29b-d. 
3) Rep. slot zesde boek. 
4) 106e vlg. Vgl. Tim. 29c. 
5) 821a. 
6) d e part. animo 1.5.644b 22 vlg. 
7) Eyenmin trouwens als de andere in dit verband genoemde denkers. 
8) Ik wijs alleen op de grote kritiek op de mythen in de Republiek, op 
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Ik aarzel de beschreven skepsis omtrent de mogelijkheid van 
inzicht in het wezen der fhia als een der oorzaken te beschouwen 
van het ontbreken der evaif3eta in het schema der cardinale deugden. 
En ook hier weer vraagt men: waarom is zij dan toch niet als 
formele cultusplicht bij de demotikai aretai ondergebracht 1 

Toch heb ik deze skepsis en terughouding van enkele denkers 
naar voren gebracht en wel om de volgende reden. De ratio drong 
tot het opstellen van een systeem der deugden 1); de ratio ordende 
deze naar hun waarde en in hun onderlinge verhouding; zij ook 
stelde de normen voor de daaraan ten grondslag liggende waar
dering. De ratio verkreeg binnen het schema de leiding van de 
andere deugden 2). De ratio der moraliserende denkers zocht dus 
- ik herhaal het - naar systematisering van binnenmenselijke 
waarden, die zij meenden te kennen of waaromtrent althans kennis 
uit de ervaringswereld was te verwerven. Maar men ervoer, o.a. 
blijkens de bovenaangehaalde uitspraken, dat rationeel inzicht in 
het wezen der godheid en in de goddelijke dingen moeilijk, of in 
het geheel niet te bereiken was. Een onderzoek daarnaar leverde 
6f niets of zeer tegenstrijdige resultaten op 3). De overtuiging 
omtrent deze onmacht nu kàn medegewerkt hebben tot de gesigna
leerde uitsluiting. Wij zullen zien, dat wij hiermee toch bij ons 
peilend onderzoek op een iets vastere bodem zijn gestuit. 

IV. Zielinski schreef '): "Le Grec n'était pas seulement un 
intellectualiste; il est aussi Ie père de notre intellectualisme à nous; 
mais malgré tout, il reconnaissait que la religion est du domaine 
non de l'intelligence, mais du sentiment". Wij gingen van deze 
waarheid uit, toen wij trachtten de grond en het wezen van 
evaif3eta te beschrijven en moeten hierop dieper ingaan en ook 
aldus pogen, de oplossing van het gestelde probleem te benaderen. 
Ofschoon wij daar verplaatst worden in een andere gedachtengang, 
zeker niet in de door Zielinski aangeduide gevoelsfeer, brengen wij 
in dit verband naar voren een woord uit de Magna Moralia van 
Aristoteles 5): "Ean rele, wç oiovrat, q;tA{a "ai neàç fhàv "ai rà 

Euthyphr. 5d vlg. en op Leg. 635b vlg. Overigens moeten wij aannemen 
- ik wees erop - dat de wachters wel iets meer over de goden te horen 
kregen dan wat hun als kleuters verteld werd. Wij lezen daarvan echter niets, 
noch in de beschrijving van hun lager, noch in die van hun hoger onderwijs. 

1) Zie p.p. 50 vlg. 
2) Ik herinner slechts aan de steeds weer ondernomen indelingen en 

ontledingen der à(!eral en van de à(!eTf] en aan de dominerende rol, toebe· 
deeld aan 1p(!ÓV7}aLç, a01pla, vovç, avveaLç en ÈmaT1j!l7}. 

3) Plato constateert het in de Timaeus, 29b-d: over de goden bestaan 
zeer uiteenlopende meningen. 

4) Th. Zielinski: l.c., p. 122. 
5) 1208b 27. Lees ook Dodds, The Greeks and the Irrational, p. 25. 
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ávroxa, OVl( Oe{}Wç. T~V yàe gJtJ..tav Ènav{}á gJaf-lE'V ÛVat oi5 Èaû TO 

àvngJtÀ.ûa{}at, ~ (Ji neOç TOV {}eov gJtJ..ta aVTE àvngJtÀ.ûa{}at (JÉXe-rat, 

aV{}' ÖÀ.Wç TO gJtÀ.ÛV· áTOnOV yàe liv ei1J ei TtÇ gJal1J gJtÀ.ûv TOV .Ma. 
Ook in de Ethica N icom. 1) blijkt dezelfde overtuiging: het 

contact met de godheid is niet van dezelfde aard als dat tussen 
mensen; saamhorigheidsgevoel, gJtJ..ta, tussen god en mens is uit
gesloten. Zowel door de opmerking van Zielinski als door die van 
Aristoteles wordt ons speuren in een andere richting gedreven. 
Wij moeten de vraag stellen: "vatten niet de denkers evaÉfJeta 

op als een verschijnsel sui generis, dat als zodanig voor hen buiten 
de ethische, misschien zelfs buiten alle aretai vieH" 

Wij lieten hier de evaÉfJeta als formele cultus achterwege; zij 
kon - wij zagen het 2) - een àeeT~ worden. Maar hoe stond het 
met haar ondergrond, met het aÉfJea{}at, met die schroom voor 
Machten, die men ervoer als krachtiger dan de mens, met die 
{}áf-lfJoç voor het geweldige en onbegrijpelijke der {}eoi en (Jalf-loveç 3)? 
Het besef van het bestaan der goden, gepaard met vreze en beving, 
maar tevens dwingend tot áyaa{}at, tot bewondering, was een 
sentiment, geen àeeT~. Evenmin een dogma. Het was een gevoels
ervaring: de goden zijn er 4). Een waarheid - liever gezegd een 
feit - axiomatisch als het bestaan van de aarde, waarop men 
staat en van de hemel, waaruit hagel en regen neerstorten. Noch 
aÉfJea{}at, noch {}af-lfJûv, noch áyaa{}at of Ii.Cea{}at, die gevoelens van 
ontzag en vrees, die uitingen ook van nietigheids- en afhankelijk
heidsbesef tegenover natuurkrachten en tegenover kosmische 
machten, die zedelijke wetten handhaven, waren ethisch relevant 
evenmin als schoonheidsbelevenis of Eroos dit zijn. Daartegenover 
kon het naleven van de vormen van verering, waaraan de behoefte 
spontaan opkwam, mede omdat het Griekse anthropomorfisme 
aan die Machten in hoge mate menselijke eigenschappen toekende, 
wel tot een aretë worden, zodra die vormen gelegaliseerd, d.w.z. 
tot traditionele familie- of burgerplichten werden 5). Zo deed men, 
zo deden de vaderen, zo was het goed. Maar de evaÉ{3eta als ervaring 
van het bestaan van machtige goden en het daarmee gepaard 
gaande gevoel van schroom en nederige eerbied kon niet onder 
de aretai opgenomen worden, toen de denkers ethieken trachtten 
op te stellen. Zij was een belevenis en wel een belevenis sui generis. 

De goden zijn er. Al proefden ook de Grieken van de Boom der 

1) VIII.7.4. 
2) Zie o.a. p.p. 22, 24 vlg. 
3) Zie p.p. 7 vlg. 
') U. v. Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, J, p. 17: "Die Götter 

sind da". 
6) Zie p.p. o.a. p.p. 22, 24 vlg. 
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Kennisse, des Goeds en des Kwaads en werd de werking der goden 
in de natuur door wetenschap en beschouwing verklaard en tevens 
ingeperkt, al wijzigden zich de godsvoorstellingen onder invloed 
der verfijning van het moreel besef, het bestaan der goden bleef 
voor verreweg de meesten een axioma; het was een fundamentele 
ervaring. De geschiedenis van de krisis der Griekse religioziteit, 
die zeker al in de 6de (misschien reeds in de 7de) inzette en een 
hoogtepunt in de 5de en 4de eeuw bereikte , vertoont niet een 
ontwikkeling, welke uitloopt op uitholling van het godsbegrip, laat 
staan tot algemene loochening der goden of tot radicale secularisatie. 
Al werden de goden mythen ook fel door dichters en denkers aan
gevallen en door velen in hun conventionele vormen verworpen, 
al onttroonde de wetenschap vele goden als natuurmachten, al 
staken plat rationalisme, skepsis, relativisme, agnosticisme, nega
tivisme, nihilisme steeds weer hun koppen op, zelden spreekt de 
overlevering over radicaal atheïsme. De krisis der Griekse religioziteit 
in de 5de en 4de eeuw leidde door diepe twijfel tot herijk der 
waarden en tot verder-voortgaande zuivering. 

De populaire, de wijsgerige en de dichterlijke Evai{JEta behouden, 
ondanks ethisering en spiritualisatie in onderscheiden vormen, het 
merkteken van hun oorsprong, ja, zij blijven gebaseerd op het uit 
ervaring gegroeide besef omtrent het bestaan van goden, van 
wezens en krachten, machtiger dan wij. Van hun werking in de 
natuur bleef de Griek zich waarschijnlijk sterker, concreter en 
dagelijkser bewust dan de moderne gelovige mens, omdat hij 
dichter bij die natuur leefde en omdat de wetenschap nog slechts 
in bescheiden mate de natuurkrachten had doorvorst en de techniek 
in even beperkte mate deze beheerste. Thales noemde, ondanks of 
misschien ook juist als gevolg van zijn rationele pogingen tot 
oplossing van de vragen, die de dingen om ons hem stelden, de 
vele ongekende krachten op het gebied der cpvatxà (jalf.to'PEç; zij 
manifesteerden zich overal. Heraclitus was overtuigd van het innig 
verband tussen de kosmische en de onder de mensen heersende 
wetten: hij grondde deze op waarneming en belevenis, daarvan 
getuigen zijn fragmenten. Orphici en Pythagoraeërs voelden zich in 
een Aleenheid van verleden, heden en toekomst opgenomen; dit 
blijkt alleen al uit hun leer der zielsverhuizing en uit de erkenning 
van een kosmisch-ethische heerschappij van goden (of van één 
god) in het Universum. Natuurwaarneming o.a. van dieren, planten, 
hemelverschijnselen kan niet vreemd geweest zijn aan het ontstaan 
van sommige van hun leringen (astronomie, getal in alles). Noch 
hun kennis omtrent de mysteriën of hun inwijding daarin, waar de 
innige verbondenheid van natuur- en mensenleven in symbolen 
werd aanschouwd en doorleefd. Bij alle denkers v66r Socrates 

153 



84 EUSEBEIA EN DE CARDINALE DEUGDEN 

- wij behoeven hier geen namen te noemen - waren hun algement: 
beschouwingen verbonden met fJeweta van .à qJVal"á. Vóór hij 
neerschreef in den beginne lagen de dingen (ongescheiden ) te zamen, 
maar de geest onderscheidde ze en schiep orde onder hen, had 
Anaxagoras die dingen kritisch aangezien; zijn ontluistering van 
God Helios en van diens nachtelijke zuster Selene getuigt ervan. 
Maar geen overlevering vertelt ons, dat die ontluistering, hoe 
godslasterlijk ook voor vele conservatieve Atheners in krisistijd, 
toen de goden hen schenen te verlaten en daarom vooral niet 
geprikkeld mochten worden, de onderzoeker zelf tot atheïsme voerde. 

Wij zagen het 1): Plato, Aristoteles, Epicurus, de Stoïcijnen 
waren niet slechts conventioneel vroom: ook zij voelden, ondanks 
hun rationele bespiegelingen over goden of godheid, {}áflpoÇ voor 
de Machten in het heelal, wier natuurbeheersing in de loop der 
eeuwen innig werd vervlochten met het primaat in een zedelijke 
orde. En hun wijsgerige theorieën zelf bleven naar hun oorsprong 
of inhoud niet onberoerd door het voortdurend contact van hun 
scheppers met het natuurgebeuren. Denken wij alleen maar aan 
Democritus, aan de revolutie, die zich in Plato's denken voltrok, 
toen hij de wetten leerde kennen, volgens welke de door hem zo 
vaak aangestaarde hemellichamen zich bewogen. En wijzen wij 
tenslotte nog op het grote pantheïstische systeem, op Heraclitus' 
denkarbeid geïnspireerd, maar door de Stoïcijnen opgebouwd op 
de grondgedachte van de eenheid en verbondenheid van de 
anorganische stof, de planten, de dieren, de mensen en de goden. 
Een eenheid met vele namen, maar ook als God aangeduid. 

De Griekse denkers leefden, als de gewone man, in een overwegend 
agrarische sfeer, op het platteland of in stadjes, waar het vee door 
de straatjes werd gedreven en het koren om de muren ruiste. Zij 
filosofeerden in hoven, al wandelend of rustend in de schaduw van 
bomen of aan de grazige oevers van beken. Ook zij ervoeren, als 
de gewone man in zijn tuintje en gaarde of op zijn velden en in de 
bergen, de kracht der chthonische goden, van Gaia, Demeter en 
Dionysos en van zoveel andere, de eeuwige geboorte, groei, bloei 
en dood der vegetatie. Ook zij zagen vol ontzag Zeus zijn wolken 
als troepen verzamelen en daaruit bliksems schieten, ook hun aarde 
bestraalde Helios met zijn zegenend en verderfelijk licht. En voeren 
zij op zee, dan huiverden ook zij voor de niets-ontziende kracht 
van Poseidon. De goden waren er. EvaéPeta was ook voor hen 
uitvloeisel van een dagelijkse belevenis, die staat buiten de wereld 
der moraal. Dus kreeg zij - ook daarom - geen of nauwelijks 
plaats in hun ethieken. Zij kon het antwoord niet geven op de 

1) Zie 0.8. p.p. 28 vlg., 62 vlg. 
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vraag naar wezen, doel en taak van de mens, het antwoord waar 
de denkers in hun ethieken juist naar zochten. 

In dit verband moeten wij ook de aandacht vestigen op bepaalde 
opvattingen van Aristoteles over de aard van een zedelijke aretë, 
die voor ons thema van groot belang zijn. Een zedelijke handeling 
berust volgens hem op aZ(!eatç, op keuze, door qJ(!ÓV1jatç geleid; alle 
morele aretai staan dus in nauw verband met een beslissing van 
de ratio. Zedelijk handelen is bewust handelen, ook al is de ware 
aretë een door voortdurende gewenning en toepassing blijvende 
gesteldheid: rj{}oç komt voort uit l{}oç 1). Evaé{Jeta nu is geen 
uitvloeisel van de ratio, noch berust zij op keuze. Zij is te ver
gelijken - in Aristoteles' gedachtengang - met de náfh], waar
onder hij o.a. in zijn opsomming ook qJó{Joç noemt, belevenissen die 
buiten het zedelijke of onzedelijke staan 2). Ook al zouden wij de 
evaé{Jeta als een Utç opvatten, zij zou daardoor niet tot een àee-rT] 
worden; immers à(!e-rT] gaat niet in Utç op 3). 

v. Het deugdenschema ontstond in een krisistijd 4), toen vele 
waarden een "Umwertung" ondergingen; de opstelling ervan 
stond in nauw verband met de bezinning over de aretë van de 
mens. Het vervulde twee functies: een op het gebied van de ratio, 
in zover het een ordenend karakter droeg, een op dat der mores, 
in zoverre die ordening haar vorm ontving naar een waarde
kriterium. Bovendien lagen binnen de scala rede en moraal innig 
met elkaar vervlochten. Door qJ(!ov~atç, aOqJta, av"eatç, lnta-r~Il'YJ, 
zelf aretai, ontvingen de andere leiding. 

Welke plaats had nu waé{Jeta in haar bovenomschreven vormen 
binnen zulk een scala kunnen innemen? Geen van deze borg 
elementen in zich, die verband hielden met de ratio 6), laat staan 
deze konden vervangen. Deorum cultus non habet sapientiam, 
luidde Lactantius' oordeel 6) quia nihil discitur quod proficiat ad 
mores excolendos vitamque firmandam; nec habet inquisitionem 

1) Zie Eth. Nic. 1I.5.1-3. 
I) Eth. Nic. 11.5.1 vlg. 
a) Zie Eth. Nic. 1I.4. Vgl. 11.2.4 vlg.; 1.7.14. 1I.4.3. Vgl. 6.15 en 6.4. 

'Aeeral zijn neoa'eÉGUç T'VÈÇ I} uV" dVEV neoa'eÉGEWç: 1I.5.4. A. Grant's 
opmerking bij Eth. Nic. 1I.7 over het zo goed als geheel ontbreken van 
wGÉf3ua en ÓG'ÓT7Jç in de deugdenreeksen van Aristoteles steunt de door 
ons hier geopperde oplossing. Grant zegt: "Aristotle OInits it altogether, 
probably on account of the separation he made between ethics and religion" . 

') Zie p.p. 38 vlg., 56 vlg. 
6) Tenzij men de EVGÉf3ua als Èmarf}p7J TijÇ TWV {hwv (heanElaç wil noemen, 

maar deze was niet veel meer dan vakkundigheid, besloeg een beperkt 
terrein. Zie p.p. 12 vlg. 

8) Inst. IV.3. Onafhankelijk van het verband, waarin dit wordt uit
gesproken, belicht het een zijde van de Griekse wGÉf3ua, waarvan in de 
paganistische litteratuur uiteraard geen gewag wordt gema.a.kt. 
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aliquam veritatis, sed tantummodo ritum colendi qui ministerio 
corporis constat. Ofschoon wij voorzichtig moeten zijn met deze 
beoordeling, die immers de formele cultus betreft en de dieper
liggende eVaépeta, die ook in Lactantius' tijd niet verloren was 
gegaan, ongenoemd laat, brengt zij toch een belangrijk aspect van 
de antieke eVaépEta naar voren. Non habebat sapientiam. De 
Griekse goden beschermden en handhaafden de moraal, maar 
schiepen geen basis voor een ethiek. Al heetten zij bij gelegenheid 
wetten of regelen gesteld te hebben 1), en ook als adviseurs te zijn 
opgetreden bij het scheppen van een concreet wettencomplex, zij 
waren geen wetgevers, wier geboden vastgelegd lagen in heilige 
kanonieke boeken. Gods Woord vindt geen parallel in de Griekse 
wereld, er was geen onfeilbaar geschrift, waarin men, om met 
Lactantius te spreken, iets zekers aantrof als richtsnoer voor de 
moraal of als steun voor het leven, of vastheid kon vinden omtrent 
de waarheid. Ware dit het geval geweest, dan zouden ongetwijfeld 
ook in Griekenland {}eoMyot in de moderne 2) zin zijn opgetreden, 
predikers van een absoluut en eeuwige geldende waarheid of 
uitleggers van een Boek der boeken, waaraan de evaep~ç zijn 
zedelijke maatstaven kon ontlenen, waarin hij antwoord vond op 
zijn vragen naar oorsprong, wezen en zin van de wereld om hem. 
Priesters noch orakeluitleggers, noch tekenverklaarders konden 
zulk een taak vervullen 3) door het genoemde ontbreken van 
goddelijke openbaring in Joodse of Christelijke zin 4). De priesters 
waren bedienaren van de cultus, geen dienaren des Woords. 

Noch met de naïeve, noch met de gezuiverde, noch met de 
formalistische of "politieke" eVaéPeta 6) kon een Griekse moralist, 
die een ethiek wilde opbouwen, iets aanvangen. Vroomheid kon 
niet als deugdideaal in Griekse zin gesteld worden, laat staan als 
hoogste. Systeemzoekende denkers hadden haar als godsdienstigheid 

1) Zie p. 19. In de betrokken passages zijn de aanduidingen in algemene 
termen gesteld. 

I) Als godsmannen kwamen zij wèl voor. 
3) Zou men iets in de richting van theologiseren in boven omschreven 

zin willen vinden, dan kan men denken aan de Orphici of aan de poging tot 
allegorese. 

') Hier wekke ik geen misverstand. De Grieken kenden goddelijke 
openbaringen in vele vormen: voortekens van allerlei aard - vogelvlucht, 
misgeboorten, ingewandenlineëring, dromen, geruchten, geluiden - orakels, 
visioenen van zieners enz. En de uitleg daarvan geschiedde door de aorpta 
van manteis, orakeluitleggers en andere officieuse of officiële interpreten, 
die bij gelegenheid aorpo{ of zelfs cptÀóaorpot werden genoemd. Maar Plato 
en met hem de andere, nieuwe "intellectuelen" meenden, dat men in zulke 
gevallen met !5ó~a, met TEXfJateEa{}at te doen had, dat dus de bekwaamheid 
in uitleg van deze verschijnselen niet viel onder de hogere aretai; vandaar 
de niet zo hoge waardering voor de uitleggers ervan. Zie p. 64. 

6) Men kan deze formulering vervangen door de poëtische, politieke, 
wijsgerige EvaÉ{JEIa. 
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wij zagen het - kunnen onderbrengen onder de ót"awaVv1] en 
dat gebeurde soms ook 1). Onder cpeóV'fjatç zeker niet, daarvoor 
stond de evai{3eta als bttC1T~p:'l omtrent de cultus op een veel te 
smalle basis. Men kan zich er over verwonderen, dat evai{3eta 
nergens als onderdeel van awcpeoaVv'T} wordt vermeld door hen, die 
zich met de classificatie en de analyse der aretai bezig hielden. 
Immers deze deugd blijkt, als tegenpool van v{3etç, vaak een religieus 
stempel te dragen. Hybris gold als de grote zonde, men zou bijna 
zeggen als de doodzonde voor het volksbewustzijn, voor dichters 
en denkers, zij was ongeoorloofde verheffing van het ik, hovaardij, 
grensoverschrijding van de mens tegenover god of lot. Maar, merk
waardig genoeg, nooit wordt evai{3ew, die juist uit schroom voor 
machtige de mens beheersende Machten was geboren, ja, in wezen 
schroom voor de goden wàs, als categorie van awcpeoavv'T} genoemd 2). 

De evai{3ew, hoe gewichtig ook voor de Griek in al haar vormen 
en op vele levensgebieden - het woord van Homerus alle mensen 
hebben goden nodig 3) bleef de uitdrukking van schier ieder's over
tuiging - gaf geen antwoord op de vragen van de individu, zoals 
een op een geopenbaarde waarheid Gods berustende ethiek of 
theologie wel uitsluitsel geeft op vragen van verstand of hart, 
troost kan geven voor leven en sterven. 

Zeker geen antwoord op de tegen het eind van de 5e eeuw bewust 
en dringend gestelde vraag: wat is wezen, doel en taak van de 
individuele mens1 4) De evai{3eta gebood, verbood, maar verklaarde 
niet. En de dieper-indringende geesten wilden juist rationeel inzicht 
in de menselijke aretë, vooral onder de druk van de felle kritiek, 
die de koinonome moraal, de oude geldigheden hadden te verduren. 
Hoe te leven 1 Driemaal stelt Plato, in het voetspoor van Socrates, 
de beantwoording van deze vraag als centraal thema voor zijn 
beschouwingen in de Republiek 5) en voor alle scholen na hem blijft 
zij het uitgangspunt van hun bezinning over moraal. Het antwoord 
moet vastheid geven aan jongeren en ouderen. Door het gemis van 
een leer moest de evai{3eta in dezen in gebreke blijven; zij berustte 
op zijn best op óó;a. Bovendien had zij zelf geduchte slagen van de 
rationele kritiek te incasseren: de goden immers golden juist als 
hoeders van recht, zeden, wetten, staat, adel enz., aangetast of 
ondermijnd. Ongerekend noch het feit, dat zij niet zelden op 
cynische, macchiavellistische wijze in dienst van materiële be-

1) Zie p.p. 10, 68 vlg. 
2) Vgl. Festugière, L'idéal religieux des GreC8 et l'Évangile2 , p. 23. 
3) Odys. 111.48. 
4) Vaak bevredigde zij ook geen gevoelsbehoeften, voldeed zij niet aan 

zedelijke eisen. Vandaar de zuiveringspogingen, die wij beknopt beschreven: 
p.p. 44 vlg. 

5) 344c. 352d. 618b. 
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langen door staat of individuen werd gesteld 1). Het gezag van 
eVaé{3ELa moest daarom in veler ogen tanen. In ieder geval kon zij 
geen vastheid geven aan de twijfelaars inzake levensvragen; zij 
ook dreef in de stroom der relativiteit. 

Een beroemde plaats in Plato's Leges 2) is karakteristiek voor 
de aard van sommiger diepgaande twijfel, en voor Plato's houding 
daar tegenover. Wanneer hij in dit werk de vragen behandelt, of 
er goden zijn, of dezen zich om de mensen bekommeren en of zij 
te verbidden zijn, dan stelt hij voor de jonge twijfelaar o.a. op de 
volgende wijze geloof aan de voorzienigheid van de godheid bij te 
brengen: "Laten wij de jongen overtuigen door te zeggen, dat door 
hem, die waakt over het Universum, alles is geordend voor het 
behoud en het welzijn van het geheel, waarvan ook ieder deel, naar 
zijn innerlijke mogelijkheid, het hem toekomende ondervindt en 
volbrengt ... En als een van die houdt ook het deel, dat het "ik" 
van jou is, steeds het Universum in het oog en richt zich daarnaar, 
al is het ook uiterst klein. Maar jou ontgaat daaromtrent juist dit, 
dat de ontwikkeling als geheel met dit doel geschiedt, dat het 
wezenlijk-zijnde, hetwelk ten grondslag ligt aan het leven van het 
Universum, zij, wat het zijn moet krachtens zijn bestemming. 
Want die ontwikkeling gebeurt niet om jou maar jij (bent er) 
om háár doel, het Al. Iedere geneesmeester immers en iedere 
ambachtsman richt al zijn werkzaamheid op een geheel, strevende 
naar het beste van alles te zamen; een deel toch wil hij goed 
maken om een geheel en niet een geheel om een deel. Maar jou 
kwelt het niet te weten, hoe jouw meest passende plaats in het Al 
in het belang is van dat Al en goed voor jou naar de machtige 
beschikking van uw beider oorsprong". 

Plato drukte hiermee ongetwijfeld de diepste gevoelens van een 
elite uit en gaat, zo zien wij , ernstig op de onzekerheid van de 
bezwaarden in. Blijkbaar kan hij zich bijzonder goed in hun ge
voelens verplaatsen. Maar hij geeft een dogmatisch antwoord : de 
godheid zal het wél maken. En wanneer hij in hetzelfde tiende boek 
hen te woord staat, die ronduit het bestaan der traditionele goden 
loochenen en hun zorg voor de mensen ontkennen, legt hij dezulken 
niet alleen het zwijgen op, maar dwingt hen tot geloof; op straffe 
van vrijheidsberoving en dood. Desondanks en ondanks zijn 
persoonlijke vroomheid en godsdienstigheid bouwde hij een ethiek 
op buiten de Evaé{3ELa om. Hij zocht met de middelen der ratio naar 
de aretë van de mens en daarbij kon geen vorm van Evaé{3Eta zijn 
helpster zijn. Zij bood geen vaste grond, non habebat sapientiam. 

1) Zie passim bij Nillson, l.c., p . 42. Vgl. p. 79. 
2) Leg. 903b vlg. 
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Die grond lag lange tijd voor hem in het rijk der ideeën. En de 
eeuwige onveranderlijkheden daarvan, dus ook de c5t"atouvv1] av'r1] , 
de uwcpeouVv1] av'n] , de clvè3eela avr:1J konden alleen door cpeÓV1JUtç 
benaderd worden. Zij was ook voor de latere denkers de leidsvrouwe 
bij het doorgronden van 's mensen zijn, waarde en doel. Geen 
ethiek werd opgebouwd zonder haar, of zonder uocp{a, b'ltur:~p,1] , 
voi!ç of UVvEUtÇ 1). Want goden hadden nu eenmaal geen weg aan
gewezen, die de stervelingen moesten betreden om hun welgevallen 
te winnen: 

Ovè3é n "E"etp,ÉvOv 7leOç è3a{p,ovóç iun (Jeor:o imv, 
, .lt' • .!:' ~ "'.<1. I " .!: 2) OVu Ouov "v nç tWV a'Vavar:otutv auot. 

1) "Das religiö8e Bewus8tsein der Hellenen ist im 8teten Flus8e, 8tagniert nie, 
u.s.w.". Deze opmerking van NestIe, l.c. I1, p.p. 23 vlg. raakt zeker een 
kernpunkt. De godsvoorstellingen der Grieken waren veel-vormig, wisselend, 
dynamisch in scherpe tegenstelling met het overwegend statisch ka.ra.kter van 
het godsbegrip in de geschiedenis der Joodse en Christelijke religies. 
2) Theognis, 381 vlg. 
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xv. DE CARDINALE DEUGDEN EN HET VROEGE 

CHRISTENDOM 

Slechts om relief te geven aan de uiteenzetting van de verhouding 
tussen evaÉfJeta en de vier cardinale deugden, in het bijzonder aan 
het geconstateerde feit , dat zij ontbreekt in de bekende scala voeg 
ik - zonder enige pretentie van volledigheid, laat staan van 
originaliteit - nog enkele beschouwingen toe aan deze verhandeling 
over het voortleven van de gedachte der cardinale deugden in het 
Christendom en over de veranderingen, die zij onderging. Het 
Oosten bouwde voort op de Platonisch-Alexandrijnse traditie, het 
Westen op de Stoïcijns-Ciceroniaanse 1). 

Typerend voor de wending, die het denken in de eerste eeuwen 
na Christus onderging, is de uitspraak van Clemens Alexandrinus: 
het hoogste goed is niet, zoals Plato beweert, de philosophia, maar 
de theosebeia 2). Er naast wil ik stellen, ofschoon dit woord evenmin 
als dat van Clemens werd neergeschreven in direct verband met de 
cardinale deugden, de bekende belijdenis van Lactantius 3); cum 
credimus, nihil desideramus ultra credere. De ratio treedt terug, 
de n{anç, de fides, komt naar voren. 

Enige voorbeelden zullen bewijzen, hoe dit blijkt in de vroeg
Christelijke ethiek. De cardinale deugden blijven leven als zedelijke 
aretai en virtutes, maar naast en boven hen uit groeien de 
theologische deugden van het Christendom, door Paulus geformu
leerd als geloof, hoop en liefde. Clemens van Alexandrie kent 
- evenals trouwens Athenagoras van Athene - de scala, maar 
stelt in plaats van fPeóv'fJatç evaÉ{3eta voorop. Elders vervangt hij 
è3t"awaVv'fJ en aWfPeOGVv'fJ door "aer:ee{a en fLeya),otpVx{a, een deugd, 
die wij ook bij vroegeren hebben leren kennen. Origenes, Gregorius 
van Nyssa en anderen wijdden er eveneens hun aandacht aan. 
Basilius spreekt er herhaaldelijk over in zijn werken, neemt het 
schema op als ethische leerstof. Voor Ephraim de Syrier was het 
een uitgangspunt voor het opstellen van een rij van niet minder 
dan 32 deugden met geloof, hoop, liefde, gebed, moed e.a. aan de 
spits. In de aretelogieën van Pastor Hermae is sterke invloed van 
de Stoa te constateren. Elders domineert de bijbelse trias, b.v. in 
Tertullianus' , beschouwingen. Ook bij Lactantius ontbreken de 
vier cardinale deugden. Wel brengt hij de gerechtigheid sterk naar 

1) Zie J. Stelzenberger, l.c., p.p. 362 vlg. 
2) Protrept. X.89. 
3) de praascr. haar. 7. 
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voren, maar de inhoud is in hoofdzaak de plicht tot verering van 
God geworden, pietas, en billijkheid, aequitas, tegenover de mensen. 
Ambrosius staat sterk onder Cicero's invloed; de verschillende 
plichten ontspringen bij hem uit de cardinale deugden. Een vierde 
deel van zijn werk de Otficiis wijdt hij daaraan. Als voorbeelden 
kiest hij echter figuren uit de heilige Schrift, zoals Abraham, Jozef, 
Job en David. In het offer van Abraham met name ziet hij de 
verwezenlijking van justitia, fortitudo, ratio en temperantia. 
Prudentia beschouwt hij als eerste bron van plicht. In dit opzicht 
wijkt hij af van Cicero, die immers de gerechtigheid vooropstelde. 
Deze zwenking had een gewichtige grond. Wijsheid immers be
tekende voor Ambrosius kennis van God. Aldus staat vroomheid, 
pietas, het aan God gewijd zijn en eerbied hebben voor Hem en 
zijn geboden, aan de spits van alle deugden; zij dus, niet de ratio, 
waarmee volgens de Griekse denkers de individu zijn zelfverwezen
lijking en dus zijn eudaemonie hier op aarde kon bewerkstelligen, 
is de leidster van de plichten. Onafscheidelijk met dit vooropstellen 
van dc pietas is verbonden Ambrosius' opvatting over de functie 
van de genade Gods. Zij bepaalt de wil der gelovigen. Wij staan 
hier wel ver van de antieke overtuigingen omtrent de macht van 
menselijke f/!eóv'Y/Gtç, GOf/!{a, v0i5ç, GVvEGtÇ en lmG7:~f.L'Y/. De Griekse 
wijsheid - dit blijkt duidelijk uit het hele werk van deze kerk
vader - is niet waardeloos, maar geen mens kan werkelijk wijs 
zijn zonder kennis omtrent God. Aan de oude deugden houdt 
Ambrosius vast, zij het ook theïstisch gekleurd. Met name is 
IOf/!{a theologisch geworden: zij heeft God als object. 

Principiëler dan Ambrosius stelt zich Augustinus tegenover de 
cardinale deugden der antieken. Hij staat los van de Stoïcijns
Ciceroniaanse definities, gebruikt wel de oude termen, die hij zeer 
goed blijkt te kennen, maar wijzigt hun inhoud in Christelijke zin. 
Dit deden ook Ambrosius en anderen, maar de bisschop van Hippo 
ging verder. De weg naar het ware heil vindt de mens slechts door 
de amor dei en de vier cardinale deugden beschouwt hij als variaties 
van die ene liefde in verschillende - door Augustinus dus ver
christelijkte - verschijningsvormen. En in tegenstelling tot de 
antieke opvattingen, volgens welke moraliteit gebaseerd is of op 
instinctief gevoel 6f op de rede, fundeert hij het zedelijk oordeel 
op de bona voluntas. Op de neiging van de wil komt het aan; zij 
moet naar God graviteren. Vandaar ook de grote nadruk, die 
Augustinus legt op de verkeerd gerichte liefde en wil als zonden. 
De gevolgen zijn immers begeerte naar goederen, die niet de ware 
- n.l. geestelijke - goederen zijn en vooral ook hoogmoed, d.i. 
de waan, boven de menselijke beperking uit te kunnen gaan, God 
gelijk te kunnen worden. Deze herhaaldelijk geponeerde over-
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tuiging richt zich in het algemeen tegen het ideaal van de zelf
verwezenlijking door eigen kracht , met name door de ratio, in het 
bijzonder tegen Aristoteles en Pelagius, in wier leringen hij een 
gevaar ziet voor het bereiken van het ware heil, dat uitsluitend 
door de amor dei is te verwerven. Hiermee wordt als eerste plicht 
gesteld geloof aan God, liefde voor Hem als motorische kracht van 
alle zedelijk handelen, gehoorzaamheid aan zijn geboden, de 
erkenning van Jezus Christus en van alle waarheden, neergelegd 
in de Christelijke dogmata. 

Al blijft de practische moraal eeuwen lang onder de invloed van 
de Stoïcijns-gekleurde ethiek van Ambrosius, Augustinus' in het 
kort gekenschetste principiële gezichtspunten vormen de onder
grond van het denken bij schier alle lateren. Binnen dit door mij 
beperkt gestelde bestek noem ik alleen nog Gregorius de Grote, 
in wiens werken de Stoïcijnse definities meer en meer op de achter
grond treden en tenslotte bijna geheel in de Christelijke deugd
interpretaties opgaan. Superbia staat bij hem, naar het voorbeeld 
van Augustinus, sterk op de voorgrond als moeder der zeven 
hoofdzonden, tegenover welke de zeven hoofddeugden worden ge
steld onder de leiding van Humilitas, de Deemoed. Al treden tijdens 
en in de eerste jaren na Gregorius de cardinale deugden ook nog 
wel eens bij anderen aan het daglicht, zoals bij Isidorus, zij beleven 
geen zelfstandige ontwikkeling meer. 

Thomas van Aquino, de grote systematicus ook voor de Christe
lijke zedeleer, nam de klassieke formulering over, zij het ook 
doorweven met Aristotelische en Neo-Platonische elementen. Hij 
achtte de drie theologische deugden, geloof, hoop en liefde, fides, 
spes en amor dei nodig voor de mens, om zijn boven-natuurlijk doel, 
de visio dei te bereiken 1) .Als intellectuele deugden beschouwde 
hij sapientia, scientia, intellectus. En als morele justitia, fortitudo, 
continentia, onder leiding van de prudentia: deze immers maakt 
als overgangsvorm van de beide reeksen de heerschappij over de 
begeerten en effecten mogelijk. Tot op heden blijft de invloed van 

1) Paulus zelf noemde deze volstrekt niet als deugden (1 Cor. 13.13), 
gebruikt trouwens in zijn brieven het woord àeen7 slechts eenma.a.l (Phi!. 
4:8). Hij kende het deugdenschema. en somt meer dan eens, op, wat men 
als deugden en ondeugden beschouwde, maar zegt dan tevens dat deze 
zijn Tà leya njç aae,,6ç en 6 "ae:rcàç ToV :7WeVl'aTOç (Ga!. 5.19 en 22). En het 
gehele leven vloeit bij hem voort uit dat :rcveVl'a wat niet is de menselijke 
geest, maar de door God geschonken heilige geest. In verband hiermee is 
Paulus' ethiek sterk gefundeerd in het heil (zie b.v. 1 Cor. 8.11; 2 Cor. 8.9. 
Eph. 4.32; 5.1 en 2). De term dJaéf3eta komt in het Nieuwe Testament 
slechts sporadisch voor: Hand. 3.12, in twee van Paulus' pastorale brieven 
(in die aan Timotheus en Titus) en in 2 Petr. 1.3, 6 en 7; 3.11. Deze 
opmerkingen dank ik aan de welwillendheid en de belangstelling van mijn 
collega J. N. Sevenster. Zie voor het Nieuwe Testament ook p. 75. 
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de Stoïcijnse indeling voelbaar. Herhaaldelijk is de bijbelse trias, 
geloof, hoop en liefde met het schema der vier cardinale deugden 
tot een septenas samengevoegd. 

Het Christendom fundeerde de moraal en de ethiek op geboden 
door God gegeven en volgde daarin de Joodse traditie. Die geboden 
zijn uitvloeisels van Zijn wezen, uitdrukkingen van Zijn wil en 
daar Hij eeuwig en onveranderlijk is, bezitten Zijn wetten ook 
eeuwige, vaste geldigheid. Wie deze dus ongehoorzaam is, zondigt 
direct tegen Gods wezen, handelt goddeloos. Ook al werd dit 
begrip uiteenlopend geïnterpreteerd door het volk en door Christe
lijke denkers, de kern bleef constant : zonde was inbreuk op de 
wetten Gods, die later eens voor al door concilies in heilige ge
schriften werden gekanoniseerd. Geloof aan het absolute Woord 
bewees geloof aan God, ongehoorzaamheid aan de in dat Woord 
vervatte geboden betekende weerspannigheid tegen Hem. 

In de Griekse ethieken missen wij deze volstrekt religieuze sfeer 
en religieuze motivering. De scheppers er van waren zich diep 
bewust van de waarde der ongeschreven wetten, die men de dogmata 
van de Griekse moraal mag noemen, beschermd door de machtige 
goden. Maar zij waren en bleven, ondanks hun innige vervlechting 
met het geloof aan die goden, vooral maatschappelijke geldigheden ; 
vandaar ook - wij zagen het - werden overtredingen er van, 
zelfs daé{3eta , door seculaire overheidscolleges berecht zonder in
menging van priesters. Toen dan ook de denkers, naar wij uiteen
zetten, zich rekenschap gaven van het recht der moraal , zochten 
naar het wezen en de grond van zedelijkheid, bouwden zij ethieken 
op van binnenmenselijk, aards karakter. Met de middelen der ratio 
streefden zij naar bepaling van de eudaemonie van de mens in deze 
wereld. Hoe verheven ook het door Plato gestelde homoioosis-ideaal 
ook was en hoe vergeestelijkt de eis ook mag heten, die Aristoteles 
stelde aan de ware mens, n.l. het streven naar het beschouwende 
leven der goden, deze wijsgeren gingen van de mens uit: de mens 
redt zich zelf, stijgt op tot god, hij daalt niet tot de mens af. En 
de pogingen tot die opstijgingen worden niet geleid door een 
evaé{3eta, gegrond op het volgen van in een heilig boek eens vooral 
geformuleerde geboden, maar door wijsheid in de mens. Hoe zeer 
ook met name een Plato en een Aristoteles overtuigd waren van 
's mensen zwakheid in dezen 1) - in de kernpassages spreken zij 
steeds bescheiden over "aTà Mlvafuv, "af)' (Jaov lvc5éxeTat en derg. -
hun uitgangspunt is de mens, hun zoeken geldt de weg naar diens 
zelfverwezenlijking. Zij het ook, dat zij daarmee bedoelen de 
ävf)(!wnoç in de ware zin, d.w.z. het wezen, wiens allereigenlijkste 

1) Vgl. p. 35. 
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bestaat in geestelijke potenties. En wanneer wij in de Stoa, met 
name bij Epictetus, enige sporen vinden van de gedachte, dat de 
zedewetten voortvloeien uit de natuur der goden, dan is dit: 
Ie een uitzondering en 2e wijst deze toch in een geheel andere 
richting dan de Joods-Christelijke opvattingen. De wetten heten 
van de goden te komen, niet als uitdrukkingen van hun persoonlijke 
wil, maar omdat zij "natuur"-wetten zijn, d.w.z. zij komen voort 
uit de structuur van het Universum, dat Natuur, Al-Geest, Al-Ziel, 
in de terminologie van sommigen God is. 

Uit de Joods-Christelijke opvatting omtrent God en 's mensen 
eerste plichten tegenover Hem, n.l. liefde tot Hem en gehoorzaam
heid aan zijn geboden, moet volgen, dat het Griekse ideaal der 
autonome persoonlijkheid, zoals dat bij Socrates, Plato, Aristoteles 
en in de Stoa was ontwikkeld en in dienst waarvan de scala der 
vier deugden stond, als v{3(!tç, als superbia werd beschouwd. De 
kerkvaders en apologeten wisten, dat juist v{3(!tç ook voor de 
Grieken als een hoofdzonde gold, dat steeds weer de diep ge
wortelde overtuiging omtrent de eindigheid, de nietigheid en be
perktheid van de mens in hun litteratuur haar neerslag had 
gevonden. Zij lazen ook in de geschriften van die Griekse denkers, 
die meenden, dat de uitgroei tot volkomenheid zijn bekroning 
vond in gelijkwording met de godheid, hoe naar de overtuiging 
van die zelfde auteurs het streven daarheen schier boven menselijke 
krachten uitging. Desalniettemin moest de wil alleen al tot ver
wezenlijking van zichzelf, met name door de ratio, buiten Gods 
hulp om, door Christenen als vermaledijde hoovaardij worden 
gebrandmerkt. 

De scala der deugden moest eveneens door Christelijke moralisten 
óf een Umwertung ondergaan óf worden verworpen; zij was een 
instrument van de superbia, omdat in haar de ratio het primaat 
was toegekend en evaé{3eta daarin geen plaats vond. Zodra het 
denken dan ook theïstisch gekleurd wordt, verzwakt de antieke 
betekenis van het schema. Wij merken het al binnen de oude 
wereld: op Epictetus wees ik als voorbeeld 1). Maar het Christendom 
onttroont welbewust de ratio en voorzover de scala wordt aan
vaard, ondergaat zij ook verder kerstening. 

Evaé{3eta was het levensideaal geworden en voorzover zij door 
eeoAoyta werd terzijde gestaan, trad de Eoq;ta in haar dienst. 
Zelfstandig had deze, eens de gids naar de Evbatp,ovta, voor het 
verwerven van het heil der ziel en dus voor moraal en ethiek, 
haar leidende functie verloren. 

1) Zie p.p. 73 vlg. 

164 


	00001_Loenen, D._829.pdf
	00002_Loenen, D._829.pdf
	00003_Loenen, D._829.pdf
	00004_Loenen, D._829.pdf
	00005_Loenen, D._829.pdf
	00006_Loenen, D._829.pdf
	00007_Loenen, D._829.pdf
	00008_Loenen, D._829.pdf
	00009_Loenen, D._829.pdf
	00010_Loenen, D._829.pdf
	00011_Loenen, D._829.pdf
	00012_Loenen, D._829.pdf
	00013_Loenen, D._829.pdf
	00014_Loenen, D._829.pdf
	00015_Loenen, D._829.pdf
	00016_Loenen, D._829.pdf
	00017_Loenen, D._829.pdf
	00018_Loenen, D._829.pdf
	00019_Loenen, D._829.pdf
	00020_Loenen, D._829.pdf
	00021_Loenen, D._829.pdf
	00022_Loenen, D._829.pdf
	00023_Loenen, D._829.pdf
	00024_Loenen, D._829.pdf
	00025_Loenen, D._829.pdf
	00026_Loenen, D._829.pdf
	00027_Loenen, D._829.pdf
	00028_Loenen, D._829.pdf
	00029_Loenen, D._829.pdf
	00030_Loenen, D._829.pdf
	00031_Loenen, D._829.pdf
	00032_Loenen, D._829.pdf
	00033_Loenen, D._829.pdf
	00034_Loenen, D._829.pdf
	00035_Loenen, D._829.pdf
	00036_Loenen, D._829.pdf
	00037_Loenen, D._829.pdf
	00038_Loenen, D._829.pdf
	00039_Loenen, D._829.pdf
	00040_Loenen, D._829.pdf
	00041_Loenen, D._829.pdf
	00042_Loenen, D._829.pdf
	00043_Loenen, D._829.pdf
	00044_Loenen, D._829.pdf
	00045_Loenen, D._829.pdf
	00046_Loenen, D._829.pdf
	00047_Loenen, D._829.pdf
	00048_Loenen, D._829.pdf
	00049_Loenen, D._829.pdf
	00050_Loenen, D._829.pdf
	00051_Loenen, D._829.pdf
	00052_Loenen, D._829.pdf
	00053_Loenen, D._829.pdf
	00054_Loenen, D._829.pdf
	00055_Loenen, D._829.pdf
	00056_Loenen, D._829.pdf
	00057_Loenen, D._829.pdf
	00058_Loenen, D._829.pdf
	00059_Loenen, D._829.pdf
	00060_Loenen, D._829.pdf
	00061_Loenen, D._829.pdf
	00062_Loenen, D._829.pdf
	00063_Loenen, D._829.pdf
	00064_Loenen, D._829.pdf
	00065_Loenen, D._829.pdf
	00066_Loenen, D._829.pdf
	00067_Loenen, D._829.pdf
	00068_Loenen, D._829.pdf
	00069_Loenen, D._829.pdf
	00070_Loenen, D._829.pdf
	00071_Loenen, D._829.pdf
	00072_Loenen, D._829.pdf
	00073_Loenen, D._829.pdf
	00074_Loenen, D._829.pdf
	00075_Loenen, D._829.pdf
	00076_Loenen, D._829.pdf
	00077_Loenen, D._829.pdf
	00078_Loenen, D._829.pdf
	00079_Loenen, D._829.pdf
	00080_Loenen, D._829.pdf
	00081_Loenen, D._829.pdf
	00082_Loenen, D._829.pdf
	00083_Loenen, D._829.pdf
	00084_Loenen, D._829.pdf
	00085_Loenen, D._829.pdf
	00086_Loenen, D._829.pdf
	00087_Loenen, D._829.pdf
	00088_Loenen, D._829.pdf
	00089_Loenen, D._829.pdf
	00090_Loenen, D._829.pdf
	00091_Loenen, D._829.pdf
	00092_Loenen, D._829.pdf
	00093_Loenen, D._829.pdf
	00094_Loenen, D._829.pdf

