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INLEIDING 

Ruim veertig jaar geleden, in juli 1929, vond te Berlijn in de 
serene rust, die bij de universitaire bedrijvigheid past, een een
voudige plechtigheid plaats: een hoogleraar sloot na een toespraak 
van de senior-student zijn seminarie in de kerkgeschiedenis. Voor 
ons die na vier decennia - en welke ! - op dit gebeuren terugzien, 
verkrijgt het door de personen van de beide hoofdfiguren een 
bijkans dramatische en symbolische betekenis. De senior-student 
heette Dietrich Bonhoeffer en de naam van de professor luidde 
Adoll von Harnack. De eerste had de toekomst voor zich in het 
verzet tegen het Nazidom; hij zou als martelaar op 9 april 1945 
in Flossenburg sterven, maar door zijn boeken, met name "Wider
stand und Ergebung", een diepgaande en verstrekkende invloed 
op de theologische ontwikkeling van de hele wereld in de 50er 
en 60er jaren gaan uitoefenen 1). Von Harnack, de magistrale kerk
historicus, de universele geleerde, die aan het hoofd stond van de 
"Preussische Statsbibliothek" en de "Wilhelms Gesellschaft zur 
Förderung der Wissenschaften" ontwierp en leidde, sloot zijn werk 
af: een van de briljantste figuren onder de vele grote geleerden, 
waaraan Duitsland tussen 1870 en 1930 zo rijk was 2). Niet minder 
dan 54 jaar had von Harnack zijn seminarie geleid en in die tijd 
een grote schare van voortreffelijke kerkhistorici gevormd. In 1929 
zette hij een punt achter zijn activiteiten 3); hij deed dit op een 
voor hem karakteristieke wijze, n.l. door een afscheidsgroet in de 
vorm van een boek onder de titel: "Einführung in die alte Kirchen
geschichte. Das Schreiben der römischen Kirche an die Korinthische 
aus der Zeit Domitians (I. Clemensbrief)" 4). 

1) E. Bethge, Dietrich BonhoeOer, Theologe, Ohrist, Zeitgenosse, München 
1967. 

2) A. (von) Hamack (7 mei 1851-10 juni 1930); zie over hem: W. Schnee
melcher, Harnack, Adolf, in: Die Religian in Geschichte und Gegenwart8, 

Tübingen 1959, Bd. lIl, Sp. 77-79, en vooral de biografie van Agnes von 
Zahn-Hamack, Adolf van Harnack 2, Berlin 1951. 

3) Over de beëindiging van von Hamacks "Seminar" schrijft A. von 
Zahn-Hamack, a.a.a., S. 436. Over de verhouding van Bonhoefrer tot von 
Hamack zie men E. Bethge, a.a.a., S. 95 fr., S. 175 f. 

4) A. von Harnack, Einführung in die alte K irchengeschichte. Das Schrewen 
der römischen Kirche aus der Zeit Domitians (I. Olemensbrief J, Leipzig 1929. 
- Zie daar het voorwoord, S. 3, waar hij o.a. zegt, dat dit seminarie "im 
Mittelpunkt meiner akademischen Arbeit gestanden hat"; men vergelijke 
daarbij zijn: Ansprachen in der FestBitzung des Kirchenhistorischen Seminars 
zum Feur des sechzigsten Geburtstages (1911), in: Aus der Werkstatt des 
Vollendeten, Giessen 1930, S. 7-15. 
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4 STUDIES OVER DE ZOGENAAMDE EERSTE BRIEF VAN CLEMENS 

Dit geschrift van 128 bladzijden is noch naar omvang noch naar 
inhoud bijzonder opvallend in het omvangrijke oeuvre van de 
meester. Toch kan men het zonder tegenspraak te duchten zijn 
"geestelijk testament" noemen. En die aanduiding is niet zozeer 
daarom juist, omdat von Harnack van het begin van zijn werk
zaamheid tot het einde zelf met die zogenaamde lste Brief van 
Clemens bezig is geweest 5) en - naar de toekomst blikkend -
in dit laatste boek een lange reeks van themata uit deze brief, 
die nog op behandeling wachtten, opsomde 6), maar vooral omdat 
de schrijver duidelijk deed uitkomen wat voor hem bij zijn hele 
studie essentieel geweest is. In zijn veelomspannende werkzaamheid 
stond de kerkgeschiedenis centraal, en dat betekende voor von 
Harnack de geschiedenis van het Christendom in zijn beginperiode, 
in de antieke wereld. Het was zijn vaste overtuiging, dat, als men 
deze periode goed begrepen had, het vervolg een open boek was 7). 
De toegang par excellence ligt naar zijn mening bij de genoemde 
brief; een opvatting die von Harnack in de volgende bewoordingen 
motiveerde: "im 1. Clemensbrief stellt sich die älteste Kirche aus 
den Heiden nach Geist und Wesen selbst dar, und man kann durch 
eine unschwere Analyse BOwohl ihre Elemente feststellen als auch 
ihre weitere Entwickelung zur katholischen Kirche voraussehen"; 
met moet met dit geschrift beginnen, "da es keine zweite Urkunde 
gibt, die mit ihm in Hinsicht der geschichtlichen Bedeutung zu 
rivalisieren vermag" 8). 

Deze woorden, de slotsom van een lang en vruchtbaar leven van 
studie aan de geschiedenis der oude kerk gewijd, stellen duidelijk 

5) In 1876 publiceerde hij met O. von Gebhardt een uitgave met commen
taar in: Patrum Apo8tolicorum Opera, vol. I, Lipsiae 1876. In 1909 behandelde 
hij deze brief opnieuw in: Der er8te Klemensbrief, eine Studie zur Bestimmung 
des Oharakter8 des ä'uesten Heidenchristentume, in: Sitzung8berichte der kgl. 
preUS8. Akademie der Wi88enschaften, phil-hist_ Klasse, 1909, S. 38-63. -
E. Bethge geeft, a.a.O., S. 96, de "klacht" van Bonhpeffer tot een van zijn 
medestudenten door: ,,-Ober die Clemensbriefe kommt Harnack nicht 
hinaus! Wenn er doch auch einmal über die Reformation ein Seminar halten 
woUte". 

6) A. von Harnack, Einführung, S. 99-102. - Op S. 5 heet het: "Weder 
die Römische Kirche ... noch die evangelischen Kirchen noch die historisch
theologische Wissenschaft würdigen in Untersuchung und Unterricht das 
Schreiben so, wie es sich gebührt". 

7) Vgl. A. von Harnack. Ober den 80genannten "OOn8entJU8 quinque-
8aeculari8" (van 1925). in: Aus der Werk8tatt, S. 81: "Gerade aber die genaue 
Kenntnis der Kirchengeschichte der fünf ersten Jahrhunderte ist hier so 
wichtig; denn wer den Geist des Katholizismus begriffen hat in seiner 
Christlichkeit einerseits und in seiner Abhängigkeit von der griechisch. 
römischen Kultur andererseits, der hat damit auch die Notwendigkeit der 
Reformation und das Werden und der Wert der Konfessionen überhaupt 
begriffen" . 

8) A. von Harnack, Einführung, S. 5 f. 
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STUDIES OVER DE ZOGENAAMDE EERSTE BRIEF VAN CLEMENS 5 

de grote betekenis van deze brief in het licht 9). En ook al hebben 
zich op dit terrein in de afgelopen 40 jaar heel wat nieuwe ont
wikkelingen voorgedaan en ook al zal men thans wel iets genuan
ceerder willen en moeten spreken dan von Harnack deed, niemand 
zal kunnen of willen bestrijden, dat dit geschrift van uitzonderlijk 
belang is 10). 

Met de naam "lste Brief van Clemens" wordt een zeer uitvoerig 
epistel - in de thans gangbare indeling telt men 65 capita -
aangeduid, dat de gemeente van Rome in 96 na Christus 11) naar 
die in Corinthe gezonden heeft. Het is dus het oudste christelijke 
geschrift, dat niet in de canon van het Nieuwe Testament is op
genomen, al heeft het in de Oude Kerk in hoog aanzien gestaan 12) 

en werd het zelfs in enkele gevallen bij het Nieuwe Testament 
gerekend 13). Tijdgenoot van jongere boeken van het Nieuwe 
Testament, zoals de "Openbaring van Johannes", is het afkomstig 
uit een tijd waarvan slechts weinig bronnen bewaard gebleven zijn. 
Zijn waarde wordt verhoogd door het feit, dat hij afkomstig is uit 
de gemeente van Rome, waar eens de apostelen Petrus en Paulus 
gewerkt hebben en een generatie eerder gestorven waren 14); zijn 
dogmatische en ethische beschouwingen geven ons inzicht in de 
opvattingen omtrent het Christelijk geloof die in deze gemeente 
wier invloed in de loop der volgende eeuwen steeds zou toenemen, 

9) Ik zou er ook aan willen herinneren, dat het in 1969 juist een eeuw 
geleden was, dat de grote Engelse Nieuw-Testamenticus en patristicus J. B. 
Lightfoot (1828-1889) de eerste druk van zijn toelichtingen op I Clemens 
deed verschijnen, de aanvang van wat in de 2de druk zou uitgroeien tot 
zijn monumentale en nog altijd klassieke The AP08tolic Father8, London 
1889-1890, 5 vols. 

10) Een overzicht van het onderzoek na 1929 vindt men bij K. Beyschlag, 
Clemena RomanUB und der FrühkatholiziamUB, Tübingen 1966, S. 1-47. 

11) Een datum wordt in de brief niet genoemd, maar in het algemeen 
neemt men aan, dat de woorden van verontschuldiging in de aanvang 
(1 : 1 ó/à Tàç alrpvló{ovç :/Cal ÈnaÀÀ.l)Àovç yevopévaç fJpiv fJvprpo(]àç :/CalnEel1tTC.ófJElç) 
betrekking hebben op de vervolging onder keizer Domitianus. De schrijver 
ziet terug op de tijd der apostelen (44: 3, 47: 1 ss.), terwijl hij anderzijds 
Petrus en Paulus tot zijn eigen generatie rekent (5: I). In het tegenwoordig 
onderzoek heerst ten aanzien van deze datering eenstemmigheid. 

12) Zie het overzicht bij R. M. Grant - H. H. Graham, The Ap08tolic 
Father8, vol. 2 Fir8t and Second Clement, New York 1965, p. 5-8. - De 
teksten zijn volledig afgedrukt bij J. B. Lightfoot, The Apo8tolic Father8 2, 

vol. I I, p. 149-200. 
13) Dat is het geval in de zgn. Codex Alexandrinus (A). In een hand

schrift van de Syrische vertaling is de tekst in pericopen ingedeeld om op 
bepaalde zondagen gelezen te worden. - Blijkens het getuigenis van bisschop 
Dionysius van Corinthe (bij Eusebius, Hiat. Eccl. IV 23, 9-10), uit ± 170 
werd deze brief regelmatig in de kerkdiensten van die gemeente gelezen en 
Dionysius noemt dit "een oude gewoonte". 

14) Aan het martelaarschap van de apostelen Paulus en Petrus in Rome 
wordt tegenwoordig praktisch niet meer getwijfeld; voor ons doel is het 
onnodig om deze kwestie te bespreken. 
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6 STUDIES OVER DE ZOGENAAMDE EERSTE BRIEF VAN CLEMENS 

gehuldigd werden. Vooral voor de vraag, welke tradities hier 
bewaard zijn, of er een diepgaande verandering in vergelijking met 
Paulus 15) valt waar te nemen, is dit geschrift van grote betekenis. 
En daar deze brief zich, zoals nog blijken zal, bezig houdt met een 
conflict van kerkordelijke aard is hij van onschatbare waarde voor 
ons inzicht in de ontwikkeling van de oud-christelijke kerkorgani
satie, die zo "folgenschwer" geworden is, maar in zijn aanvang 
nog steeds vol van raadselen zit. Zowel voor de eerste fase van de 
"Hellenisering van het Christendom" als voor de opkomst van het 
zgn. Vroeg-Katholicisme is deze brief een kroongetuige. Bij de 
beantwoording van vele vragen waarvoor de eerste ontplooiing van 
het jonge Christendom in de antieke wereld ons stelt, komt men 
steeds bij dit document terecht. De beoordeling van zijn getuigenis 
heeft sterke repercussies voor het beeld dat men zich van die 
ontwikkelingsgang vormt. Daarom is het van belang voor de 
Nieuw-Testamenticus en de kerkhistoricus om tot een juiste 
evaluatie te komen. 

Gelijk reeds werd opgemerkt is het blijkens de aanhef de Ekklèsia 
van Rome die schrijft, een collectivum, dat steeds de Iste persoon 
meervoud als aanduiding van zichzelf bezigt. De naam van de 
schrijver - want men moet gezien de eenheid van stijl in de ganse 
brief wel aan één auteur denken - wordt niet vermeld. Op grond 
van een mededeling in een brief van bisschop Dionysius van Corinthe 
(± 170), die spreekt van "de vroegere brief, die u ons door Clemens 
geschreven hebt" 16) (waarmee, naar men algemeen aanneemt, deze 
brief bedoeld is), werd het gebruik om, zoals ook de latere hand
schriften doen, in deze Clemens de schrijver te zien en kortheids
halve van ,,(1) Clemens" 17) te spreken. Daar is geen bezwaar 
tegen en we zullen ons voor het gemak bij deze ingeburgerde 
gewoonte aansluiten. Daarbij bedenke men echter wel, dat Clemens' 
functie niet meer geweest kan zijn dan die van secretaris, en moet 

16) Zo schrijft Ernst Käaemann in zijn pa.s-verschenen boek PauliniBche 
Perllpektive, Tübingen 1969, S. 165: "Paulus hat da.s Alte Testament nooh 
nioht wie der 1. Clem. als Bilderbuoh und Beispielsa.mmlung benutzt. 
Denn er war nioht an der Bildung einer kirohliohen Moral und an der gött
lichen Paideia. als eine Erziehung ZUID christliohen Cha.rakter intereBBiert". -
Ik geef dit cita.a.t slechts als illustratie van de afstand, die men soms tUBBen 
Paulus en 1 Clemens ziet; op de vraag, of de gegeven karakteristiek van 
1 Clemens juist is kan in dit verband niet worden ingega.a.n. 

18) Dionysius van Corinthe, bij Eusebius, HiBt. Eccl. IV 23, 10. -
Hiermee verbindt men meestal de opmerking van Herma.s, V iBio 11 4, 3: 
nél''I'E' oVv Kl-ql'T}ç Elç Tàç lEw n6M'I;, beElvep rele lmTéTe=a,. 

17) In sommige handschriften en in de meeste uitgaven van de zgn. 
Apostolische Vaders wordt met deze brief een ander geschrüt, een preek, 
die wa.a.rschijnlijk heel wat later verva.a.rdigd is, verbonden onder de na.a.m 
van ,,2 Clemens". Vanda.a.r dat men dus van ons geschrift als ,,1 Clemens" 
spreekt. Vgl. B. Altaner - A. Stuiber, Patrologie 7, Freiburg i. Br. 1966, 
S. 47, 88. 
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men zich hoeden tegen de suggestieve kracht, die in het verleden 
wel eens van het noemen van die persoonsnaam is uitgegaan (de 
schrijver werd dan van secretaris tot paus gepromoveerd!) 18). 

Op de vraag, welke aanleiding er voor de gemeente van Rome 
bestond om zich met zo'n uitvoerig schrijven tot de mede-christenen 
in Corinthe te wenden, is het antwoord duidelijk, omdat de brief 
daarover verschillende malen spreekt 19) : 

1: 1 Lttà 't'àc; alq;vtMovc; "ai br;a.U~.À.ove; yevop.Évae; ~I-ÛV uV/-t!poeàe; "ai 
neet7l't'wuetc; f3eá6tOv vo/-tICo/-tev lntUTeOrpr,v nenotijuOat neei 't'wv 
lntC1J't'ov/-tÉvwv nU(!' v/-tiv neay/-táTWV, àyan1JTol, Tije; Te àlloTe1ae; "al 
eÉv1Je; Tole; l"k,,'t'oic; 't'ov Oeov /-ttU(!äe; "ai àvoulov UT:áuewe;, ijv dUya 
neóuwna neoneTij "al avOá&] vná(!xovTa ele; 't'oUoV't'ov ànovolae; 
lU"avuav, á)u't'e TO ue/-tvov "al neetf3ó1J't'ov "al näaw àvfJewnote; àeta
yán1J't'ov övo/-ta v/-twv /-teyá.À.we; f3.À.aUfP1J/-t1JfJfjvat. 
44: 6 óew/-tev yá(! 8n lvlove; v/-te'ie; /-te't'1JyáyeTe "a.l..We; no.À.t't'ev
o/-tÉvove; l" 't'ije; à/-tl/-t1r:Twe; av't'oiç 't'en/-t1J/-tÉv1JC; .À.et't'oveylae;. 
47 : 6 ~ovlufJat TiJV f3ef3atOTáT1Jv "al àexa1av KoewOlwv l"".À.1Julav 
{)t' b I} lJVo neóuwna uTautáCetv neoe; 't'ove; neeaf3mleove;. 
63: 2 XU(!àv yà(! "al àya.Ulautv ~/-tiv nU(!leeTe, làv vn~"oot yevó/-tevOt 
Tole; v!p' ~/-twv yeyea/-t/-tÉvote; ()tà mv áylov nvev/-taTOe; l""ó"I"JTe 't'iJv 
àOl/-tt't'ov 't'ov C~À.ovc; v/-twv dey~v - - - 4) eic; 't'o lv 't'áXet v/-täC; el(!1Jvevuat. 
65: 1 Rome hoopt, dat de drie gezanten, die hij naar Corinthe stuurt, 
spoedig terug zullen komen 8nwc; OäTTOV 't'iJv eV"'t'alav "ai ènt7lofJ~T1Jv 
ele~V1Jv "ai ó/-tóvotav ànayylllwuw. 

Het is dus duidelijk, dat er in Corinthe moeilijkheden zijn, omdat 
enkele presbyters uit hun "ambt" ontzet zijn, naar Rome meent, 
ten onrechte. Deze christelijke rel is met het nodige lawaai gepaard 
gegaan en is naar buiten gekomen 20). De gemeente van Rome 
tracht nu door dit schrijven, da.t door drie kennelijk vooraanstaande 
gemeenteleden overgebracht wordt, de rust te herstellen, hetgeen 
betekent, dat de presbyters in hun dienst hersteld moeten worden 
en de onruststokers hun bedrijf moeten staken. 

In hoeverre deze missie succes gehad heeft, is ons onbekend. 
Alleen weten we, dat meer dan een halve eeuw later deze brief nog 
regelmatig - en dat was een oud gebruik - in de gemeente van 
Corinthe voorgelezen werd 21). Dit wijst er wel op, dat de inhoud 

18) Wanneer het "gezag" van deze brief bijv. ten opzichte van Corinthe 
ter sprake komt of wanneer van Clemens als "bisschop van Rome" volgens 
oude bisschopslijsten (plaatsing in de volgorde is verschillend) gesproken 
wordt, gaat deze suggestie, misschien vaak ongemerkt, werken. 

11) De tekst van 1 Clemens wordt geciteerd naar de laatste uitgave van 
J. A. Fischer, Die apo8toliBchen Väter 8, Darmsta.dt 1959. 

20) Vgl. 47: 7 "al aVrTJ ~ d:Jeat} 00 pdvov elç ~páç AXÓJeTJaf:l1, à.Uà "al elr; 
TOVr; heeo,,}.weiç *':~xoVTaç d9l' ~/AWv. 

11) Zie boven, blz. 6, nt. 16. 
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8 STUDIES OVER DE ZOGENAAMDE EERSTE BRIEF VAN CLEMENS 

geapprecieerd werd; mogelijk ook, dat herhaalde voorlezing geen 
overbodige luxe was. 

Dit zijn alles bekende feiten, "plain facts", waarover geen 
verschil van mening besta.a.t. Nu rijzen echter, wanneer men gaat 
vragen naar de achtergrond van de moeilijkheden in Corinthe en 
naar de reactie daarop in Rome, die vorm krijgt in deze uitvoerige 
brief, een aantal vragen, die afgezien van de uitleg van onderdelen, 
de opzet van het geschrift in zijn geheel en de daarin gegeven 
beschrijving van de stand van zaken raken. Deze vragen zijn 
daarom zo belangrijk, omdat wij op dit document alleen aangewezen 
zijn, met de door hem verschafte gegevens moeten werken en ons 
geen mededelingen van de andere partij ter beschikking staan. 

Er zijn hier m.i. drie fundamentele kwesties: 1) de opbouw van 
de brief; 2) beoordeling van de toestand in Corinthe: 3) de aard van 
het ingrijpen van Rome. Ieder van deze punten moge wat nader 
toegelicht worden. 

Ad 1) De vraag kan hier a.h.v. omschreven worden: waarom 
behandelt deze brief zo wijdlopig een aantal onderwerpen, die op 
het eerste gezicht niets met de eigenlijke kwestie te maken hebben? 
Knopf, die in 1899 een breed onderzoek aan de opbouw wijdde 22), 
vatte dit in de inleiding van zijn uitstekende commentaar van 1920 
in deze woorden samen: "Doch geben die Römer über die un
mittelbare Veranlassung des Schreibens hinaus in umfangreicher 
Wortfülle noch eine Anzahl von Ermahnungen über die Haupt
stücke christlichen Wandels und Lebens, ohne dass man genauer 
sehen könnte, in welchem Zusammenhang diese Mahnungen mit 
dem eigentlichen Zweck des Briefes stehen" 23). Hierbij wijst hij 
op het eerste deel van de brief c. 4-38 en de samenvatting in 
62: 1-2, die ik hier om zijn betekenis in zijn geheel wil citeren: 
neel piv TWV àvrl"ÓVTWV Tfj {}erw"elq. ~ftWV "al TWV wrpe).tftwTáTWV elç 
lvá(!eTO'II {3lov To'iÇ {}é).ovat'V evae{3wç "ai {Jt"alwç Ótev{}VVEtV, l"avwç 
tneaTel).aftev Vft'iv, é1.vóeeç àtJe).rpol, neei ,,<ie nlaTewç "ai ftemvolaç "al 
'Y"'YJa{aç àyán'YJç "ai ly"eaTelaç "al awrpeoaVv'YJç "al vnoftovijç návm 
TÓnO'll bprj).aqnJaaftEV, vnofttftv~a"ovTeç óe'iv vftäç lv ót"awaVvTJ "at 
àÄ'YJ{}elq. "at fta"eoiJvftlq. Tep navTO"eáTOet {}eep óatwç eVaeeaTe'iv 
ÓftOVOOVvTaç àftVrJat"á"wç lv àyánTJ "at ele~vTJ fteTà l"Tevovç lntet"elaç 
"a{}wç "at ol neoóeó'YJ).wftivot nadeeç ~ftWV e'ÖrJeÉaT'YJaav mnetvorpeo
vOVvTeç Tà neoç TOV naTÉea "at {}eàv "at "TlaT'YJv "at návTaç àv{}eómovç. 

aa) R. Knopf, Der Erste Olemenabrief, Leipzig 1899, S. 156-194. 
23) R. Knopf, Die apostoliachen Väter I, Die Lekre der zwölf Apostel; 

die zwei Olemenabriefe, Tübingen 1920, S. 42; vgl. ook S. 43: "Ueber den 
Augenblicksbedarf hinaus hat er ein literarisches Kunstprodukt geliefert, 
dass die Form des Briefes sprengt und in breiten predigtartigen Gedanken
gängen und Ausführungen das Idool rechten christlichen Lebenswandels 
zeichnet" • 
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Men vraagt zich af, wat dit alles met de eigenlijke zaak te maken 
heeft en vindt de verklaring in het karakter van dit schrijven, 
"eine homilienartige Abhandlung", een stichtelijk stuk, dat geen 
historisch betrouwbaar beeld van de toestanden in Corinthe geeft, 
maar een ideaal van het christelijk leven tekent 24). Onze land
genoot G. A. van den Bergh van Eysinga bracht hetzelfde bezwaar 
aldus onder woorden: "Inderdaad behandelt echter deze lange 
preek allerlei onderwerpen en slechts in het voorbijgaan het thema: 
verdeeldheid, dat eigenlijk eerst in hfst. 44 ter sprake komt, en 
men vraagt zich af, hoe al het voorafgaande tot bezwering van die 
twisten kan hebben bijgedragen" 25); waaruit hij dan concludeert, 
dat we hier niet met een echte brief, maar met een verhandeling 
te maken hebben, "waarin vooral het gepaste van de onderworpen
heid van de leden aan den clerus wordt betoogd, het kerkelijk ambt 
tegenover het algemeen priesterschap der geloovigen verdedigd 
en vrede en eensgezindheid als hoogste Christelijke deugden worden 
aangeprezen" . 

Ad 2) Is de voorstelling van zaken, die hier gegeven wordt, wel 
betrouwbaad Men ziet, hoe Knopf uitgaande van zijn analyse van 
de opbouw deze vraag stelt. Van den Bergh van Eysinga zag 
hierin een voornaam argument om te betogen, dat men met een 
falsificatie uit later tijd te maken heeft. Maar ook als men aan een 
datering omstreeks 96 vasthoudt, beantwoordt men de vraag 
ontkennend. Walter Bauer knoopte in zijn invloedrijke boek over 
"Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Christenturn" bij 
Knopfs analyse zonder meer aan; op grond hiervan meende hij, 
dat men bij Clemens op zijn hoede moet zijn: "Ein Autor, der 
anerkanntermassen in solcher Umfang Dinge vorträgt, auf die 
man nicht gefasst ist und dadurch - bewusst oder unbewusst -
seine Stellung einnebelt, kann andererseits - eine derartige 
Befürchtigung ist nicht schlankerhand abzuweisen - in dem was 
er tatsächlich zur Sache sagt lückenhaft geblieben sein. Gerade 

24) R. Knopf(1899), S. 178, 186 f., 193 f. - Soortgelijke klanken kon men 
reeds eerder bij W. Wrede, Unter8uchungen zum Er8ten Klemensbriefe, 
Göttingen 1891 beluisteren, bijv. S. 2: "Man weiss oft nicht, ist es ihm 
darum zu tun, etwas auf die bestimmten Zustände in der Schwestergemeinde 
Bezügliches zu sagen, oder nimmt er den speziellen Fall zum Ausgangspunkt 
und Anlass für mancherlei, oft sehr allgemeine Anweisungen und Belehrungen. 
Ja, in einigen Kapitein scheint er völlig zu vergessen, was ihn eigentlich zum 
Schreiben veranlasste" ... ; S. 5: " . .. daas manches den Charakter der 
Abschweifung trägt, und man hat die Empfindung, dass der Schreiber 
öfter nur durch zufällige Assoziationen geleitet, einen Gedanken zu dem 
anderen reiht". 

25) G. A. van den Bergh van Eysinga, Onderzoek naar de echtheid van 
Clemens Eer8ten Brief aan de Corinthier8, Leiden 1908, vooral blz. 20-38, 
waarvan de resultaten kort zijn samengevat in zijn: Oudchristelijke Ge· 
8chriften, den Haag 1946, blz. 171, waaraan dit citaat ontleend is. 
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bei einem solchen Menschen haben wir am wenigsten die Gewähr, 
dass er seine Absichten und Ziele, besonders seine letzten Beweg
gründe, erschöpfend und jedem deutlich enthüllt" 26). Op grond 
van deze overwegingen gaat dan Bauer een heel betoog omtrent 
de z.i. eigenlijke aard van de strijd in Corinthe geven, die de - be
wust of onbewust - vervalste voorstelling van Clemens corrigeert 
en - zo mag men wel zeggen - ontmaskert. 

Ad 3) Waarom voelde de gemeente van Rome, subsidiair de 
auteur, zich geroepen deze brief te schrijven 1 Nergens blijkt, dat 
van Corinthe een initiatief is uitgegaan om Rome's hulp of arbitrage 
in te roepen. Wanneer Rome dus spontaan tot deze stap kwam, 
wat bracht hem dan daartoe1 Bewustzijn van papale macht of 
begeerte van de christelijke gemeente in de hoofdstad van het 
Imperium Romanum ook in religiosis heerschappij uit te oefenen 1 
De Rooms Katholieke geleerde Van Cauwelaert heeft in 1935 beide 
motieven besproken en afgewezen; volgens hem was het "l'intimité 
de leurs rélations ordinaires qui a en quelque sorte forcé les senti
ments de solidarité chrétienne de l'Église de Rome à s'expliquer, 
dès lors que Ie bien de l'Église de Corinthe se trouvait en cause" 27). 
Deze opvatting bleef echter niet onweersproken, o.a. niet door 
B. Altaner, die in aansluiting op het oordeel van von Harnack 
meende, dat het toch maar opvallend was, dat uitgerekend de 
gemeente van Rome haar stem deed horen, al was dit da.n geen 
brute machtspolitiek, doch latente bijzondere apostoliciteit 28). 
Fischer noemt dit de "heikelste Frage an unsern Brief" en zijn 
beantwoording van die vraag is zwevend. Aan de ene kant zegt hij: 

28) W. Bauer, Rechtgläubigkeit und Ketzerei im ältesten Ohmtentum, 
2. Aufla.ge von G. Strecker, Tübingen 1964 (de eerste uitgave was van 1934), 
S. 99 f. - Op S. 99 haalt hij Knopf (zie boven, blz. 8, nt. 23) aan. De om
lijsting van dit citaat in de tekat is wegens de manier van argumenteren 
te merkwaardig om niet letterlijk weer te geven: " ... mÜBBen wir die oft 
gema.chten Beoba.chtung unsererseits bestätigen, dass der Hauptteil des 
Briefes mit dem von ihm deutlich ausgesprochenen Zweck wenig oder nichts 
gemein bat. Das ist durchaus das erste Empfinden ••. In der Tat gewinnt 
man leicht den Eindruck, als diene die bei weitem gröBBere Hälfte des Briefes 
lediglich der Steigerung der Ma.BBe, urn mit dem Umfang zugleich Gewicht und 
Stosskraft zu erhöhen" (ik oursiveer, v. U.). - Ook Wrede, a.a.O., S. 55 
was er al van overtuigd, dat de schrijver niet veel van de feitelijke toestand 
in Corinthe afwist. 

27) R. van Cauwela.ert, L'intervention de l'Église de Rome à Oorinthe 
ver8 l'an 96, in: Revue de l'Histoire Ecclésiastique XXXI (1935), p. 305 
(het artikel omvat de bladzijden 267-306). - Zie over deze kwestie het 
overzicht bij K. Beyschlag, a.a.O., S. 6 ff. met daarin de veelzeggende vraag: 
wat gaf Rome aanleiding "so dooh mit grösstem Na.chdruck in Korinth das 
Wort, urn nicht zu sagen das Kommando zu ergreifen". 

28) A. von Harna.ck, Einfahrung, S. 98 f. en B. Altaner, Der 1. Olemens
brief und das rÖfnische Primat, in: Kleine pafn'istische Schriften, Berlin 1967, 
S. 539 (het artikel, S. 534-539, verscheen oorspronkelijk in: Theologische 
Revue XXV [1936], S. 41-45). 
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dit ingrijpen "erfolgte sicherlich aus dem Empfinden brnderlicher 
Mitverantwortung für den Frieden und das Heil der Korinther", 
maar even later volgt daarop: "Dennoch scheint nicht nur eine 
gewöhnliche correctio fratema vorzuliegen", in 59 : I s. en 63 : 2 s.s. 
klinkt een toon van autoriteit. Typisch voor dit in- en uitpraten is 
de opmerking: "Freilich ist noch nirgends eine primatiale Stellung 
Roms ausdrücklich behauptet; es findet sich ab er auch keine 
Stelle, die ihr widerspräche" 29). De vraag is dus m.a.w.: is hier 
aan het einde van de Iste eeuw reeds een machtspositie van Rome 
zichtbaar, die in de loop der eeuwen zo sterk bepalend voor de 
kerkgeschiedenis geweest is1 Het antwoord op deze vraag is 
natuurlijk van grote betekenis voor de hele visie die men op de 
eerste ontwikkeling heeft. 

Uit de toelichting op deze vragen blijkt wel, dat het antwoord niet 
alleen betrekking kan hebben op de gebeurtenissen in het jaar 96, 
doch ook veel wijder strekkende consequenties heeft. Maar het 
moge tevens duidelijk zijn, dat hier veel, zo niet alles afhangt van het 
uitgangspunt, van het oordeel over doelstelling en opzet van deze brief. 

Nu is het inderdaad een opvallend feit, dat de schrijver na even 
in c. I de aanleiding tot zijn schrijven aangestipt te hebben eerst 
in c. 44 vvo daarover werkelijk gaat spreken. Men kan om die 
moeilijkheid niet heen lopen en eenvoudig verklaren, dat die opzet 
toch wel goed is 30). Het feit moet op de een of andere wijze, liefst 
op grond van eigen aanwijzingen van de auteur, verklaard worden. 
Knopf meende hierin een accentverschuiving te zien, n.l. van de 
bespreking van de omstreden zaak naar een tekening van de ideale 
toestand van het christelijk leven. Fischer spreekt van "den er
weiterten Zweck", want "im ganzen ist der Aufbau des Briefes so, 
dass er von Anfang an nicht nur für seinen einmaligen Zweck, 
sondem überhaupt zur Verlesung im Gottesdienst bestimmt war"; 
er is wel een zekere dispositie, maar deze is niet "straff" 31). Men 
vraagt zich wel af, waaruit deze geleerde weet, dat de brief voor 
lezing in de kerk bestemd was; maar zelfs al neemt men dit aan, 
da.n blijft de vraag, hoe de verbinding met de bestaande en ge
ruchtma.kende crisis lag. Wilde de schrijver effect sorteren, dan 
moest die verbinding toch op de een of andere manier zichtbaar zijn; 

20) Fischer, a.a.O., S. 11 f. 
80) Zo bijv. A. von Harnack, Einführung, S. 52 en Fischer, a.a.O., S. 6. 
31) Zo J. A. Fischer, a.a.O., S. 6; vgl. ook S.8: "Das Anliegen des 

Briefes ist in erster Linie ein ethisch-disziplinäres. Es geht urn die Wieder
herstellung von Frieden und Eintracht, urn die Erneuerung chrietlicher 
Sitte und kirchlicher Zucht, das gottgewollte Tagma, in der vordern hoch
stehenden Gerneinde von Korinth. Zu dieser disziplinierten Ha.rmonie sollen 
die Mitläufer des Aufruhrs dernütig sich zurückfinden, während die Auf
rührer bussfertig a.uswandern sollen". 
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een handvol willekeurige fragmenten van preken als verpakking van 
een kerkrechtelijke theorie, opgesierd met retorische garnituur was 
daartoe niet voldoende. Of moet men met Bauer aannemen, dat dit 
grote inleidende deel eigenlijk een rookgordijn is, waarachter de 
ware, metterdaad duistere , bedoelingen van Clemens schuil ge
houden worden 1 Het is opvallend, dat in het proza van deze 
geleerde achter elkaar sprake is van zijn "Empfinden", "Eindruck" 
en "Befürchtigung" , louter subjektieve uitdrukkingen, die, hoe 
respectabel misschien ook, toch hoogst disputabel zijn, als men 
naar de bedoelingen van de eerste auteur zoekt. Deze "indrukken" 
enz. zijn natuurlijk wel belangrijk, maar mogen bij de oordeels
vorming geen doorslaggevend argument zijn. Bauer formuleert het 
criterium, dat I Clemens zoveel uiteenzettingen bevat " auf die 
man nicht gefasst ist"; maar dan rijst toch de vraag, wie eigenlijk 
deze "man" is: de geleerde in Duitsland uit de 20ste eeuw of de 
mens in Corinthe van de lste eeuw1 Het is vrij zeker, dat met 
"man" bedoeld is "ich Bauer". Maar is het zo zeker, dat wat ons 
in een document uit de Oudheid bevreemdt, ook voor een inwoner 
van het Imperium Romanum uit de toon viel? En als v. d . Bergh 
van Eysinga stelt "Wij begrijpen niet .. . " (zie zijn "Onderzoek", 
blz. 35), dan kan men vragen: Waar ligt dit onbegrip aan 1 In plaats 
van terstond allerlei duistere motieven aan de Romeinse schrijver toe 
te dichten op grond van wat men niet begrijpt, moet men be
ginnen met zich af te vragen, of het niet zo zou kunnen zijn, dat, 
wanneer men rekening houdt met opvattingen die in de Oudheid 
gangbaar waren, de zaak er heel anders komt uit te zien. Men moet 
eerst eens trachten met het oog en het oor van de antieke lezer 
deze brief in zich op te nemen. In elk geval zal het goed zijn om 
niet eigen opvattingen en gevoelens de vrije loop te laten, doch om 
te zien, hoe de schrijver zelf zijn werk karakteriseert. Hij heeft 
zich daarover behalve in de opsomming van onderwerpen in 62: Iv. 
(zie blz . 8) op nog twee plaatsen uitgesproken. 

Daarvan willen we bij onze bestudering van de hierboven gegeven 
vragen uitgaan. Dan komt het eerst het litteraire genre van deze 
brief aan de orde. Wanneer dat is vastgesteld, zal aan de hand van 
de boodschap die de schrijver over "vrede en eensgezindheid" 
wil geven, naar de samenhang met antieke opvattingen over dat 
onderwerp gevraagd worden om in het licht daarvan de opbouw van 
de brief te bezien. Tenslotte kan dan hopelijk een beter zicht op 
de gebeurtenissen in Corinthe verkregen worden. 

HET LITTERAmE GENRE VAN 1 CLEMENS 

De betekenis van het "formgeschichtlich" onderzoek van de oud
christelijke letterkunde heeft in de laatste decennia, vooral in 
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Duitsland, een grote vlucht genomen. Het is opvallend, dat men 
daarbij aan de Prima Olementis geen aandacht gegeven heeft. Dit 
feit is des te merkwaardiger, omdat men, zoals blijken zal uit deze 
mededeling, in dit geval niet tot allerlei hypothetische, dikwijls 
"pour besoin de la cause" bedachte vormen zijn toevlucht behoeft 
te nemen of maar zelf wat moet knutselen, doch hier een specimen 
van een duidelijk aanwijsbare antieke vorm voor zich heeft. 

Het is natuurlijk een "waarheid als een koe" om te zeggen, dat 
dit een brief is; aanhef en slot laten daarover niet de minste twijfel 
bestaan. Maar tegelijkertijd vertoont deze brief sterk de kenmerken 
van een betoog: is het een brief of een verhandeling in briefvorm? 
Is het om Deissmanns terminologie over te nemen een "Brief" of 
een "Epistel" 32)? 

Tweemaal geeft de schrijver voor antieke lezers duidelijk te 
verstaan wat hij beoogde. In 58: 2 heet het: CJé~aa{}e T~V aVIl(3ov),~v 
~llwV "at faTm àlleTallé),rrra VIllV, wat op een merkwaardige manier 
met een eedsformule bevestigd wordt. Blijkens het verband is dit 
woord aVIl(3oV),'fJ niet eenvoudig een "raadgeving" (we komen hier 
later op terug, zie blz. 33 v.v.), maar ziet op de brief in zijn geheel. 
Daarnaast moet vooral de tekst in 63: 2 genoemd worden: xaeàv 
yàe "at dya),),{aatv ~lllV naeé~eTe, tàv vn~"ool yevóllevol Toïç vrp' ~llwV 
yeyeallllÉvolÇ CJtà TOV áy{ov nvevllaToç t""Ó1p'fJTe T~V à{}élltToV roV C~),ovç 
vllwV oey~v "aTà r7]v lvrev~tv, fjv tnol'fJaálle{}a neet eie~V'fJç "at óllovo{aç 
tv rfjéJe rfj tnlaTo),fj. Hier wordt dus duidelijk gezegd, dat er in 
Corinthe schoon schip gemaakt moet worden volgens de lvrev~tç 
over "vrede en eendracht" in deze brief door Rome gegeven. 

Tot heden toe heeft men, zoals uit de commentaren blijkt, bij 
het onderzoek van deze brief aan deze - door de auteur zelf gege
ven - aanduidingen weinig of geen aandacht besteed, laat staan 
er de consequenties uit getrokken, die mogelijk zijn voor een goed 
begrip van dit document 33) . Of hier een zekere theologische 
"eenkennigheid" bij in het spel is , waag ik niet te beslissen. In elk 
geval is het wel duidelijk, dat men - op een enkele uitzondering 
na - de brief vrijwel uitsluitend met het oog op de ontwikkeling 
binnen de christelijke kerk beschouwd heeft en niet voldoende met 
de culturele " contekst" van de schrijver rekening gehouden heeft, 
m.a.w. Clemens wel als Christen, maar niet genoeg als Christen 
in de Oudheid gezien heeft 34). 

32) A. Deissmann, Licht vom Osten 4, Tübingen 1923, S. 196 ff. 
33) Meestal spreekt men helemaal niet expliciet over deze doelstelling. 

Als zij wel vermeld wordt, zoals bij von Harnack, Einführung, S. 121 en 
J. A. Fischer, a.a.O., S. 3, geschiedt dit zonder dat op de betekenis nader 
wordt ingegaan. 

34) Het recente boek van K. Beyschlag is hiervan een duidelijk voorbeeld: 
met bewonderenswaardige ijver is allerlei materiaal uit christelijke (even-
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Om redenen, die later (zie blz. 34 v.) duidelijk zullen worden, is 
het nodig om met een bespreking van 63: 2 te beginnen. 

ElRÈNÈ KAl HOMONOlA in 10lemens 

De combinatie van de beide woorden elefrvrl en ó""cWota in 63: 2 
is niet een ad-hoc-formulering, want in het laatste hoofdstuk blijkt, 
dat hij inderdaad het doel van de brief uitdrukt. Immers, dit 
schrijven zal naar Corinthe gebracht worden door enkele mensen, 
die door Rome gezonden worden (63: 3) en de hoop wordt uit
gesproken, dat deze heel spoedig 35) met hun rapport naar Rome 
zullen kunnen terugkeren om van de goede uitslag van hun missie 
verslag uit te brengen: 8nwç {}a1:To1l Tr,v eV~Ta{a1l ~al Ènt1toIHjT'TfI' 
",,,,,î1l elefJv'YJ1I ~al ó""ó1Iotav ànayyi'uwatv (65: 1). De beide hier 
gebezigde adjectiva zijn veelzeggend evenals het bijgevoegde ",,,,,î1l: 
als de afgezanten met deze boodschap terugkeren, is het doel van 
de brief bereikt, want wat de gemeente van Rome zo vurig wenste, 
n.I. "vrede en eendracht" in Corinthe, is tot stand gekomen. Op 
een kleine grammatikale bijzonderheid zij nog gewezen: het lid
woord en de beide adjectiva staan in het enkelvoud en worden niet 
in de een of andere vorm voor ó""ó1Iota herhaald: dit toont duidelijk 
aan, hoezeer deze twee woorden "vrede en eendracht" als een 
eenheid gevoeld werden. 

Dit herstel van de goede verhoudingen geeft vreugde, zowel bij de 
terugkerende afgezanten alsook bij de gemeente van Rome. Dat wordt 
met nadruk gezegd : ""eTà xaeaç en elç TO TáXto1l ~al ",,,,,aç xaeij'Jlat neel 
TijÇ eVaTa{}e{aç VWn1l . Ook in 63 : 2 wordt met nadruk over de vreugde 
gesproken, die Corinthes gemeente Rome bereiden zal bij concrete 
toepassing van de aanwijzingen die in deze brief gegeven zijn. 
Hier wordt nader aangegeven, hoe die "welstand" (65: 1 eVaTa{}e{a) 
bereikt kan worden, n.l. door het wegsnijden van de goddeloze 
woede van hun jaloezie en dit kan geschieden, wanneer ze aan de 
inhoud van Romes brief gehoor geven. In deze tekst is opvallend 

tueel joodse) bronnen bijeengebracht, waarbij de schrijver echter menigmaal 
met de chronologische orde vreemd omspringt, maar systematisch de 
"pagane" gegevens buiten beschouwing laat, bijv. bij zijn bespreking van 
8ta8ia, waardoor de hele zaak scheef komt te hangen; daardoor leidt dit 
werk tot onjuiste conclusies (zie de ui~voerige recensie van H. G. Leder, in: 
Theologische Literaturzeitung XCII [1967], Sp. 831-835). Dit is een ver· 
schijnsel wat men bij heel veel studies over 1 Clemens kan waarnemen: 
men beziet de brief op zichzelf, vergelijkt hem met andere christelijke 
geschriften, zoals de paulinische brieven, op zijn hoogst met de Stoische 
filosofie op enkele punten zonder de hele "contekst" die, zoals ik hoop aan 
te tonen, heel duidelijk zichtbaar is in het vizier te nemen. 

35) Het is opvallend, dat dit driemaal in één zin gezegd wordt: 65: 1 
iv TáXEL àvanÉI''I'are - - - lJmoç l}áTTov - - - ànayyÉllwaw - - - elç TO TáX,01l 
TJl'áç xaefiva" vgJ. ook 48 : 1 i~áe(J)I'E1I oI5v TOVrO i1l T á X E L (later zal ik enkele 
merkwaardige parallellen noemen; zie aant. 133 en 141). 
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het negatief karakter van wat in feite gebeuren moet: àls een 
einde aan de onderlinge ruzie gemaakt is, schijnt de zaak in orde 
te zijn. Maar vooral is merkwaardig, dat de schrijver niet volstaat 
met alleen te zeggen: (),Jl~"OOt yE'JI6{tEVOt Tolç vrp' f}{twv yeyga{t{tÉvotç 
!5tà TOV áylov nVeVpaToç, maar ook nog eens toevoegt: "aTà TiJv 
lVTev~tV, ~v ènOt'YJGá{te{}a ne(!i elg~V1Jç "ai óp6volaç 36). In deze nadruk
kelijke herhaling wordt dus onderstreept, wàt deze brief eigenlijk 
bevat. Clemens heeft op goddelijke inspiratie niet zomaar wat 
vermaningen en citaten van bijbelteksten gegeven, doch hij 
karakteriseert zijn schrijven nader, zet het onder een bepaalde 
titel "Over vrede en eendracht". Zo wordt niet alleen de inhoud 
gepreciseerd, maar ook de manier aangegeven, waarop dit "uit
snijden" moet plaats vinden. 

Het was echter niet de concrete situatie en het doel van de 
oplossing der moeilijkheden, die voor het eerst tot deze formulering 
aanleiding gaven. Want in het beroemde lange gebed, dat in het 
slotgedeelte (59: 2-61 : 3) 37) aangetroffen wordt, leest men tot 
tweemaal toe dezelfde formule. De eerste tekst luidt a.h.v.: 
Lldç Ó {t6vo taV "ai elg~v'YJv f}{tlv Te "ai nUGt'/I Tolç "aTOt"OVGt'/I TiJv 
yiJv, "a{}wç l!5w"aç Tolç naT(!áGtv f}{twv (60: 4) . Dit voorbede-gebed 
in zijn geheel vertoont, zoals Knopf in zijn commentaar duidelijk 
demonstreerde, sterke reminiscenties aan joodse, synagogale ge
beden. In het onderhavige geval zou de wending: "Gelijk Gij aan 
onze vaderen gegeven hebt" in deze richting kunnen wijzen, 
wanneer de uitdrukking "onze vaderen" niet spreekt van het voor
geslacht in het algemeen, maar van de patriarchen van het Joodse 
volk 38). Aangezien, zoals nog blijken zal (zie de 2e studie,) ó{t6vota 
typisch uit de Griekse sfeer stamt en slechts zeer sporadisch in de 
uit het Hebreeuws vertaalde boeken van de Septuaginta voorkomt, 
zou men hier dan terminologie van de joodse synagogen in de 
Diaspora voor zich hebben. Het is natuurlijk ook mogelijk, dat dit 
gebed in de christelijke gemeente vorm heeft gekregen, waar men 

36) De betekenis en vertaling van het polyvalente woord ëvTEV;If: laten 
we hier voor het moment rusten. De algemene strekking van de zin is niet 
afhankelijk van de verklaring van dit woord, maar op zichzelf duidelijk. 
Eerst als we de bedoeling van 1 Clemens goed in het oog hebben, zal het 
mogelijk zijn de betekenis van Wrevel'; nader aan te geven. We komen dus 
op deze kwestie terug aan het eind van ons onderzoek naar het litteraire 
genre, zie blz. 55 v. 

37) Dit uitvoerige gebed is voor de kennis van de ontwikkeling van de 
christelijke eredienst van grote betekenis en heeft dan ook veel aandacht 
verkregen. Voor allerlei problemen die met dit gebed samenhangen zie men 
de boeiende rede van C. A. Bouman, Oommunis Oratio, Nijmegen 1959. 

38) Met de term "onze vaderen" wordt niet op het voorgeslacht in het 
algemeen gedoeld, maar op de patriarchen van het Joodse volk, vgl. Knopf, 
Kommentar, S. 49 en G. Schrenk, in: G. Kittel-G. Friedrich, Theologischea 
Wärterbuch zum Neuen Testament, Stuttgart 1954, Bd. V S. 975 fr. 
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(zie bijv. 1 Clem. 4: 8, 31: 2) ook van de aartsvaders van het 
Joodse volk als van "onze vaderen" sprak. In elk geval wat ook 
de oorsprong mag zijn, men bad om "eendracht en vrede" voor 
zichzelf en de hele wereldbevolking. Hier staan dezelfde woorden, 
als in 63: 2, 65: 1, maar in omgekeerde volgorde. Het is de vraag, 
of men hier veel waarde aan mag hechten; in elk geval lijkt het niet 
zo te zijn, dat in 63 : 2, 65 : 1 een formule uit het gebed geciteerd 
wordt. 

Deze voorbede gold in het bijzonder blijkens 61 : 1 de keizers 39): 
olç t50ç xv(!te, vy{ewv, el(!rJv'YJv, óp,óvowv, e1J(JTá{}ewv. Fischer 
tekent bij deze tekst aan, dat de laatste drie wensen meer betrekking 
hebben op het Rijk dan op de persoon van de keizer 40). Dit is 
echter niet helemaal juist, want "vrede en eendracht" kwamen 
niet zomaar vanzelf tot stand; er moest om gebeden worden (op 
dit punt komen we in de 2de studie nog terug); de heersers moesten 
de vrede enz . in het rijk ontvangen om een gelukkig regiment te 
kunnen uitoefenen. Nu moet daarbij opgemerkt worden, dat 
Fischers verwijzing naar Sap. Sal. 6: 24 heel weinig licht ver
schaft 41). Van veel meer belang schijnt mij het feit, dat deze 
formule sterk doet denken aan die, welke in allerlei lijsten van 
ambtsdragers sinds de 3de eeuw v. Chr. voorkomt: bû TOVTW'V ?Jv 
el(!rJv'YJ, eVvop,{a, eVeT'YJ(!{a, óp,óvota 42); daardoor wordt de gelukkige 
staat van de betreffende stad onder die bestuurders tot uitdruk
king gebracht 43). Hier sluit m.i. dit gebed duidelijk bij be
staande officiële terminologie aan. 

39) Over dit befaamde gebed voor de overheid, zie de Exkurs bij Knopf, 
Kommentar, S. 146 f., en J. A. Fischer, a.a.O., S. 103, Ak. 384. 

40) Fischer, a.a.O., S. 103, Ak. 385. 
41) Sap. Sal. 6: 24: nATjDoç (jÈ uorpÛYIJ uWTf/(!la 'XóuJ.'ov 'Xal fJam),wç rpf!Ó1JtJ.'oç 

wUTá{}eta (jfJJ.'OV. 
42) Zie bijv. de inscriptie van Tenos, l.G. XII 5, 906. Naar aanleiding 

hiervan schreef M. Rostovzeff, GesellschaftIJ· und WirtIJchaftIJgeschichte der 
hellenistischen Welt, Darmstadt 1962, Bd. I, S. 160-161: "Diese Formel 
zeigt, dass im Denken der ZeitgenoBBen Krieg und Revolution als die 
hauptsächlichsten Erscheinungen geIten, die das normale Leben der Städte 
stören und Elend zur Folge haben" - Zie ook H. Fuchs, Augustin und der 
antike Friedensgedanke, Berlin 1926, S. 173 f met meer materiaal, o.a. 
een inscriptie tot huldiging van Augustus uit HalicarnaBBUB (Inscriptions 
of the British Museum, Nr. 894, ook afgedrukt bij P. Wendland, Die hellenis. 
tisch·rämische K ultur in ihren Beziehungen zu J udentum und Ohristentum 2-3, 

Tübingen 1912, S. 410) el(!fJVevovut J.'tv 1'<4.> 1'ij 'XalDá}.arra, nÓMtç (jÈ àvDooutv 
eVvofJif!, ófJovoif! Te 'Xal weTf/(!lf! . (voor el(!f/vevw bij 1 Clemens, zie beneden, 
blz. 27v.). Van grote betekenis is ook het getuigenis van Plutarchus in een 
passage, die in allerlei opzichten voor ons onderwerp van belang is, n.l. 
Reipubl. ger. praecepta 32: o(!a 1'<4.>, on TÛYIJ fJeylUTWV à1'aDÛYIJ Taiç nÓMUtV, 
el(!fJv1Jç, è}.ev1)e(!taç, weTf/(!taç, wav(j(!laç, ófJovolaç n(!oç fJtv el(!fJvrJV o1i(jtv ol lJiiJ.'Ot 
- - - (jÉOVTUt. 

43) Voor eVUTáDeta = stabiliteit, zie H. G. Liddell - R. Scott, A Greek
English Lexicon 9, Oxford 1940, p. 732 en W. Bauer, Griechisch·deutIJches 
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Voor Christenen en niet-Christenen, voor onderdanen en keizers 
wordt om "vrede en eendracht" gebeden als voorwaarden voor een 
gelukkig bestaan op aarde. Opvallend is hier, dat tot tweemaal 
toe gebeden wordt, dat God deze moge schenken. Ze komen niet 
tot stand door de goedwilligheid der mensen, maar moeten door 
God gegeven worden. 

De verbinding komt nog twee keer voor, n.l. in 20: 10, 11; deze 
plaatsen laten we hier onbesproken, omdat ze beter in het gehele 
verband van c. 20 (zie beneden blz. 19 v.) aan de orde kunnen komen. 

Wanneer men nu 1 Clemens doorleest, ziet men, hoe belangrijk 
daarin met name de HOMONOIA 44) is, en kan het bevreemden, 
dat aan het gebruik, dat deze brief van dit woord maakt, hoege
naamd geen aandacht besteed is. Dus zullen we een overzicht 
moeten geven van de plaatsen waar ó!-'ó'Vota en ó!-'o'VOû'V bij 
1 Clemens voorkomen. Daarbij valt terstond op, dat er niet één 
bepaalde, samenhangende passage is, waar een uiteenzetting van 
wezen, voordelen, betekenis van de "Eendracht" wordt geboden 
maar dat het woord telkens op allerlei plaatsen en in verschillende 
samenhangen opduikt als een motief dat telkens hoorbaar wordt. 

In 9: 1 klinkt de oproep om aan Gods verheven wil gehoorzaam 
te zijn en zich tot Zijn barmhartigheid te wenden WtoÀmó'JITeç 
TTJ'V !-,araw1'to'Vta'V T~'V Te l(!t'V xal TO elç {}á'VaTo'V dr0'V l;ijÀoç. 
Als voorbeeld wordt o.a. Noach genoemd, door wiens bemiddeling 
de Heer redde Tà elaéÀ{}ó'VTa è'V ó!-'o'Votq. l;wa elç T~'V Xtf3wTÓ'V 
(9: 4). Deze formulering is eigenaardig: niet op de redding van 
Noach en zijn familie (vgl. 1 Petr. 3: 20), maar op die van de 

Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Te8tament8 und der übrigen urchrist
Zichen Literatur 5, Berlin 1958, Sp. 646. - In 1 Clemens 65: 1 wordt het 
gebruikt voor de "welstand" van de christelijke gemeente en is identiek met 
el(1)vrJ "al óJl6vola, die daaraan voorafgaan. 

44) In het vervolg laat ik dit woord meestal onvertaald en gebruik het 
in getranscribeerde vorm. Terecht schreef W. W. Tarn, Alexander the Great, 
Cambridge 1948, vol. 11, p. 400: "There is no word in English to translate it. 
It signifies far more than its Latin translation concordia or our 'concord' ... 
'Unity' might paBB, but is too vague; the English political catchword of a 
generation ago, a 'union of hearts', is better, but hearts are not minds; so 
I shall keep the Greek word Homonoia throughout"; mutatis mutandis 
geldt dit ook voor onze taal. - Eenmaal wordt ook het woord ÓJlOfPWVla 
gebruikt voor deze "eendracht", n.l. in 51: 2: de ware Christenen Jlállov 
fJè ÉavuÏlv "aTáyvwaw fPÉeovaw ij njç naeafJefJoJlÉvrJç f}Jliv "aÀä)ç "al fJ",atwç 
óJlofPwvlaç. Dit woord komt ook bij de Pythagoraeer Ecphantus (ap. 
Stobaeus IV 7, 64) in relatie tot de eendracht in de staat voor in een duidelijk 
muzikale samenhang, vgl. daarover L. Delatte, Les traités de la Royauté 
d'Ecphante, Diotogène et Sthénidas, Liège-Paris 1942, p. 225 s.). Philo, 
De conf. Zing. 6 bezigt het in de zin van "gelijkheid van taal". Voor zover 
ik heb kunnen nagaan, speelt het in de Griekse litteratuur over de HOMONOIA 
geen rol. Uit dit voorkomen bij Clemens zijn m.i. geen conclusies te trekken 
behalve dan dat het woord hem als synoniem voor óJl6vola bekend was. 
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dieren valt de nadruk. In andere tradities over Noach staat, 
voorzover mij bekend, nergens, dat die beesten "in eendracht" de 
ark binnengingen (mogelijk is dit afgeleid uit de uitdrukking 
"twee aan twee" in Gen. 6: 10 vv.). Wel terecht tekende Knopf 
hierbij aan, dat dit met het oog op de tweedracht in Corinthe 
gezegd is: "die Tiere waren einträchtig, die Menschen sind es 
nicht" 45); ook in 20: 10 (zie beneden blz. 19 v.) worden dieren ten 
voorbeeld gesteld. Niet zonder reden hebben we het uitgangspunt 
in 9: look hierbij geciteerd, omdat zoals later blijken zal, hier 
een duidelijke samenhang, zij het van negatieve aard, met de 
HOMONOIA bestaat. 

Wanneer in c. 11 Lot als voorbeeld genoemd wordt van iemand 
die wegens gastvrijheid en geloof gered werd van de ondergang 
(vgl. Gen. 19) ten bewijze, hoe God degenen die op Hem hopen 
niet in de steek laat, maar de Éuem,;'wEÎç 46) bestraft, wordt dit 
laatste gedemonstreerd aan Lots vrouw (ÉTeeoypw!-'opoç vnU(!XoVG1]ç 
)tal oV)t EP ó!-'opotq.), die als zoutpilaar tot op Clemen's tijd be
waard een teken was, "opdat het aan allen bekend zou zijn, 
on oE ótvmXOt )tal ol !5ur-ráCoyuç neel TijÇ ToV {}eoV mrvá!-,ewç elç )te{!-'a - -
voor alle geslachten worden". Volkomen juist is de opmerking van 
Knopf, dat nergens elders gezegd wordt, dat de vrouw van Lot 
andere opvattingen dan haar man had, maar dat Clemens deze 
trek goed gebruiken kon in verband met de twist in Corinthe. 
Terecht verwijst hij voor het laatste deel van deze passage naar de 
latere capita 23-27 47). Maar m.i. moet men dit nog wat scherper 
in zijn bijzonderheden zien. Het is immers opvallend, hoe hier niet 
minder dan vier woorden gebruikt worden om die geestesgesteldheid 
waarvan Lots vrouw het symbool is aan te duiden. Niet minder 
merkwaardig is, dat in de nazin opeens van "twijfel" sprake is; 
dit is niet een directe tegenstelling tot "geloof", want dan had de 
schrijver naar analogie van Sap. Sal. 10: 7 wel van cImc:rroiivreç 

kunnen spreken. Nee: deze woorden voor "twijfel" moeten wel met 
opzet en in verband met de vraag die later aan de orde komt, ge
kozen zijn. Juist de negatieve aanduiding oV)t & ó!-'oyo{q. mag niet 
over het hoofd gezien worden: eigenlijk kan hij overbodig geacht 
worden; maar juist het feit, dàt hij erbij gezet wordt, toont welke 
waarde in dit verband aan de HOMONOIA gehecht wordt en wat 

45) R. Knopf, Kommentar, S. 59. - De later veel voorkomende gelijk
stelling van "ark" en "kerk", zie F. Schmidtke, Arche, in: Th. Klauser 
(Hrg.), RealZexikon lür Antike und Ohristentum, Stuttgart 1950, Bd. I, Sp. 600, 
vindt men hier nog niet. 

46) Vgl. hierbij 47: 7 waar het duidelijk van niet-Christenen gebruikt is; 
maar hier in c. 11 heeft het een andere nuance. 

47) Knopf, Kommentar, S. 60 f. - In c. 23-27 wordt geschreven tegen 
twijfel aan de opstanding der doden en het daarmee gepaard gaande laatste 
oordeel. 
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het lot is van hen die er niet in leven. Uit deze samenhang in c. 11 
blijkt ook, dat de twijfel aan de opstanding ergens een verbinding 
met de HOMONOIA heeft. 

We komen thans tot een van de meest-besproken hoofdstukken 
van onze brief, n .l. c. 20. In het kader van deze studie is het niet 
mogelijk uitvoerig op alle problemen die hier aan de orde gesteld 
zijn in te gaan 48); in verband met ons thema zullen we één zeer 
voornaam punt later behandelen. Voor het ogenblik is het voldoende 
te zien, dat in de hier gegeven beschrijving van de orde, die in de 
kosmos zichtbaar wordt, de HOMONOIA een grote plaats inneemt. 
Die "orde" is door God, de Schepper, gesteld (opvallend is het in 
vrijwel iedere zin voorkomend gebruik van woorden afgeleid van 
de stam Tay-). De hemelen zijn "in vrede" aan God onderworpen 
(20: 1); zon, maan en sterren volgen de hun verordende banen 
naar Zijn bevel l'll Ó/-lO'llotg. {){Xa náa1Jç naeEx{JáaEwç (20: 3); de 
aarde levert voedsel aan de mensen en dieren /-ln ~tXO(]TaToVaa /-l1J~è 
illotovaá Tt no'll ~E~oY/-laTta/-lé'llw'll vn' aVToV (20: 4); de jaargetijden 
wisselen "in vrede" elkander af (20: 9); de allerkleinste dieren paren 
zich l'll Ó/-lO'llotg. xal Elef}'IIrJ (20: 10) 49). De sa.menvatting, het 
allesbeheersende thema, wordt dan in 20: 11 gegeven: "de grote 
Schepper en Heer van alle dingen verordende, dat al die dingen 
l'll Elef}1IrJ xal Ó/-lO'llotg. moesten zijn, en Hij schonk weldaden aan 
alles, in het bijzonder aan ons" (de Christenen) 50). Daarop aan
sluitend, daaruit de les trekkend zegt de schrijver - niet positief: 
"laten wij daarom ook in eensgezindheid leven", maar - negatief: 
"Past op, geliefden, dat zijn vele weldaden ons niet tot een oordeel 
(xet/-la) worden, indien we niet Mtwç aVToV noÄtTEVÓ/-levOt Tà xalà 
xal Evá(!EaTa È'IIwmo'll aVTov notw/-lev /-lef)' ó/-lo'llotaç (21: 1) 51). 
Men ziet dus, hoe in dit hoofdstuk "vrede en eendracht" naast 
elkaar een centrale rol spelen. Daarom sluit dit caput geheel aan bij 
de themastelling van de brief (zie boven, blz. 13). Uit de menig
vuldige vormen van de natuur leest men af, hoe God vaststelde, 
dat "vrede en eendracht" Zijn schepping zouden doortrekken tot 
geluk, als een weldaad voor de schepselen. Daarom moeten de 
mensen ook in overeenstemming met Gods wil in eendracht leven. 

48) Een goede samenvatting van de voornaamste punten biedt R. M. 
Grant, l.z., p. 42 ff. 

49) Vgl. daarover J. J. Thierry, Note sur Tà iMXtOTa TWv CcPwv du 
chapître XX de lalaClementis, in: VigiliaeChristianae XIV (1960), p. 235-244. 

50) De omschrijving voor de Christenen is opvallend: ~",á~ TOV~ nflou
netp6tJ?'óTa~ TO;;~ olKrt(!"'o;;~ atiroV' cf. 9: 1 en in het O.T., waar over God als 
"Toevlucht" gesproken wordt, bijv. Ex. 17: 15, Ps. 9: 9, 18: 2, 46: 1, 
90: 1. 

51) Dit is de lezing van de Griekse hBS. A. en H. evenals van de Syrische 
vertalingen; in de beide Koptische vertalingen staat: tv eifl1jvn (geen weer
gave in de Latijnse vertaling). 
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Maar de negatieve formulering van de conclusie wijst erop, dat 
hier geen onderwijzing, doch een waarschuwing gegeven wordt, die 
met het oog op de situatie in Corinthe kennelijk noodzakelijk was 52). 

Heel eigenaardig duikt het thema weer op in c. 30. De schrijver 
heeft uiteengezet, dat de Christenen het "erfdeel van God" 53) zijn 
en daarom heilig moeten leven. Dit wordt gedaan door het ver
mijden van allerlei zonden, die in brede opsomming genoemd 
worden: tpeVyovn;ç "a-raÀaAtaç, flWeáç Te "ai àváyvovç avp,nÀo"áç, 
flé{}aç Te "ai veWTeetaflOvç "ai fJóêÀv"Tàç ÈntDvfl{aç, flvaeeáv Te flOtXelav 
"ai fJóe),v"T1]v vnee'fJtpav{av . Die laatste zonde wordt nog extra
onderstreept door een citaat uit Spreuken 3: 34 54). In aansluiting 
daarop vervolgt hij dan: "Laten we ons derhalve aansluiten 55) 
bij hen, aan wie (naar het O.T.ische woord) de genade van God 
gegeven is; Èv&awflef}a T1]V ÓflÓVOtaV Ta7CetvOtpeOVoVvTeç, Èy"eaTevó
flevot, àno naVToç tptDvetafloV "ai "aTaÀaÀtaÇ nóeew ÉavTovç notoVvTeç, 
niet met woorden, maar in daden moet men zijn Christen-zijn be
wijzen (30: 1-3). Het hoofdstuk eindigt met de verklaring: 
Deáaoç "ai aMJáóew "ai TÓÀfla Toiç "aT'fJeaflévotç vno TOV Deov· Ènte{"ew 
"ai Ta7CUVOtpeoavV'fj "ai neaiJT'fJç na(]à Toiç 'fJVÀOY'fJflévotç vno ToV DeoV 
(30: 8). Met deze passage kan vergeleken worden wat in 35:5 
geschreven wordt: "Hoe zal dat zijn, geliefden, ... Èàv è"t;'fJTWflev 
Tà e'ÎJáew-ra "ai evneóaóe"Ta avup (n.l. God) . . . ànoee{tpaVTeç àqi' 
ÉaVTWV naaav àÓt,,{av "ai nO'Jl'fJe{av, nÀeove~{av, leetç, "a"o'fJDelaç Te 

"ai MÀovç, tptDvetaflOVç Te "ai "aTaÀaÀtáç, DeoaTvy{av, vnee'fJtpav{av 
Te "ai àÀat;ove{av, "evoóo~{av Te "at àtptÀo~ev{av; dit alles wordt 
door God veroordeeld blijkens het Schriftwoord van Psalm 49 : 16-23. 
In dergelijke opsommingen heeft men te maken met een zgn. 
"Lasterkatalog" 56); de laatste is wel afhankelijk van die bij Paulus 
in l,l.om. 1: 29-32. In de "Umwelt" van het oudste Christendom 
werden dergelijke lijsten van zonden zowel bij Joden als heidenen 
veel aangetroffen. Men mag dus niet voetstoots aannemen, dat ze 
bij Clemens speciaal met het oog op de situatie in Corinthe opge
steld zijn. Maar een andere vraag is, of hij ze niet goed bruikbaar 

62) Vgl. J. A. Fischer, a.a.O., S. 53, Ak. 123: "Friede und Eintracht, also 
Güter, die der Gemeinde zu Korinth verlorengegangen waren". 

63) Zie over dit woord en zijn O.T.ische achtergrond J. Herrmann
W. Foerster, in: Kittel-Friedrich, Theol. Wörterbuch, Stuttgart 1938, 
Bd. lIl, S. 767 ff. 

64) De tekst luidt Spr. 3: 34 "Vetoe; vnEel}<pávOle; dvur:áaaETat, TanElVoic; 
{)è {){{)walv XclelV; hij wordt ook geciteerd in Jacobus 4: 6, 1 Petrus 5: 5 
en speelde dus kennelijk in de oud·christelijke paraenese een grote rol. 

55) Vgl. hierbij 15: 1 en 46: 1-4. 
58) Over deze "Lasterkataloge" zie men A. Vögtle, Die Tugend- und 

Lasterkataloge im Neuen Testament, Münster in Westfalen 1936; S. Wibbing, 
Die Tugend- und Lasterkataloge im Neuen Testament, Berlin 1959. - Over 
het gebruik in 1 Clemens zie J. A. Fischer, a.a.O., S. 69, Ak. 204. 
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achtte om de gemeente van Corinthe weer tot de goede orde terug 
te roepen. Bij dergelijke lijsten dient men niet alleen op de grote 
overeenstemmingen, maar ook op de kleine afwijkingen te letten. 
In elk geval is het zo, dat de schrijver in de algemene regel het een 
en ander onderstreept en toepast op de strijd die hij beslecht 
wenst te zien. Wil men, zo betoogt hij, in overeenstemming met 
Gods wil leven, dan moet men breken met deze gevarieerde vormen 
van zonde en "aantrekken 57) de eendracht in deemoed" (het 
tegendeel van de hoogmoed), waarbij achterklap en kwaadsprekerij 
vooral als zonden aangewezen worden. De HOMONOIA is hier 
dus een essentieel stuk van het christelijk levensgedrag; hij wordt 
hier duidelijk als specifiek naar voren geschoven; hij staat tegen 
de duistere achtergrond van zonden in deze "Lasterkataloge" 
beschreven (men denke bijv. in 30: 1 ook aan het woord VBwTEfltlJflOVÇ 
= revolutie, dat nauw met het bij Clemens veelgebruikte IJTálJtç 
samenhangt). Vooral zal het goed zijn de achtergrond niet uit het 
oog te verliezen onder het motto: "Clemens reciteert maar een 
bekend rijtje", want, zoals in de tweede studie blijken zal, worden 
dergelijke ondeugden ook in de Griekse litteratuur dikwijls als 
tegenhangers van en daarom in samenhang met de HOMONOIA 
genoemd. Uit de vergelijking van 30 : 3 met 35 : 5 blijkt dus, dat de 
HOMONOIA hier gerekend wordt onder datgene wat Gode wel
behagelijk is. Hierin komt de verbinding met hen aan wie God 
genade geeft tot verwerkelijking; hierin neemt het "erfdeel-van
God-zijn" gestalte aan. Voor het echt-christelijke leven is de 
"eendracht" beslissende voorwaarde. 

Dit komt blijkens 34: 7 tot uiting in de eredienst: Èv Óflovolq. 

bû TO aVTo IJVVaXI}ÉvTEÇ Tfi IJVVBtl5fJlJet, wç È~ lvoç IJTÓflaTOç {JOfJIJWflBV 
neoç aVTov (n.l. God) beTEvwç "d. 58), n.l. om te verkrijgen wat God 
beloofd heeft (Gods beloning voor een leven in overeenstemming 
met Zijn wil, vgl. 34: 1 v.v.). Fischer tekende hierbij aan: "Die 
Spaltung in Korinth hatte vor allem auch zur Spaltung des Ge
meindegottesdienstes geführt" 59); maar dit wordt in deze brief 
nergens uitdrukkelijk gezegd. Waar hier van "eendracht" en 
Tfi IJVVBtl5!JIJBt sprake is, lijkt het mij waarschijnlijker, dat de nadruk 
ligt op de gezindheid, waarin men als gemeente bijeenkomt en is 
de tegenhanger: wel op dezelfde plaats, maar niet één van geest. 
In het eerste en ondergeschikte deel van de zin staat de innerlijke 

67) Over dit verbum in het N.T. zie men: A. Oepke, in: Kittel-Friedrich, 
Theol. Wärterbuch, 1935, Bd. Il, S. 319 ff. 

68) Over de betekenis van deze tekst heb ik uitvoerig gehandeld in mijn 
artikel: 1 Olement 34 and the "Sanctus", in: Vig. Ohr. V (1951), p. 204-248, 
vgl. ook Fischer, a.a.O., S. 69, Ak. 198 en R. M. Grant, lol., p. 60 f. 

59) Fisher, a.a.O., S. 67, Ak. 198. 
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houding omschreven; in de hoofdzin komt die gezindheid tot 
uiting in de eenstemmige roep (vgl. "hart en mond" bij Paulus, 
Rom. 10: 10). 

In c. 49 bezingt de schrijver in aansluiting a.a.n Paulus' beroemde 
woorden in 1 Cor. 13 op sterk rhetorische wijze de Agapè 60), de 
onbeschrijfelijke band der liefde die God en mensen verbindt 
(49: 2). Daarin heet het o.a., dat de liefde niets "hoogmoedigs" 
aan zich heeft (vnEe~tpaVO'Jl, vgl. het hierboven geciteerde uit 30: 1 v.), 
om dan te vervolgen: àyán1J ax{afta aiJ" lXEt ,àyán1J ov (JTaatáCEt, 
àyán1J návra notEÏ ev Óft0vo{q. - - - {){xa àyán1Jç ov6èv wá(}E(JT6v eaTtv 
'up {hip. Zulke uitspraken sta.a.n niet in Paulus' "Hooglied der 
liefde", al kunnen ze er wel uit afgeleid worden. Hier sta.a.n ze zeer 
gepointeerd; door de negatieve formuleringen wordt het positieve: 
"de liefde doet alles in eendracht", versterkt. Hier is dus de 
HOMONOIA de uitingsvorm van de liefde. Na de voorafga.a.nde 
capita, waarin de moeilijkheden in Corinthe ter sprake gekomen 
zijn, en vooruitziende na.a.r het vervolg, wa.a.r de weg tot oplossing 
gewezen wordt, kan dit gedeelte van de brief alleen met het oog 
op de situatie in Corinthe geschreven zijn. Da.a.rom ook bindt de 
schrijvers zijn lezers op het hart te bidden "om in de liefde be
vonden te mogen worden 6lxa neoa,,').{aEwç àvf}ewn{v1Jç (50: 2), want 
"zalig zijn wij, geliefden, indien we de geboden Gods doen ev 
Óftovo{q. àyán1Jç, opdat door de liefde de zonden vergeven mogen 
worden", met verwijzing na.a.r Ps. 32: 1 v. 

Het van HOMONOIA afgeleide werkwoord komt slechts eenmaal 
in deze brief voor, n.l. 62: 2: "door u in gedachtenis te brengen, dat 
gij in gerechtigheid, wa.a.rheid en lankmoedigheid op heilige wijze 
de almachtige God welbehagelijk moet zijn Óft0voofJvTaç àftV1J
at"á"wç €v àyán7l "al EletTvrJ ftET' e"TEvofJç entEt"elaç". De concrete 
vorm dus die dit "Gode-behagen" moet a.a.nnemen besta.a.t in het 
eensgezind-zijn. Op zichzelf zou men ook aan andere mogelijkheden 
kunnen denken; daarom is het opvallend, dat voor de gemeente 
van Rome thans deze op de voorgrond komt, nog nader bepa.a.ld 
door het adverbium "zonder wrok te koesteren" - de herinnering 
a.a.n wat er gepasseerd is, mag dus geen schaduw over de eens
gezindheid werpen (betekent het ook, dat de oude toestand, vgl. 
2: 5, weer hersteld is~) - en door de positieve a.a.nwijzingen "in 
liefde en vrede met voortdurende zachtmoedigheid". Hier wordt 
dus a.a.ngespoord tot een ongebroken, permanente geest van sa.a.m
borigheid, die de gemeente in Corinthe moet bezielen, wa.a.rin het 
gemeenteleven gestalte moet krijgen. De samenhang doet duidelijk 
uitkomen, hoezeer deze HOMONOIA de doelstelling van de brief is. 

80) Vgl. R. Knopf, Kommentar, S. 125 f.; L. Sa.nders, L'heUéniBme cl -
S. Olément de Rome et Ze PauliniBme, Louva.in 1943, p. 99 BB. 
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Overzien we de teksten waar 1 Clemens HOMONOIA gebruikt, 
dan mogen we het volgende vaststellen: 1) een definitie of uit
voerige uiteenzetting wordt nergens gegeven; het woord wordt als 
een bekende grootheid ingevoerd en gehanteerd; 2) het is een 
uitdrukking voor de ongestoorde harmonische verhouding tussen 
mensen, zichtbaar in de orde der natuur; 3) deze orde is door God 
gesteld; wil men Gode behagen en in overeenstemming met Zijn 
wil leven, dan moet men deze eensgezindheid betrachten en daarin 
aan de christelijke liefde vorm geven; 4) de Christenen zijn als 
"erfdeel des Heren" geroepen deze onderlinge eensgezindheid in 
praktijk te brengen en dit doel wordt bereikt door het uitbannen 
van allerlei gevoelens en daden die de goede relatie met de anderen 
verstoren; 5) in de concrete situatie in Corinthe waren de betrek
kingen tussen de Christenen verstoord en deze brief wordt ge
schreven om het herstel van de goede verhoudingen te bewerk
stelligen. 

Na.a.st de HOMONOIA wordt in de doelstelling ook de "vrede" 
genoemd en we zagen reeds, dat deze meermalen in nauw verband 
samen voorkomen. Toch zijn er nog een aantal teksten waar "vrede" 
alleen ter sprake komt. Daarom is het gewenst ook na te gaan, 
in welke zin dit woord in 1 Clemens gebruikt wordt. 

Van geen directe betekenis voor ons onderzoek is de aanwending 
in de inscriptio: "genade en vrede zij u vermenigvuldigd van de 
almachtige God door Jezus Christus", omdat dit een christelijke 
formule voor de aanhef van een brief is 81). Ook waar in 16: 5 het 
woord gevonden wordt, geeft het voor het spraakgebruik van de 
auteur geen opheldering, omdat het een onderdeel vormt van een 
zeer lang citaat uit Jes. 53 en geen eigen functie vervult. Enigszins 
anders is het gesteld met 22: 5, waar de woorden "zoek vrede en 
jaag die na" ook een aanhaling uit het O.T. zijn, nI.. van Ps. 34: 15 b, 
en ook een onderdeel vormen van een zeer uitvoerig citaat, dat 
vrijwel geheel c. 22 omvat (Ps. 34: 12-18), maar in deze psalm 62) 

81) Over de vorm van de christelijke brieven, met name de pra.escripten, 
zie men de uiteenzettingen met litteratuuropgaven bij O. Michel, Der Brief 
an die Römer,12 Göttingen 1965 S. 31 f. en H. Conzelmann, Der er8te Brief 
an die Korinthier 11, Göttingen 1969, S. 32 fT. - In de aanwending van het 
woord "vrede" in dit verband ziet men meestal wel terecht semitische 
invloed. 

82) Deze Psalm wordt ook, maar in kortere vorm, aangehaald in 1 Petrus 
3: 10--12, die nogal wat afwijkingen van de LXX vertoont, zulks in tegen
stelling tot 1 Clemens. De beide christelijke auteurs gaan dus niet op dezelfde 
tekstuele bron terug. Het is wellicht van belang dit op te merken, omdat 
E. G. Selwyn, The Fir8t EpiBtle of St. Peter, London 1946, p. 414 betoogde 
"that it may weIl have been used at a very early stage •.. in the teaching 
of the primitive Church, or made the basis of shorter para.enetic Forma" 
(zie ook zijn commentaar, p. 190). 
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klinken allerlei motieven die voor Clemens' opvatting van de 
verhouding tot God en tot de mensen van betekenis zijn; zo was 
dit psalmvers voor hem een oproep om met alle energie de vrede 
als levensdoel te realiseren. 

Komen we thans tot het eigen gebruik van dit woord door 
1 Clemens, dan treft het ons, dat "vrede" reeds spoedig in het 
begin van de brief gebezigd wordt om de gelukkige sta'tt, van de 
gemeente van Corinthe vóór het uitbreken der moeilijkheden te 
typeren, zie 2: 2: oi5-rwç el(!~V'fJ {JafJe 'ia 63) xal Àtnaeà èMfJor:o niiatv 
en een onverzadigbare begeerte om het goede te doen; er was een 
volle uitstorting van de Heilige Gees1 over allen" 64). Wat betekent 
hier het woordje "zo"? Aan deze zinsnede is voorafgegaan een 
beschrijving van allerlei uitnemende eigenschappen der Corinthische 
gemeente die haar sierden, waarom ze bekend en bewonderd werd : 
geloof, vroomheid, gastvrijheid, kennis; er bestonden juiste ver
houdingen in de gemeente ten opzichte van de leidinggevende 
figuren en in de huisgezinnen: návuç u b:anetvofP(!ove 'iu f1'fJ(Jèv 
àJ.al;ovevóf1evot, vnor:aaaÓf18VOt f1iiÀÀov Ij vnor:áaaovr:eç, 11&ov fJtMv
uç Ij Àaf1{Jávovr:eç, woord en werk van Christus stempelden hun 
leven (1: 2-2: 1). Daardoor heerste er dus "vrede" in de gemeente, 
d.i. meer dan alleen rust, afwezigheid van spanningen; het is de 
verwerkelijking van het Christelijke samenleven, zoals Clemens dit 
als ideaal zag. Men smeekte God om vergeving van eigen zonden 
en voor het heil van Ut medechristenen in de wereld. Bij deze 
gelukkige stand van zaken behoort ook, dat de Christenen in 
Corinthe waren elÀtX(!tveiç xal àxé(!atot - - - xal àf1V'fJalxaxot elç 
àÀÀ~Àovç' niiaa ar:áatç xal niiv ax1af1a {JfJeÀvxr:rYv 1}v vf1'iv (2: 5 v .). 
De geboden des Heren waren hun in vlees en bloed overgegaan 65). 
Maar door deze wel-vaart ging het mis, zoals met een curieus 
citaat uit het O.T. wordt uitgedrukt 66); deze sloeg in zijn tegendeel 
om. Er ontstond: l;iîÀoç xal qA}óvoç, ë(!tç xal ar:áatÇ, fJtwYWJç xal 

68) Vgl. voor deze uitdrukking W. Bauer, Wörterbuoh, Sp. 259. - In een 
opstel ter ere van de 65ste verjaardag van Prof. D. Gerhard Delling (Halle), 
dat in Vigilae Ohristianae gepubliceerd zal worden, geef ik een uitvoerige 
bespreking van deze tenn. 

64) Achter deze eigenaardige fonnulering nJ.~eTJç :1tVf:Vl-'aTOç áy{ov lwxvC1tç 
ini náVTaç staat ongetwijfeld oud.christelijk spraakgebruik, geïnspireerd 
door Joël 3: 1 "al i"Xf:w Ma TOU :1tVf:vl-'aT6ç I-'0V ini naGav Gá(l"a , geciteerd 
in Hand. 2: 17. 

65) Dit wordt uitgedrukt met de woorden : "stonden op de tafelen van 
uw hart geschreven"; naast de verwijzing naar Spr. 7 : 3, die meestal gegeven 
wordt, denke men ook aan Paulus, 2 Cor. 3: 3 en de O.T.ische reminiscenties 
daar aanwezig (vgl. daarvoor de verwijzingen in: E. Nestle-K. Aland, 
Novum Testamentum G-raece 25, Stuttgart 1963, ter plaatse in de marge). 

66) Volgens de schrijver ging toen in vervulling Deut. 32: 15: "Hij 
(n.l. Israel) at en dronk, hij werd breed en dik, en de geliefde sloeg achter· 
uit" . 
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à"ar:aaTaala, nÓÀeJ.toç "ai alxJ.taÀwala 67). ofhwç in'YJyif!fJrjCJav Ot änJ.tot 
ini r:ovç lv-r1J.tovç· ot älJo;ot ini r:ovç ivlJó;ovç, ot äqJf!oveç ini 
r:ovç qJf!ovlJ.tovç, Ot viot ini r:oiç nf!ea{3vr:if!ovç. Daarom was ver de 
"gerechtigheid en de vrede" 68), omdat niemand zich aan Gods 
geboden hield, maar handelde naar de begeerten van zijn eigen 
boze hart (3: 2-4). 

Deze "vrede" is niet een statische toestand, die er eens was en 
nu verdwenen is. Er zijn nog mensen die er voor werken, vgl. 15:1 
"oll'YJ'{}wJ.tev r:oiç J.ter:' evae{3elaç etf!'YJvevovatv, "ai J.tT] r:oiç J.tef}' 
1J7lo"f!laewç (3ovÀoJ.tivotç etf!~v'YJv, waarna met enkele aanhalingen 
uit het O.T. gewezen wordt op het verschil tussen lippendienst 
en werkelijke toewijding. Verwijt de schrijver hier met zoveel 
woorden aan de leiders van de "opstand" huichelachtig optreden69)? 
Of is het algemener bedoeld? Later komt dit verwijt van huichelarij 
niet meer voor 70). Daarom doet men er m.i. goed aan om deze 
woorden meer tf.'l lezen als een aanwijzing van een noodzakelijke 
handelwijze dan als een aanklacht. De achtergrond ligt in het 
voorafgaande' hoofdstuk: tJ{"awv oVV "ai 8awv 71), ävlJf!eç àlJeÀqJol, 
1J'Jl'YJ"ÓOVç fJJ.tiiç J.tiillov yeviaf}at Ti[> f}ei[> fj Toiç iv àAaCoveEq. "ai 
à"aTaCJTaalq. J.tvaeeov C~AOVÇ àeX'YJyoiç è;a"oAovf}ûv - - - oïnveç lça,,
oVTICovatv elç lf!tv "ai CJTáaetç (14: 1 v.), want volgt men deze 
mensen, dan loopt men groot gevaar; het eeuwig verderf wacht. 
Men vindt hier dus een gelijk complex van tegenstellingen met 
"vrede" als we ook reeds bij HOMONOIA aantroffen (zie boven, 
blz. 17,20 v.). Wie deze leidslieden volgt verstoort de "vrede"; 
wie aan God gehoorzaam is, bewerkt de "vrede". 

Deze "vrede" is een doel, dat reeds van het begin aan door de 
Schepper is gesteld; daarom gaat de schrijver in c. 20 - hiervoor 
reeds besproken (zie blz. 19 v.) - de harmonie van de natuur als 
expressie van die "vrede" tekenen. De zegeningen van deze door 

87) Deze woorden "oorlog en krijgsgevangenschap" klinken vreemd in 
verband met de Christelijke gemeente in Corinthe. De aantekening van 
Knopf, Kommentar, S. 48, dat ze "übertreibend und bildlich" zijn: "die 
Absetzung der Amtsträger, damit ihre Herabminderung, ihre Einfiuss
losigkeit mag als alXlJaAwala erscheinen", klinkt weinig overtuigend. Evenmin 
ter zake doende zijn de opmerkingen van K. Beyschlag, a.a.O., S. 135 ff. -
Clemens is hier, zoals we in onze volgende studie hopen te bespreken, kenne
lijk afhankelijk van de Griekse HOMONOIA-conceptie. 

88) Is hier samenhang met Paulus' woorden in Rom. 14: 171 
89) Dat is de uitleg van Knopf, Kommentar, S. 66: "macht den Gegnern 

falsche, heuchlerische Friedensliebe zum Vorwurf: sie reden von Ruhe, 
Ordnung, Frieden in der Gemeinde, haben aber durch die angerichtete 
Parteiung und durch die Absetzung der Amtsträger in Wahrheit Unruhen 
gestiftet" . 

70) Wel vindt men in 30: 3 de oproep om zich niet met woorden, maar 
met daden als Christen te betonen. 

71) De bekende Griekse verbinding om aan te geven wat recht is ten 
opzichte van de mensen en God(en). 
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vrede geregelde schepping zijn voor de mens weldaden die het 
goed van de vrede des te begeerlijker maken. In 19: 2 leest men 
de opwekking: "br.avatJ(!áf-lwf.U1' bd t'ov ie àexijç na(!abe/Jof-lÉvov ~f-liv 
t'ijç el(!~v'YJç axom5v 6n laten we onze blik richten op de Vader 
en Schepper van de ganse kosmos en laten we vasthouden aan de 
grootse en allesovertreffende gaven en weldaden van de vrede". 
God is à6(!Y1Jt'oç 72) ten aanzien van Zijn schepping (19 :3) en in 
Zijn schepping gaat alles met "vrede", in harmonie toe (c. 20 
passim). 

Het is merkwaardig, dat el(!~V1J met uitzondering van het reeds 
besproken citaat in 22 : 5 (zie blz. 23 v.) niet meer in de brief voorkomt 
vóór het slotgedeelte. Juist in die passages waar over de moeilijk
heden in Corinthe gehandeld wordt en waar men het woord ver
wachten mocht, leest men het niet. Het duikt eerst weer op in het 
grote voorbedegebed (59: 2 vv.). Enkele teksten, waar de ver
binding met HOMONOIA voorkomt, werden reeds behandeld 
(zie blz. 14 v.v.). Daarnaast zijn echter nog enige plaatsen te noe
men die om bespreking vragen. 

In 60: 3 wordt gesmeekt om Gods bescherming tegen alle kwaad: 
"Laat Uw aangezicht over ons lichten ten goede in vrede, opdat 
wij beschut worden door Uw sterke hand en bevrijd worden van 
alle zonde door Uw hoge arm, en bevrijd ons van allen die ons 
onrechtvaardig haten". De formulering van deze bede bestaat 
geheel uit reminiscenties aan O.T.ische teksten 73) en is duidelijk 
afkomstig uit een joods-synagogaal gebed. De inhoud toont duidelijk 
aan wat onder "vrede" verstaan wordt: bescherming en bevrijding 
van alle nood. 

Het reeds vermelde gebed voor de keizers (zie blz. 16) bevat 

71) Uit het O.T. wist 1 Clemens wel (zie 50: 4 cit.) van de "toom van 
God", v~l. hierover het artikel van H. Kleinknecht-J. Fichtner-E. 8jöberg
G. 8tählm, in: Kittel-Friedrich, Theol. Wärterbuch, 1954, Bd. V, 8. 382-448. 
Van groot belang voor onze tekst is het gedeelte van H. Kleinknecht over 
het gebruik bij Grieken en Romeinen (8. 384 ff.); daar wordt ook van de 
"toom van de goden" gesproken; ma.a.r bij alle filoBOfenscholen werd deze 
als gode-onwaardig verworpen (8. 386, waar Cicero, De OU. III 102 aange
haald wordt: "hoc quidem commWle est omnium philoBOphorum ... num
qua.m nec ira.sci deum nec nocere"). Het woordgebruik bij Clemens verraadt 
hier dus duidelijk invloed van een filosofische godsvoorstelling, al behoeft 
deze niet perse stoisch te zijn. Waarschijnlijk moet men om Clemens hier 
juist te interpreteren er rekening mee houden, dat hier gesproken wordt 
over Gods verhouding tot de natuur, maar dat ten opzichte van de mensen 
die toom wel zijn plaats had, omdat de mensen Gods geboden hadden 
verworpen. 

73) Vgl. Knopf, Kommentar, 8. 145 en Fischer, a.a.O., S. 103, Ak. 378-380. 
- In het O.T. en N.T. treft men telkens de verbinding "in vrede" aan. 
Vgl. ook het gebed 8iemone Ezre 18 bab. rec.: "Geprezen zijt Gij. Jeja, die 
Zijn Volk lsmel zegent in vrede". Zie G. von Rad -Wo Foerster, in: G. KitteI
G. Friedrich, Theol. Wörterbuch, 1935, Bd. 1I, 8. 398-418. 
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ook nog de vraag, of God hun raad wil richten "naar wat goed en 
welbehagelijk is" voor Hem 74) 8nwç &énovuç lv deTJvn "ai 
neavl''Yjn evaef3wç T~V vno aoo aVl'oiç {)e{)of-tév'Yjv l~ovatav 'iÄ.ew aov 
TVYXávwUtv. De verbinding met neavl''Yjç wijst in de richting van 
"vredelievende gezindheid" en niet zozeer in die van "onge
stoorde omstandigheden voor het rijk" als in 61: l. 

"Vrede" wordt ook genoemd in een opsomming van begrippen die 
kenmerkend zijn voor de echte Christelijke existentie (64: 1). Kort 
voor de definitieve afsluiting van zijn brief spreekt de schrijver nog 
de wens uit, dat God allen die Zijn naam aanroepen moge geven: 
geloof, vreze, vrede, geduld en lankmoedigheid, zelfbeheersing, 
kuisheid en ingetogenheid 76) om welbehagelijk te zijn voor Zijn 
naam". Hier is "vrede" m.i. niet zozeer de ongestoorde verhouding 
met de mensen als wel de juiste relatie met God blijkens het ver
band waarin het staat. Al kan bij ieder van deze woorden wel een 
passage van de brief als parallel en toelichting gegeven worden, 
het is toch meer een algemene opsomming van characteristica van 
het christelijk leven dan een lijst gemaakt met het oog gericht op 
de Corinthische toestanden. Wel zou deze algemene omschrijving 
met haar verschillende aspecten nog eens aan de broeders in Corinthe 
in hun concrete situatie geschonken mogen worden! 

Nog eenmaal wordt elelJv'YJ gebruikt voor het terugzenden van de 
representanten van de gemeente in Rome: "zendt hen in vrede met 
vreugde spoedig terug" (65: 1). Fischer verwees hierbij naar 
Paulus' woord in 1 Cor. 16: 11 76), waar men de uitdrukking 
"in vrede" wel niet los kan zien van de voorafgaande woorden 
àq;óf3wç en "laat niemand hem verachten". Hier in 1 Clemens wordt 
er door uitgesproken, dat de afgezanten rustig en vol vreugde naar 
Rome kunnen terugkeren, omdat hun missie geslaagd is, maar 
vooral ook omdat in Corinthe de rust is teruggekeerd (vgl. 2: 2, 
boven blz. 24), zodat de gemeente aldaar deze gezanten kàn terug
sturen met de vreugdevolle boodschap van de herstelde eenheid. 

Ook het verbum "in vrede leven" komt naast 15: 1 (zie boven 
blz. 25) nog enkele malen voor. Tweemaal leest men het (56: 12-13) 
in een lange aanhaling uit Job 5: 17-26 (daar de verzen 23 en 24), 
die is opgenomen om te tonen, hoe groot de bescherming is voor 
hen die door God getuchtigd worden (56: 16). Wanneer daar 

74) Vgl. Deut. 12: 25,28; 13: 19; 21: 9. - Dat wat WáqEOTov voor God 
is, speelt een grote rol in deze brief; in verschillende teksten die op de vooraf
gaande bladzijden besproken werden, is het te vinden. We zullen hier later 
op terug komen. 

71) Vgl. hierbij 62: 2, geciteerd op blz. 8. - Over dergelijke lijsten in 
het N.T. zie men de werken venneld op blz. 20, nt. fi6. 

78) Fischer, a.a.O., S. 107, Ak. 403. - De tekst bij Paulus luidt aldus: 
1 Cor. 16: 10-11 Adv ~è lA1Jn T'fJ61JEoç, PAbtETE iva drp6pwç yfv7]Tat nedç 
-6fJáç - - - fJ~ T" a1ÎTàv oVv è~01Jf)~t1n. neonÉfJtpaTE ~è a1ÎTàv èv ElefJvn. 
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genoemd wordt als teken van Gods zegen: "de wilde dieren zullen 
voor u in vrede leven; gij zult weten, dat uw huis in vrede leelt" , 
dan is het in de hele gedachtengang van 1 Clemens mogelijk, dat 
hij deze woorden citeert ten bewijze van de harmonische be
trekkingen in natuur en huisgezin, welke zo kenmerkend zijn voor 
de HOMONOIA. Dat hij in elk geval dit werkwoord "in vrede 
leven" als omschrijving van de door hem voor Corinthe zo ge
wenste toestand gebruikte, tonen de woorden in 54: 2 en 63 : 4. 
In de eerste tekst worden de overwegingen genoemd die de "oproer
kraaiers" zouden moeten bezielen, wil er een eind aan de moeilijk
heden in Corinthe komen; ze moeten o.a . zeggen: "laat de kudde 
van Christus met. de aangestelde presbyters in vrede leven" . De 
tweede tekst geeft nog eens kort en krachtig het doel van de 
demarche van Rome aan: men heeft gezanten gezonden rva elt5ijre 
ÖTt näaa ~/ûV IPeovûç "at yéyovev "al laTtv elç 1'0 lv TáXet v/-läç 
ele 1jvevaat. 

Met het woord "vrede" wordt dus bij Clemens in allerlei nuances 
de ongestoorde toestand in de relaties tussen verschillende delen 
van Gods schepping onder elkaar, met God uitgedrukt : in de 
natuur, in het romeinse rijk, vooral ook in de christelijke gemeente. 
Daarom nam het zo'n voorname plaats in Clemens' gedachten in, 
omdat hij de "diepe vrede" die in Corinthe geheerst had wreed 
verstoord zag en aan het herstel daarvan zocht mee te werken. 

Uit het voorafgaand onderzoek is wel duidelijk geworden, hoe 
centraal voor de schrijver(s) van 1 Clemens de begrippen ó/-l6vota 
en ele~VYJ waren. Reeds nu kunnen we vaststellen, dat er niet zonder 
reden gesproken wordt over een lvrev~tç - - - neet ele~v1jç "at 
ó/-lovolaç, waarbij echter aan de HOMONOIA een zekere voorrang 
niet ontzegd kan worden. De warwinkel waarin de gemeente van 
Christus te Corinthe door onderlinge strijd terecht gekomen W8-S, 

maakte het noodzakl:llijk om tot de goede, harmonische, door God 
gewilde verhoudingen terug te roepen. 

Tevens vonden wij in de brief zelf, n .l. uitgerekend in het Voor
bedegebed van het slotdeel (zip. hlz. 16), aanwijzingen, dat deze 
verbinding van "vrede en eendracht" niet door Clemens "on the 
spur of the moment" gemaakt is, doch reeds eerder bestond. Uit 
het feit, dat die combinatie in dit gebed voorkomt, mag men 
echter niet tertltond concluderen, dat hij tot de "liturgische Formel
sprache" behoort. We kwamen immers dit koppel, maar dan 
omgeven door nog andere termen, reeds op inscripties uit de voor
christelijke tijd tegen als een omschrijving van de gelukkige status, 
waarin bepaalde steden zich in het een of ander tijdsbestek be
vonden. Maar het zou onjuist zijn om uit deze gegevens af te leiden, 
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dat hier van een soort "stadhuistaal" sprake zou zijn, want uit de 
antieke litteratuur zijn veel voorbeelden van deze combinatie 
te geven. 

De combinatie "HOMONOlA KAl ElRHNH" in niet-chri8telijke 
teksten. 

Uit de overvloed van gegevens volgt hier een keuze waaruit de 
algemene verbreidheid van deze verbinding van "vrede en een
dracht" moge blijken. 

Het aardigst is het wel te beginnen met enkele getuigenissen van 
tijdgenoten van 1 Clemens. De eerste is Dio Chrysostomus. Deze 
zegt in zijn Orat. 49: 6, dat de Italiaanse Grieken profijt hadden 
van de heerschappij der Pythagoraeers, want "zolang als die de 
steden bestuurden (óteînov 77 )), waren deze Grieken het welvarendst 
;ea;, lun:à nÀelaT'YJç óft0vo{aç ;ea;, ele~v'YJç nOÀtTevaaftivovç". Nog 
interessanter is Orat. 40, 36: ele~v'YJ ftèv yàe ;ea;, óftóvota TOVÇ 
Xewftivovç ovóèv nwn07:e lf3Àatpev, lx{)ea óè ;ea;, rptÀovu;e{a {)avftaaTov 
el ft'" aeóóea àv~;eeaTa ;ea;, fteyáJ..a. Curieus is hier, dat uit de 3de 
pers.sing. van het verbum blijkt, dat "vrede en eendracht" hier als 
een eenheid opgevat worden. Men treft de verbinding ook aan in 
Orat. 39, 2, evenals het vorige citaat ontleend aan een redevoering 
met de titel "Over de HOMONOIA" : na beëindiging van de 
tweespalt neinet óè Toiç vno {)ewv ol;etaftivotç ele~v'YJ ;ea;, óftóvota 
;e a;' rpt).{a neoç aVTovç. 

Uit dezelfde tijd ongeveer stammen enkele teksten bij Plutarchus. 
Deze geeft in De Garrul. 17 een uitleg van een symbool-daad van 
Heraclitus met de woorden: TO Toïç TvXOVat à(!;eeîa{)at ;ea;, ft'" 
óeîa{}at TWV noÀvTeÀwv lv ele~vn ;ea;, óft0vo{q. ÓtaT'YJeeî Tàç nóÀetç. 
In de Alex. Fort. I 9 zegt hij, dat het plan van Alexanders veldtocht 
hem als een filosoof deed kennen, aangezien hij geen campagne 
opzette om voor zichzelf luxe en een rijke buit te verwerven, maar 
om niiatv àv'{}ewnotç ÓftÓVOtUv ;ea;, ele~v'YJv ;ea;, ;eQtvwv{av neoç 
àÀÀ~Àovç tot stand te brengen. Van belang is hier de verbindingslijn, 
die zichtbaar wordt tussen dit werken voor "vrede en eendracht" 
èn de filosofie. Met het oog op het grote gebed aan het eind van 
1 Clemens, waarin verschillende malen om "vrede en eendracht" 
gevraagd wordt (zie boven, blz. 15 v.), is het interessant te lezen in 
De Superstit. 4 omtrent de goden, nae' wv alToVfte{)a nÀoVTov, 
evnoe{av, ele~v'YJv, ÓftÓVOtUV, öe{)watv Àóywv ;ea;, leywv TWV àe{aTwv. 

Van betekenis is ook een opmerking van Lucianus, H errrwtimus 22: 
"Wat men bij ons ziet gebeuren áenaCóvTwV ;ea;, f3taCoftivwv ;eat 
nÀeove;eTovvTwV, wordt in de stad, waar de aretè heerst, niet geduld, 

77) Vgl. l. Clemens 61 : 2 ~tbWVTEÇ èv E4!l}vn "al n(!aik'ln. 
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maar l'll ele~'IITi "al Óp,O'llo{g. ~vp,noÄ.tTev6vr:at, p,aÄ.' el,,6Twç 
want al die dingen die in de andere steden, naar mijn mening, 
cnáaetç "al fPtÄ.o'llet,,{aç opwekken en waarover de mensen tegen 
elkaar complotteren, zijn daar uit de weg geruimd". Hier is dus de 
zaak sterk verbonden met de "stad-staat" en zijn de tegenstellingen 
zeer sprekend, waardoor "vrede en eendracht" duidelijke con
touren krijgen. 

Hierbij aansluitend zij verwezen naar de grote rede, die Dio 
Cassius, Rist. Rom. XLIV 23 vvo aan Cicero in de mond legt 
(op deze belangrijke rede zullen we later in ander verband nog 
terugkomen). Daar zegt Cicero ervan overtuigd te zijn, dat t5eï'll 
fJp,fiç Tàç p,i'll :reedç à)J.~Ä.ovç lx{}eaç ~ fPtÄ.O'IIet,,{aç - - - "aTaÄ.vaaa{}at, 
:reedç t5i MJ Tr,v :reaÄ.atà'll È"el'll'Yfl' ele~'II1J'II "al fPtUa'll "al óp,6'11ota'll 
l:rea'lle).{}eï'll (24: 3) en even later roept hij de Romeinse geschiedenis 
in herinnering: vroeger t5tXoY'llwp,1Jaá'llTW'II n'llw'II - - -; wanneer ze 
ophielden elkaar te haten en l'll ele~'IITi "al Óp,O'llo{g. Td Ä.omOv 
ToV xe6'11ov t5t~yayo'll, waren ze succesrijk in de oorlog (25: 3-4). 

Bij Tacitus treft men het latijnse equivalent, bijv. Rist. III 80, 4: 
Vitellius nodigt de Flaviërs uit "ut ... concordiam pa.cemque 
suaderent". Een enigszins andere, maar parallelle verbinding vindt 
men in een passage bij Suetonius,Otho 8, 1: "quod (n.l. dat de legers 
in Germanië trouw aan Vitellius gezworen hebben) ut comperit, 
auctor senatui fuit mittenda.e legationis, qua.e doceret electum iam 
principem, quietem concordiamque suaderet". Plutarchus vermeldt, 
dat Otho wilde offeren -u:reie ele~ç "al óp,O'IIo{aç (Otho 15). 

Maar dit gebruik van deze formule treft men niet alleen op het 
eind van de lste en in de 2de eeuw n. Chr. aan. P. Jal heeft erop 
gewezen dat "de nombreux auteurs cherchent à préciser la con
ception de la 'paix' ayant recours au doublet 'pax - concordia' " 78); 
ten bewijze daarvan verwees hij naar een aantal plaatsen bij 
Cicero, Sallustius, Livius. Een enkel karakteristiek voorbeeld zij 
hier gegeven. Cicero, De Fato 2 spreekt over zijn lange gesprekken 
met de consul designatus Hirtius, "maxime nos quidem exquirentes 
ea consilia, qua.e ad pacem et ad concordiam civium pertinerent". 
Bij Sallustius is een instructieve tekst Rist. I 77, 13: "Qua.eso 
considerate, quam conversa rerum natura sit! Antea malum 
publicum occulte, auxilia palam instruebantur ... ; nunc pax et 
concordia disturbantur publice, defenduntur occulte"; hier is de 
verbinding duidelijk een samenvatting van het "bonum publicum". 
Karakteristiek is ook Diodorus Siculus, Rist. XVI 7, 2: de bewoners 
van Euboea ÈaTaa{aaa'll nedç à)J.~Ä.ovç; toen door deze burgeroorlog 

78) P. Jal, "Pax civilis" 
XXXIV (1961), p. 220. 

"c01lCordia", in: Revue des Études Latinu 
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veel slachtoffers aan beide zijden gevallen waren en het eiland bijna 
vernietigd was, ft6ytç Ta'iç avftrpOea'iç vov1}eTrl'f}iVTêç eiç óft6votav 
1}ADov Xat T-fJV eiefJV1JV avvéfh'JITo neOç à.UfJAOVÇ. De achtergrond is 
hier dus het aTaatáCetv, de burgeroorlog; de "eendracht" en de 
"vrede" zijn bijna identiek, maar het ond~rscheid ligt m.L hierin, 
dat bij HOMONOIA de nadruk meer ligt op de gezindheid, bij 
"vrede" meer op de uiterlijke vormgeving van de onderlinge 
relaties. De samenhangen waarin dit begrippenpaar optreedt komen 
ook helder naar voren in Dionysius Hal., Ant. Rom. VII 60, 2: 
daar wordt weer eens een strijd tussen de patriciërs en plebejers 
beschreven; een van de consuls spreekt ènatvwv ftèv Ó ft 6 v 0 t a v x a i 
eiefJV1Jv xat {Ja1Jç evtJatftovtaç ÉXáTSeOV ToVTWV aln6v Èan Taiç n6ASatV 
èntAey6ftevoç, xaT1Jyoewv tJè tJtXOaTaataç xai noAéftwv èflrpvAtwv, è~ 
cVv n6Aetç aVTávtJeovç wdrpatvsv àvneijaDat xat l1fvrJ öAa tJtSAwAévat' 
ze moeten niet aan hun toorn toegeven 79) - - - flfJtJe Toïç xaxtaTOtç 
TWV nOAtTWV xeijaDat aVflf3ovAOtÇ nSet TWV ftsyta-rwv f30VABVOftivovç. 

Uit dit materiaal is het volkomen duidelijk, dat men bij deze 
verbinding, soms met andere begrippen uitgebreid, te doen heeft 
met een wijdverbreide opvatting omtrent het wel-zijn van de staat, 
die gelegen kon zijn binnen de grenzen van de polis of zich wijder 
kon uitstrekken. Voorzover ik heb kunnen nagaan, komt hij het 
eerst voor in het midden van de lste eeuw voor Christus, terwijl 
men in de vroegere Griekse litteratuur een andere combinatie, 
n.l. van ófl6vota met rptAta pleegt aan te treffen. P. Jal heeft aan de 
hand van uitvoerig materiaal, dat vrijwel uitsluitend aan de 
Latijnse litteratuur ontleend was, laten zien, hoe de bloedige 
burgeroorlogen die in de lste eeuw v. Chr. het Romeinse Rijk 
geteisterd hebben, aanleiding geweest zijn om het hoge goed van 
"vrede en eendracht" in het licht te stellen80). Of het echter juist 
was te suggereren, dat het een typisch Latijnse verbinding is, die 
door Grieken overgenomen is 81), waag ik te betwijfelen 82). De 
herkomst en verbreiding is zeker ook niet alleen te verbinden, 
zoals uit de hierboven gegeven citaten blijkt, met Stoische kringen, 

711) V gl. hiermee 1 Clemens 63: 2: èàv - - - b,x6'P1}Te Tr,v àfJépLTOV ToV 
C1jlovç vpÜJV o~ xaTà T-YpI lvrev;w, fiv bWL1}aápefJa 1Cf:el ellJ17v1}ç xal ópovolaç. 

80) P. Jal, l.c., p. 210-231. 
81) P. Jal, l.c., p. 221 over Plutarchus, Otho 15, "reproduisant visible· 

ment l'expression latine". 
82) In zijn belangrijke artikel heeft Jal vrijwel uitsluitend geput uit 

Latijnse bronnen en de Griekse, waarvan hierboven ook de nodige voor
beelden gegeven zijn, buiten beschouwing gelaten; ik meende er goed aan 
te doen, deze lacune enigszins aan te vullen. Maar vooral is het in deze nood· 
zakelijker zich van bewust te zijn, dat, zoals in onze 2de studie zal blijken, 
het Griekse denken en spreken over de HOMONOIA ouder is da.n het Latijnse 
gebruik va.n "concordia": het laatste is zeker, zoals E. Skard, Zwei religiö8-
politi8che BegriUe, EuergeteB Ooncordia, Oslo 1932 aantoonde, door het 
eerste beïnvloed. 
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zoals Sanders in verband met 1 Clemens schijnt te menen, waarbij 
hij zich slechts op één (!) tekst uit Epictetus beroept 83). Men mag 
wel vaststellen, dat de formule behoorde tot de algemeen-gangbare 
terminologie met betrekking tot het wel-zijn van de staat in de 
Keizertijd. 

Wat de onderlinge verhouding tussen de twee begrippen aangaat, 
moet men zeggen, dat "vrede" meer ziet op de externe betrekkingen 
van de staat, "eendracht" meer op de interne. Livius, A.U.C. IV 7,1 
zegt: "concordia domi, pacem etiam foris praebuit" . Heel duidelijk 
wordt dat uitgesproken door Epictetus, Diss. IV 5, 35 : TaVTa Tà 

{)óY/-laTa lv oZ,dq. qnUav natel, lv nÓAet Ó/-lÓVOLaV, èv lfh,eatv 
ele~V1JV, neoç {hov evxáetaTov, nanaxoV {)aeeOVVTa. Volgens Jal 
is "concordia" "chargé d'une certaine valeur affective" 84). De 
vrede naar buiten kon soms afwezig zijn; als de eensgezindheid 
tussen de burgers maar bewaard bleef, was toch het welzijn van de 
staat gegarandeerd. Aelius Aristides zegt in zijn redevoeringen 
"Over de HOMONOIA" , dat voor de staat oorlogen niet zo ramp
zalig zijn als tweedracht 85). Bij HOMONOIA wordt gedacht aan 
de harmonische betrekkingen tussen de burgers onderling en ligt 
het accent op hun gezindheid; bij "vrede" wordt gedacht aan de 
goede ongestoorde verhoudingen, waarin de staat ten opzichte van 
het buitenland verkeert. Daaruit laat zich ook verstaan waarom de 
burgeroorlogen, afgezien nog van alle andere verliezen aan mensen
levens en goederen zo'n ramp waren; daardoor was de staat tot in 
zijn laatste bestaansmogelijkheid aangetast. Daarom ook was de 
complementaire formule "Vrede en Eendracht" het wachtwoord 
geworden voor het welzijn van de staat. 

Wanneer 1 Clemens dus zichzelf karakteriseert als een lVTev~tÇ - - -
neei ûe~v1Jç "ai ó/-lovo{aç was dit niet een gelegenheidsuitdrukking. 
Nee, voor de antieke lezers ging, als ze het nog niet eerder begrepen 
hadden een licht op, want Clemens bezigt hier een gangbare for
mule 86), waardoor het welzijn en geluk van een (staats)gemeenschap 

8S) L. Sanders, l.c. , p. 129; de t ekst wordt zo straks besproken. 
84) P. Jal, l. c., p. 219. 
85) Aelius Aristides, Orat. 42, p . 786 D . ; Orat. 44, p. 831 D. 
86) In 3 van de 4 plaatsen waar "vrede en eendracht" samen bij 1 Clemens 

voorkomen, n.l. 61 : I, 63: 2, 65: 1 gaat het woord "vrede" voorop, alleen 
in 60: 4 is de volgorde omgekeerd. Beschouwt men de distributie van het 
voorkomen van beide woorden over de brief in zijn geheel, dan kan men 
zeggen, dat Clemens meer gelegen ligt aan de HOMONOIA. Daarom is het 
merkwaardig, dat toch, waar de woorden verbonden voorkomen, eerst de 
"vrede" genoemd wordt. In de niet.christelijke teksten vindt men ook in 
verreweg de meeste gevallen "vrede" vóór "eendracht" (zie het materiaal 
op blz. 29 v.v.). Is dit een aanwijzing, dat Clemens hier inderdaad een hem 
bekende, vaststaande formule hanteert 7 
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werd uitgedrukt. Hij schrijft een brief naar aanleiding van de 
moeilijkheden in Corinthe, waar door onderlinge verdeeldheid het 
welzijn van de ekklèsia op het spel stond. 

In het Griekse denken en spreken over de staat heeft sinds het 
midden der 5de eeuw v. Chr. de HOMONOIA een centrale rol 
gespeeld. Bij de Romeinen werd met hun gebruik van CONCORDIA 
daarop voortgeborduurd. Wanneer dus Clemens over "vrede en 
eendracht" spreekt, bezigt hij begrippen die reeds een lange 
geschiedenis achter zich hadden en in een bepaald gedachten
verband opgenomen waren. 

Welk licht hierdoor op de brief als geheel geworpen wordt, willen 
we in onze tweede studie nader bezien. Om de bedoelingen van de 
auteur goed in het oog te krijgen is het echter noodzakelijk om nog 
een a.ndere karakterisering, die hij zelf van zijn brief geeft n.l. 
avp,f3ovÄ.~ (58: 2), aan een nader onderzoek te onderwerpen. 

1 OLEMENS ALS EYMBOY AH. 

In 58: 2 zegt de schrijver: lJÉ~aaDe .7}V avp,f3ovÄ.7}v ijp,wv. Men 
pleegt dit woord avp,f3ovÄ.~ meestal in overeenstemming met het 
gebruik, dat men in Griekse woordenboeken aantreft 87), eenvoudig 
met "raad" of "advies" te vertalen en er zonder nadere toelichting 
aan voorbij te gaan. Ook bij de bespreking van de "inleidings
vragen" , die deze brief stelt, is aan dit woord geen aandacht 
gegeven. Toch laat het verband, waarin dit woord staat, wel 
uitkomen, dat hier van meer sprake is dan van een simpele raad
geving. 

De bovenaangehaalde zin, waarin avp,f3ovÄ.~ staat, wordt voor
afgegaan door deze opwekking: "Laten wij derhalve gehoorzaam 
zijn aan Zijn hoogheilige en glorierijke Naam door de bedreigingen 
te ontvlieden, die door de Wijsheid van tevoren tot de ongehoor
zamen (ànuDovatv) gesproken zijn, opdat we onze tent mogen 
bewonen vol vertrouwen op de zeer heilige naam va.n Zijn majes
teit" (58: 1). Dit is duidelijk de praktische consequentie die de 
schrijver trekt uit het lange citaat van Spreuken 1: 23-33 in 
57: 3-7 (daaraan zijn ook de woorden: "opdat we onze tent mogen 
bewonen in vol vertrouwen" ontleend 88)); immers, in die passage 
uit de H. Schrift wordt de vernietiging aangekondigd van allen 
die niet naar Gods woorden luisteren. Dit is dus de toepassing op de 
eigen situatie en dient om door het Woord van God zelf de leiders 
van de stasis in Corinthe tot onderwerping aan de presbyters te 
brengen. In 57: 1 waren de gangmakers van de verdeeldheid in 

87) Zie Liddell-Scott, p. 1677; W. Bauer, Wörterbuch, Sp. 1540. 
88) Vgl. over dit werkwoord "aTame1p'ów W. Michaelis, in: G. KitteI

G. Friedrich, TheQl. Wörterbuch, 1964, Bd. VII, S. 389 ff. 
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directe rede aangesproken en heet het: p.á{}ere 1J11m:áaaea{}at 
ànO{}éP.EVOt T-YJ'II àÀaCó'IIa ~al 1me~rpa'llO'll TijÇ y)'ÓJa(f'T]ç vP.W'II aUiádeta'll 
(57: 2), want het is beter een bescheiden plaats in de kudde van 
Christus te hebben 89) dan erg belangrijk te schijnen en het uit
eindelijk heil, dat God belooft, te verspelen. Dit wordt met de 
aanhaling uit Spr. 1 duidelijk gemaakt. 

De opbouw is dus zo: in 57: 1-2 directe rede tot de leiders van 
de atasia in Corinthe met aanwijzing van de grote gevaren, die men 
loopt op grond van Gods dreigende woorden in Spr. 1: 23 vv.; 
dan in 58: 1 de "toepassing" voor alle Christenen van dit Schrift
woord, waarbij de schrijver dus in het algemeen spreekt van 
"laten wij" met die typische overgang van "gij" naar "wij" die 
zo dikwijls in deze brief gevonden wordt 90) . Daarop volgt dan in 
58 : 2 weer een directe rede: "ontvangt onze sumboulè". Opvallend 
hierbij is, dat er niet staat: "ontvangt de aanwijzingen van Gods 
woord" of iets dergelijks, maar "ons advies". Dit is meer dan de 
een of andere welmenende raadgeving, maar heeft betrekking op 
"the heart of the matter"; het wijst de weg tot oplossing van de 
verdeeldheid en herstel van de eenheid in Corinthe. Zelfs al zou 
58: 2 aumboulè direct terugslaan op het voorafgaande in 58: 1, 
dan is dit laatste niet een schone stichtelijkheid, maar dè weg om 
uit de moeilijkheden te komen, als ekklè8ia van God met elkaar te 
leven. Daarom ziet sumboulè hier op de hele inhoud van de brief. 

Hoe belangrijk deze "raad" door de schrijver geacht wordt, 
blijkt ook uit het vervolg: "en hij zal u niet berouwen", welke 
uitspraak met een eedsformule plechtig bevestigd wordt: Cij yàe 
ó {}eoç ~al eij ó ~VetOç > Irwovç XetaTOç ~al TO 7C'IIeVp.a TO aytO'll, 11 TE 

7C{anç ~al 1] Èhlç TWV È~).e~Twv, lJn Ó 7COtf]aaç È'II Ta7CetVorpeocr6vrJ 
p.er' È~TEVoVÇ È7Ctet~elaç àp.eTap.EÀf]Twç Tà V7CO ToV (}eoV tJedop.Éva 
tJt~atÓJp.aTa ~al 7CeoaTáyp.a-ra, oVTOÇ È'IITETayp.Évoç ~al È).).óytp.oç [aTat 
elç TO'll àet{}p.Ov TWV awCop.Évwv tJtà > lrJGov XetaTOV 91). Uit deze 
woorden blijkt duidelijk welk een zwaar gewicht deze sumboulè had. 

Nu zou men het hierbij kunnen laten, ware het niet, dat in verband 
met spreken over HOMONOIA dit woord een pregnante betekenis 

88) Zie daarvoor c. 54. 
110) De voorbeelden liggen in de hele brief voor het grijpen. Op enkele 

pWlten komen we later (zie blz. 39, 54) terug. 
81) Deze eedsformule is O.T.isch, zie bijv. Ruth 3: 13, 1 Sam. 14: 39, 45; 

19: 9. Opvallend is het feit, dat hier niet een "trinitarische" (vgl. 46:6), 
maar een vijfvoudige "belijdenis" staat, vgJ. Epist. Apost. 5 (16), waar 
naast "Vader, Zoon en H. Geest" genoemd worden: de heilige kerk en de 
vergeving der zonden, als delen van de Geloofsbelijdenis. - Over de uit
drukking "het getal dergenen die door Jezus Christus behouden worden" 
zie mijn artikel: Le nombre des él148 dans la première ~e de OUment, in: 
Revue d'histoire et de philo8ophie religie148B8 XLII (1962), p. 237-246. 
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krijgt. Het is bekend, dat in de Griekse wereld zeer veel over dit 
thema gesproken is, wel door redenaars, maar dan meestal naar 
aanleiding van zeer concrete gebeurtenissen. De aard van dit 
optreden wordt uitgedrukt met I1Vfl{3oVÄeVW, zoals uit de volgende 
teksten moge blijken. 

Wanneer Aelius Aristides in zijn rede tot de Rhodiërs over 
"De HOMONOIA" iets zegt over zijn eigen werkzaamheid in zake 
van de daar heersende tweedracht, rekent hij zich tot degenen die 
"om advies te geven komen"; hij verklaart op de instemming van 
zijn toehoorders te rekenen voor de opvatting, dat "zoals bij de 
rechtbanken die woorden als het waarachtigst beschouwd worden, 
waarvoor de meeste en bekendste getuigen bestaan, oi5-rwç "al 

TCVV e~ I1vfl{3oVUJv ~"óv1'wv olç dv nAûf1t'ot "al I1novl5atót'a'rot 
fláe1'V(}eç rom, 1'oV1'Otç fláJ..tl1t'a x(}fjvat ml11'6vew", hij citeert dan 
Homerus 1'0" "owov 1'WV 'Ell1]vwV I1Vfl{3ovAov, nl. de bekende 
woorden uit Odyss. VI 182 s.s. (Orat. 44, p. 826 D.).92). De verge
lijking met het pleiten in processen is interessant, zoals uit het 
vervolg zal blijken. 

Van de sofist Gorgias zegt Philostratus, Vit. Sopk. I 9,4: l11'al1tá
Cool1av 1'-Y,v 'Ellál5a Ó(}WV óflovo{aç EVfl{3ovAoç av1'oiç èyéve1'o 93). In 
zijn beroemde en veelgelezen Panegyrikos omschrijft Isocrates het 
doel van zijn optreden aldus: fl"w I1vfl{3ovAevl1wv ne(}t 1'6 1'oiJ 
noÄ.éflov 1'oiJ n(}oç 1'ovç {3ae{3áeooç "al t'ijç ÓflOVO{aç 1'ijç n(}oç ~fliiç av1'oVç 
(Paneg. 3) 94). In Dio Chrysostomus' rede tot de inwoners van 
Nicomedia over "de HOMONOIA" vindt men het reeds terstond 
aan het begin: Dio is burger van die stad gemaakt en ziet als enige 
reden daarvoor 1'0 I1vfl{3ovAevetv èflé t't ne(}t 1'WV "owfj I1vflrpe(}óv1'wv· 
hij hoopt voor de stad nuttig te zijn, want voor de steden l5û - - - "al 
I1vp{3ovAwv, rva I1cbCov1'at t'aiç noAt1'6{atÇ en Dio zal, voorzover het 
hem mogelijk is, heel graag ne(}l 1'wv fleytf1t'WV I1vfl{3ovAevwv wrpeÄ.ûv 
t"YJv nóAtv (Orat. 38, 1 ss.; zie ook het vervolg). Aelius Aristides be
sluit zijn toespraak "Over de HOMONOIA tot de steden" met de 
woorden: VflÛÇ Te On oV flá1''rJv t'aiJ1" èf1t't Ä.éyetV n(}oç Vfliiç, àAA' 
lf1t'e xeifC1'l}at 1'oiç 1'à (3éAnf1t'a I1vfl{3ovAevovl1t, 1'001" èml5elEa1'e 

92) Vgl. ook in deze Orat. 44, p . 827 D.: el TotWII Hai Tolr; péllotJuw 
OhetjUE'" olHln." ifdTJ UtJVeUXEaf(u Hal{lOv 7}yeiTo Ó uvpPotJÀor; nEel Tijr; 
6po"otar; - - - ••• p. 826 D . geeft het verwijt weer, dat aan een redenaar 
over dit thema gemaakt wordt, n.l. dat hij afgezaagde zaken behandelt: 
Àw.v 'Y'IWelpa Hai naÀatà Hal nául dOHoihrra UtJpPOtJÀEVEI. 

ta) Of dit een juiste overlevering over Gorgias is of niet, kan hier on· 
besproken blijven; het gaat om het verband tussen ;vPPOtJÀoç en ÓPÓ"OIa, 
en daarvan geeft Philostratus een goed voorbeeld. 

94) Zie ook lsocrates, Ad Philippe 16 péllw Ytle UOI UtJpPOtJÀEVEIV 
n(!oUTijval Tijr; TE TWv 'Ell,p,aw ópo"otaç Hal T11ç inl Tooç PaepÓ,()otJr; UTeaTetav, 
en Epi8t. 111 2 UtJ"EPOVÀEtJO" - - - elr; ÓPÓVOlal1 HaTaUT11Ual Tot)Ç -EU'I"ar;. 
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door hun instemming (Omt. 42, p. 796 D.) 95). Dio Cassius laat 
Cicero zeggen: (kill fJpiiç avp,{JovÎ.evetll Vp,tll - - - indien wij 
óp,ollo~awp,ell, alJT:ot -re awfh]aóp,e{}a ;mi TOVÇ äÎ.).ovç MallTaç neet
not~aop,E1I (Bist. Rom. XLIV 23, 3). Tenslotte zij nog aan Jam
blichus, Vit. Pythag. IX 45 herinnerd: Pythagoras IJ tJè neiiJToll p,èll 
aVlIe{JovÎ.evaell een heiligdom voor de Muzen te bouwen, ZlIa 

T'YJeWat 7:7/11 vnclexovaall óp,óllotall. 
Dit spraakgebruik is dus zeer constant. Wie over HOMONOIA 

kwam spreken, gaf een "advies" om een einde te maken aan twist 
en tweedracht en om in eendracht met elkaar te leven. Clemens is 
daarom met zijn aanduiding in een naar antieke opvattingen goed 
gezelschap. 

Een levendig beeld van de wijze, waarop dit toeging, bieden enkele 
redevoeringen van Dio Chrysostomus. Wanneer hij in Nicomedia 
over dit onderwerp komt spreken, omdat die stad met Nicaea 
overhoop lag, zegt hij, dat er nog wel het een en ander meer valt 
recht te zetten, maar dat hij hun vertrouwen wil winnen door 
eerst over het belangrijkste te handelen, al weet hij , dat hij zijn 
reputatie daarmee op het spel zet 96) . Hij moet hen overreden en 
vraagt daarom met geduld zijn "advies" aan te horen, want hij is 
ervan overtuigd, dat hem lukken zal waarvoor hij gekomen is 97) . 
Maar hij acht het toch nodig een paar bezwaren, die wel bij zijn 
toehoorders leven, te weerleggen: waarom geeft hij ongevraagd 
advies 1 waar haalt hij het lef vandaan, terwijl anderen die zich op 
politiek terrein bewogen dit nalieten? 98). En dan steekt hij van wal: 

95) Vgl. ook in deze redevoering Orat. 42, p. 777 D.: - - ooo'l1.v aUToç 
uvve(3ovAevov Tà olxot (3AWrrOVTaç Tà TWv nATJulov ltoup,eiv. Orat. 42, p. 791 D. 
Tep ph yde afJ~ew l:fJÉkw Tàç amWv naT(!Maç ltal Tà 15náexOVTa ~oup,eiv 000' l1.v 
elç velJeuf}ueteV, ó ot! ToVTtp neÓueuTtv àTJOlaç àepeÀ.eiv (n.l. het wegnemen van 
de tweedracht enz.) lywye UVIJ(3ovÀ.evw. Vgl. ook in Orat 44, p. 840 s. D.: 
ltdxeivot IJÉX(!t p.h TijÇ àelUTTJÇ YVWIJTJç 1]lt(!OWvTO ltal WIJOVÓOVV, dnetXOVTO nov 
{36wv ltal ÈUWCOVTO, Ènel ot! OtÉUTTJUav, dnWÀ.OVTO nA1}v hoç Toii Tà {3ÉÀ.nUTa 
UVIJ{3ovAevoVToç. - Zie ook Dionysiua Hal., Aut. Rom. VII 60, 2 (boven, 
blz. 31) -. 

98) Dio Chrysostomua, Orat. 38, 3 Tt ot! na{}rov ~ Tt (3ovÀ.ÓlJeV0ç ooX vm(! 
TWv IJtlt(!OTÉ(!WV uVIJ{3ovAevw n(!ÓTe(!OV, ooot! tv ÈltelvOtç dnonet(!wlJat Toii Of}IJOV 
TijÇ evnet{}elaç ,d).).' eMJVç àetco lttvOvvevew ne(!l TOU lJeylUTov UVIJ{3ovÀ.evwv; 
{ht no).).ep IJOt OOlteî (Nov elvat nûuat ne(!l TWV lJeylUTWV ~ TWv IJtlt(!OTÉ(!WV. 
Bij de kleine dingen gaat het om wat schade, bij die groter om ucpCeu{}at. 
Wie daarom zich niet laat overtuigen (netufH;vat), luistert ook niet naar dat 
kleinere. 

97) Dio Chryaostomus, Orat. 38, 4: ön IJh oVv, Èàv vnOlJelVTJTe T1Jv UVIJ{3ov
Uav, net{}f}aeuDÉ IJO' ne(!l cTw UVIJ{3ovÀ.evwv na(!ellJt ltal uq:>Óo(!a {}a(!(!W. 

98) Dio Chrysostomus, Orat. 38, 4: rva oVv IJOt IJTJ TaiTra n(!OanaVTf}UTl 
na(!' VIJWv· Tl Ol UVIJ{3ovÀ.evetç uV ne(!l WV TJlJelç TTJV l1(!XTjV ot'Jot! (3ovAeV0lJeDa; 
(let hier op het woordspel). Tl ot! ueaVTep À.6yov lJeTaoMovç ou uol IJTJ lJeTÉ
OOlJev TJlJeîç; LIto Tt ot! TOtOmWV nenoÀ.tTetJlJtvwv na(!' TJlJiv àvo(!wv Èmxw(!lwv, 
elUnOtTJTWv, éTJT6(!wv, eptAou6epwv, ye(!ÓVTWV, vÉwv, oooÉnoTe oooûç ÈTóAIJTJuev TJlJiv 
uVIJ{3ovAevetv TaVTTjV T7}v (ftJ1J{3ovAlav - - - elTe yde ne,u{}f}ueu{}e, l1.etÓV ÈUTtV 
dxoooa, Toii Tà Avu'TeMj UYOVTOÇ" elTe Èep' vlJiv dnOlteîTat netu{}fjvat - - -
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vnÈ(! óJtovo{aç È(!WV ë(!xoJtat 99), "aÀoV' JtÈV OVÓJtaTOç, "aÀov ~i n(!áyJtaToç. 
Hier ziet men duidelijk de redenaar aan het werk met zijn "ad
viseren" aan een volksvergadering. Hij stuit op allerlei weerstanden, 
want men is niet bereid zijn advies aan te horen; hij moet een 
beroep op hun good-will doen. Wat hij bereiken wil, is zijn hoorders 
overtuigen; hij kan hen niet dwingen of bevelen. 

In een andere redevoering, gericht tot zijn stadgenoten, zegt 
Dio: "Wat zou het nut van ons verblijf hier kunnen zijn el Jt~ n(!aç 

Tà TotaifTa nBd}oJtivovç vJtaç I1.YOtJtBV, ÀÓywv àel O'vvayaywv óJtovo{aç 

"ai rptÀ{aç O'VVaeáJtBVOt "a{}' ÖO'ov olol d fO'JtBV, lx{}(!av ~È "ai l(!w "ai 
rptÀovet,,{av l1.Àoyov "ai àVÓ1JTOV èeat(!oVvuç náVTa T(!ÓnOV; (Orat. 48, 6). 

Uit de redevoeringen van Dio en Aelius Aristides over de 
HOMONOIA blijkt wel, dat er een zekere betrekking tussen de 
redenaar en zijn gehoor bestond, maar deze is niet van dien aard, 
dat de redenaar veel in te brengen had. Hij treedt op eigen initiatief 
naar voren, waar hij deze HOMONOIA in gevaar ziet en tracht 
door de kunst van zijn overreding de eensgezindheid te bewaren 
of te herstellen. 

Hier bij Dio ontvangen we een aardige moment-opname; hier 
ziet men, hoe het in de praktijk van het leven in zo'n Griekse stad 
in de Keizertijd toeging, wanneer iemand zo'n "advies" kwam 
geven. Dio was met zijn optreden geen uitzondering. Eerder moet 
men va.n het tegendeel spreken. "The art of persuasion" , om de 
titel van een boek over de antieke rhetorica te citeren 100) vond, 
gelijk bekend, sinds de bloeitijd van Athene veel enthousiaste 
beoefenaars overal waar de Griekse cultuur verbreid was. De kunst 
der welsprekendheid werd in de Keizertijd allerwegen onderwezen 
en geleerd. 

Dit alles is zo welbekend, dat het niet uitvoerig besproken be
hoeft te worden. Slechts één aspect dient in verband met ons 
onderwerp belicht te worden, n.l. het feit, dat het voorkomen va.n 
O'vJt{JovÀeVw, O'vJt{JovÀoç, O'vJt{JovÀ~ in dit verband niet toevallig is. 
IvJt{Jov;'~ was, zoals uit Aristoteles' tractaat over de Welsprekend
heid blijkt. een terminus technicus in de theorie der Rhetorica. Sinds 
zijn tijd (Aristoteles, Ars Rhet. I 3) werd onderscheid gemaakt 

19) Vgl. boven in a.a.nt. 97: na(!el,s'. Zie ook Aelius Aristides, Orat. 44, 
p. 826 D. (hiervoor, a.a.nt. 92) en Orat. 42, p. 771 D. lfJÉ(!e MJ "al Tàç nÓÀe,ç hri).{}w 
Tàç mei TOO 1f(!WTf;[ov vVv á,s,}.).w,sivaç "al na(!' Wv Tijç É(!ltJoç d(!X?} Gv,sfJalvu. In 
Orat. 44, p. 824 D. verontschuldigt hij zich, omdat zijn gezondheidstoestand 
hem niet toestond zelf te komen. 

100) G. Kennedy, The art of perBUa8ion in Greece, Princeton 1963. - Over 
het volgende gedeelte zie men ook R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen 
voo Römer in By8ternntischer Ober8wht dargeatellt 2, Leipzig 1885, S. 294 ff. 
(Nachdruck, Hildesheim 1963). 
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tussen drie genres bij de redevoeringen, n.1. het dikanikon 101), 

het epideiktikon en het sumhouleutikon. Deze verdeling werd ook 
in de rhetorenscholen van de Keizertijd geleerd, zie Clemens' 
tijdgenoot Quintilianus, In8t. Orol. III 3, 14: "partes enim rhetorices 
esse dicebant laudativum, deliberativum, judicialem". 

Wanneer we nu met terzijdelating van de beide andere soorten, 
onze aandacht op het sumhouleutikon richten, zien we, dat het 
daarbij gaat om "advies" te geven aan hen die over een bepaalde 
zaak beraadslagen. Het heeft een dubbel karakter: C1VflfJOVÀ.fjÇ lJè 't'() 

flèv :n:(}01:(}o:n:~, 1:0 lJè Wt01:(}o:n:~ (Aristoteles, Ars Rhet. I 3 ; vgl. 
Quintilianus, In8t. Orol. III 8, 6 : "officiis constat duobus suadendi 
ac dissuadendi"). Het doel was aan te tonen 1:0 C1VflQ;É(}OV en 
1:0 fJÀ.afJe(}6v· á flÈv rtle :n:(}01:(}htwv wç fJÉÀ.1:tOV aVflfJovÀ.eVet, á lJè 
Wt01:(}htwv wç XeÏ(!ov Wto1:(}É:n:et (Aristoteles, Ars Rhet. I 3; vgl. 
Quintilianus, In8t. Orol. III 8, 22: "partes suadendi quidam puta
verunt honestum, utile, necessa.rÎum. Ego non invenio huic tertia.e 
locum"; anderen maakten nog uitvoeriger onderscheidingen, III 
8, 26 : "fas, iustum, pium, a.equum, mansuetum", maar Quintilianus 
vat deze alle onder het begrip "honestum") 102). Het middel daartoe 
was dus de "overreding" (zie naast deze teksten van Quintilianus 
ook die van Tacitus en Suetonius aangehaald op blz. 30; van 
Dio Chrysostomus, blz. 36, Plutarchus, blz. 47; ook Ecphantus, 
apo Stoba.eus IV 7, 64: uvv :n:o).).wv áfloq;wvla fle1:à :n:edJovç avv
fPdoïaa). Bij de vijf voornaamste onderwerpen die themata voor 
het sumhouleutikon zijn, noemt Aristoteles (Ars Rhet. I 4, vgl. 
Quintilianus, In8t. Orat. III 8, 14) ook oorlog en vrede. Nog een 
opmerking van Quintilianus (In8t. Orol. III 8, 39-40) is van 
belang: "animus deliberantis non ipsi honesti natura, quam ille 
non respicit, permovendus, sed laude, vulgi opinione et, si 
patum proficit haec vanitas, secutura ex his utilitate, aliquanto vero 
magis objicienda aliquos, si diversa fecerint , metus .. . nescio an 
etiam naturaliter apud plurimos plus valeat malorum timor quam 
spes bonorum". 

101) Zie de vergelijking die Aelius Aristides, Orat. 44, p. 826 D. (de 
tekst hiervoor op blz. 35) m&8kt tu.saen het dikanikon en het sumbouleutikon. 

102) Een uitvoerige onderverdeling met themata vindt men bij Aristides, 
Rhet. I 5 (Spengel, Rhetore8 Graeci, Lipsiae 1854, 11 p. 503 s .): TG ~"(awv, 
TG atJMJÉeQIJ, TG OOvaTóv, TG é~LQIJ, TG dva)"ta iQIJ, Ta wtIVOOvQIJ, Ta ltaÀÓV, Ta 
waEpéç, TG 6C1LQIJ, TG ijhV Ital Td lvavTla ToVTOLÇ - - - TG ~é vówp MltaLQIJ DEweeiTaL 
b neoC1T~E' Ital lv dn:ayoeeVaEL, TG ~è atJ/,rpÉeQIJ rwvlC1TaTaL ilt Tónwv TEaar:leWV 
- - - T~e1JaLç cbv lxoIJEV dyaDWv, b ,;{XT1JaLÇ cbv oVx lXO/,EV dyaDWv, dn:oq:>tJy1) TWv 
meLEC1TWTWV ItwtWv, ItWAVaLç TWV bnrpEeOl'lvwv ItwtWv - - - TaiiTa ~é iC1TL TG 
waEpéç, al TLpal, ollnaLvoL, al I'vijl'aL, al rpLAlm, al nlC1TELç. TWv :n;eoyóvwv al MçaL, 
Ital Td t5nr:leXOVTa TOiç lerOLç, ti oV ~ei ltaTaLaxVvELV, Ital Ta T1Jeeiv Td :n;emOVTa lv 
TqJ plqJ, om emaç/arl, dn:ÀÓT1JTa, dA1ji}ELav, rpLAlav. Het is interessant om met 
deze aanduidingen voor ogen 1 Clemens te lezen. 
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Leest men nu onder deze gezichtspunten 1 Clemens door, dan 
ziet men, dat hij met zijn aansporingen en waarschuwingen 103) 

geheel in dit kader past. Er waren in Corinthe bepaalde dingen 
quaestieus, vgl. 1 : Ine{!l nov lmCrrrovfJ-Évwv nae' v/-liv n{!aY/-lá-rwv 104); 
dus was een sUnWoulè wel op zijn plaats. Gezien het dogmatisch 
kader van de Christen Clemens ligt voor hem de beslissende vraag 
natuurlijk niet bij wat "nuttig of schadelijk" is, maar bij de geboden 
Gods en Zijn oordeel (op dit punt zullen we later in onze tweede 
studie terugkomen). Clemens is zich bewust niet op eigen gezag 
te schrijven 105), maar hij appelleert aan de kennis, die zijn lezers, 
zoals hij prijzend zegt, van de Heilige Schrift bezitten en die 
hij weer in herinnering roept 106): het Woord Gods laat zien, waar 
de wegen van de gehoorzamen en ongehoorzamen op uitlopen. 
Waar door tweedracht de door God gestelde orde verbroken wordt, 
staat het heil op het spel. Zijn lezers moeten gedachtig zijn aan 
Jezus' woorden (46: 7 /-lV'ljafJrrr:e 'l'WV Mywv ' IYJaov 'l'OV "V(!lov r,/-lwv· 
Zie ook in 13: 1 v.). 

Dit geldt uiteraard niet alleen voor de Christenen in Corinthe, 
maar ook voor die in Rome. Vandaar dat men in deze brief niet alleen 
een directe aanspraak aan de "raddraaiers" in Corinthe vindt 
evenmin als algemene beschouwingen over het nut van de HOMO
NOIA, maar telkens het adhortatieve "wij" (zie boven, blz. 34). 
Duidelijk komt dit tot uiting in een vergelijking van de doelstelling 
in 62: 2 vno/-lt/-lv~a"ov'l'Eç &iv v/-lfiç - - - n'[> nav'l'o'X{!á'l'o{!t 
Deip óalwç eva{!ea't'eiv ó/-l0vooVvu;ç 'X't''\. met 7: 1: nadat met allerlei 
voorbeelden uit vroeger en later tijd de funeste gevolgen van 
naijver en twist zijn aangetoond, zegt de schrijver: 'l'av'l'a, àYU1l:'YJ'l'ol, 

lOS) A. Stuiber, Olemem Romanua I, in: Th. Klauser, Reallexikon lür 
Antike und Ohristentum, Stuttgart 1957, Bd. 111, Sp. 192, legt de nadruk op 
vouf}h'YJmç, maar dit is geen rhetorisch genre en dit woord heeft bij Clemens 
(vgI. 7: 1, 56: 2, 6) louter een negatieve klank, = waarschuwing; doch 
Clemens biedt in overeenstemming met het 8umhouleutikon beide kanten 
van aansporing én waarschuwing, waarbij het eerste element overweegt. -
De opmerking van Stuiber: "Die Gabe dieser vouf}h1/atç gilt als Charisma 
(im weiteren Sinne: 38, 1 f; 63, 2)" is me vo1ma.a.kt ondoorzichtig, want in 
die teksten wordt met geen woord over deze zaak gesproken. 

104) VgI. Knopf, Kommentar, S. 44, die terecht opmerkt, dat het hier niet 
gaat om vragen die door de Corinthiërs aan Rome gesteld zijn, maar waar
over ze onderling disputeerden (narl vl'iv). 

105) Zie 59: 1 Èàv dé nVEç ànEdniawatv Toiç vn' atiTou (God) &' TJp.Wv Ele'YJI~é
VOtç, ytvwaxhwaav, ön naeannÓaEt xal Xtvt5Vvcp oV I'tX(!ip Éamovç Ëvt57jaovatv. 
63: 2 vmixoot YEVÓI'EVOt Toiç vq/ TJI'ÖY/I yey(!al'l'Ëvotç dtà TOU áylov nVWl'aToç. 

106) V gI. 62: 3 TaiiTa Tooomcp ildtov VnEl'vTJaal'EV, ÈnEWf} aalpwç fidEtl'EV 
y(!átpEtv, TJl'äç àvd(!áatv maToiç xal ËUoytl'wTáTOtÇ xal ÈyxExvtpóatv Elç Tà 
).ÓYta TijÇ natdElaç ToV {hou met daarna.a.st 53: 1 Èn{aTaa{h yà(! xal xa).wç 
Èn{aTaa{}E Tàç IE(!àç y(!atpàç, àyan'YJTol, xal ÈyxExvtpaTE Elç Tà ).óy,a ToV {}EoV. 
n(!àç àvál'v'YJa,v oVv 't'aiiTa y(!átpol'EV (zie ook voor dit "verdiepen" in de H. 
Schrift 40: 1 ÈYXEXVtpÓTEÇ Elç Tà pá~ TijÇ (}e{aç yvwaEwç. 45 : 2 ÈyxExvtpaTE 
Elç Tàç IE(!àç y(!atpáç, Tàç à).'YJ{}Eiç, Tàç d,à ToV nvWl'aTOç ToV áylov). 
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ov p,6v01l vp,uç v01J'l}eroVvu:ç Inurré)J.op,ev, à)J.àx:ai iavroVç vnop,tp,.,,~a
x:ovreç, omdat hij weet met hen in dezelfde strijd te staan. Deze 
laatste tekst is niet een aanwijzing, dat de schrijver zich bewust is 
"über den vorliegenden Anlass hinauszugreifen und eine allgemein 
gültige Mahnrede zu halten" 107), maar een diep besef van in 
dezelfde situatie in de wereld, voor God te staan. 

Dat element van de protropè en de apotropè ziet men nauw aan 
elkander verbonden op verschillende plaatsen waar een positieve 
aansporing door een negatieve vermaning in de vorm van een 
participium gevolgd wordt, zoals bijv. in 30 : 1 en 3 (zie blz. 20), 
35: 5 (boven, blz. 20), 58: 1 (boven blz. 33). 

De "timor malorum" en de "spes bonorum", om met Quintilianus 
te spreken, maar dan in het perspectief van Gods eeuwigheid 
spelen in deze brief een grote rol. Men ziet dit in de woorden van 59 : 1 
làv tJé nveç Medhlawatv roïç vn' avroV (n.l . God) tJt 'fJp,wv ele'Tjp,ÉvOtç, 
ytvwax:hwaav on naea7trwau x:ai x:tvtJVvcp oU p,tx:eo/ iamovç lv~aovatv 
of in 28: 1 návrwv om, fJ)"enop,Évwv x:ai àx:ovoftÉvwv rpOfJ'1J{}Wp,EV avrOv 
(n.l. God) x:ai Mo)'lnwftev rpav).wv leywv fttaeàç lmfJvftlaç, lva ro/ 
lUu 108) avrov ax:enaa{}wftEV Ma rwv fte)J.6vrwv x:etftárwv' immers 
niemand kan God ontlopen, zoals met een citaat naar Ps. 139: 7-10 
aangewezen wordt. Heel duidelijk klinkt de terminologie van de 
sumboulè op in 14: 1-2: (){x:atov ovv x:ai aatoV - - - Vn'Tjx:6ovç fJftUç 
fta).)"ov yevéa{}at 7:0/ {}eo/ fJ roïç Iv à).aCovelfil x:ai àx:aracrraalfil ftvaeeov 
C~)"ovç àeX'1Jyoiç Uax:o)"ov{}eiv. fJ)"áfJ'Tjv yà(! ov rijv rvXovaav, ftU)J.01I 
tJÈ x:lvtJvvov vnolaoftev ftéyav, láv éttpox:tvtJvvwç lmtJwftev iavroVç 
roïç {}ûfJftaatv rwv àv{}ewnwv oZnveç l;aX:01IrlCovatv eiç letv x:ai 
aráaetç, eiç ra MaÄ.).oretwaat fJftuç rov X:aAWÇ lxovroç 109). 

In verband met het begrip ,,fas", dat Quintilianus (zie boven, 
blz. 38) als een van de "topics" van het 8umbouleutikon bij sommige 
rhetoren noemt, zij nog gewezen op een zeer opvallend woord-

107) R. Knopf, Kommentar, S. 55. 
108) Op de "barmhartigheid" van God wordt telkens in deze brief gewezen, 

zie lAeoç 2: 4, 9: 1,50: 2, 56: 16; ol~tepóç 9: 1, 20: ll, 23: 1, 56: 1, 60: 1. 
109) Op het "gevaar" wijst Clemens ook nog in 41 : 4 6eäTe, àlJEÀ.tpOl· lJuf[J 

:nklovoç 'XaTT/euiJ!hJpev yvwuewç, TOUOÛTf[J päÀ.À.ov v:no'Xelpef}a 'X1V00vf[J, en 47 : 7 
WUTE 'Xal pAaurprJplaç Èmq;É(lea1)a, Tcp &vópan 'Xv(llov lJ,à TT,v VpETÉ(lav àq;(lol11ÎV7JV, 
Éamoiç lJè 'Xlvlltwov È:neee(lyáCeuf}a,. In dit laatste geval kan men zich afvragen, 
wat met dit "gevaar" bedoeld is, want men heeft het geïnterpreteerd als 
"gevaar om het eeuwig heil te verliezen" of als "gevaar (voor vervolgingen)"; 
de eerste opvatting wordt bijv. voorgestaan door Knopf, Kommentar, S. 124, 
de laatste door o.a. von Harnack, Einführung, S. 117; een afdoend antwoord 
is moeilijk te geven, omdat de contekst geen licht verschaft; maar gezien 
de betekenis die dus elders aan 'Xlvlltwoç in deze brief gegeven wordt, en ermee 
rekening houdend, welk een zonde het was, dat om hunnentwil "de Naam 
des Heren gesmaad werd" (zie daarover mijn artikel: Die Rücksicht auf die 
Reaktion der Nicht·Christen als Motiv in der altchristlichen Paräne8e, in: 
Judentum - Christentum - Kirche, Festschrift für Joachim Jeremias 2, 

erlin 1964, S. 221-233) schijnt de eerste opvatting mij waarschijnlijker. 
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gebruik bij Olemens in de doelstelling 63: 1 en 2: {Je fl n: 0 v oVV 
lunv Toiç TOtOVTOtÇ "ai TOUOVTOtÇ vnoè)e{YflaUtV neoue),:{}óvTaç - - - TOV 
TijÇ vna"oijç Tónov àvanÀ1Jewuat, önwç 'l]uvxáuavuç TijÇ flaTa{aç UTá
uewç lni TOV neO"e{flevov 'l]fliv lv àÀ1J{}e{q. u"onov (j{Xa navToç flwflOV 
"aTaVT~Uwflev (2) - - - láv - - - l""ó"l"/u TijV à{}ÉfltTOV TOV C~Àovç 
vflwVV àeY~v. Wat "nuttig" is wordt eenmaal genoemd in 48: 6 
C1JTEÏV TO "otvo)(peÀÈç näutv "ai flij TO éavTov. Telkens wordt in deze 
brief op de grote weldaden van God (zie 19: 2-21: 2) en de uit
zichten die deze geven gewezen, zoals bijv. in 35: 1-2: wç fla"á(!ta 
"ai {}avflaUTà Tà è)wea mv {}eov, àyan1JTo{. Cwij lv à{}avau{a, Àafl
neÓT1Jç lv &"awuVvr/, à1~{}eta lv naee1Ju{q., n{UTtç lv nenot{}~uet, 
ly"eáuta lv áytauWp en 50: 1 óeäu, àyan1JTo{, nwç fliya "ai {}av
flaUTóv lunv 'I] àyán1J, "ai rijç UÀetÓT1JTOÇ aVTijç 011" l1unv l$~Y1Jutç. 

Op de specifieke inhoud van deze 8umboulè en de samenhang met 
andere geschriften over HOMONOIA zal later gesproken worden. 
Uit het hier gegeven materiaal moge duidelijk zijn, dat 1 Olemens 
allerlei trekken vertoont die passen in de theorie die volgens de 
leraars der rhetorica voor dit genre gewenst waren 110). 

Enkele gevolgtrekkingen 

Met de aard van 1 Olemens als een 8umboulè hangen enkele 
verschijnselen in dit geschrift samen, die voor de opvatting van deze 
brief als geheel en zijn functie van betekenis zijn. Anderzijds 
bevestigen zij door hun aanwezigheid juist de stelling, dat men hier 
met een werk, dat tot het 8umbouleutikon behoorde, van doen heeft. 

A) Het valt op, dat een prooemium ontbreekt; de schrijver stelt 
zich niet voor en biedt geen captatio benevolentiae. Dat was in een 
"raadgevende rede" ook niet nodig. Maar men moest ergens 
beginnen en niet in het wilde weg van wal steken. Daarom geeft 
hij even als Aelius Aristides, Orat. 44 begin, p. 824 D. een zeker 
excuus. Kon Aristides wegens zijn ziekte niet persoonlijk naar 
Rhodos komen om zijn toespraak te houden, Clemens moet wijzen 
op het uitstel, veroorzaakt door de ongelukken die de gemeente 
van Rome plotseling overkomen zijn. Er is geen enkele reden 
overigens om hier aan een rhetorisch "trucje" te denken (mij is geen 
enkel voorschrift uit de Oudheid dienaangaande bekend). Even 
wordt de reden van het schrijven aangeduid en gewezen op de 
schade die door de smaad aan de "eerbiedwaardige naam" toe
gebracht is. De lofrede op de gemeente in Corinthe die nu volgt 
(1: 2-2: 8) is niet alleen vergelijkbaar met de lovende woorden, 

110) Voor de stijlfiguren, die in deze brief gebruikt worden, zie men 
R. Remmer, Les Pères Apostoliques, II Olément de Rome 2, Paria 1926, 
p. XXXV s.s.; dit onderwerp verdient nadere uitwerking. 
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die Aelius Aristides (overigens vele decennia nà Clemens!) in zijn 
Orat. 42, p. 772 ss. D. aan de verschillende steden die met elkaar in 
onenigheid leven, wijdt, maar dient veeleer zowel als een stralende 
achtergrond van de vroegere toestand, waartegen het heden schril 
afsteekt, alsook om een ideaal van geluk dat weer hersteld moet 
worden te tekenen. 

B) In deze brief wordt slechts in zeer algemene termen over de 
oorzaak van de onderlinge verdeeldheid gesproken. Het feit van de 
verwijdering uit hun ambt van enkel presbyters wordt vermeld, 
maar wat er eigenlijk aan de hand geweest is in Corinthe blijft vaag. 
Vandaar dan ook, dat zo verschillend over de achtergrond van deze 
gebeurtenissen gedacht en gespeculeerd is 111). Dit is juist in 
verband met de problemen van de kerkorganisatie van groot ge
wicht. Was hier bijv. een strijd tussen "Amt und Geist" de inzet1 
Natuurlijk zal iedere onderzoeker dit gemis aan duidelijke infor
matie betreuren (al vraag ik me wel af, ofClemens gezien in verband 
met de Griekse conceptie der HOMONOIA niet meer zegt dan men 
vaak denkt ll2)). Toch is er niet de minste reden voor verwondering 
en zeker niet voor de argwaan, dat Clemens of niet goed op de 
hoogte geweest is of de zaak verdraaid heeft. 

De schrijver van deze brief "over vrede en eendracht" is in deze 
geen uitzondering. Ten aanzien van de beide redevoeringen van 
Aelius Aristides liet De Leeuw ook de klacht horen, dat de oorzaak 
van de twisten niet vermeld wordt 113). En een soortgelijke 
opmerking zou men ook over de toespraken van Dio Chrysostomus 
"Over de HOMONOIA" kunnen maken. Men wijte dit gemis niet 
aan onwetendheid van die schrijvers ; iemand als Dio zat er met zijn 
neus bovenop. Men heeft hier niet met een gebrek van deze auteurs te 
doen; de zaak is volkomen in overeenstemming met de voorschriften 
voor dit genre. Dionysius Hal., Rhet. X 14 brengt dat duidelijk 
onder woorden: öA1J flÈV Méa aVfl{JovAw-w,-YJ (Jt1Jy~aewç (n.l. de uit
eenzetting van de kwestie) oV (JûTat· 'laaat ytle ot {JOVÄevÓflEVOt 
neel rov a"onoVvTat, "al èJéOVTat fla{}ûv ö ne~dov [(]T{v, ovx {Jnee 
(JOVAWTéov 114). De juistheid van deze opmerking zal men moeilijk 
kunnen bestrijden. 

Het is voor ons, die alleen op deze informatiebron voor onze 
kennis van het conflict in Corinthe aangewezen zijn, wel zuur, dat 
Clemens niet preciezer in zijn mededelingen is geweest; we hadden 

111) Zie naast het in sant. 26 genoemde boek van Walter Bauer ook 
W. Lütgert, Amt und Geist im Kamp!, Gütersloh 1911, S. 50-111. 

112) Op dit punt hoop ik in de derde studie nader in te gaan. . 
118) C. A. de Leeuw, Aelius Aristides als bron voor de kennis van zijn tidd, 

Amsterdam 1939, blz. 59. 
114) Zie ook QuintilianUB, Imtit. Orat. 111 8, 10. 
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graag wat prekerige passages ingeruild voor exacte gegevens. Maar 
zo stond de zaak nu eenmaal niet voor de eerste lezers; ze wisten 
heel goed wat er precies aan de hand was. In het licht van deze regel 
betreffende de enarratio moet men er zich eerder over verbazen en 
verheugen, dat Clemens in c. 44 v.v. nog zoveel meedeelt! 

C) Bij dit genre behoorde ook het gebruik van voorbeelden 
(naealJetyp,a-ra, exempla). Het is algemene overtuiging, merkt 
Quintilianus, Inst. Omt. 111 8, 66 op, dat die in deze soort van 
redevoeringen op hun plaats zijn: "Usum exemplorum nulli 
materiae magis convenire merito fere omnes consentiunt, cum 
plerumque videantur respondere futura praeteritis habeaturque 
experimentum velut quoddam rationis testimonium". En bewaard
gebleven specimina van dit genre tonen de juistheid van deze 
mededeling. Men zie de opmerking van Dio ChryStOIllUS, Orat. 
38, 10: öUOt -ràç tu-ro(!taç éUlJoaav énl naealJetyp,an av-rwv -rwv l(!ywv 
ànélJet~av av-r~v (n.l. HOMONOIA) p,éytu-rov oVuav -rwv avf}(!wnetwv 
àym?wv. . 

Clemens bezigt niet het woord naeálJetyp,a, maar wel het door de 
Atticisten verworpen vnólJetyp,a 115). Als zodanig noemt hij figuren 
uit het O.T. (5 : 1, 46: 1), maar ook mensen uit zijn eigen tijd 
(6: 1), terwijl hij ook put uit de profane geschiedenis (55: 1). 
Deze "voorbeelden" dienen niet alleen als illustratie en bewijs voor 
de opvattingen die Clemens voordraagt, maar geven ook gestalte 
aan de levensidealen voor de Christen; deze moet zich bij hen 
aansluiten en hen navolgen (zie 63: 1). In dezelfde zin komt ook 
het woord vno,,/(!ap,p,óç voor, dat gebezigd wordt van Paulus (5: 7), 
de deemoedig lijdende Jezus (16: 17) en God de Schepper van 
"goede werken" (33: 8). Maar ook als niet uitdrukkelijk gezegd 
wordt, dat hier sprake is van een "voorbeeld", wordt dit argumen
tatiemiddel rijkelijk gebruikt, zoals men bij doorlezing kan con
stateren. Bij Clemens dienden die voorbeelden niet alleen om uit het 
verleden een les voor de toekomst te leren, maar ook om te zien, 
welke aanwijzingen Gods Woord gaf, om te leren, hoe men wel of 
niet moet reageren op Gods bevelen. 

Daarbij is het opvallend, dat Clemens niet als bij v . Dio Chrysosto
mus en Aelius Aristides de schatkamers van de Griekse geschiedenis 
die waarlijk wel het een en ander over het thema der HOMONOIA 
bevatten, ontsloot, maar vrijwel al zijn voorbeelden aan het O.T. 
ontleende, en dat waren er veel, want het ene rijt zich aan het 
andere. Men heeft er zich wel eens over verbaasd, dat Clemens 
ook voorbeelden uit de profane geschiedenis en mythologie ge
bruikte (6: 2, 4; 55: 1) en hier een teken van de "hellenisering van 

116) Zie Ba.uer, Wörterbuch, Sp. 1669. 
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het Christendom" in gezien. Eigenlijk moet men de zaak omkeren! 
Wanneer men dit geschrift naar zijn litterair genre en doelstelling 
in verband met de Griekse HOMONOIA-litteratuur beziet, is het 
verbazingwekkend, dat hij nog maar zo sporadisch voorbeelden 
uit de profane litteratuur haalt en zo'n overweldigende hoeveelheid 
aan het O.T. ontleent. Als de schrijver zijn eruditie wil doen blijken, 
dan is het niet in de antieke geschiedenis, maar in de Heilige Schrift. 
En, vraagt men zich af, zegt het feit, dat hij zo argumenteert en 
argumenteren kon, ook iets over de houding en aard van de ge
meente in Corinthe? 

D) Het thema van de HOMONOIA behoorde tot de onder
werpen die in redevoeringen behandeld werden, zoals blijkt uit 
Cicero, De Oratore I 56: "cum illi in dicendo inciderint loci, quod 
persaepe evenit, ut de düs immortalibus, de pietate, de concordia 
... sit dicendum ... " En Dio Chrysostomus somt in Orat. 48, 14 
enkele hoofdpunten op van wat er dan behandeld zou moeten 
worden : "ei flOt neoÉxetTO vifv unie óflovotaç Uyetv, elnov dv no,uà 
xat neet -cevv àv&ewntvwv xat neet TCOV oVeavtwv naihjfláTwv, ön Tà 

{Je'ia mvm xat fleyáAa óflovotaç TvYXávet be6fleva xal qJtAtaç el bi 
fliJ, xtv&voç ànoUa{}at xat q;f}aeijvat Tip xaÄip ToV-cep MJfltoVeY~flan 
-cep x6aWP" 116). Hij houdt dan geen rede over de Eendracht, noemt 
alleen het voorbeeld van de kleine dieren, bijen en mieren. 

Bij name zijn een aantal verhandelingen over dit thema bekendll7 ), 

maar de fragmenten daarvan zijn te gering in aantal om een indruk 
van het geheel te geven. Gelukkig zijn wel, zoals reeds terloops 
gememoreerd werd, uit de Keizertijd de redevoeringen van Dio 
Chrysostomus (4) en Aelius Aristides (2) bewaard gebleven, terwijl 
ook sommige toespraken, die historici als Dionysius Hal. en Dio 
Cassius in hun geschiedwerken ingelast hebben, in dit verband 
genoemd mogen worden. Al deze auteurs staan in de traditie van de 
antieke rhetorica. 

Wanneer men deze redevoeringen doorleest, ontmoet men telkens 
eenzelfde complex van ideeën ter aanbeveling van de HOMONOIA 
en ter waarschuwing tegen de ellendige gevolgen van de onderlinge 
verdeeldheid, waarbij het laatste aspect meestal meer nadruk 

118) V gl. hierbij 1 Clemens 20 en de besprekingen die aan dit hoofdstuk 
gewijd zijn; dit thema van de hemelse harmonie behoorde dus tot de topoi 
bij een discours op HOMONOIA. - Voor "gevaar" denke men aan het 
gebruik van dit woord bij 1 Clemens, zie blz. 40. 

117) Van Antiphon (4de eeuw), Chrysippus, Demetrius (vermeld bij 
Cicero, Ad Atticum IX 9,2). Jamblichus. - G. W. Bowersock, Greek Sophists 
in the Roman Empire, Oxford 1969, p. 68 voegt aan de mededeling, dat 
Galenus ook over dit thema schreef, de opmerking toe: ,,80 theme particularly 
beloved in the second century", maar adstrueert deze uitspraak niet met 
verwijzing naar teksten. 
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krijgt dan het eerste. Echter, bij vergelijking blijkt nergens, dat er 
een overeenstemming in opbouw bestaat, ook niet bij dezelfde 
auteur. Er werd dus niet volgens een vaststaand schema gewerkt. 
I eder behandelde bij verschillende gelegenheden hetzelfde thema met 
gelijke motieven, maar met variaties, die van iedere rede een apart 
werkstuk maakten, kennelijk gemaakt met het oog op van geval 
tot geval wisselende situaties. 

Het zij mij geoorloofd hier een opmerking van algemener aard 
in te voegen. De vraag mag en moet m.i. gesteld worden, of we deze 
mensen die een rhetorische scholing gehad hadden - en dat gold 
van ieder "beschaafd" man in de Keizertijd -, wel altijd juist 
beoordelen. Dikwijls leest men uitspraken als "dit is een vaste 
topos" of "geen oorspronkelijke gedachte, maar algemeen verbreid" 
en daarmee beschouwt men dan kennelijk de zaak voor afgedaan. 
Het lijkt soms wel, of deze auteurs, bijv. de christelijke apologeten 
van de 2de eeuw, niet veel meer dan gedresseerde papegaaien waren, 
die alleen met fraseologische tirelantijnen platitudes repeteren. 
Nu wil ik niet het tegendeel beweren en zeggen, dat het allen diepe 
oorspronkelijke denkers waren 118), maar wel dat dit levende mensen 
en geen marionetten waren, en dat men deze mensen naar de 
maatstaven van hun eigen tijd moet meten. In de Oudheid werden 
welsprekendheid en traditie anders gewaardeerd dan tegenwoordig. 
Bovendien moeten we oppassen niet het slachtoffer van een optisch 
bedrog te worden: wij kunnen dergelijke redevoeringen wel naast 
elkaar in onze kast of op ons bureau hebben, maar in werkelijkheid 
zijn ze in zeer verschillende omstandigheden en op uiteenlopende 
plaatsen uitgesproken of voor een totaal verschillend gehoor 
bedoeld. Daardoor kunnen vanzelfsprekend allerlei parallelle 
gedachtengangen optreden, die volkomen legitiem zijn en niet als 
repetitie van gemeenplaatsen gewaardeerd moeten worden. Bij deze 
sterk door de voorschriften der rhetorica beheerste litteratuur 
moeten oog èn oor hun aandacht juist schenken aan de manier 
waarop de voorschriften toegepast worden, aan de variaties die 
aangebracht worden 119). Daarbij valt ook te bedenken, dat wanneer 
een schrijver van een bepaalde topos gebruik maakt, dit niet be
tekent, dat hij de daarin uitgedrukte gedachte niet voor zijn reke
ning zou nemen en slechts wat blad- en tijdvulling weggaf. Men kan 
er zeker van zijn - om dit voorbeeld uit de kring van ons onder-

118) Dat schijnt menigmaal het alternatief te zijn. Maar het is een valse 
tegenstelling. Overigens is het aantal der "diepe, oorspronkelijke denkers" 
in de loop der geschiedenis nooit bijster groot geweest. 

119) Men denke hier als parallel aan het moderne onderzoek betreffende 
de betekenis van de Rhetorica voor de waardering van de litteratuur van 
de Renaissance en het Klassicisme. 
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werp te nemen - dat, toen Clemens sprak over het "gevaar", 
dat de verstoorders van de eendracht in de gemeente lopen (zie 
blz. 40), dit voor hem bloedige ernst was. 

Wanneer men nu zulke redevoeringen als van Dio Chrysostomus 
en Aelius Aristides leest, moet men tot de conclusie komen, dat dit 
geen schooldeclamaties "Over de HOMONOIA" zijn, die zonder 
relatie met concrete omstandigheden gehouden zijn, terwijl voor 
hetzelfde geld een ander thema gekozen had kunnen worden. Nee, 
ook al zijn voor ons die omstandigheden niet meer doorzichtig en 
kunnen wij niet meer precies vaststellen, wàt er aan de hand was, 
zeker is, dàt er wat aan de hand was, en dat deze redenaars een 
"Wort zur Lage" spreken wilden 120) . Dat was ongetwijfeld ook 
voor de gemeente van Rome ten aanzien van de gemeente van 
Corinthe het geval. 

De demarche van Rome in Oorinthe 

In onze "inleiding" werd reeds uiteengezet, dat er nog immer een 
controverse bestaat over de vraag, van welke aard het optreden 
van de gemeente van Rome bij de moeilijkheden in Corinthe was: 
is deze brief een uiting van broederlijke verbondenheid of van 
machtsbewustzijn 1 121 ) Naar mijn mening werpt het feit, dat deze 
brief als een 8umhoulè verzonden is, ook licht op deze kwestie. 

Hoe is het contact in deze zaak tussen Rome en Corinthe tot stand 
gekomen 1 Nergens blijkt, dat dit van Corinthe is uitgegaan, dat 
uit die gemeente een vraag gesteld is 122); dat de afgezette pres
byters bij Rome in appèl zijn gegaan of de bemiddeling van Rome's 
kerkleiders ingeroepen hebben. De enige tekst die in deze een 
aanknopingspunt biedt is 47: 7 afJ-r1} 7} à"cn7 oV p.óvov elç 7}p.äç 
Èxw(!YJaEV en daaruit kan men slechts concluderen, dat de Christenen 
in Rome bij geruchte van deze ruzie vernomen hebben, wat bij het 
frequente verkeer tussen die twee steden heel goed begrijpelijk is. 
Maar dat sluit enig officieel verzoek van de Griekse gemeente uit. 
Men moet dus aannemen, dat de gemeente in Rome sponte sua 
tot het zenden van deze brief gekomen is. Hoe heeft Rome de 
moeilijkheden in Corinthe zoeken op te lossen 1 Door het zenden 

110) Een aardig voorbeeld va.n het verschil tuasen "theorie" en "praktijk" 
leest men bij Dio Chrysostomus, Ome. 38, 6: liv dè WfMc; n(!oafJw nEQi Tijc; 
neac; Ttvac; ópovolac;, ToiiTo dMouea p~ T~V pèv ópóvo,av aVT~v d/f" éatITije; 
"aJ.1}v Elva, nurrWUTJTE, Ta dè n(!ae; TOVTOVC; ópovoEiv TOVe; ävO(!wnoVe;, 
° 1e; ópovoEiv qn]p' dEiv, ddtlvaTov Elva, VOP.tG'I'}TE. - Vgl. hierbij Dionysius 
Ha.l., Ant. Rom. X 3, 1: Ta pÈV oW "aTtlÀvGaafJa, Tà neac; àll1jï.ove; ly"ï.TJPaTa 
"ai ptJi. xe1jGau{}a, yvwPTl m(!i TWv "otvwv, WC; vnETtOEVTo ol X(!'I'}Gpot, náVTEe; 
wpoÄ.oyoiiv, ónwe; d'dv ToiiTo yévO'TO "ai Md Ttvwv d(!~apévwv E~EW Toic; hieo,c; 
Ta d,átpO(!ov naVGa'TO Ta aTamáCEW, oV pue(!àv av-roic; naeEÏXEV Mo(!lav. 

111) Vgl. hiervoor, blz. 10 v. 
1BI) Vgl. hierboven aant. 104. 
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van deze sumboulè met het verzoek deze te aanvaarden (58: 2) 
en "de toorn uit te snijden": - - - b,"ó1p1J'r:e T~V- - - oeY~v (63: 2). 
Hoe dat "gewerkt" heeft is ons, omdat we slechts over deze bron 
van informatie beschikken, niet duidelijk, maar uit de contempo
raine wereld kennen we interessante gevallen, hoe dat bij analoge 
situaties in zijn werk ging. 

Een levendige beschrijving van een dergelijke toestand van stasis 
geeft ons Dio Chrysostomus, Orat. 48, 13, gericht tot de inwoners 
van zijn vaderstad Prusa. Hij zegt, dat een grote stad wel een 
tijdlang allerlei tweedracht verduren kan, maar toch is het ver
schrikkelijk: "Beschuldigen de Atheners niet elkaar, zenden ze niet 
mensen in ballingschap, zetten ze niet de ene partij op het kussen 
en jagen ze de andere eraf? Is alles niet blootgesteld aan omwente
lingen als een aardbeving, alles onstabiel, niets bestendig1 Ze zijn 
in zulk een toestand geraakt, dat ze niet eens meer aan hun eigen 
leiders voldoende hebben, maar als bij ongeneeslijke ziekten, dokters 
van buiten nodig hebben". Hier ziet men dus de poppen aan het 
dansen en is hulp van buiten af geboden. 

In 1 Clemens wordt die bij de verdeeldheid in Corinthe door 
Rome gegeven, maar er moest wel gevraagd worden om deze 
sumboulè aan te nemen. Immers, dat was niet vanzelfsprekend. 
Redenaars als Dio konden wel trachten om door hun woorden de 
HOMONOIA te herstellen, maar het was niet gezegd, dat men zulk 
een ongevraagd advies aannam, zoals ons uit een andere passage 
bij Dio (zie boven blz. 36 v.) reeds gebleken is. 

Anders maar niet minder duidelijk is de beschrijving van Plutar
chus in Reipubl. ger. praecepta 32. Hij laat zien, hoe allerlei onder
linge twisten een stad in rep en roer zetten en noemt als taak van 
de politicus ópóvotav ipnoteiv "ai rptÀtav neaç à.u~Ä.ovç àei Toiç 
C1VVOt"OvC1tV, lettJaç tJè "ai tJtXOrpeOC1Vvaç "ai CJvC1p!:vetaV i~ateetV MaC1av. 
Ook hij gebruikt voor die werkzaamheid het verbum ldC1f}at. Het 
beste middel daartoe is "overreding" (netf}w) of Ta naeÉxetv éavTav 
iv Taiç lMatç tJtarpoeaiç fJpeeov tJtaÄ.Ä.a"T~v, àp~VtTOV ini Truv neáJ1:wv 
alTtruv p!:vovTa "ai p1JtJevi neOC1Ttf}!:vTa rpt).ovet"tav P1JtJ' oeY~v. Wie 
zich zo gedraagt, vn1J"ÓOVç l~et "ai TOVÇ ä).).ovç. 

Hier in 1 Clemens treedt niet één persoon op om de rust in 
Corinthe te herstellen, maar de gemeente van Rome. Deze moest 
zich dus laten representeren 123) en doet dit door het zenden van 

188) In de nabespreking vestigden Mevrouw Dr. Mohrmann en Dr. W. 
den Boer in dit verband de aandacht op de rol van de afgezanten der ge
meenten, die Ignatius op zijn reis naar Rome komen bezoeken. Deze "ver
tegenwoordigen" inderdaad de gemeenten. Ignatius, Eph. 2: 1 noemt 
een aantal namen van mensen, die hem opgezocht hebben, ó,' WV :n:ávTaç vpáç 
"aT' d"a:n:~v &lóov. - Magn. 2: 1 i:n:tl oVv ~;ufJfJqv ldeiv vpár; ó,à Llapá ToV 
d;~Éoo vpWv i:n:u,,,ó:noo "al :neeaplJTÉewv d;Iwv - - - (volgen de namen; zij 

195 



48 STUDms OVER DE ZOGENAAMDE EERSTE BRIEF VAN CLEMENS 

drie met name genoemde Christenen (63: 3 lnép:lpaf-lev bè ävb(!aç 

ntar:ovç "ai aWfP(!ovaç eind veór:rJ1:oç àvaar:(!afPÉv7:aç lwç y~(!OVÇ àf-léf-l
nr:wç lv fJf-liv, olnveç "ai f-lá(!r:v(!eç laovr:at f-ler:aev vWiJ", "ai fJwiJv en 
65: 1 r:ovç einear:aJ..f-lévovç àfP' fJwiJv KAavbwv "Ecprj{Jov "ai OvaJ..é(!wv 
Btr:wva avv "ai c.Po(!7:vvánp lv el(!~Vn f-ler:à xaeäç lv 7:áXet àvanéwpar:e 
n(!dç fJf-läç). Wat is eigenlijk precies de rol van dit gezantschap in 
deze zaak 1 Voorzover ik heb kunnen nagaan, is tot heden aan deze 
vraag vrijwel geen aandacht besteed en volstaat men met het ver
melden van het feit. Een auteur ziet op grond van het woord 
"getuigen" in 63: 2 in deze gezanten personen die naar Corinthe 
moesten gaan om dan na terugkeer in Rome voor een rechtbank 
getuigenis af te leggen, opdat op grond daarvan een beslissend 
oordeel geveld kon worden 124). 

In de formulering van de aard en taak van dit gezantschap 
vallen enkele uitdrukkingen op: 

1) de personen worden niet alleen met name genoemd, maar 
ook met opsomming van hun goede eigenschappen geïntroduceerd. 
Zij zijn mensen, die aan hoge eisen voldoen, "betrouwbaar en 
verstandig", wat hen voortreffelijk kwalificeerde voor de taak om 
de "waanzin" (1: 1, 21: 5, 46: 7) van de verdeeldheid te helpen 
wegnemen (voor aWfP(!oveiv in dit verband, zie bijv. Andocides, 
De M ysteriis 109 ... el lfJéAOtf-lev oi noAïr:at aWfP(!oveiv r:e "ai 
óf-lovoeiv àAA~AotÇ en Aelius Aristides, Orat. 42, p. 779 D.), voor wier 
betrouwbaarheid de gemeente van Rome kan instaan, want ze heb
ben hun hele leven lang "onberispelijk" geleefd (voor àf-léf-lnr:wç zie 
44: 3 v.v. ; vgl. ook Hand. 26: 4 v.: dJv f-lèv oVv (Jlwalv f-lov l" 
veór:'YJr:oç - - - 'taaGt návr:eç • /ovbaiot - - - làv fJéAwat f-laer:V(!eiv - - -). 
Dit is dus een "goed getuigenis" 125) en een aanbeveling. Natuurlijk 
zou deze niet nodig zijn geweest, indien ze niet meer te doen zouden 
hebben gehad dan in Corinthe poolshoogte te gaan nemen om ver
volgens in Rome aan de beslissende instantie verslag uit te brengen; 
dan was het voldoende geweest, als men in Rome zelf van hun goede 
kwaliteiten overtuigd was. Kennelijk moeten ze ook in Corinthe 

hebben hem in Smyrna bezocht, Magn. 15). - TralI. 1: 1 bezoek van de 
bisschop Polybiua in Smyrna á)ure p.e Ta näv nMj{}oç vp.wv tv atiTii (}eweûa{}at. 
2) àno&;áp.evoç oVv T1}v "aTd {}eav etWowv &' atiToti lt56çaaa - - - (bij etWow, cf. 
ook het gebruik van de band tussen verschillende steden, waarvan de 
inscripties geciteerd in aant. 135 getuigen). Men kan hierbij ook denken aan 
de regel "de gezondene is als zijn zender" (vgl. daarover K. H. Rengstorf, in : 
Kittel-Friedrich, Theol. Wärterbuch, 1933, Bd. I. S. 415 ff.), die in de 
discu'l8ies over de oorsprong en betekenis van het apostolaat zulk een grote 
rol gespeeld heeft. Maar Clemens wijst daar niet op; hij spreekt van "ge
tuigen". 

124) Zo S. Lösch, Der Brief des Clemens RomanUB, die Probleme und ihre 
Beurteilung in der Gegenwart, in: Studi dedicati alla me'l'7W1"ia di Paolo Ubaldi, 
Milano 1937, p. 187. 

126) Zie daarover Knopf, Kommentar, S. 71. 
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acceptabel zijn; dit impliceert m.i., dat ze daar iets te doen hebben, 
dat verder reikt dan het overhandigen van de brief, dat ze be
trokken zijn bij dat "tot vrede komen" van die gemeente. 

2) deze personen zullen zijn p,á(!TV(!EÇ p,Em;v vp,wv ~ai ~p,wv. 
De groep bestaat uit drie leden; mogelijk moet men hier met 
Fischer 126) wel denken aan de "bijbelse" regel: "opdat op de 
verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa" (Deut. 
19: 15) 127), al wordt hier in 1 Clemens met geen woord van gerept 
of op gezinspeeld. Er staat niet: "zij zullen getuigen zijn tegen u 
bij ons", maar "tussen u en ons", die duidelijk naast elkaar op 
één lijn staan. Kan men hun functie omschrijven met de woorden: 
"sie sollen entscheiden, ob die Korinther auf die Mahnungen der 
Römer gehört haben" 128) 1 Het gaat hier toch niet om "beslissen", 
maar om "getuigen". Ofschoon de commentaren zwijgen over de 
verbinding van "getuigen" met "tussen u en ons", moet wel 
opgemerkt worden, dat deze opvallend, wijl ongebruikelijk, is (tot 
op heden is me geen enkele goede parallel in Griekse teksten onder 
ogen gekomen). Men zou hier aan een Semitisme kunnen denken, 
omdat in het O. T. enkele malen de uitdrukking "getuige tussen mij 
en tussen u" voorkomt. Nu gebruikt de Septuaginta hier niet 
p,E-ra;v, maar àvà p,Éaov. In die teksten 129) treden niet mensen als 

126) J. A. Fischer, a.a.O., S. 105, Ak. 386 a. 
127) Over deze regel in het N.T. zie men de studie van H. van Vliet, 

No single testimony, a 8tudy of the adoption of the law of Deut. 19, 15 par. 
in the New Te8tament, Utrecht 1958. 

128) Zo Knopf, Kommentar, S. 149. Hij verwijst daarbij naar 65: I, doch 
daar wordt alleen gezegd, dat ze bericht moeten geven. - Zie ook von 
Harnack, Einführung, S. 121: "Die Sendung der Männer, die fe8t8teUen 
80llen, ob die Korinthi8che Gemeinde die Mahnung der Römi8chen aU8führen 
wird (ik cursiveer, v.U.), lässet diese als Oberkollegin erscheinen, indessen 
wäre ein solcher Schluss doch unrichtig, da der heilige Geist, in dessen 
Kraft die römische Gemeinde ihre Mahnung ergehen lässt, in einem solchen 
Fall von jeder Gemeinde in Anspruch genommen worden kann und solI. 
Aber wie viele Gemeinden haben den Gemeinsinn und den Mut besessen, 
dies zu tun 1". Dit soort overwegingen kunnen moeilijk als uitleg van de 
tekst gelden! 

129) J. A. Fischer, a.a.O., S. 105, Ak. 396 a verwees naar Gen. 31: 44: 
als Jacob en zijn schoonvader Laban uiteengaan, sluiten ze een verbond 
~al lmat elç pa(!7:v(!wv dvà pÉaov èpoV ~al aov - - - l& ó fhoç pá(!7:vç dvà pÉaov 
èpov ~al aov; er wordt een steenhoop opgeworpen en Laban zegt: ó {Jovvoç 
oV-roç pa(!7:V(!EÏ dvà pÉaov èpov ~al aov G17pe(!OV (46) ... ; nader wordt ver
klaard è:rctfJot ó fJeóç dvà pÉaov Èpov ~al aoV, ön d:rcomfJaópef}a lu(!oç à:rco TOV 
ÉTÉ(!ov (49) - - - ó f}eoç , AfJ(!aap ~al ó f}eoç Naxw(! ~(!tvEÏ dvà pÉaov vpiiJv (52). -
Daarnaast treft men de uitdrukking aan in 1 Sam. 20: 23 bij het verbond 
tussen David en Jonathan: ~al 7:0 di/pa, ö èÀ.aÀ.fJaap.ev èyw ~al aV, lfJov ~V(!WÇ 
P.deTvÇ dvà p.Éaov Èp.ov ~al aov - - - (42) wç c3p.wp.ó~ap.ev fJp.e'iç dp.rpáu(!ot èv c3vóp.an 
Kv(!tov UyOVTeç· KV(!toç [mat P.deTvÇ dvà p.Éaov èp.ov ~al aov ~al dvà p.Éaov TOV 

a:rcÉ(!p.aToç p.ov ~al dvà p.Éaov 7:0V a:rcÉ(!p.a7:óç aov. De paraphrases van deze 
passages bij Josephus, Ant. Jud. werpen geen licht op deze uitdrukking. -
In J osua 22 : 27, 28 vindt men ook de uitdrukking "getuige tussen ... en 
tussen ... " in de Hebreeuwse tekst, maar de LXX heeft hier p.a(!TV(!tov: 
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getuigen op, maar God of een opgeworpen steenhoop is "getuige" 130) 

tussen twee partijen om er op toe te zien, dat deze zich aa.n de 
onder ede bezworen afspraken houden (men zou hier eerder aan 
het woord "scheidsrechter" kunnen denken dan aan "getuige"). 
Hier treft men dus geen zuivere parallel aan; alleen dan zou er 
een analogie met 1 Clem. 63: 3 bestaan, indien daar sprake was van 
"getuigen" tussen de twee strijdende partijen in Corinthe, maar dat 
is niet het geval: ze zijn getuigen tussen de christelijke gemeenten 
in Corinthe en Rome als geheel en ook niet tussen de "oproer
kraaiers" en Rome. Daarom moet de uitdrukking hier een andere 
betekenis hebben, die alleen uit het verband afgeleid kan worden. 

Nu is dat niet zo moeilijk, omdat scherp aangegeven wordt wat 
die gezanten moesten doen. Zij zijn "getuigen" enerzijds van Rome 
bij de Corinthiërs: lva el6ij-r:e, 8n näaa ~f-lîv !peovTiç xai yéyovev xai 
[(FnV Elç 't'à Èv 't'áXEt vf-läç Eler!vwaat (63: 4) en anderzijds van 
Corinthe bij de gemeente van Rome: 8nwç iJänov 't'TJV eVx't'a{av 
xai ÈntnofHJ't'rJv ~f-lîv ele'o/rJv xai óf-lóvotav ànayyé.)..~.watv, elç 't'à 't'áXtOV 
xai ~f-läç xaeijvat nEei 't'ijç EvG't'aiJe{aç VWnv (65: 1). Ze hebben dus 
helemaal niets te beslissen of materiaal voor een aanklacht te 
verzamelen; ze zijn ook meer dan boodschappenjongens. Ze moeten 
in Corinthe getuigenis afleggen van Rome's diepe bekommernis voor 
de goede gang van zaken in Achaje's hoofdstad, en later in Rome 
van Corinthe's hersteL Ze kunnen dat doen want ze zijn er zelf bij 
geweest 131) en hun werkzaamheid heeft alle gewicht, dat aan de 
"getuige" in de Oudheid, zeker in het jonge Christendom 132), 

toegekend werd: wat zij over en weer verklaren is wààr. M.a.w. ze 
moeten plechtig uitdrukking geven, hoe serieus Rome's aansporing 
tot HOMONOIA was en hopelijk ook spoedig de verzekering kunnen 
terugbrengen van Corinthe's daadwerkelijke eendracht. 

Dit gezantschap van Rome naa.r Corinthe om bij te dragen tot 
het herstel van de HOMONOIA is geen exceptioneel geval, door 
die christelijke gemeente voor deze speciale gelegenheid bedacht. 
Men had met het zenden van die brief kunnen volstaan, maar doet 

een altaar iva rJ ToVTO JAU(!TV(!'OV dvà JAéaov 1}JAwv "al vJAWv "al dvà JAéaov TWv 
yevtWv 1}JAWv JA~' 1}JAfÏÇ - - - (28) - - - JAU(!TtJeWv lam dvà JAéaov VJAWv "al dvà 
JAéaov 1}JAWv "al d"à JAéaov TW" vlw" 1}JAWv, vgl. hierbij Josephus, Am. Jud. V 
I, 27, §§ 112-113 aVJApolov - - - TtHJA.q(!lOV - - - JAáeTVç fJ'iJJAiv TOV bd TOUI1Ît'l1 
TOv PWJAOv alTiq. "aTaa"wáaa, yévO'TO Ó (hoç d;WX(!Ewç. 

180) Over "God als getuige" in het N.T. zie H. Strathma.nn, in: G. 
Kittel-G. Friedrich, Theol. Wörterbuch, Bd. IV, 1942, S. 494; maar dit is 
geen specifiek "bijbelse" voorstelling, want ook in de Griekse litteratuur 
vindt men hiervan veel voorbeelden. 

111 ) Voor een betrouwbaar get~enis zijn beslissend horen èn zien naar 
de in de Oudheid gangbare opvattmg. 

181) Men denke aan de rol van "getuige" zowel in Lucas' Handelingen 
als in de johanneische geschrüten; zie daarover o.a. het in aant. 130 ge· 
noemde artikel van Strathma.nn. 
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dit niet, doch zendt drie "getuigen". Er zijn duidelijke aanwijzingen, 
dat de gemeente van Rome hiermee handelde in overeenstemming 
met bestaande gebruiken. 

Aelius Aristides, Orat. 44, p. 833 D. herinnert zijn gehoor in 
Rhodos aan een stukje geschiedenis, hoe, toen hun voorvaderen eens 
met elkaar overhoop lagen, de Atheners een gezantschap zonden, 
en zegt dan, dat nu de Rhodiërs hem, Aristides, moeten beschouwen 
als de spreekbuis van het gezantschap uit àlle steden, dat oproept 
tot beslechting van de twisten 133). En hierbij bedenke men, dat 
Aristides zijn optreden als het geven van een 8umboulè beschouwt 
(zie boven, blz. 35). 

Nog veel interessanter is het getuigenis van een aantal inscripties 
uit de voor-christelijke tijd 134). Het betreft hier rechters, wier 
uitstekende kwaliteiten geroemd worden (uaÄouàya{}óç) en die op 
verzoek van de ene naar de andere stad gezonden worden ( à:rwad.l..l.w) 
om daar als onpartijdige arbiters orde op zaken te stellen en de 
eendracht in de stad, verstoord door allerlei processen, tot stand te 
brengen. De terminologie is in de verschillende gevallen vrij 
constant, zoda.t men hier wel met een vast instituut te maken heeft. 
Men zie bijv. de briefwisseling tussen Priene en laaos (Inschriften 
von Priene, ed. F. Hiller von Gaatringen, Berlin 1906, Nr. 53-54): 
bCêtMJ ó Mf/wÇ ó II(!t'YJvlwv lv Te 'l'oiç neÓTeeOV xeÓVOlç êVvOVÇ wv uai 
qJt.l.oç dtêTékt ual vVv à~twaáv'l'wv fJflwV MoaTei.l.at lJtuaa-r~v MéaTetÀêv 
l1.11d(!a uaÄàv uai àya{}àv • H(!oueá'l''YJv "Avd(!tov öç naeaYêVÓflêVOÇ 'l'àç 
flÈv avvlÀvaê 'l'WV dtuwv oV{)Èv l).).mwv n(!OOvfltaç, à)')'à näaav anovMJv 
nOtoVflêVoÇ rva av).).v{)Év-raç ol àv-rtdluot 'l'à n(!àç aV'l'ovç flê'l'à óflovotaç 
nOÀt'l'eVwvrat, 'l'àç dê dtéu(!wêv dtualwç uû. (citaat uit Nr. 53) 135). 

188) Aelius Aristides, Orat. 44, p. 833 D.: ToaoÎiTov "weav ?i GTáatç Taiç 
,wkat Hal ToaOÎiTov àyaDOv Ta {}é).uv wç TáXtaTa navaaa{}at, el tJè tJei "al nvv 
vpnÉi!wv neOYóvwv 'A.(!yElaw dvapvfJa{}ijvat, Àiynat "al TomOVÇ Ta.(!axfJévraç 
Èv dll7]Àotç, 'A61Jvalwv n(!Éa{1Ewv àqJt"opÉvwv wç aVTovç "al tJttJaÇáVTWV wç aVTol 
Tà aqJhE(!' aVTWv lfJeno, tlna"ovaat "al T?}V GTáaw i"notJclw dvaÀÓVTaç náÀtv elç 
TaVTOV iMJeiv. Enkele punten heb ik hier gespatieerd, omdat zij interessante 
parallellen met 1 Clemens vertonen: TáXtGTa, zie boven aant. 35; àvapV1JafJijvat 
vgl. 1 Clem. 53: 1 (waar Aristides verwijst naar de Griekse geschiedenis, 
herinnert Clemens aan de H. Schrift, zie boven blz. 39); voor tlnweovaat 
vgl. beneden blz. 52. - AeliuB Aristides, Orat. 44, p. 833 D.: vVv TolVV1l 
- - - na.(!à naaWv TWv nóÀEwv TOVTWV X(!?} voplCEtv n(!Ea{lelav "Otv?}v ij"EW wç 
tlpáç inl Tàç tJtaÀvaEtç neo"aÀovpÉv1JV, n(!o1Jyo(!eiv tJè ?ipáç avv&opÉvooç ä 
voplCopev náVTfJ (lÉÀnGTa tlpiv Elvat. 

184) Zie daarover W.W. Ta.rn-G. T. Griffith, Die Ktdtur der heUeniBtiBchen 
Welt, Da.rmsta.dt 1966, S. 104 f. 

136) Andere voorbeelden zijn de volgende: Inschriften van Priene, Nr. 61: 
dnÉGTuÀap n(!oç ?ipáç tJ",aGTàç "aÀovç "àyafJoVç, "af}ón ",çu.óaapev (volgen 
de namen) ol na.(!ayevópevot Tàç pèv tJti"(!tvav TWV tJ",wv defJwç "al tJ",alwç 
dnà náVToç TOV {1ÉÀnGToo, Tàç tJè tJtÉÀvaav, iaooç aVToVç na.(!aI1xópevOt Toiç tJ,a
qJE(!OpÉvO,ç, lanEVaav tJè "al ToVÇ tJ,aqJE(!OpÉvOVÇ àno"aTaaTijaat elç ópóvowv, 
inO'7]aaVTO tJè "al T1}v dvaGT(!oqn}v T1}v na.(!' 1}piv pnà náa1Jç w"oaplaç "al 
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Hieruit ziet men dus, hoe er vriendschappelijke betrekkingen tussen 
die steden bestonden die er toe konden leiden, dat een verzoek 
gedaan en ingewilligd kon worden om rechters te zenden die door 
hun onkreukbaar optreden de bestaande moeilijkheden tot een 
oplossing wisten te brengen. De overeenkomst met de situatie in 
1 Clemens bestaat dus in de band die tussen de beide steden bestaat 
(vgl. bijv. de aanhef), de missie van bepaalde mensen, die om hun 
uitnemende eigenschappen aanbevolen worden, het herstel der 
gemeenschap (vgl. ook 48: 1), maar er is ook verschil: er is géén 
vraag om hulp geweest van de zijde van Corinthe en er blijkt 
nergens, dat deze gezanten door hun optreden de verzoening tussen 
de strijdende partijen tot stand moeten en zullen brengen. Juist 
door de vergelijking spreekt dit laatste feit des te sterker. 

Maar deze gezanten hebben ook niet de taak om rapport over de 
situatie in Corinthe uit te brengen, opdat de een of andere instantie 
in Rome kan beslissen. Bij hun terugkeer zullen ze, zo wordt 
gehoopt, kunnen berichten, dat de zaak in Corinthe weer in orde is. 
Maar de gemeente dààr moet zelf tot een oplossing van de moeilijk
heden komen. We wezen reeds vroeger (zie blz. 33 v. v.) op het karakter 
van deze brief als een sumhoulè. Daarin werd door het middel van 
"overreding" getracht een goede raad te geven om een einde aan 
moeilijkheden te maken of om mensen tot een besluit te brengen. 
Doorgaans wordt niet de imperativus gebruikt, maar de adhorta
tivus, waarbij het gebruik van de lste persoon meervoud op
vallend is. Als hier gehoorzaamheid gevraagd wordt, is dit aan de 
wil en woorden van God, zoals die in de H. Schrift uitgedrukt 
zijn. Daaraan weet ook de schrijver zelf zich onderworpen (9: 1, 
13: 3, 14: 1). Ook 63: 2 vn~'Xoot yevóftevot Toiç vg/ r;ftwv yeyeaftftivotç 
t5tà Toi! áytov nveVftaTOç is daar niet mee in strijd, want deze tekst 
moet gelezen worden naast 59: 1 éàv CJi Ttveç à1let-&fJa(J)at Toiç vn' 
aVToV CJt' r;ftwv ele'YJft&otç. Bij het gebruik van vn~'Xooç vergelijke men 

ÓI1WT1}TOÇ. - Nr. 8 verzoek van Priene aan de Phocaeers: ànÉI1T:EtMv fJp,iv 
ávt5eaç "cz).otlç "ai dyal10tlç à'XóÀotrOa :n:eánonaç TU :n:eoç TOV Mjp,ov aVTWv v:n:ae· 
XoVl1V eVvoEq., oZ TE :n:aeayevóp,evol t5/"al1T:al :n:ál1av :n:aeÉI1XOVT:O rplÀonp,lav :n:eoç TO 
&aÀvEtv TotlÇ tv Toiç ty"ÀTJP,al1lv önaç, "ai Tàç p,èv ét5t"al1av TWv &"wv Tij) V'TJrprp 
"mà TotlÇ vóp,ovç öel1wç' Tàç t5i I1vvÉÀVI1av lIJwç "ai &"atwç, el ç ó p, Ó v 0 la V "a i 
:n:eol1vp,lav :n:eoaleOVp,EVOI TOp, IIel1}vÉwv "al1tIJTaval. - Inscr. Graec. 
VII 21 uit Megara, besluit van raad en volk: é:n:EWfJ ànol1T:EIÀánwv áp,wv 
:n:(}EIJfJeiÇ Èç Méyaea :n:E(}i t5I'Xal1T:1}(}iwv alTTJIJlOç, Meya(}eiç t5i fJoVÀÓp,evOI &aT1}(}eiv 
Tàv &à :lt(}oyóvwv v:n:á(!xovIJav rpl).{av Taiç :n:ÓÀEIJ/V :n:OT' àÀÀáÀaç lt5w"av &"al1T:àç 
"ai v:n:oy(}ap,p,ada dvt5(}aç "aÀovç "al àyal1otlç, 0 ZnvEç :n:aeayev6p,evol Táv TE :n:aeE
:n:W1]/Jtav "al ával1T:eorpTJv È:n:OITJIJano à~lwç é"ad(}av Tàv :n:o).{wv "al TOVÇ lXOVT:aç 
Tàç t5I'Xàç IJvvÉÀvIJav "ai elç Óp,ÓVOlaV "aTÉIJTaIJaV IJ:n:ovt5àç "ai rplÀonJliaç oVl1èv 
ÈUmÓVT:Eç. - Zie ook Inscr. Graec. XI 4, 1052; XII 5, 722; XII 7, 15; In-
8chriften aus Magnesia am Mäander, ed. O. Kern, Berlin 1900, Nr. 101: 
- - - elç ó/Jóvolav à:n:o"aI1IIJTávT:Eç TO :n:o).{TEVJla, È:n:olTJIJano t5è "ai T~V 
:n:aeEnW1]/J{av "aÀ~ "ai EVIJXTJ/Jova "aT' à~lav àp,rpOTÉeWV TWv :n:ÓÀEWV - - -. 
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ook de aanwending bij Plutarchus (boven blz. 47) . Niet Rome snijdt 
af, maar de gemeente in Corinthe moet zelf handelend optreden om 
de goddeloze verdeeldheid uit te snijden. Op degenen die de oorza.ak 
van de twis~n zijn wordt een beroep gedaan om weg te gaan en 
te doen wat de nÄfj1}oç, d.i. de gemeente 136), opdraagt (54: 2). 
Mochten ze toch doorzetten en ongehoorzaam zijn, dan worden ze 
bedreigd niet met de banvloek van Rome, maar met de oordelen 
die het Woord Gods uitspreekt (58 : 1, 59: 1); er wordt gewezen 
op de "gevaren" die men loopt 137) . De gemeente van Rome spreekt 
niet "in de naam des Heren", maar wijst telkens op de Schrift 138). 

Dit alles is in volledige overeenstemming met de woorden van 
56: 1, waarin de gemeente van Rome duidelijk haar taak en plaats 
in deze zaak aanwijst en een afdoend antwoord geeft op de vraag, 
hoe men daar de relatie zag: -YJIU:'iÇ oVV ÈVT:vxwp,ev neel nov lv nvt 
naeanT:wp,an vnaext1vT:WV, önwç ~o1}fj aVT:o'iç lme{xew xal T:anetvo
q;eoaVvrJ eiç T:O eleat aVT:ovç p,ij -YJlûv, w.Äà n!> 1}eUllwn T:oV 1}eav. 

Hier wordt ieder mogelijk misverstand opgeruimd: de "op
roerigen" in Corinthe moeten gehoorzamen aan Gods wil en niet 
aan Rome. Het zenden van deze 8umboulè gaat gepaard met gebed 
tot God, Die alleen de harten veranderen kan. 

Vraagt men naar het motief, dat Rome's gemeente tot dit schrijven 
gebracht heeft, dan biedt, naar ik meen, de uitspraak in 59: 2 het 
antwoord. Nadat gewezen is op het grote gevaar, dat zij lopen die 
aan Gods Woord ongehoorzaam zijn, wordt gezegd: "maar wij 
zullen onschuldig zijn aan die zonde en zullen aanhoudend bidden 
en smeken, dat de Schepper aller dingen het vastgestelde getal van 
Zijn uitverkorenen in de hele wereld ongerept zal bewaren". 
Daarmee zet de gemeente in Rome voort wat ook Corinthe toen 
het nog "in vrede" leefde en niet door de twisten verscheurd 
werd gedaan had (2: 4) 139). Door twisten zoals die in Corinthe, 
bestaat er gevaar voor de totaliteit van Gods uitverkorenen. 
Waarom moet zo uitdrukkelijk deze verklaring van onschuld 

136) Voor nÄijDoç in de betekenis van "volk" in juridische zin, zie G. 
Delling, in: Kittel-Friedrich, Theol. Wörterbuch, 1959, Bd. VI, S. 274 ff. 

137) Zie boven, blz. 39. 
138) Zie boven, blz. 40. - B. Altaner, a.a.O., S. 537 f. verwees in zijn 

kritiek op het artikel van Van Cauwelaert naar brieven van latere bisschoppen 
aan Rome, die tot op de tijd van Damasus in de 4e eeuw dezelfde stijl als 
1 Clemens vertonen. Aangezien deze geschreven zijn door mannen, die zich 
van de bijzondere apostolische macht van Rome bewust zijn, concludeerde hij , 
dat ditzelfde ook bij Clemens het geval zou zijn. Het zou een apart onderzoek 
vereisen om deze latere brieven met het oog op hun litteraire genre te 
plaatsen. Voor 1 Clemens gaat de gevolgtrekking niet op, omdat hier de 
samenhang met en de aard van het sumbouleutikon beslissend is. 

139) Zie daarover mijn artikel, waarnaar verwezen is in a.a.nt. 91. 
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afgelegd worden 1 Was de waarschuwing hier niet, evenals op andere 
plaatsen van deze brief, voldoende 1 Het gaat om de zonde van 
ongehoorzaamheid "aan wat door God gezegd is door onze be
middeling". Maar hoe zou er hier sprake kunnen zijn van eventuele 
schuld, wanneer men zelf de woorden Gods doorgeeft 1 Van moeilijk
heden soortgelijk aan die welke in Corinthe te vinden waren is in 
Rome geen sprake. Is het dan een plechtige verklaring ten aanzien 
van de toekomst : dat Rome nooit of te nimmer zoiets zou doen 1 
Maar in 7: 1 wordt uitdrukking gegeven aan het diepe besef, 
dat men weet in dezelfde strijd te staan als de Corinthiërs. 

De zin van 59: 2 wordt duidelijk door enkele andere teksten in de 
overweging te betrekken : a) 46: 2 v. v., waar verklaard wordt, dat 
de "uitverkorenen" zijn de onschuldigen en rechtvaardigen, die 
blijkens het voorafgaande hoofdstuk altijd het slachtoffer van ver
volgingen zijn. Naar het woord van Ps. 18: 26 v.v. moet men met 
hen verbonden zijn: b) 35: 6, waar de schrijver Paulus' woorden 
uit Rom. 1 : 32 tot zijn eigene maakt, als hij zegt, dat niet alleen 
zij die zonden doen bij God gehaat zijn, maar ook zij die met deze 
mensen instemmen, wat met een citaat uit Ps. 50: 16 vvo ge
adstrueerd wordt, waarin de woorden staan: "Die zonden hebt gij 
gedaan en ik heb gezwegen; gij hebt aangenomen, wetteloze, dat 
ik aan u gelijk zal zijn". Rome wil niet schuldig zijn volgens de 
regel: "wie zwijgt stemt toe". Ze is diep doordrongen van de 
eenheid (47 : 6) en zou daarom, wanneer ze niet sprak, delen in de 
zonde der verdeeldheid en ongehoorzaamheid aan Gods Woord. 

Rome zendt deze 8umboulè tot ontlasting van eigen geweten. 
Terecht zag daarom van Cauwela.ert hier een daad van christelijke 
solidariteit 140). 

Die verbondenheid springt ook in het oog, wanneer men ziet, 
dat het doel dat dit schrijven hoopt te bereiken en dat onder 
woorden wordt gebracht in 63 : 2 met de adhortativus 1~~ÓvnJTe TYp! 
d{}éftL-rov -rov C~Àovç vftwv oeY~v eigenlijk al eerder genoemd is, 
maar dan weer in de lste persoon meervoud: 48: 1 l~áewftEV om, 
ToV-rO Iv -ráXeL 141) , gevolgd door een opwekking tot gebed ~al 
neoanéawftEV -rep c5eanó-rn ~al ~ÀavaWftEV [~eTeVoVTEÇ av-róv, önwç 
lkwç yevóftevoç Im~a't(l)J.ayfj ijftLV "al lnl T~V aEftvYJv TijÇ rptÀaëJeÀrp{aç 
vftWV áyvYJv dyw~v Mo~a-ra(JT~an ijftäç (vgl. hierbij ook de teksten in 
nt. 135). Dit herhaalde "ons" is significant. En duidelijk wordt hier 

1(0) Zie Van Cauwela.ert, l.c., p. 275 88. (vgl. boven, blz. 10). Zijn hoofd· 
argument, n.l. de besta.Bnde betrekkingen tUBSen de 8teden Rome en Corinthe 
a.cht ik echter in deze niet relevant. 

141) Over dit b TáXe, zie boven a.a.nt. 35 en 133; ook in Plutarchus, 
Reipubl. ger. praec. 32 van het "genezen" van de 8ta8is : 8nwç Td ",b oodè 
8lwç lcrra', Td dè navlJeTa, TaXÉwç - - -. 
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weer zichtbaar, dat het herstel niet van of door mensen verwacht 
wordt, doch van Gods daad der verzoening moet komen 142). 

Tenslotte dient nog een woord waarmee de demarche van Rome 
wordt omschreven, besproken te worden. Daarmee keren we terug 
tot het uitgangspunt van deze studie. Tot nu toe bleef een bepaling 
van het begrip l'JItev~IÇ in 63: 2 (zie boven, blz. 13) achterwege. 
Over de vertaling bestaat een grote mate van verscheidenheid: 
"Mahnung" (Knopf); "mahnende Eingabe" (von Harnack); 
"exhortatio" (Funk); "invitation" (Hemmer) ; "appeal" (Light
foot); "prayer" (Clark) ; "Bitte" (Fischer); "plea or petition" 
(R. M. Grant)l43). In de oude Latijnse vertaling vindt men de weer
gave "denuntiatio", in de Syrische "gebed en aansporing". Enkele 
van deze vertalingen moeten terstond terzijde gelegd worden, 
omdat daarvoor in het Griekse spraakgebruik 144) geen aanknopings
punt te vinden is. Serieus te overwegen zijn alleen "bede" of 
"petitie", omdat het woord in die betekenis dikwijls voorkomt, 
maar dan bij voorkeur, zoals Bauer terecht opmerkt, in de relatie 
van onderdanen tot koningen. 

Aangezien het verbum È'JIwYXá'JIw in 56: 1 van een voorbede tot 
God gebruikt is 145), zou men hier kunnen denken aan het gebed in 
60: 4 óoç ÓI'Ó'JIOla'JI "ai ele~'JI1J'JI -YJl'i'JI Te "ai náGI'JI Toiç "aTOI"OVGI'JI 
T~'JI yij'JI maar dat is toch hoogst onwaarschijnlijk. Immers, er staat 
hier, dat de Corinthiërs iets moeten doen, n.l. È""ó"P'YJTe T~'JI - - - oeY~'JI 
volgens de l'JITeV~IÇ en niet iets als "Moge God u de kracht geven ... " 

142) Zie over "verzoening" als herstel van de HOMONOIA het citaat 
van Plutarchus, Reip. ger. praec. 32 (boven, blz. 47) en bijv. Dio Chrysosto. 
mus, Orat. 38, 48 ón pÈV "ai À.tJUtTeÀ.1juat Taiç n6À.eutv 7} "aTaÀ.À.arr) YEV6pévr] - - -
49 15taÀ.À.ayMwv vpänl" Dio Cassius, Hist. Rom. XLIV 25, 3 "aT1'}À.À.ái'77uav. 
Dit onderwerp zal in de tweede studie nader ter sprake komen. 

143) Knopf, Kommentar, S. 149; von Harnack, Einlührung, S. 48; 
F. X. Funk, Patrum Apo8tolicorum Opera 2, Tübingen 1901, I p. 183 (met 
op p. 182 de toelichting, dat het woord bij christelijke schrijvers dikwijls 
"gebed" betekent, maar hier beter door "aansporing" vertaald kan worden 
onder verwijzing naar 2 Clem. 19: 1); H. Hemmer, Les Pères Apo8toliques 2, 

Paris 1926, 11 p. 131; J. B. Lightfoot, Ap08tolic Father8 2, 1 1, p. 185 (mogelijk 
acht hij ook met het oog op 1 Tim. 2: 4: 5 en Hermas, Mand. X 2 de vertaling 
"gebed", zoals dit in c. 60 gegeven is); W. K. Lowther Clark, The Fir8t 
Epistle ol Olement to the Oorinthians, London 1937, p. 85; Fischer, a.a.O., 
S. 105; R. M. Grant, l.c., p. 98. 

144) Zie het materiaal in Liddell-Scott, l.c., p. 576; Bauer, Wörterbuch, 
Sp. 532; O. Bauernfeind, in: Kittel-Friedrich, Theol. Wörterbuch, 1969, 
Bd. VIII, S. 244 f.; G. W. H. Lampe (ed.), A patri8tic Greek Lexicon, Oxford 
1962, p. 482. 

145) De tekst luidt a.h.v.: "ai 7}peiç oVv MV'X,WpEV neei YeOV lv TWt 
na.eannhpan vnae'X,6VTWV· dit is normaal Grieks gebruik, zie de woordenboeken, 
waarnaar in de vorige aantekening verwezen is. - Voor het gebruik van 
notûuf}m + subst. als omschrijving van het verbaal begrip, in 63: 2, zie Liddell
Scott, l.c., p. 1428, 11 5; W. Bauer, Wörterbuch, Sp. 1354 f. 
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Maar als Clemens zich dan richt tot de Corinthiërs is zijn verhouding 
tot hen weer niet zo onderdanig, dat hij een "petitie" tot hen richt, 
zoals onderdanen tot een koning. Het woord komt ook voor in 
2 Clemens 19: 1, de oudste bewaardgebleven christelijke preek: 
àvaywwmew vf-liv lv'Uv~w elç 1'0 n(!oaéxew 1'oiç yey(!af-lf-lÉvotç, waar 
evenmin van een "bede" sprake is. Bauernfeind laat daarom terecht 
deze verklaring als "request" schieten en geeft voor 2 Clem. 19: 1 
de vertaling "Ansprache", voor onze tekst echter "Anliegen" . De 
lexicograaf Hesychius geeft voor ëv'Uv~tç de omschrijving naeá

'XA'YJUtÇ 146); dat zou voor onze brief niet slecht passen. Bij Dionysius 
HaL, De Thucydide 50, waar van een bepaalde archaïserende 
schrijftrant gezegd wordt, dat hij niet geschikt is 1'oiç f-lèv neoç 
1'àç oXAt'Xàç Èv'Uv~etç naeeu'Xevauf-lÉvotç 'Xat 1'à M'Xata Myovutv, maar 
wel voor historische verhandelingen, heeft het de betekenis van 
"uiteenzetting" of "toespraak". Volgens Philodemus, Rhet. IV, 
col. 41 (ed. S. Sudhaus I, p. 222) kende een zekere Demetrius bij 
zijn indeling van de rhetorische genres ook het enteuktikon: el f-lèv 

Aaf-l{3ávEt 1'ov 1'oiç nAf}{}eUtV Èv'Uv'X't't'Xov 'Xat 1'ov 'Xa1'à n(!eu{3etav 1'oiç 
I5vváu't'atç; voorzover ik heb kunnen nagaan, is hem in dit opzicht in 
de rhetorenscholen geen succes beschoren geweest, maar voor ons 
doel is deze tekst interessant, omdat hij ons de tweezijdigheid van 
deze Èv'Uv'X't't'Xóç doet zien; hij kon dus niet alleen aan de macht
hebbers, maar ook tot de nAij{}oç gericht zijn (vgl. ook bij Dionysius 
OXA,'XÓÇ). Zulk een uiteenzetting over "vrede en eendracht" gaf de 
gemeente van Rome aan de nAij{}oç van Corinthe (vgl. 54: 2 147)). 

Maar hoe men het ook draait of keert, van een superioriteitsbesef 
is hier geen sprake. 

Samenvatting 

Naar zijn litteraire genre behoort 1 Clemens volgens de aan
wijzingen die hij zelf geeft, geïnterpreteerd naar het spraakgebruik 
van zijn tijd, tot het uit de antieke rhetorica bekende sumhouleutikon 
genos. Daaruit laten zich bepaalde eigenschappen van dit geschrift 
en zijn "Sitz im Leben" verklaren 148). Bij de stasis, die in de 
christelijke gemeente van Corinthe ontstaan is, geeft de gemeente 
in Rome een "advies" door overreding om weer tot "vrede en 
eendracht" te komen. 

146) Hesychius, Lexicon, ed. M. Schmidt, Jena 1858-1868, s.v. 
147) Voor dit gebruik van :nJ..ii'fJoç, zie aant. 136. 
148) De vraag naar de opbouw van 1 Clemens kan eerst in de volgende 

studie behandeld worden, nadat eerst de relatie van deze brief tot de Griekse 
opvattingen over HOMONOIA vastgesteld is. 
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