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Keizer Augustus en de Griekse atletiek∗ 
 
Summary: The age of Augustus was a period of profound change in many respects. During the reign of the first 
emperor the scene was set for far-reaching developments in politics, religion, literature, architecture and 
ideology. At the same time, it had a lasting impact on the Graeco-Roman sports culture in general and Greek 
athletics in particular. The attitude and behaviour of the first Roman emperor towards athletic festivals, athletes 
and their guilds laid the foundations for an imperial policy that was to be adopted by many of his successors. 
This article aims to explore the developments that took place under Augustus and reinvigorated the ancient 
sporting landscape, thereby eventually integrating the city of Rome and Italy within the world of traditional 
Greek athletic festivals. 
 
Inleiding 
 
Keizer Augustus blijft een raadselachtige figuur. In weerwil van de enorme stortvloed aan 
recente publicaties, uiteenlopend van specialistische deelstudies tot veelomvattende 
biografieën en overzichtswerken1, onttrekt nog veel van zijn (bestuurlijk) handelen zich aan 
onze waarneming. Dit geldt in hoge mate voor Augustus’ houding ten aanzien van een 
verschijnsel dat ten tijde van het vroege principaat een belangrijke maatschappelijke rol 
vervulde, namelijk sport. De laatste jaren is de bestudering van de antieke sportgeschiedenis 
in een stroomversnelling geraakt, waarbij vooral de sportcultuur van de Romeinse keizertijd 
zich in een toenemende belangstelling mag verheugen. Steeds meer klinkt het besef door dat 
de eerste drie eeuwen van onze jaartelling werden gekenmerkt door een sportieve 
bloeiperiode die de vergelijking met het vaak geïdealiseerde klassieke tijdvak moeiteloos kan 
doorstaan.2 

Het fundament voor deze bloeitijd werd gelegd tijdens het principaat van Augustus. Net als 
op tal van andere terreinen was het zijn innovatieve optreden dat de Grieks-Romeinse 
sportcultuur van nieuwe impulsen voorzag en het kader schiep waarbinnen het beleid van veel 
van zijn opvolgers vorm zou krijgen. Dit artikel beoogt de sportieve ontwikkelingen in kaart 
te brengen die door en onder Augustus in gang zijn gezet en die de antieke sportcultuur van de 
daaropvolgende vier eeuwen grondig hebben beïnvloed. Na een (korte) inleiding zal de 
aandacht in het vervolg van deze bijdrage uitgaan naar de Griekse atletiek. 
 
Inleiding: spelen zonder weerga 
 
Directe informatie over de persoonlijke voorkeuren en de bestuurlijke houding van Augustus 
ten opzichte van de sport is schaars. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat de schrijvende 
elite niet geacht werd over sportieve zaken te berichten. Een positieve uitzondering op deze 
regel vormt het werk van Suetonius. Deze onvolprezen veelschrijver, met een scherp oog voor 
fait divers, besteedt in zijn keizerbiografieën veel aandacht aan spectacula, spelen en 
volksvermaak. Zijn oprechte belangstelling voor dit thema blijkt ook uit twee van zijn andere, 
helaas niet overgeleverde werken: Griekse spelen (���������	
����������	
�����) en Spelen 
en wedstrijden bij de Romeinen (���������	
������ �
�������� ��� ���
 ������� �)3. Suetonius’ 
biografische schets van Augustus vormt dan ook een ideaal uitgangspunt voor een 
beschrijving van diens betrokkenheid bij de sport.�
 

                                                
∗ Ik dank Fik Meijer en Hans van Rossum voor hun waardevolle commentaar op eerdere versies van dit artikel. 
1 De bibliografie in Galinsky (2005) geeft een goed beeld van deze overdaad. 
2 Voor de meest recente inzichten, zie de bijdragen in het tijdschrift Stadion 24.1 (1998); verder König (2005). 
3 Beide titels worden genoemd in de 10e eeuwse Suda (s.v. �� �������). Voor discussie en verdere 
verwijzingen, zie Wallace-Hadrill (1983) 43-45. 
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Meteen aan het begin van zijn rubriek ‘schouwspelen’ wordt de grote betekenis van 
Augustus’ principaat op dit terrein kernachtig samengevat: ‘De spelen die hij gaf overtroffen 
die van al zijn voorgangers in aantal, gevarieerdheid en luister’ (Spectaculorum et assiduitate 
et varietate et magnificentia omnes antecessit).4 Vervolgens volgt er een indrukwekkende 
opsomming van de talloze vormen van vermaak die Augustus gedurende zijn lange 
heerschappij aan de Romeinse stadsbevolking presenteerde: gladiatorengevechten en 
jachtpartijen op een ongekende schaal (waarbij 10.000 personen in het strijdperk traden en 
3500 dieren de dood vonden), toneelvoorstellingen, wagenrennen en zelfs een grandioze 
zeeslag (naumachia) in een speciaal daarvoor gegraven meer.  

Hoewel grootschalig volksvermaak voor Romeinse keizers natuurlijk in de eerste plaats 
een belangrijk politiek middel was om hun populariteit bij het volk te vergroten, lijkt 
Augustus er op het persoonlijke vlak niettemin veel plezier aan te hebben beleefd. Volgens 
Suetonius (Augustus 45.1) maakte hij ‘er geen geheim van dat de spelen hem fascineerden en 
kwam hij daar meermalen rond voor uit’ (‘qua teneri se neque dissimulavit umquam et saepe 
ingenue professus est’). Iets verderop valt te lezen dat zijn aandacht vooral uitging naar 
boksers, waarbij hij geen onderscheid maakte tussen lokale professionals (pugiles Latini) en 
straatvechters die in groepsverband strijd leverden in massagevechten (catervarii). 

Datzelfde enthousiasme gold in zekere mate ook voor een volksvermaak dat in de tijd van 
Augustus nog relatief onbekend was in Rome, namelijk sportwedstrijden à la Grecque. Dit 
verschijnsel, dat de Romeinen gewoonlijk aanduidden als athletarum certamen dan wel 
gymnicum certamen5, was sterk geworteld in de festivalcultuur van de Grieks-hellenistische 
wereld en kon daar bogen op een eeuwenoude traditie. De Romeinse spelen waren anders van 
aard. Ze bestonden uit toneelvoorstellingen (ludi scaenici), wagenrennen (ludi circenses), 
jachtpartijen (venationes) en gladiatorengevechten (munera) en kenden – een enkele 
uitzondering daargelaten – geen hardlooponderdelen en vechtnummers als worstelen en 
pankration6. Bovendien lagen de sociale verhoudingen in Rome geheel anders. Waar het in de 
Griekse wereld vrije burgers waren die tegen elkaar in het strijdperk traden, werd het 
Romeinse volksvermaak gedomineerd door slaven en vrijgelatenen, wier onvrije status – in 
weerwil van hun dikwijls grenzeloze populariteit – hen tot een gemarginaliseerde groep in de 
samenleving maakte. 

Dit scherpe onderscheid tussen specifiek Griekse en Romeinse vormen van vermaak zou in 
de laatste twee eeuwen van de republiek geleidelijk vervagen. Met de incorporatie van 
Griekenland in het imperium Romanum vonden tal van Griekse cultuurproducten hun weg 
naar Rome. Tengevolge van dit culturele interactieproces onderging ook de Romeinse 
sportcultuur Griekse invloeden. De allereerste Griekse atletiekwedstrijd in de rijkshoofdstad 
vond in 186 v. Chr. plaats. In de daaropvolgende eeuw ontwikkelden triomfspelen zich tot hét 
podium voor optredens van Griekse atleten in Rome. Zo liet Sulla in 80 v. Chr. als onderdeel 
van zijn ludi victoriae Sullanae Griekse sportwedstrijden houden. Door veel prijzengeld uit te 
loven slaagde hij er daarbij in de beste atleten aan de start te krijgen, met als gevolg dat de 
Olympische Spelen het dat jaar zonder deelnemers moesten stellen.7 De frequentie van 
atletiekwedstrijden werd daarna nog meer opgevoerd totdat ze onder Julius Caesar hun status 
van randverschijnsel waren ontgroeid. Hij liet naar aanleiding van zijn triomf bij Pharsalus 

                                                
4 Suetonius, Augustus 43.1 (vert. D. den Hengst). Dit oordeel weerklinkt ook in de Res Gestae Divi Augusti, het 
politieke testament van Augustus dat na zijn dood openbaar werd gemaakt (e.g. RG 22; RG appendix 4). 
5 In literaire teksten en inscripties treft men daarnaast ook andere aanduidingen. Een overzicht van de 
uiteenlopende atletische terminologie is te vinden bij Crowther (2001) 78-81. 
6 Een mengeling van boksen, worstelen en judo; vergelijkbaar met het moderne freefight.  
7 Appianus, BC 1.99. 
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drie dagen lang atleten optreden in een speciaal voor deze gelegenheid opgetrokken houten 
stadion op het Marsveld.8 
 
Augustus, atleten en Rome 
 
Augustus stond in dezelfde lange traditie toen hij in 28 v. Chr. atletiekwedstrijden 
organiseerde ter ere van zijn overwinning bij Actium.9 Griekse sportonderdelen vormden een 
integraal onderdeel van deze luisterrijke triomfspelen. In zijn politieke testament (Res Gestae 
22.1) staat te lezen dat Augustus het Romeinse stadsvolk in totaal drie keer ‘het schouwspel 
van uit de hele wereld ontboden atleten’ (athletarum undique accitorum spectaculum) heeft 
geschonken. De bevolking van Rome moet overigens veel vaker Griekse atleten in actie 
gezien hebben, want in de bronnen duiken ze ook op in het Circus Maximus en de theaters 
van de stad.10 Maar het feit dat drie van zulke wedstrijden in de Res Gestae vermeld worden, 
vormt een goede indicatie van de mate waarin Griekse atletiek op dat moment ingeburgerd 
was in het Romeinse volksvermaak. 

Augustus beperkte zich niet tot het geven van spelen, maar had – om diverse redenen – ook 
een actieve bemoeienis met de inhoudelijke aspecten van het door hem aangeboden vermaak. 
Vaak worden in dit verband zijn maatregelen op het gebied van de gladiatorengevechten 
aangehaald, maar ook bij atletiekwedstrijden was zijn hand goed zichtbaar. Zo zag hij er altijd 
strikt op toe dat de spelregels bij het worstelen werden nageleefd en ‘woonde hij geen 
wedstrijd in Griekse stijl bij zonder iedere deelnemer naar verdienste te belonen’11 (nullique 
Graeco certamini interfuit, quo non pro merito quemque certantium honorarit). De 
laatstgenoemde passage lijkt te moeten worden geïnterpreteerd als bewijs voor het feit dat 
Augustus geldprijzen uitdeelde voor tweede en derde plaatsen, een praktijk die overigens in 
de hellenistische en Romeinse tijd vrij gebruikelijk was.12 

Als uitvloeisel van zijn wetgeving betreffende de toegang tot het volksvermaak (de 
befaamde lex Julia theatralis) verbood Augustus vrouwen om tijdens Griekse 
atletiekwedstrijden aanwezig te zijn. Er wordt verteld dat hij eens een bokspartij naar de 
volgende ochtend verplaatste en vervolgens een edict uitvaardigde dat het vrouwen niet 
toegestaan was zich vóór het vijfde uur in het theater te vertonen. De reden voor dit verbod 
wordt vaak in verband gebracht met het feit dat de Griekse atleten gewoonlijk naakt optraden, 
maar kan evengoed een doelbewuste imitatie geweest zijn van het religieus gemotiveerde 
verbod op vrouwelijke toeschouwers dat in Olympia van kracht was.13 

De aandacht van Augustus ging niet alleen uit naar het publiek van atletiekwedstrijden. Hij 
onderhield ook contacten met de atleten zelf. Zij hadden zich in de voorliggende eeuwen – 
naar goed hellenistisch gebruik – tot een eigen beroepsgroep ontwikkeld. Rond het begin van 
de jaartelling bestonden er twee atletenverenigingen, waarvan er één uitsluitend toegankelijk 
was voor hen die een overwinning hadden behaald in een van de kransspelen. Functionarissen 
van deze verenigingen behartigden de belangen van de atleten, onder meer door contacten aan 
te gaan met het Romeinse gezag, in de hoop daar voordelen uit te slepen.14  

                                                
8 Suetonius, Iul. 39; Voor een goed overzicht van deze ontwikkeling, zie Lee (2000). 
9 Cassius Dio 53.1.3-6. 
10 Dionysius van Halicarnassus, 7.72; Suetonius, Aug. 43.2, 44.3; Crowther (1983). 
11 Suetonius, Aug. 45.2 (vert. D. den Hengst). 
12 Cf. Flavius Josephus, BJ 1.21.8 (= 415); Appianus, BC 1.99. Bij de zogenaamde ‘kransspelen’ (waarvan de 
Olympische, Pythische, Isthmische en Nemeïsche Spelen de belangrijkste waren) werden ook in de 
hellenistische en Romeinse periode geen geldprijzen uitgereikt, maar dit gold niet voor de zogenaamde 
‘prijsspelen’ die in deze eeuwen het gros van de georganiseerde sportwedstrijden vormden. 
13 CIL VI 32098 (= ILS 5654); Suetonius, Aug. 44 ; Schnurr (1992) 152-153. 
14 Voor het ontstaan en functioneren van de atletenverenigingen, zie Pleket (1973). 



 4 

Het bovenstaande vormt de achtergrond waartegen we de volgende passage bij Suetonius 
dienen te beschouwen: ‘De voorrechten die atleten genoten handhaafde hij niet alleen, hij 
breidde ze zelfs uit’15 (athletis et conservavit privilegia et ampliavit). Hoewel over de aard van 
deze privileges niets bekend is, kunnen we ons op basis van ander bronnenmateriaal wel een 
concrete voorstelling maken van de voorrechten die Augustus aan de atleten verleende. In een 
brief van zijn tegenstrever Marcus Antonius aan het koinon van Asia Minor16, bedoeld als 
antwoord op een verzoekschrift van de atletenvereniging, wordt melding gemaakt van 
vrijstelling van militaire dienst (����
��!��
�), liturgieën (������!�����
�) en van de 
verplichting soldaten inkwartiering te geven (���	���
����
�). Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat Suetonius, in zijn functie van a studiis, goed bekend moet zijn geweest 
met dergelijke officiële documenten. �

Augustus’ nauwe betrokkenheid bij de Griekse atletiek leidde er echter niet toe dat hij de 
voor de hand liggende stap zette om een vierjaarlijks Grieks sportfestival in Rome in te 
stellen. Atleten mochten dan weliswaar hun opwachting gemaakt hebben tijdens de 
triomfspelen van enkele voorname Romeinse generaals, maar als een op zichzelf staand 
volksvermaak werden Griekse sportwedstrijden niet geaccepteerd. De conservatieve 
Romeinse elite, beducht als zij was voor alle vormen van (Griekse) nieuwlichterij, had al in 
een vroeg stadium afkeurend gereageerd op wat zij beschouwde als on-Romeinse praktijken. 
Haar grootste bezwaar was gelegen in het (schandelijke) feit dat vrije burgers zich tijdens 
zulke wedstrijden naakt aan het publiek vertoonden.17 Cicero laat zich daar, in de woorden 
van Ennius18, als volgt over uit: ‘Begin van de schande is het te midden van medeburgers zijn 
lichaam te ontbloten’ (Flagiti principium est nudare inter civis corpora). Augustus had zich 
tegenover de senatoriale elite opgeworpen als de hersteller van traditionele Romeinse waarden 
en had hiertoe een grondig moreel en religieus reveil geïnitieerd. Hij koesterde zijn goede 
verstandhouding met de senaat, en achtte het niet opportuun om deze door de introductie van 
een Grieks sportfestival in gevaar te brengen. In het Griekstalige deel van het Romeinse Rijk 
lagen de verhoudingen anders en dit gaf Augustus de mogelijkheid om een andere rol te 
spelen. Geheel in lijn met wat de hellenistische vorsten in de voorgaande eeuwen hadden 
gedaan, wierp hij zich hier op als de beschermer van de Griekse cultuur. Zijn optreden zou de 
sportcultuur in deze gebieden van belangrijke nieuwe impulsen voorzien.  
 
Nieuwe sportfestivals buiten Rome 
 
Op 2 september 31 v. Chr. vond aan de noordwestkust van Griekenland, bij de uitgang van de 
Ambrakische Golf, één van de beroemdste zeeslagen uit de Oudheid plaats. De slag bij 
Actium markeerde het einde van de burgeroorlogen die het Romeinse Rijk sinds het optreden 
van de gebroeders Gracchus, honderd jaar eerder, van binnenuit hadden ontwricht. Voor 
Augustus – toen nog Octavianus geheten – betekende de overwinning het begin van zijn 
wereldheerschappij en derhalve een gebeurtenis waaraan de herinnering voor altijd levend 
diende te blijven. Hiertoe liet hij naar goed hellenistisch gebruik op de plek waar zijn 
legerkamp had gelegen een overwinningsstad bouwen, Nikopolis. Daarnaast stelde hij 
atletiekwedstrijden in die om de vier jaar zouden moeten worden gehouden en die gewijd 
waren aan zijn beschermgod Apollo.19 De laatstgenoemde handeling betekende vanuit 
                                                
15 Suetonius, Aug. 45.3 (vert. D. den Hengst). 
16 P. Lond. 137 (42-41 of 33-32 v. Chr.). Merkwaardig genoeg is de brief, die betrekking heeft op de provincie 
Asia, ons overgeleverd op de achterkant van een medische papyrus uit het Egypte van de 2e eeuw n. Chr. Dit 
document vormt tevens het eerste dateerbare bewijs voor het bestaan van een internationale vereniging van 
atleten. 
17 Müller (1995) 207 ff. 
18 TD 4.33.70. 
19 Cassius Dio 51.18.1; Strabo 7.7.6; Suetonius, Aug. 18.2. 
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Romeins oogpunt een revolutionaire stap, want Augustus werd daarmee de eerste Romein die 
een periodiek Grieks sportfestival stichtte. 

Deze Actische Spelen20 hadden een voorloper in de zogenaamde ‘oude’ Actia, betrekkelijk 
kleinschalige spelen die sinds de zesde eeuw v. Chr. door de Epirotische stad Anaktorion bij 
een reeds bestaand Apollo-heiligdom werden gehouden. In de derde eeuw v. Chr. maakten 
oorlogsgeweld en economische moeilijkheden in de landstreek hier echter een einde aan. 
Tijdelijk werd nog geprobeerd om onder leiding van de Akarnanische Bond de draad weer op 
te pakken, maar uiteindelijk moest ook die poging in het inmiddels sterk verarmde gebied 
worden gestaakt. Het was aan Augustus om de spelen nieuw leven in te blazen, een 
onderneming die hij op grootse wijze aanpakte. Ten noorden van de nieuwe stad Nikopolis – 
nabij zijn overwinningsmonument – liet hij volgens Strabo (7.7.6) achtereenvolgens een 
stadion, gymnasium en theater oprichten. Samen met het nabijgelegen hippodroom en 
thermencomplex vormden deze faciliteiten het zogenaamde 	�� ������, de festivalwijk van 
Nikopolis. Recent archeologisch veldwerk heeft veel nieuwe informatie over deze 
agonistische infrastructuur aan het licht gebracht.21 

De organisatie van het nieuwe festival, dat in 27 v. Chr. voor het eerst plaatsvond, werd 
door Augustus aanvankelijk in Spartaanse handen gelegd. Mogelijkerwijs wilde hij hiermee 
dank betuigen aan de Spartanen, die onder aanvoering van Eurykles – een vriend van Agrippa 
– als enige Grieken aan zijn zijde hadden meegestreden bij Actium. Het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat de Nikopolieten in de eerste jaren na de stichting van hun stad nog niet in 
staat waren de organisatie zelf ter hand te nemen, en dat daarom (eenmalig) Spartaanse hulp 
werd ingeroepen. Na de eerste editie werden de organisatorische taken in handen gelegd van 
een Heilige Actische Raad ("���� �# ���
�$� %�!�&), die naar analogie van, bijvoorbeeld, de 
Olympische raad in Olympia de verantwoordelijkheid voor het festival droeg.22 

Het Actische wedstrijdprogramma bestond uit de klassieke trias van muzische, atletische 
en hippische onderdelen. Inscripties maken melding van de gebruikelijke onderdelen: 
herautenwedstrijden, stadionloop, ��
!��� (dubbele stadionloop), �'��(�� (langeafstandsloop), 
)	������'��� (loop in volle wapenuitrusting), vijfkamp, boksen, worstelen, pankration en ten 
slotte diverse wagenrennen. Bij de atletiekwedstrijden valt op dat er in tegenstelling tot veel 
andere contemporaine festivals drie leeftijdsklassen werden gehanteerd, te weten ‘knapen’ 
(	
*���; 13-16 jaar), ‘baardlozen’ (��+�����; 17-20 jaar) en ‘mannen’ (,�����; 20 jaar en 
ouder). 

In één opzicht waren de Actia tamelijk uniek te noemen. Er lijkt namelijk een roeiwedstrijd 
(	���� �� -����
) op het programma te hebben gestaan, een wedstrijdonderdeel dat in de 
Griekse wereld alleen bij de Panathenaeïsche Spelen in Athene met zekerheid geattesteerd is. 
In hoeverre de door Vergilius in zijn Aeneis beschreven bootraces de literaire neerslag vormen 
van een historische praktijk valt niet uit te maken.23 Gezien de (nautische) aanleiding voor het 
instellen van het festival zou een regatta wel degelijk een passend element geweest kunnen 
zijn. 

De Actische Spelen verwierven direct een plek aan de top van de Griekse festivalkalender. 
Hun succes valt af te lezen aan de vele overgeleverde agonistische ere-inscripties, 
documenten waarop de atleten trots melding maken van de overwinningen die ze in hun 
carrière hebben behaald. Het was hierbij gebruikelijk zeges in de hoogst aangeschreven 
festivals voorop te plaatsen. Een analyse van dit epigrafische materiaal laat zien dat – direct 

                                                
20 Het onderstaande is ontleend aan Lämmer (1986). 
21 Zie bijvoorbeeld Zachos (1994). 
22 Lämmer (1986) 33. 
23 Vergilius, Aeneis 5.104-285; Lovatt (2004) gaat in op de interpretatie en betrouwbaarheid van sporthistorische 
informatie in het werk van (Latijnse) epische dichters. 
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na hun ontstaan – in tal van inscripties de Actische Spelen tot de belangrijkste festivals van de 
antieke wereld gerekend werden.24 

Er is lang gedacht dat de Actia hun vooraanstaande positie te danken hadden aan het feit 
dat het festival door Augustus in de 	������� zou zijn opgenomen. Deze zogenaamde ‘Ronde’ 
(vergelijkbaar met de ‘Grand Slam’ in het moderne tennis) bestond uit de Olympische, 
Pythische, Isthmische en Nemeïsche Spelen en deze waren – in die volgorde – de meest 
prestigieuze sportwedstrijden van de antieke wereld. Recent onderzoek heeft echter 
aangetoond dat de Actische Spelen op hun vroegst pas in de tweede of derde eeuw n. Chr. 
werden toegevoegd.25 

Het prestige van de Actia (en hun nauwe verbintenis met de keizer) zorgde ervoor dat er in 
tal van andere steden ook Actische Spelen werden ingesteld. Uit inscripties en munten valt op 
te maken dat dit het geval was in Perinthus (Propontis), Hierapolis (Phrygië), Neocaesarea 
(Pontus), Tyrus, Damascus, Antiochië en Bostra.26 In de meeste gevallen ging het hier om de 
opwaardering van bestaande lokale festivals, waaraan de aanduiding ‘Actia’ werd 
toegevoegd. Dergelijke ‘spin-offs’ waren overigens geen nieuw verschijnsel. Al in de 
hellenistische tijd was het gebruikelijk dat de voornaamste sportfestivals overal in het Griekse 
oosten navolging kregen. Inmiddels zijn – met inbegrip van de Keizertijd – maar liefst 36 
imitaties van de Olympische Spelen geidentificeerd. . 
�� ���
  (spelen gewijd aan de keizer) 
zijn eveneens in groten getale gedocumenteerd.27 Tot deze groep behoren onder meer de – bij 
Flavius Josephus (AJ 16.137-139) vermelde – Griekse sportwedstrijden die koning Herodes 
de Grote in Caesarea initieerde. Dit festival geeft bovendien een aardige indicatie van 
Augustus’ betrokkenheid bij dergelijke atletische gelegenheden, want hij (en zijn vrouw 
Livia) droegen volgens bovengenoemde passage van Josephus een bedrag van vijfhonderd 
talenten bij aan de gemaakte kosten. 

Hoewel de overgrote meerderheid van de ons bekende . 
�� ���
  zich in geografisch 
opzicht beperkte tot de oostelijke rijkshelft ontstond er in het jaar 2 n. Chr. een vergelijkbaar 
sportfestival op Italische bodem, in Neapolis. Deze wedstrijd stond in de eerste eeuw n. Chr. 
bekend onder de nogal pompeuze naam �/�
����� ��� �
*
� 0 �%
���� �/���1�	�
  (kortweg 
Sebasta of Augustalia genoemd). Gedurende lange tijd vormde ze de belangrijkste 
sportwedstrijd in het Latijnse westen, niet in de laatste plaats vanwege het Griekse karakter 
van de plaats van handeling. Neapolis, dat eens door Griekse kolonisten als een typische polis 
was gesticht, had van alle steden in Magna Graecia haar oorspronkelijke identiteit het meest 
weten te behouden. In de loop der eeuwen was de stad uitgegroeid tot een aantrekkelijk 
Grieks lustoord waar welgestelde Romeinen zich ongestoord – en zonder afkeurende blikken 
– konden overgeven aan de genoegens van de Griekse levenswijze. De Romeinse elite 
koesterde Neapolis als een geaccepteerde vrijplaats voor hellenizein en hield haar Griekse 
identiteit doelbewust in stand, met als gevolg dat de romanisering er betrekkelijk langzaam 
verliep.  

Het nieuwe festival in Neapolis was geen creatio ex nihilo, maar ging terug op een oudere 
agonistische traditie. Rond 30 v. Chr. was ook hier een lokale Actia-viering ingesteld ter ere 
van Augustus’ grote overwinning een jaar eerder. In 2 n. Chr. besloten de Neapolitanen, 
ongetwijfeld in samenspraak met de keizer zelf, die spelen te reorganiseren om ze meer 
aanzien te geven. Dit bleek (redelijk) succesvol, want ook in dit geval leggen de atletische 
eredocumenten getuigenis af van het aanzien dat de Sebasta genoten. Getuige de relevante 

                                                
24 IAG nos. 58,62,67,68,69,70,71,75,77,78,79,80,81,82,84,85,87,88,90; CIG 2723. 
25 Stephanis (1988). 
26 Gurval (1995) 78. Het merendeel van deze stichtingen stamt overigens uit de tweede en derde eeuw n. Chr. 
27 Farrington (1997) 35-43. 
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inscripties behoorden de spelen in Neapolis tot de top-10 van voornaamste festivals: hun 
positie schommelde tussen de vijfde en achtste plaats.28 

Door een gelukkig toeval zijn we goed bekend met de organisatie van de Sebasta. Aan het 
einde van de negentiende eeuw stuitten de opgravers van Olympia namelijk op een niet in zijn 
geheel bewaard gebleven inscriptie, die het wedstrijdreglement en diverse andere bepalingen 
van deze spelen bleek te bevatten. Dit document, in de eerste eeuw n. Chr. opgesteld door de 
boulé van Neapolis, was zeer waarschijnlijk een promotionele aankondiging die de in 
Olympia aanwezige atleten attent moest maken op de komende wedstrijden in Zuid-Italië.29 
De inscriptie beschrijft op zeer gedetailleerde wijze de handelingen die door organisatoren en 
deelnemers voor de wedstrijden moesten worden verricht. De atleten waren verplicht om zich 
ten minste dertig dagen voor het begin van de Sebasta persoonlijk bij de juryleden in te 
schrijven. Zij dienden daarbij naar alle eerlijkheid hun leeftijd, (familie)naam en vaderstad op 
te geven, evenals het onderdeel waarin zij wensten uit te komen. Laatkomers werd deelname 
aan de spelen ontzegd, tenzij hiervoor een geldig excuus kon worden aangevoerd, zoals 
ziekte, zeeroverij of schipbreuk. Interessant is het ten slotte om te vernemen dat de 
deelnemers aan de spelen van Neapolis een dagelijkse toelage werd toegekend. De eerste 
vijftien dagen na het verlopen van de inschrijftermijn ontvingen alle atleten één drachme per 
dag, terwijl dit bedrag in de resterende twee weken opliep tot respectievelijk tweeëneenhalf 
voor de junioren en drie voor de senioren. 
 
Olympia ten tijde van Augustus 
 
De Olympische Spelen waren in de eerste eeuw v. Chr. nog steeds het meest prestigieuze 
festival van de antieke wereld, maar van echte bloei was geen sprake meer. Het heiligdom van 
Olympia had net als de andere voorname Griekse centra geleden onder de verwoestingen van 
de Romeinse burgeroorlogen. De ongunstige economische situatie in Griekenland en de 
algemene politieke ontwrichting hadden ervoor gezorgd dat de Olympische Spelen aan 
betekenis hadden ingeboet. Afgaande op de overwinnaars uit deze periode kan met enige 
zekerheid worden gesteld dat het festival nog hoofdzakelijk functioneerde bij de gratie van 
deelnemers uit de Peloponnesos. De hippische onderdelen lijken verworden tot een regionale 
aangelegenheid: alle overgeleverde zeges zijn op het conto van Elis te schrijven.30 

Dat de Olympische Spelen gedurende deze jaren in ernstige financiële moeilijkheden 
verkeerden, blijkt uit het feit dat ze in 12 v. Chr. alleen doorgang konden vinden na een 
ruimhartige schenking van – de al eerder genoemde – koning Herodes de Grote, die ‘zag dat 
het met de spelen wegens gebrek aan geld snel bergafwaarts ging’ (��1��!�� ���� �$�
�
�
�!��+��!���	���2�(��� �� ��)���).31 Zijn optreden kan in ruime zin gerekend worden tot 
de reeks van weldaden die Olympia door tussenkomst van het keizerlijk huis ten deel viel. Al 
in 40 v. Chr. was het Augustus’ rechterhand Agrippa geweest die de tempel van Zeus had 
laten restaureren na een ernstige aardbeving. Het duo Augustus/Agrippa was zeer 
waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de voltooiing van de zogenaamde ‘Echohal’ – een 
project dat door Alexander de Grote begonnen was – en de uitbreiding en verfraaiing van het 
stadion. Als dank voor de keizerlijke begunstiging (en als teken dat men de nieuwe politieke 
realiteit begreep) werd in Olympia de keizercultus ingesteld. Het Metroön, de jongste van de 
drie tempels in de Altis en gewijd aan Magna Mater, werd hiertoe uitgerust met een twee maal 
levensgroot cultusbeeld van een als Zeus gepersonifieerde Augustus.32 

                                                
28 Geer (1935). 
29 IvOlympia no. 56. 
30 Moretti (1957). 
31 Flavius Josephus, BJ  I.427. 
32 Mallwitz (1988) 26. 
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In welke mate de bovengenoemde patronage van het keizerlijk huis enig blijvend effect 
heeft gehad op de levensvatbaarheid van de Olympische Spelen valt – uiteraard – niet precies 
na te gaan. Gezien de ‘sponsoring’ van Herodes zal de restauratie van bepaalde gebouwen 
alleen niet voldoende geweest zijn. Toch kan aan Augustus wel degelijk de Aufschwung van 
Olympia worden toegeschreven. Hij schiep, zij het indirect, de voorwaarden waaronder het 
heiligdom weer tot bloei kon komen. De pax Augusta zorgde ervoor dat de rust in het 
Romeinse Rijk terugkeerde, wat een economisch herstel en veilig reizen binnen de 
rijksgrenzen mogelijk maakte. Met name dat laatste was van cruciaal belang voor een festival 
als de Olympische Spelen, dat deelnemers en toeschouwers uit alle delen van de antieke 
wereld aantrok. De verheerlijking in kunst en literatuur van het klassieke Griekenland, 
gedurende de Keizertijd een blijvend thema, bracht Olympia – als één van de belangrijkste 
Griekse cultuurcentra van de vijfde eeuw v. Chr. – bovendien opnieuw in de aandacht. 

Hoewel Augustus zelf nooit deelnam aan, of zelfs maar aanwezig was bij, de Olympische 
Spelen behaalden twee leden van zijn familie in Olympia successen in de wagenraces. De 
toekomstige keizer Tiberius zag in 4 v. Chr. zijn – door een ingehuurde menner bestuurde –  
vierspan een overwinning behalen, een moeilijk te doorgronden actie gezien zijn latere 
desinteresse voor sport en volksvermaak. Zijn adoptiefzoon Germanicus zou deze prestatie in 
17 n. Chr. overigens evenaren.33 
 
Beeldvorming 
 
Uit het bovenstaande is gebleken dat keizer Augustus een actieve bemoeienis heeft gehad met 
de Griekse atletiek, en dat veel van zijn (wel)daden een gunstige uitwerking hadden op de 
antieke sportcultuur. In het licht van wat eerder is opgemerkt over de kritische houding van de 
Romeinse elite ten aanzien van atletiekwedstrijden loont het de moeite tot slot nog een 
interessante vraag op te werpen: hoe is de pro-atletische houding van Augustus door 
tijdgenoten beoordeeld? Die vraag is legitiem, zeker wanneer we haar in een breder historisch 
perspectief plaatsen en de vergelijking trekken tussen Augustus en twee van zijn meest 
beruchte opvolgers, Nero en Domitianus. Ondanks de grote onderlinge verschillen blijkt er op 
het gebied van de door hen gevoerde sportpolitiek een aantal opvallende overeenkomsten te 
bestaan tussen deze drie keizers. 

Zowel Nero als Domitianus hadden een grote voorliefde voor de Griekse (sport)cultuur34, 
een passie die bij beiden – onder andere – tot uiting kwam in de stichting van een Grieks 
sportfestival in Rome: de Neronia en de Capitolia. Nero liet speciaal voor het naar hem 
genoemde festival op het Marsveld een gymnasium en een badhuis optrekken en schokte de 
conservatieve Romeinse elite door hen aan te sporen van de nieuwe atletische faciliteiten 
gebruik te maken.35 Mede door de deelname van de jonge keizer aan de spelen, een optreden 
dat door de senatoren werd verafschuwd, doorstond het festival de over hem uitgesproken 
damnatio memoriae niet. De Capitolijnse Spelen van Domitianus waren een langer leven 
beschoren en vormden samen met de eerder besproken Actia en Sebasta van Augustus een 
‘Romeinse’ tour binnen de Griekse festivalkalender. Ze bleven tot ver in de vierde eeuw n. 
Chr. bestaan.36 

Net als Augustus toonden ook Nero en Domitianus hun betrokkenheid bij het heiligdom 
van Olympia. Een recent opgravingsproject van het Duits Archeologisch Instituut bracht een 

                                                
33 IvOlympia nos. 220, 221; Vgl. SEG 22.385 die Tiberius als overwinnaar in een race te Thespiae noemt. 
34 König (2005) 231-234. 
35 Cassius Dio, 61.21; Suetonius, Ner. 12.3. Overigens bleven Nero’s aansporingen aan het adres van de 
Romeinse elite niet beperkt tot de Griekse atletiek. Hij liet vooraanstaande senatoren en ridders eveneens 
optreden als gladiatoren, venatores en fluit- en toneelspelers: Cassius Dio, 61.17, 61.19; Suetonius, Ner. 12.1. 
36 Rieger (1999). 
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gebouw aan het licht dat de signatuur van beide keizers draagt. Volgens de opgraver zou het 
gaan om een curia athletarum, een clubhuis voor de eerder genoemde vereniging van 
atleten.37 Verdere bouwwerkzaamheden tonen de twee principes in de rol van weldoeners. Zo 
liet Nero ten tijde van zijn verblijf een groot complex (inclusief thermen) optrekken waarvan 
de betekenis niet geheel duidelijk is. Domitianus, wiens keizerlijke beeltenis gevonden is in 
het voormalige Metroön, was op zijn beurt verantwoordelijk voor de restauratie en uitbreiding 
van het Leonidaion, het luxueuze gastenverblijf voor hoogwaardigheidsbekleders.38 

Nero en Domitianus begunstigden Olympia met een vorm van utiliteitsbouw die het 
heiligdom ook tijdens het bewind van Augustus had gekend. Vergelijkbaar was ook hun 
bestuurlijke optreden ten aanzien van de atletenvereniging. De verlening van meer privileges 
en het laten oprichten van een clubhuis waren handelingen die pasten binnen de steeds verder 
voortschrijdende institutionalisering van de Griekse atletiek gedurende de Keizertijd. Dat 
Nero en Domitianus scherp bekritiseerd werden om hun philhelleense neigingen lag dan ook 
niet zozeer aan hun gedrag in het Griekse oosten, maar meer aan het feit dat ze zich in Rome 
op overeenkomstige wijze gedroegen en – dit geldt zeker voor Nero – hun persoonlijke 
voorkeuren aan de stad probeerden op te dringen. Diens bovengenoemde aansporingen (en 
dwang) om de senatoren de arena en het gymnasium in te krijgen, vormen hier het beste 
voorbeeld van. 

Augustus, de toneelspeler bij uitstek, wist dat hij zich in het oosten van het rijk zonder 
problemen kon opwerpen als de beschermer van de Griekse cultuur, een rol die hij overigens 
met verve speelde. Maar hij wist ook dat hij in Rome een andere rol te spelen had, namelijk 
die van hersteller van de traditionele Romeinse waarden. Opzichtig koketteren met een vorm 
van vermaak dat door een groot deel van de Romeinse elite als moreel verderfelijk en on-
Romeins werd beschouwd, paste daar niet bij. Hoewel Augustus er – zoals eerder is 
opgemerkt –  blijk van gaf oprecht plezier te beleven aan het optreden van Griekse atleten liet 
hij, in tegenstelling tot Nero en Domitianus, zijn eigen gevoelens niet doorklinken.39 
 
Conclusie 
 
Hoe men ook tegen de persoonlijke voorkeuren van Augustus aankijkt, het valt niet te 
ontkennen dat hij tijdens zijn regeerperiode een belangrijke rol heeft gespeeld in de 
ontwikkeling van de Griekse atletiek in de Romeinse wereld. Hij organiseerde 
atletiekwedstrijden in Rome, reguleerde de toegang tot dergelijk vermaak en reikte prijzen uit 
aan de atleten. Met de beroepsvereniging van diezelfde atleten trad hij in contact, hetgeen 
leidde tot de uitbreiding van eerder verleende privileges en de opmaat vormde voor de lange 
keizerlijke omgang met de atletenverenigingen. Door twee nieuwe festivals – de Actia in 
Nikopolis en de Sebasta in Neapolis – in te stellen, gaf Augustus een sterke impuls aan de 
Griekse festivalcultuur, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht. De Olympische Spelen, 
die in de voorgaande eeuwen in het slop waren geraakt, profiteerden van de gunsten van het 
keizerlijk huis, maar bovenal van de economische bloei en de teruggekeerde rust en veiligheid 
die voortkwamen uit de pax Augusta. Augustus, de grondlegger van het principaat, legde met 
zijn optreden het stevige fundament voor een tweede bloeiperiode van de Griekse sportcultuur 
die tot in de vierde eeuw n. Chr. zou duren. 
 
Vakgroep Oude Geschiedenis, UvA 
Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam 
p.gouw@uva.nl 
                                                
37 Sinn (2001) 29-31. 
38 Specht (2001). 
39 Contra Langenfeld (1975) die in zijn bijdrage naar mijn mening teveel een politieke motivatie veronderstelt. 
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Lijst van gebruikte afkortingen van epigrafische publicaties 
 
CIG: Corpus Inscriptionum Graecarum (Berlijn, 1828-1877) 
IAG: L. Moretti, Iscrizioni agonistiche greche (Rome, 1953) 
IvOlympia: W. Dittenberger & K. Purgold, Die Inschriften von Olympia (Berlijn, 1896) 
Moretti: L. Moretti, Olympionikai, I Vincitori negli Antichi Agoni Olimpici (Rome, 1957) 
P.Lond.: F.G. Kenyon, Greek Papyri in the British Museum (Londen, 1893) 
SEG: Supplementum Epigrahicum Graecum (Leiden, 1923-1971 & Amsterdam 1979-) 
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