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De druk van te hoge verwachtingen
De opgravingen in Olympia

Gert Jan van Wijngaarden 
Archeologie, Universiteit van Amsterdam 
g.j.m.vanwijngaarden@uva.nl

Abstract
The pleasant, quiet archaeological site of Olympia appears a far cry from the 
fame of the ancient Olympic Games, or from the spectacle of the modern 
variety. In this article, I discuss the end of ancient Olympia and the gradual 
re-emergence of the archaeological site. After Olympia was abandoned in early 
Byzantine times, its location was no longer remembered. However, its fame 
remained, partly through translations of ancient texts, notably Pausanias, 
partly through the revival of the Olympic Games in the 19th century. Early 
modern travelers and the French scholars who worked at the site as part of the 
Expedition de la Morée hoped that the site could fulfill their high expectations, 
in particular with regards to ancient sculpture. As the excavations continued, 
since 1875 as part of the research program of the German Archaeological 
Institute, the buried remains have revealed a different material reality. As a 
result of the combination of continuous research and restoration up until the 
present day the site of Olympia now provides an independent view on the past.

Keywords: Olympia, Late Antiquity, history of archaeology, Greek 
archaeology, Pausanias

1 Inleiding

Een bezoek aan het antieke Olympia is een hoogtepunt in de Griekenlandreis 
van velen. De archeologische vindplaats is fraai gelegen in de natuur in een 
waterrijk en groen gebied. Hoewel Olympia het spectaculaire uitzicht van 
Delphi mist, is het archeologische gebied zeer uitgebreid en nodigt het uit tot 
dwalen, waardoor er, ondanks de vele bezoekers, vaak een zekere rust lijkt 
te heersen. Alleen in het stadion en het museum is het soms dringen. Die 
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betrekkelijke rust strekt zich uit tot in het nabijgelegen moderne Olympia, 
een wat slaperig stadje dat zijn naam als toeristentrekker niet helemaal 
waar lijkt te kunnen maken. Hoewel iedere twee jaar nabij de tempel van 
Hera de Olympische vlam wordt ontstoken, contrasteert de sfeer van het 
archeologische Olympia met de faam van de antieke Spelen of het spektakel 
van de moderne variant.

In deze bijdrage zal ik de teloorgang en de archeologische constructie 
van het antieke Olympia bespreken. De nadruk ligt daarbij op de hoge 
verwachtingen die altijd aan deze vindplaats zijn gesteld en de vraag of 
Olympia daar wel aan kan voldoen.

2 De teloorgang van het antieke Olympia

Na de beëindiging van de antieke Olympische Spelen in het begin van de 5e 
eeuw n.Chr. is Olympia niet direct verlaten.1 De belangrijkste aanwijzing 
daarvoor is de kerk die duidelijk zichtbaar is in het gebouw dat gewoonlijk 
wordt aangeduid als Pheidias’ werkplaats (zie afbeelding 2). Bouwtechnische 
bestudering van de kerk wijst op een datering in het tweede of derde kwart 

1 Betreffende het einde van de antieke Spelen in Olympia, zie Remijsen (2015: 38-51).

Afbeelding 1. Plattegrond van het antieke Olympia. Vervaardiger: ‘Bibi Saint-Pol’. Bron: 
Wikimedia Commons. Licentie: Publiek Domein. Link: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Plan_Olympia_sanctuary-en.svg.
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van de 5e eeuw, dat wil zeggen tussen 425 en 475 n.Chr.2 In deze tijd moet de 
kerk een van de grootste op de Peloponnesos zijn geweest, hetgeen erop wijst 
dat de gemeenschap in Olympia over aanzienlijke middelen kon beschik-
ken. Weliswaar kon men gebruikmaken van een bestaand gebouw en was 
bouwmateriaal in de omliggende ruïnes voldoende voorhanden, maar er 
werd een nieuwe dakondersteuning gebouwd en de kerk was rijk versierd 
met mozaïeken.3 Ondanks haar omvang was de kerk geen bisschopszetel 
en lijkt ze vooral van lokaal belang te zijn geweest.

Er is weinig bekend over de gemeenschap waar de kerk deel van uitmaakte. 
Tijdens de opgravingen werd direct ten noordwesten van de kerk een vroeg-
christelijk grafveld aangetroffen.4 Meer naar het westen en het zuiden van 
de kerk zijn diverse sporen van vroegmiddeleeuwse bewoning te zien. In het 
gebied van de Griekse en Romeinse baden (nummers 25-28 in afbeelding 1) 
werden antieke gebouwen in de 5e en 6e eeuw herbouwd en gebruikt voor 
bewoning.5 Enkele van de muren van deze nederzetting zijn ook nu nog in 

2 Sinn (2004: 228-229); Bauer, Oeper en Papanastasis (2006: 62-63).
3 Bauer, Oeper en Papanastasis (2006: 64-65). Ondanks zijn omvang was de kerk geen bis-
schopszetel en lijkt deze vooral van lokaal belang te zijn geweest.
4 Bauer, Oeper en Papanastasis (2006: 10).
5 Völling (2018: 6-9).

Afbeelding 2. De kerk van Olympia. Het muurwerk op de voorgrond is van omringende 
middeleeuwse gebouwen. Foto: Gert Jan van Wijngaarden.
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het gebied zichtbaar (zie afbeelding 2). In de 6e eeuw lijkt de nederzetting 
te zijn verschoven naar het gebied van de Zeus-tempel, waarvan blokken in 
de huizen werden gebruikt.6 De vroegmiddeleeuwse resten worden door de 
opgravers aangeduid als de ‘Slavensiedlung’. Er is nauwelijks archeologische 
documentatie over: in het opgravingsverslag staat slechts vermeld dat ‘die 
Mauer der Slavensiedlung energetisch abgeraumt wurden.’7

De vroegmiddeleeuwse nederzetting werd aan het begin van de 7e eeuw 
verlaten.8 Waarschijnlijk speelden aardbevingen, waarvan nog sporen te her-
kennen zijn, daarbij een belangrijke rol.9 De antieke resten zijn terechtgekomen 
onder een dikke laag sediment, die in dikte varieert van drie tot wel negen 
meter.10 Er is discussie over hoe deze dikke laag is ontstaan: de Kronosheuvel 
lijkt te klein om een dergelijk colluvium (hellingsediment) over het gehele gebied 
te hebben veroorzaakt. De Alpheios is waarschijnlijk verantwoordelijk voor 
fluviale afzettingen (alluvium), maar het is twijfelachtig of het enorme pakket 
daarmee verklaard kan worden. Aardwetenschappers hebben recentelijk 
een nieuwe hypothese opgesteld: het dikke pakket zou het gevolg zijn van 
tsunami’s. Uit de samenstelling van grondlagen, waarin onder andere schelpjes 
uit een zeemilieu voorkwamen, zou blijken dat meerdere tsunami’s Olympia 
hebben overspoeld.11 De bovenste twee tsunami-lagen kunnen respectievelijk 
worden gedateerd in de 13-14e eeuw en in de 17-18e eeuw en zouden er dus 
verantwoordelijk voor zijn dat Olympia letterlijk in de aardbodem verdween.

De tsunami-hypothese lijkt op het eerste gezicht onwaarschijnlijk (zie 
de bijdrage van Stissi 2021 in dit nummer), omdat Olympia nu meer dan 
twintig kilometer van de zee is verwijderd en midden in een landbouwgebied 
ligt, maar tot het einde van de 19e eeuw was het landschap van Olympia er 
een van lagunes waarvan er vele directe toegang hadden tot de zee. In dat 
moeilijk toegankelijke landschap raakten de resten van Olympia verloren 
en vergeten. Dat betekent echter niet dat de herinnering aan de Olympische 
Spelen en de plek waar die plaatsvonden verdween. Olympia wordt genoemd 
op de zogenoemde Tabula Peutingeriana12 en door Hierocles (6e eeuw) 

6 Völling (2018: 9-13).
7 Dagboek Weil, zie Bauer, Oeper en Papanastasis (2006: 10 en noot 64).
8 Mallwitz en Schiering (1964: 109); Völling (2018: 13-14). De laatste bewoners verlieten het 
gebied waarschijnlijk rond het jaar 620.
9 Sinn (2004: 13).
10 Vött (2013: 2-3).
11 Vött (2013); Emde et al. (2019).
12 Zie https://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/6_epirum/epirus_7_3.html (laatst bekeken 
op 27 oktober 2020). De Tabula Peutingeriana is een 13e-eeuwse kaart van het wegennet in Europa, 
die mogelijk teruggaat op een Romeins origineel.
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en Constantijn VII Porphyrogenitus (10e eeuw).13 Ook op kaarten uit de 
Middeleeuwen en de Renaissance, zoals die van Nicolas Sophianos uit 1552,14 
wordt Olympia genoemd, maar duidelijk is dat dan de herinnering aan de 
Oudheid en het belang van de Spelen zijn weergegeven zonder enige kennis 
van de plaats zelf.15 De illustraties van Olympia op dergelijke kaarten lijken 
vooral door Duitse en Franse steden te zijn geïnspireerd (zie afbeelding 3).

3 Verwachtingen in de Renaissance

Tijdens de Renaissance groeiden de verwachtingen over Olympia en wat 
daar voor moois te vinden zou zijn. Dit wordt goed geïllustreerd door een 
brief die Bernard de Montfaucon in 1723 stuurde aan kardinaal Girolamo 
Querini, die aartsbisschop van Corfu geworden was:16

13 Zie Curtius (1851-1852: 128).
14 Tolias (2001: 3).
15 Tolias (2006: 128); Schnapp (2019: 5-6).
16 Valéry (1846: 213, brief 304) geciteerd door Schnapp (2019: 9).

Afbeelding 3. Afbeelding van Olympia bij de kaart van Griekenland door N. Gerbel uit 
1545, uit Sophianos en Gerbel (1545).
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… qu’on peut trouver dans la côte de Morée […] c’est l’ancienne Élide 
où se célébraient les jeux olympiques, où l’on dressait une inf inité de 
monuments pour les victorieux, statues, bas-reliefs, inscriptions. Il faut 
que la terre en soit toute farcie, et ce qu’il y a de particulier, c’est que je 
crois personne n’a encore cherché de ce côté-là.

In de bibliograf ie die aan de brief wordt toegevoegd wordt de tekst van 
Pausanias het eerst genoemd en deze lijkt de belangrijkste inspiratiebron 
voor Montfaucon te zijn geweest.17 De lange en gedetailleerde beschrijving 
door Pausanias van, met name, de vele sculpturen in Olympia (Pausanias 
5.21-27) sprak zeer tot de verbeelding. De eerste Franse vertaling van Perie-
gesis tes Hellados door Nicolas Gedoyn uit 1731 was geïllustreerd met een 
afbeelding van het hippodroom van Olympia, die geheel op fantasie berustte.

Een van de eersten die geïnteresseerd was om in Olympia op te gaan 
graven was Johann Joachim Winckelmann.18 In een brief aan Christian 
Gottlob Heyne in januari 1768 liet Winckelmann weten dat hij bezig was 
f inanciering te zoeken voor een opgraving met een honderdtal mensen.19 
Vanwege zijn vroegtijdige overlijden, een jaar na deze brief, heeft Winckel-
mann zijn opgraving nooit kunnen realiseren. Maar de aantrekkingskracht 
van Olympia op hem is niet moeilijk te begrijpen. In zijn monumentale 
studie Geschichte der Kunst des Altertums, die in 1764 werd gepubliceerd, 
presenteerde Winckelmann een chronologie van Griekse sculptuur die 
was gebaseerd op stilistische kenmerken. Een opgraving in Olympia zou 
in theorie de mogelijkheid bieden om deze chronologie te controleren en 
te verfijnen. Pausanias beschrijft immers een grote hoeveelheid beelden, 
voorzien van wij-inscripties die exacte datering mogelijk zouden maken.

Vanaf het midden van de 18e eeuw wordt Griekenland in toenemende 
mate een bestemming voor West-Europese reizigers, die verslag deden van 
hun bezoek.20 In 1732 was in Londen de Society of Dilettanti opgericht, die 
reizigers naar Griekenland ondersteunde met het doel de antiquiteiten in 
kaart te brengen. Een prominent lid van dit genootschap, Richard Chandler 
(1737-1810), bezocht in 1766 het gebied van Olympia, nadat een informant 
hem verteld had over het bestaan van ruïnes.21

17 Schnapp (2019: 9-10).
18 Gerstenberg (1949: 25-28).
19 Schnapp (2019: 54); zie ook Bäbler (2012).
20 In Lampas 51.3 besteedde ik al aandacht aan de reizen van jonge aristocratische intellectuelen 
in het kader van een zogenoemde Grand Tour. Zie Van Wijngaarden (2018: 222-223), met referenties.
21 Schnapp (2019: 14-15).
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Early in the morning we crossed a shallow brook, and commenced our 
survey of the spot before us with a degree of expectation from which 
our disappointment on f inding it almost naked received a considerable 
addition. The ruin, which we had seen in the evening, we found to be the 
walls of the cell of a very large temple, standing many feet high and well 
built, the stones all injured, and manifesting the labour of persons who 
have endeavoured by boring to get at the metal, with which they were 
cemented. From a massive capital remaining it was collected that the 
edif ice has been of the Doric order.22

Naar alle waarschijnlijkheid inspecteerde Chandler de resten van het laat-
antieke fort dat was gebouwd om Olympia tegen invallers te beschermen 
en dat de tempel van Zeus (deels) incorporeerde.23 Chandler’s verslag, de 
eerste moderne beschrijving van Olympia, toont duidelijk het spanningsveld 
tussen de historische verwachtingen en de archeologische realiteit.

4 De Expedition de la Morée

Na het bezoek van Chandler onderzochten ook andere reizigers de plek, 
die daarmee langzaam in kaart werd gebracht (zie afbeelding 4). De eerste 
systematische opgravingen in Olympia vonden plaats in de context van 
de Franse Expedition de la Morée. La Morée is de Franse vertaling voor 
Morea, de middeleeuwse naam voor de Peloponnesos. Na de overwinning 
in Navarino in 1827 stuurde Frankrijk een troepenmacht van 14.000 soldaten 
om de Peloponnesos onder controle te krijgen.24 Naar voorbeeld van de 
Napoleontische Expedition de l’Égypte gingen er ook vele wetenschappers 
mee: geologen, biologen en oudheidkundigen, naast kunstenaars en archi-
tecten. Een belangrijk doel van de expeditie was het in kaart brengen van 
het binnenland.25 Aan het hoofd van de groep architecten en kunstenaars 
stond de architect Abel Blouet, terwijl de archeologische sectie van de 
expeditie werd geleid door een conservator van het Louvre, Léon Joseph 
Dubois.26 Door deze verdeling ontstond een interne tegenstelling onder 
de leden: de kunstenaars hielden zich bezig met tempels en sculptuur, de 

22 Chandler (1776: 294).
23 Mallwitz (1988: 42-44).
24 Bourguet et al. (1998).
25 Schnapp (2019: 19-23).
26 Schnapp (2019: 19-20).
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archeologen met inscripties en oude geschiedenis, in het bijzonder met het 
verif iëren van Pausanias.

De groep archeologen werd geplaagd door ziekte en onderlinge ruzie. 
Het resultaat was dat diverse leden zich van de expeditie afscheidden en 
individueel door Griekenland trokken. Hoewel mensen als Charles Lenor-
mant (1802-1859) en Edgar Quinet (1803-1875) belangwekkende individuele 
onderzoekingen deden en publiceerden, heeft de sectie archeologie als enige 
geen eindverslag afgeleverd. Een gevolg was ook dat de meeste opgravingen 
in Olympia en elders werden gedaan door de leden van de sectie Architectuur 
en Sculptuur.

De opgravingen van de expeditieleden in Olympia duurden een zestal 
weken: van 10 mei tot 23 juni 1829.27 Volgens het verslag van Abel Blouet 
was bij aankomst één zuil en een kapiteel van een grote Dorische tempel 
zichtbaar, op een plek waar de bewoners uit de buurt naar bouwmateriaal 
hadden gezocht. Op basis van een aantal metopen was men al snel in staat 
de tempel van Zeus te identif iceren. Behalve bij de tempel groef men ook 
in het grote kerkgebouw dat nog zichtbaar was (zie afbeelding 5). Hoewel 
de plaatsing van de opgravingsputten en de meetmethoden passen bij de 
moderne archeologie van die tijd, valt ook de grote invloed van de architecten 

27 Pasquier (2001: 13-44).

Afbeelding 4. Kaart van Olympia door John Spencer Stanhope. Uit Stanhope (1824: 6).
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en kunstenaars op.28 De verslagen zijn doorspekt van precieze beschrijvingen 
van sculptuur en architecturale reconstructies. Uiteindelijk werd de tempel 
slechts gedeeltelijk opgegraven en overheerste bij veel deelnemers het idee 
dat er niet voldoende kunstwerken gevonden zouden zijn.29

5 De Grote Opgravingen (1875-1881)

Met de onafhankelijkheid van Griekenland in 1830 werd archeologie onder-
deel van de nationale en internationale politiek waarmee de jonge natie een 
positie in de wereld probeerde te veroveren.30 Een voorbeeld daarvan zijn de 
drie metopen van de tempel van Zeus, opgegraven tijdens de Expedition de 
la Morée, die in 1829 verscheept werden naar Parijs, waar zij nu nog in het 
Louvre te zien zijn.31 De export van vondsten uit Olympia is opmerkelijk, 
omdat het tijdelijke Griekse parlement al in 1827 had besloten dat 

28 Schnapp (2019: 65) beschrijft de opgraving als een ontmoeting van antiquarische interesses 
en moderne archeologische methoden.
29 Pasquier (2001: 28-29); Schnapp (2019: 23, noot 39).
30 Voudouri (2008: 126-127).
31 MA 716; MA 717; MA 720. Zie: https://www.louvre.fr/routes/les-travaux-d-heracles (laatst 
bekeken op 15 november 2020).

Afbeelding 5. Opgravingsplattegrond van de Expedition de la Morée. Uit Blouet 
(1831-1838).
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archeologische vondsten Griekenland niet mochten verlaten.32 De autorisatie 
van Ioannis Kapodistrias (1776-1831), hoofd van de toenmalige Griekse 
regering, om dat in dit geval tóch te doen kan slechts worden uitgelegd als 
een politieke keuze om zich van Franse militaire steun te verzekeren in de 
voortdurende onafhankelijkheidsoorlog.

Doordat alle oudheden bij wet staatsbezit waren geworden, konden er 
voorwaarden worden gesteld aan de opgravingen die buitenlandse archeo-
logen in Griekenland wilden doen. Diverse landen in Europa en Amerika 
hadden interesse om onderzoek te doen naar de Griekse Oudheid, meestal 
om nationalistische redenen.33 Dit leidde tot internationale competitie, die 
voor de Griekse staat mogelijkheden creëerde in de internationale diplomatie. 
Bij de onderhandelingen over opgravingen, met name met Frankrijk en 
Duitsland, speelden politieke, economische en individuele belangen een rol.

Zowel in Frankrijk als in Duitsland was er grote belangstelling om in 
Olympia op te graven. Deze wens kwam in een stroomversnelling nadat het 
verenigde Duitsland in 1871 de Frans-Duitse oorlog gewonnen had en zich 
nadrukkelijk als politieke macht in Europa opstelde.34 Hoewel Frankrijk 
meende recht te hebben op opgravingen te Olympia, begonnen Pruisische 
beambten al in 1869 onderhandelingen met Griekenland over een opgraving 
aldaar.35 Twee zaken lagen gevoelig: Griekse archeologen zagen het liefst 
een gezamenlijk project en de Duitsers streefden ernaar om vondsten mee 
te kunnen nemen naar Duitsland, hoewel dit wettelijk verboden was. De 
Duitse staatsman Otto von Bismarck bemoeide zich persoonlijk met de 
onderhandelingen en uiteindelijk werd in 1874 een speciaal verdrag gesloten, 
dat Duitsland het alleenrecht gaf op de opgravingen.

Als leider van de opgravingen werd de Berlijnse hoogleraar Ernst Curtius 
(1814-1896) aangewezen, die al meerdere reizen in Griekenland had gemaakt 
en ook Olympia had bezocht.36 Tijdens een rede in 1852 had Curtius in Berlijn 
verklaard:

So bleibt doch auch für uns Olympia ein heiliger Boden und wir sollen in 
unsere, von reinerem Licht erleuchtete Welt herübernehmen den Schwung 
der Begeisterung, die aufopferende Vaterlandsliebe, die Weihe der Kunst 
und die Kraft der alle Mühsale des Lebens überdauernde Freude.37

32 Kalpaxis (2002: 21)
33 Most (2003: 87).
34 Vom Bruch (2002: 9-10).
35 Kalpaxis (2002: 23-28).
36 Vom Bruch (2002: 13).
37 Geciteerd door Vom Bruch (2002: 13).
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Ondanks deze romantische visie op Olympia werden de opgravingen, die 
van 1875 tot 1881 duurden, aangepakt als een grootschalige operatie.38 In 
1880 werden bijvoorbeeld 500 werklieden ingehuurd om de opgravingen 
te voltooien. Bovendien werden de opgravingen begeleid door architecten, 
Friedrich Adler en Wilhelm Dörpfeld, die voor onafhankelijke en exacte 
documentatie moesten zorgen. Deze wetenschappelijke opzet was vooral 
gericht tegen Heinrich Schliemann (1822-1890), die in dezelfde periode 
in Griekenland opgroef, onder andere in Mykene.39 Het gecontroleerde, 
systematische Duitse staatsonderzoek van Curtius in Olympia diende als 
tegenwicht tegen de roekeloze private opgravingen van Schliemann.40

De aantallen vondsten die tijdens de opgravingen in Olympia werden 
geborgen waren enorm. In 1879 rapporteerde Georg Treu dat sinds 1875 bijna 
15.000 vondsten waren gedaan, waaronder stukken sculptuur en brons en 

38 Marchand (1996: 70-87).
39 Klinkhammer (2002: 36-39).
40 Schliemann had de Griekse staat aangeboden om op eigen kosten Olympia op te graven. 
Zie Vom Bruch (2002: 13).

Afbeelding 6. De opgravers van 1875 poseren in de tempel van Zeus. Uit Curtius, Adler 
en Hirschfeld (1876).
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munten.41 Toch ontwikkelde er zich langzaam een zekere teleurstelling, 
omdat er maar weinig aansprekende sculptuur uit de klassieke periode 
werd gevonden. Daar waren natuurlijk uitzonderingen op, zoals de Nike van 
Paionios, die al in 1875 werd gevonden en de Hermes van Praxiteles (1877), 
die als het absolute hoogtepunt van de opgravingen werd beschouwd.42 Het 
merendeel van de beelden was echter zeer gefragmenteerd, waarschijnlijk 
als gevolg van moedwillige vernietiging in de Late Oudheid. Dit is goed te 
zien bij de pedimentsculpturen van de Zeus-tempel, gevonden in 1876-1877, 
die maar zeer ten dele zijn te reconstrueren.43 Wat vooral opvalt is dat de 
vele door Pausanias beschreven standbeelden en wijgeschenken van de 
overwinnaars vrijwel volledig ontbreken. Mogelijk waren veel ervan van 
brons dat later is omgesmolten. Er zijn wel bases voor dergelijke beelden 
gevonden, veelal voorzien van inscripties.44

Tegen het einde van het project benadrukte Curtius dat de opgravingen 
weliswaar teleurstellend waren wat sculptuur betrof, maar dat de waarde 
ervan moest worden gezien in het zichtbaar maken van het geheel van 
Olympia. Desalniettemin schreven diverse Duitse referenten na het ver-
schijnen van de eerste publicaties dat de boeken vooral gevuld waren met 
materiaal waar Winckelmann weinig aff initeit mee gehad zou hebben.45

6 De opgravingen en de Spelen

De opgravingen in Olympia stonden los van de beweging om de Olympische 
Spelen nieuw leven in te blazen, die zich aan het einde van de 19e eeuw 
ontvouwde.46 Wel is het zo dat de leidende f iguur in deze beweging, de 
Fransman Pierre de Coubertin (1863-1937) erg onder de indruk was van de 
Duitse opgravingen in Olympia. De resultaten ervan zag hij onder andere op 
de tentoonstelling die architect F. Adler in 1887 eerst in Berlijn samenstelde, 
en die later ook Parijs aandeed.47 Bij de eerste Olympische Spelen in 1894 
speelde de archeologische vindplaats echter geen enkele rol.

Dit veranderde in 1936, toen nieuwe opgravingen werden opgestart onder 
leiding van Armin von Gerkan en Walter Wrede, een hooggeplaatst lid van 

41 Curtius, Adler en Treu (1879: 58-61), geciteerd door Marchand (1996: 6).
42 Wehry (2012: 64).
43 Kyrieleis (2007: 100-117).
44 Zie bijvoorbeeld Siebert en Taeuber (2013).
45 Marchand (1996: 90-91).
46 MacAloon (1981).
47 Koster (2004: 47; 55-56).
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de nazipartij.48 Deze opgravingen dienden nadrukkelijk ter ondersteuning 
van de Olympische Spelen in Berlijn in 1936, de eerste Spelen waarbij de 
Olympische vlam ook in Olympia werd ontstoken en via een fakkelloop naar 
de organiserende stad werd gebracht (zie ook de bijdrage van Moormann 2021 
in dit nummer).49 De oudheden die zichtbaar zijn in de openingsscènes van 
de film Olympia door Leni Riefenstahl (1936) zijn echter allemaal in Athene.50

De opgravingen, die uiteindelijk van 1937 tot 1943 zouden duren, dienden 
om de Grieks-Duitse verwantschap te onderstrepen.51 Een belangrijk doel 
van deze opgravingen was de aanwezigheid van het arische ras in het 
oude Griekenland vast te stellen. Een van de deelnemers aan het project, 
Hans Schleif, betoogde bijvoorbeeld op een congres in 1939 dat Pelops een 
arische held uit Noord-Europa was, die de Peloponnesos had veroverd.52 
Niettegenstaande dergelijke ideologische retoriek, werden er feitelijk slechts 
kleinschalige opgravingen verricht, naast diverse materiaalpublicaties. Het 
project diende vooral als propaganda voor een reeds bestaande ideologie.

Na de Tweede Wereldoorlog is de band tussen de opgravingen in Olympia 
en de Spelen nadrukkelijker gemaakt. Pierre de Coubertin had zelf verzocht 
dat zijn hart na zijn overlijden in Olympia zou worden begraven en in 1938, 
een jaar na zijn dood, werd een monument opgericht met daarin inderdaad 
het hart.53 In 1961 werd bovendien de Internationale Olympische Academie 
in Olympia gevestigd, een studie- en congrescentrum gecombineerd met 
sportfaciliteiten ter bevordering van het Olympisch ideaal.54 In hetzelfde 
jaar werd een museum geopend ter ere van de moderne Olympische Spelen.

Met de komst van de Olympische Spelen naar Athene in 2004 werd de 
connectie met de archeologische site nog sterker benadrukt. Het onderdeel 
kogelstoten (overigens geen antieke sport) vond plaats in het antieke stadion, 
waardoor Olympia daadwerkelijk in de moderne Spelen werd geïntegreerd.55 
Bovendien werd in het oude museum van Olympia (zie afbeelding 7), dat in 
1887 was ontworpen door F. Adler, een nieuw museum ingericht, speciaal 
gericht op de geschiedenis van de antieke Olympische Spelen.

48 Junker (1998: 295).
49 Barker (2012).
50 Zie: https://www.youtube.com/watch?v=H3LOPhRq3Es (laatst bekeken op 16 november 
2020).
51 Burgeon (2017: 32-34).
52 Burgeon (2017: 41-42).
53 De ceremonie waarin het hart in Olympia in het monument werd geplaatst is te zien op: 
https://www.youtube.com/watch?v=ENkV8KUbiZA (laatst bekeken op 16 november 2020). Het 
monument staat buiten de archeologische vindplaats, ten noordoosten van het stadion.
54 Zie https://ioa.org.gr (laatst bekeken op 2 december 2020).
55 Zie The Guardian (19-08-2004): ‘Ancient and modern shot put revisits Olympia’.
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Afbeelding 7. Het oude museum, ontworpen door F. Adler (1887). Foto: Gert Jan van 
Wijngaarden.

7 De rol van Pausanias

Door de opgravingen van de 19e en vroege 20e eeuw loopt een duidelijke 
rode draad. Vanaf het begin van het archeologische onderzoek in Olympia 
speelde Pausanias, net als bij veel andere archeologische vindplaatsen,56 
een dominante rol. Al bij het eerste bezoek in 1766 meent Richard Chandler 
op basis van de beschrijving van Pausanias het stadion in het landschap te 
herkennen.57 Tijdens de Duitse opgravingen heeft de tekst van Pausanias 

56 Zie bijvoorbeeld Stewart (2013).
57 Chandler (1776: 194).
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een leidende rol gespeeld bij de identif icatie van de gebouwen in Olympia.58 
Daarbij heeft met name de ligging van het grote as-altaar ten opzichte van het 
Pelops-heiligdom (nummer 5 in afbeelding 1) en de Hera-tempel (nummer 4 
in afbeelding 1) voor veel discussie gezorgd vanwege het ambigue taalgebruik 
door Pausanias wanneer hij het altaar beschrijft (5, 13.8).

Toch is juist de archeologie van Olympia ook vaak gebruikt om Pausanias 
te bekritiseren.59 In de 19e eeuw werd er vanuit f ilologische hoek vaak be-
weerd dat Pausanias nooit in Griekenland was geweest, met als hoogtepunt 
de bewering van U. Milamowitz dat Pausanias een hellenistische bron 
(slecht) had gekopieerd.60 Critici van Pausanias gebruikten de archeologische 
resten in Olympia om fouten en omissies in de Periegesis aan te wijzen.61 
De meest geciteerde omissie is die van het Nymphaeum van Herodus 
Atticus (nummer 6 in afbeelding 1), dat mogelijk in aanbouw was, of net 
nieuw toen Pausanias Olympia bezocht. Maar er zijn ook andere fouten. Zo 
noemt hij bijvoorbeeld tien sculptuurbases bij de schathuizen (nummer 8 in 
afbeelding 1), waar de archeologen er twaalf hebben gevonden. Ook plaatst 
hij Pirithoos in het centrum van de westelijke pedimentsculptuur van de 
Zeus-tempel, terwijl het duidelijk Apollo betreft. Verder meldt hij dat het 
Philippeion (nummer 3 in afbeelding 1) van kleitichels is gebouwd, terwijl 
een gebouw van marmer en kalksteen is gevonden, enzovoort. Hoewel 
archeologen de tekst van Pausanias graag als een simpele en volledige 
reisbrochure zien, maakt met name Olympia duidelijk dat het een complex 
literair product is, waarin duidelijk keuzes zijn gemaakt. Bij die keuzes lijkt 
topograf ische juistheid niet heel belangrijk te zijn geweest.

8 Tot besluit

Het archeologische onderzoek in Olympia heeft niet stilgestaan in de decen-
nia sinds de Tweede Wereldoorlog. De onderzoeksdoelen zijn veranderd 
als gevolg van de specif ieke interesses van de diverse wetenschappelijke 
medewerkers. In de tijd van H. Kyrieleis, opgravingsleider van 1965 tot 
2003, werd bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar de oorsprong van het 
heiligdom en de vroegste cultus in Olympia (zie de bijdrage van Stissi 2021 

58 Trendelenburg (1914: 74).
59 Jacquemin (2001: 286-297).
60 Wilamowitz (1877: 345-347).
61 Jacquemin (2001: 291-295).
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in dit nummer).62 Later deed Ulrich Sinn juist onderzoek naar de Romeinse 
tijd en de Late Oudheid.63 In de 21e eeuw is er vooral veel onderzoek gedaan 
naar de omgeving van Olympia. Zo is de waarschijnlijke locatie van het hip-
podroom vastgesteld,64 en zijn diverse plaatsten onderzocht waar bezoekers 
in de Oudheid mogelijk kampeerden.65 Vandaag de dag wordt het onderzoek 
in Olympia dus niet langer primair bepaald door Pausanias, maar door 
courante historische en archeologische vraagstellingen.

Het monumentale landschap in Olympia is in de laatste decennia enorm 
uitgebreid. Op de archeologische vindplaats zijn restauraties verricht en de 
toeristische infrastructuur is verbeterd door de aanleg van wandelroutes. 
Het archeologische museum, dat in 1975 werd ontworpen door de architect 
Patroklos Karantinos, is gerenoveerd en uitgebreid. De archeologische 
vindplaats is nu verbonden met drie musea in de plaats en een heel scala 
aan hotels, restaurants en souvenirwinkels. Daarmee blijft deze plek nieuwe 
betekenissen en functies van de Oudheid genereren voor het heden en de 
toekomst.66 Hiermee is Olympia hopelijk uit de schaduwen van Pausanias 
en de Olympische Spelen gestapt.
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