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Pagina 1

Patrick Gouw studeerde Oude Geschiedenis en Mediterrane Archeologie aan de
Universiteit van Amsterdam. Naast zijn onderzoekswerkzaamheden was hij de
afgelopen jaren binnen de UvA als docent verbonden aan de vakgroep Oude
Geschiedenis.

De Griekse atletiek bloeide als nooit tevoren onder het Imperium Romanum.
Gedurende de eerste eeuwen van de christelijke jaartelling werden in grote delen van
het Middellandse Zeegebied in Italië, Griekenland, Klein-Azië, de Levant en Egypte
talrijke sportwedstrijden georganiseerd waarbij hardlopers, boksers, worstelaars,
pankratiasten en vijfkampers tegen elkaar in het strijdperk traden. Zij genoten een
grenzeloze populariteit in de antieke wereld en konden grote rijkdommen verwerven.
Dit proefschrift schetst op basis van epigrafische, literaire en archeologische bronnen
een gedetailleerd beeld van het atletenbestaan gedurende de Romeinse keizertijd
(31 v. Chr.–400 n. Chr.). Het is de eerste systematische wetenschappelijke studie naar
deze bijzondere beroepsgroep en gaat onder meer in op de hoge geografische
mobiliteit van Griekse atleten, hun ideologie, carrièreopbouw, verdienstmogelijkheden
en hun onderlinge verstandhoudingen.
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VOORWOORD
Dit proefschrift zou niet geschreven kunnen zijn zonder de hulp en steun van vele mensen,
waarvan ik er hier graag een aantal bij naam wil noemen. Allereerst ben ik zeer veel dank
verschuldigd aan mijn promotor en leermeester prof. Fik Meijer. Het waren zijn inspirerende
colleges die mij op het pad van de Oude Geschiedenis brachten en mij ertoe deden besluiten
te gaan promoveren. Gedurende het promotietraject zorgden zijn niet aflatende
enthousiasme en grenzeloze vertrouwen in een goede afloop er telkens voor dat ik met
hernieuwde geestdrift achter mijn computer kroop. Met veel genoegen denk ik terug aan de
talloze gesprekken die ons zowel langs de antieke als de moderne sport voerden.
Die erkentelijkheid geldt ook mijn collega’s uit de vakgroep Oude Geschiedenis van
de Universiteit van Amsterdam, met wie ik de afgelopen jaren prettig heb samengewerkt:
Hans van Rossum, Emily Hemelrijk, Lucinda Dirven, Veerle Gaspar en Maithe Hulskamp. Hun
voortdurende belangstelling in de vorderingen van het onderzoek waren voor mij een grote
stimulans. Speciale dank gaat daarbij uit naar mijn goede collega René van Royen. Hij was,
ongeacht het moment waarop ik hem benaderde, altijd bereid Griekse tekstpassages te
bediscussiëren en vertalingen te verzorgen. Veel van de inzichten aangaande de
belevingswereld van de atleten zijn tijdens deze vruchtbare sessies ontstaan.
Ik wil op deze plaats ook mijn dank betuigen aan enkele collega-onderzoekers uit
het buitenland, met wie ik de afgelopen jaren waardevolle gedachtewisselingen heb gevoerd
en die mij in woord en daad hebben geholpen. Prof. Stephen Brunet van de University of
New Hampshire bleek bij navraag direct bereid om zijn ongepubliceerde proefschrift over de
Griekse atletiek in Ephese aan mij te doen toekomen en het enige malen te bespreken. Hij
bracht mij tevens in contact met diverse andere sporthistorici uit de Verenigde Staten en
Canada. Prof. Georg Petzl van de Universität zu Köln en prof. Elmar Schwertheim van de
Westfalische Wilhelms-Universität Münster ben ik erkentelijk voor het nog voor verschijning
beschikbaar stellen van hun publicatie van een recente epigrafische vondst uit Alexandria
Troas. Daarnaast bood eerstgenoemde mij de mogelijkheid om over mijn bevindingen ten
aanzien van de nieuwe tekst en de kern van dit proefschrift te publiceren in het Zeitschrift
für Papyrologie und Epigraphik. In Sofie Remijsen van de Katholieke Universiteit Leuven trof
ik een geestverwant. Zij schrijft momenteel een dissertatie over het einde van de Griekse
atletiek, hetgeen ons een stevige gemeenschappelijke basis gaf voor discussie en het
uitwisselen van onderzoekservaringen en resultaten. Ik heb veel baat gehad bij haar
commentaar op eerdere versies van het manuscript.
Dit onderzoek is gefinancierd door het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG)
van de Universiteit van Amsterdam. Ik dank Paul Koopman voor de logistieke ondersteuning
en voor het genereus beschikbaar stellen van de gelden die mij in staat stelden enkele malen
het Middellandse Zeegebied te bezoeken. De verschillende onderzoeksreizen naar Italië,
Griekenland en Turkije werden daarnaast mogelijk gemaakt door beurzen van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Stichting
Philologisch Studiefonds Utrecht. Gedurende de afgelopen jaren was het Nederlands
Instituut in Athene (NIA) een prettig en warm thuis tijdens mijn diverse studieverblijven aan
de voet van de Akropolis. Ik dank Kris Tytgat, Emmy Makri, Willem Ledeboer en Janta van
Lienden voor hun hartelijkheid en hulp ter plaatse.
xi

Een toevallige ontmoeting op de vijfde verdieping van het Amsterdamse P.C. Hoofthuis, pal
voor de deur van mijn latere werkkamer, leidde tot een jarenlange vriendschap met
medestudent Rutger van Haastrecht. Hij vergezelde mij enkele malen op mijn zoektocht
langs de restanten van antieke stadia in Griekenland en Turkije, als ware wij atleten op
doorreis van festival naar festival. Onderweg beleefden we gedenkwaardige avonturen en
bezochten we de meest schitterende archeologische vindplaatsen.
Dichter bij huis gaat mijn dank uit naar mijn beide ouders, Andre Gouw en Babs
Gouw-Jansen, die mij alle ruimte gaven om te ontdekken dat mijn hart bij de Oude
Geschiedenis lag. Zonder hen was ik niet zover gekomen. Ten slotte Wendy Ellenbroek, de
liefde van mijn leven en onvoorwaardelijke steun en toeverlaat. Zij heeft het promotietraject
als geen ander in al zijn facetten van nabij meegemaakt en mij de afgelopen jaren – hoe
legitiem dat ook zou zijn geweest – zonder enig protest gedeeld met een grote groep Griekse
boksers, worstelaars en hardlopers uit de Romeinse keizertijd. Tot aan onze vakanties toe
heeft zij, meer dan mij lief is, moeten leven met mijn beroepsdeformatie. Ik hoop die
toegeeflijkheid in de nabije toekomst dubbel en dwars terug te kunnen geven. Opgelucht en
trots dat ik de finishlijn na een lange race van ruim vier jaar ben gepasseerd, draag ik dit
proefschrift dan ook aan haar op.
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INLEIDING
‘De atleten en deelnemers aan muzische wedstrijden die door de meerderheid van de
mensheid zijn verwaarloosd, verdienen mijns inziens nauwelijks enige serieuze aandacht; en
1
over de atleten met een reputatie heb ik uitgeweid in mijn verslag over Elis’.
(Pausanias 10.9.2)
De Griekse sportcultuur van de Romeinse keizertijd mag zich sedert drie decennia in een
groeiende belangstelling verheugen. Waar de aandacht voor die tijd bijna uitsluitend uitging
naar de vaak geïdealiseerde periode van de zesde en vijfde eeuw v. Chr., is de blik nu meer
en meer gericht op het functioneren van de festival- en gymnasiumcultuur in de eerste
eeuwen van onze jaartelling. Bij moderne geleerden is steeds meer het besef gegroeid dat
de Olympische en andere spelen een langere geschiedenis onder Romeins bestuur gekend
hebben dan onder de wereld van de stadstaten. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de
Griekse atletiek gedurende de keizertijd een ongekende bloeiperiode doormaakte en een
dominante rol speelde in de stedelijke cultuur van het Griekse oosten. De agonistiek bleek
het raamwerk bij uitstek geweest te zijn waarbinnen de Romeinse machtsaanspraken en de
Griekse culturele identiteit met elkaar konden worden verzoend. Binnen dat kader konden
zowel de ideologische aanspraken van de keizer als de ambities van de lokale elites onder
2
één noemer worden gebracht. Tal van andere nieuwe inzichten over het functioneren van
de sportcultuur in de eerste eeuwen van onze jaartelling hebben geleid tot een stroom van
3
publicaties waaraan voorlopig nog geen einde lijkt te komen.
In al die boeken en artikelen is de Griekse atletiek echter vanuit één invalshoek
relatief onderbelicht gebleven, namelijk vanuit het perspectief van de atleten. Hun
getuigenissen in het epigrafische en literaire materiaal zijn de afgelopen decennia weliswaar
veelvuldig en grondig bestudeerd, maar die afzonderlijke uitkomsten zijn tot op heden niet
of nauwelijks aangewend om tot een veelomvattende synthese van de beroepsgroep als
geheel te komen. Het soms problematische en veelal versnipperde bronnenmateriaal is daar
ongetwijfeld voor een deel debet aan geweest. Dit proefschrift beoogt middels een
groepsgewijze analyse van al die afzonderlijke testimonia een gedetailleerd beeld te
schetsen van het atletenbestaan gedurende de Romeinse keizertijd. Door voor een
kwantitatieve benadering te opteren en daarbij gebruik te maken van de inzichten van
eerdere geleerden, meen ik tot een heldere reconstructie van de wereld van de
beroepsatleten te kunnen komen. Mijn aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar de wijze
waarop hun sportieve levens vorm kregen, zowel ideologisch als op het niveau van de
dagelijkse praktijk.
Van meet af aan is duidelijk dat het hier om een bijzondere groep gaat. Atleten
genoten in de eerste eeuwen van onze jaartelling een grote populariteit en werden met
roem en eer overladen. Ter illustratie van hun prominente status kan een laatantieke tekst
dienen. Een van de redevoeringen van de christelijke theoloog pseudo-Dionysius (vijfde
eeuw n. Chr.) bevat aanwijzingen voor de wijze waarop een spreker aan de vooravond van
een Grieks sportfestival geacht werd de deelnemers toe te spreken en aan te sporen tot
grootse daden. Uit de instructie blijkt hoezeer atleten op een voetstuk geplaatst werden:
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ἀκλθτὰσ μὲν οὖν καὶ ὅςαι ἀγωνιςταὶ μουςικῆσ τῶν ἀνκρϊπων τοῖσ πλείςιν ἐγίνοντο μετὰ οὐδενὸσ
λογιςμοῦ *μετὰ τῆσ+ ςπουδῆσ, ἀκλθτὰσ δὲ ὁπόςοι τι καὶ ὑπελείποντο ἐσ δόξαν, ἐν λόγῳ ςϕᾶσ ἐδιλωςα
τῷ ἐσ Ἠλείουσ.
2
Zie hiervoor bijvoorbeeld Van Nijf (2003), Spawforth (2007), König (2007).
3
König (2005) en Newby (2005) zijn de meest recente grote monografieën.
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‘De toeschouwers beleven er plezier aan, maar de deelnemers genieten onsterfelijke roem.
Want eenieder van hen overkomt het herkend en met de vinger nagewezen
[δακτυλοδεικτεῖςκαι] te worden om de meest roemvolle redenen, om te winnen, om
bekranst te worden, om [officieel tot winnaar] uitgeroepen te worden. Door één enkele
prestatie en overwinning is zo iemand niet langer de burger van één stad, maar van bijna de
gehele wereld. Hij wordt door iedere aanwezige bewonderd vanwege zijn talent en
welwillend als een medeburger beschouwd … en niet alleen dan, maar ook na het festival,
wanneer ze hem alleen maar zien. Dit gebeurt bij elke wedstrijd waaraan een atleet
deelneemt. En wanneer hij gestopt is, blijven de beloningen voor de overwinningen zijn hele
leven voortduren, en geven hem overvloedige welvaart, terwijl na zijn dood de herinnering
aan hem voortleeft in beelden en schilderijen, zodat zijn reputatie niet alleen wordt
vastgelegd in het collectieve geheugen, maar ook op schrift wordt gesteld en voor altijd
4
beklijfd.’
In dit proefschrift zullen de atleten uit de Romeinse keizertijd centraal staan. Het onderzoek
heeft betrekking op de periode tussen grofweg 31 v. Chr. en 400 n. Chr. en behandelt de
carrières en levens van de deelnemers aan Griekse festivals in Italië en het oostelijk deel van
het imperium Romanum. Daarbinnen werd onderscheid gemaakt tussen ἀγῶνεσ ἱεροὶ καὶ
ςτεφανῖται (heilige kransspelen waarbij kransen en materiële prijzen te winnen waren) en
ἀγῶνεσ κεματικοί (prijsspelen waarbij geldprijzen werden uitgereikt). Hoewel bij dergelijke
wedstrijden doorgaans ook hippische en muzische onderdelen op het programma stonden,
richt ik mij uitsluitend op de atletiekdisciplines waarin hardlopers (stadionloop, dubbele
stadionloop, langeafstandsloop en wapenwedloop), vechtsporters (boksen, worstelen en
pankration) en vijfkampers (pentathlon) uitkwamen. Zij bestreden elkaar in drie
leeftijdsklassen, te weten knapen, jongelingen en mannen. Niet zelden kwam het voor dat
een atleet in meerdere disciplines bedreven was en daarin overwinningen behaalde.
Ik verkeer geenszins in de veronderstelling dat alles wat in dit proefschrift naar
voren gebracht wordt een vernieuwend karakter heeft. Beoefenaars van de antieke
sportgeschiedenis zijn in hoge mate schatplichtig aan het baanbrekende werk van eminente
geleerden als Louis Robert en H.W. Pleket. Ik vorm, getuige de bibliografie achterin, daarop
geen uitzondering. Zonder hun ijverige naspeuringen van het epigrafische materiaal (Robert)
en theoretische bespiegelingen (Pleket) zou deze studie nooit geschreven kunnen zijn. Zij
hebben als geen ander het vakgebied inhoud en richting gegeven en nieuwe generaties in
staat gesteld andere wegen in te slaan. In meerdere of mindere mate ben ik ook dank
verschuldigd aan Luigi Moretti, Joachim Ebert, Nigel Crowther, Jean-Yves Strasser, Stephen
Brunet, Onno van Nijf en vele anderen, die elk jarenlang de verschillende aspecten van de
Griekse sportcultuur nader bestudeerd hebben. Hun bevindingen vormen de basis van
waaruit ik getracht heb tot nieuwe inzichten te komen betreffende de geografische
mobiliteit, het streven naar records en de dagelijkse realiteit van het atletenbestaan in de
keizertijd.
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Pseudo-Dionysius, Ars Rhetorica 7.288: τοῖσ μὲν γὰρ πρόςκαιροσ ἡ τζρψισ, τοῖσ δὲ ἀκάνατοσ ἡ δόξα·
καὶ παραχρῆμα μὲν γίνεται ἑκάςτῳ τοφτων εὐφθμεῖςκαι καὶ δακτυλοδεικτεῖςκαι ἐπὶ τοῖσ καλλίςτοισ,
νικᾶν, ςτεφανοῦςκαι, ἀναγορεφεςκαι, διὰ μιᾶσ πράξεωσ καὶ νίκθσ οὐ μιᾶσ πόλεωσ γενόμενον ἀλλὰ
ςχεδὸν ἀπάςθσ τῆσ οἰκουμζνθσ· ἕκαςτοσ γὰρ τῶν παρόντων τῆσ ἀρετῆσ ἀποδεχόμενοσ τῇ εὐνοίᾳ ὡσ
πολίτθν αὑτοῦπροςοικειοῦται … καὶ μετὰ τὴν πανιγυριν, ὁπόταν αὐτὸν ἴδωςι μόνον. καὶ ἀγωνιηομζνῳ
ταῦτα κακ᾽ ἕκαςτον ἀγῶνα· παυςαμζνῳ δὲ παραμζνουςιν τὸν βίον ςφμπαντα οἱ καρποὶ <οἱ> ἀπὸ τῆσ
νίκθσ, τὴν περιουςίαν τοῦ βίου ἄφκονον παρζχοντεσ· μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν ἡ μνιμθ <ἡ> ἀπὸ τῶν
ἀνδριάντων καὶ τῶν εἰκόνων εἰσ τὸ ἀνάγραπτον ἔχειν τὴν δόξαν οὐκ ἐν ταῖσ μνιμαισ ςῳηομζνθν μόνον,
ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ςυγγραμμάτων ςυμπαραμζνουςαν ἅπαντι τῷ χρόνῷ.
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In de verschillende hoofdstukken zullen parallellen met de moderne sport niet worden
geschuwd. Dit is een bewuste keuze, omdat bepaalde aspecten van het antieke
atletenbestaan sterke overeenkomsten vertonen met hedendaagse ontwikkelingen en de
onderlinge vergelijking mijns inziens kan bijdragen aan een beter begrip van de Griekse
atletiek in de keizertijd. Het spreekt voor zich dat dergelijke parallellen alleen zijn
opgenomen wanneer er een voor de discussie relevante bijdrage aan kan worden ontleend.
In sommige gevallen zal er ook worden gerefereerd aan de beroepsgroep van
musici, deelnemers aan wedstrijden in zang, dans, theater en voordrachtkunst. Zij worden
vaak met de atleten onder één noemer geschaard, omdat ze participeerden binnen dezelfde
festivals (die zoals gezegd uit zowel sportieve als muzische onderdelen bestonden),
5
vergelijkbare carrières kenden en langs dezelfde lijnen georganiseerd waren. Om die reden
loont het de moeite om ter verduidelijking van specifieke kwesties uit de atletenwereld soms
het bronnenmateriaal aangaande musici erbij te betrekken.
Alvorens tot de kernhoofdstukken van dit proefschrift over te gaan, is het
noodzakelijk enige pagina’s te wijden aan twee thema’s waaraan geen enkele studie naar de
Griekse atletiek en haar beoefenaars voorbij kan gaan. Dit betreft ten eerste de sociale
status van antieke atleten en ten tweede de atletenvereniging. Ten aanzien van beide zijn
gedurende de laatste decennia veel nieuwe inzichten tot stand gekomen die als zodanig van
belang zijn voor de reconstructie van het antieke atletenbestaan. Op essentiële onderdelen
is de discussie de afgelopen jaren echter enigszins stilgevallen, omdat een zekere mate van
consensus bereikt is en verdere impulsen bij een gebrek aan nieuw bronnenmateriaal
vooralsnog zijn uitgebleven. Dat is de reden geweest waarom ik mij voor dit onderzoek niet
uitvoerig met deze materie heb beziggehouden. Het is in het kader van de gestelde
problematiek echter wel van belang om de voornaamste punten ten aanzien van status en
het functioneren van de beroepsvereniging nadrukkelijk naar voren te brengen, omdat ze
raken aan hetgeen in de rest van het proefschrift ter sprake zal komen en daarbij als
achtergrond dient. Ik beperk mij in de volgende paragrafen tot het schetsen van de grote
lijnen en neem daarbij het werk van eerdere geleerden als uitgangspunt.
De sociale status van atleten
Geen enkele kwestie heeft in de bestudering van de Griekse atletiek zoveel aandacht
gekregen als de vraag naar de sociale status van antieke atleten. Moderne geleerden hebben
de afgelopen eeuw getracht te achterhalen in hoeverre de festival- en gymnasiumcultuur
het exclusieve domein was van de aristocratische klasse of dat er een zekere
‘democratisering’ in de sport valt aan te wijzen. Lange tijd werd deze discussie in hoge mate
vertroebeld door een anachronistische benadering die contemporaine noties aangaande
amateurisme en het Olympische gedachtegoed terugprojecteerde op de Oudheid. De
pioniers van de antieke sportgeschiedenis, E.N. Gardiner en H.A. Harris, verheerlijkten het
archaïsche en klassieke tijdvak als de periode waarin pure sport werd bedreven door
adellijke heren, zonder enig winstbejag of verregaande specialisatie. Tot hun spijt gingen die
verheven idealen in de loop der eeuwen verloren, omdat de Griekse atletiek aan haar eigen
succes ten onder zou zijn gegaan. De toegenomen populariteit en schaalvergroting leidden
in die visie tot de introductie van materiële beloningen en de opkomst van professionele
atleten uit de lagere klassen, onbeschaafde spierbundels die de nobele amateur-gentlemen
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Zie voor een beknopt overzicht van het optreden van musici in de keizertijd Herz (1990) en Strasser
(2007).
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van weleer verdrongen. Het was in hun optiek dan ook niet verwonderlijk dat corruptie en
6
vervlakking vanaf dat moment hun intrede deden.
De opvattingen van Gardiner en Harris waren niet zozeer een objectieve analyse
van het verleden als wel een in hun ogen historisch gegronde waarschuwing aan het adres
van de eigen tijd, waarin de wereld van de sport een transformatie doormaakte die
uiteindelijk zou uitmonden in de hedendaagse geprofessionaliseerde en
gecommercialiseerde sportcultuur. Beiden waren vergroeid met de idealen van de
amateursport en zagen die recente ontwikkelingen met lede ogen aan. Door op de kwalijke
voorbeelden uit de antieke wereld te wijzen, meenden zij de publieke opinie te kunnen
7
beïnvloeden en het tij te keren. Hoewel hun pennenvruchten op het sportieve
veranderingsproces geen enkele uitwerking hadden, beklijfde hun visie op de antieke
sportgeschiedenis wel. De Griekse atletiek in de hellenistische en Romeinse tijd werd
neergezet als een periode van neergang en verval, niet meer dan een slap aftreksel van de
hoogtijdagen in de zesde en vijfde eeuw v. Chr.
Het is aan H.W. Pleket te danken dat dit rigide denken uiteindelijk werd
doorbroken. In een aantal artikelen stelde hij het theoretische raamwerk (gevormd door wat
hij als een ‘classicist bias’ omschreef) van eerdere geleerden aan de kaak en initieerde
daarmee een nieuwe fase in de bestudering van de Griekse sportcultuur. Hij toonde aan dat
er een directe lijn liep tussen de Homerische helden en de atleten uit de Romeinse keizertijd
en dat de notie van enerzijds vroege amateurs en anderzijds latere professionals verworpen
diende te worden. Er werd in alle tijdvakken met evenveel vuur om materiële eerbewijzen
gestreden, bij de lijkspelen voor de gestorven Patroklos evenzeer als bij de talloze festivals
uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Vermeende uitwassen, zoals verregaande
specialisatie en corruptie, kwamen al voor in de door menigeen geïdealiseerde klassieke
periode en konden dus niet als maatstaf dienen voor een negatieve beoordeling van een
later tijdvak. In plaats van een geleidelijke neergang bleek er juist sprake te zijn van een hoge
8
mate van continuïteit binnen de Griekse atletiek.
Evenmin bleken de leden van de aristocratie zich met het verstrijken van de
eeuwen te hebben afgekeerd van de wedstrijdsport. Waar door sommige van zijn
voorgangers gesteld werd dat zij zich als ‘keurige heren’ terugtrokken uit de te vulgair en
9
gewelddadig geworden vechtsporten , heeft Pleket laten zien dat hiervoor geen enkel bewijs
te vinden is en dat veel van de kaloikagathoi uit de keizertijd als bokser, worstelaar of
10
pankratiast zijn geattesteerd. Zij trokken vanaf het einde van de vijfde eeuw v. Chr., toen er
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E.g. Gardiner (1930) 99: ‘The very popularity of athletics was their undoing. Excess begets Nemesis: the
Nemesis of excess in athletics is professionalism, which is the death of all true sport’. Zie ook Harris
(1964) 187-197, Harris (1972) 40: ‘… when money comes in at the door, sport flies out of the window,
and the Greek athletic scene thereafter exhibits the same abuses that are becoming only too familiar to
us in our big business world of so-called ‘sport’.
7
Zowel Kyle (1991) als Lee (2003) hebben de opvattingen van Gardiner over de antieke sport in de
context van diens eigen tijd en achtergrond geplaatst.
8
Pleket (1974), Pleket (1975), Pleket (1992). Zie voor een uitvoerige weerlegging van de
‘amateurgedachte’ in de Griekse sport ook het uitstekende boek van Young (1984). Hij wijkt echter van
Pleket af door te stellen dat atleten van nederige afkomst al vanaf het vroegste begin in de Griekse
atletiek aanwezig waren en al na het behalen van enkele overwinningen over genoeg geld beschikten
om zich ook in sociaal opzicht te kunnen opwerken. Mijns inziens doet hij daarmee afbreuk aan het
weinige bronnenmateriaal dat we over de archaïsche en klassieke periode hebben.
9
E.g. Robert (1934) 56.
10
Pleket (1975) 51-53. Hij merkt terecht op dat de Schwerathletik in de tijd van Pindaros even bloederig
was als in latere perioden. Zie hiervoor ook Lee (1997).
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een duidelijke ‘democratisering’ had plaatsgevonden , samen op met atleten uit de lagere
klassen en dat bleef zo tot aan het moment waarop de Griekse atletiek ten einde kwam. De
conclusie van Pleket, nog eens kernachtig herhaald in een recent artikel, is dan ook helder:
‘As to the social background there is little news: members of the elite … never disappeared
from the scene … Side by side with lower class athletes they continued to be active in the
12
business’.
Desondanks blijft het in veel gevallen uitermate lastig om die stelling, hoe
overtuigend ook, met concrete en vooral substantiële bewijzen te staven, zoals Pleket zelf
ook herhaaldelijk heeft opgemerkt. Dit is het onvermijdelijke gevolg van de beperkingen die
aan het antieke bronnenmateriaal verbonden zijn. Op de eerste plaats zijn zowel in
kwantitatief als kwalitatief opzicht simpelweg te weinig gegevens van en over antieke
atleten overgeleverd. Recentelijk is nog eens uitgerekend dat de namen van ongeveer een
13
kwart van alle Olympische kampioenen uit de Oudheid zijn overgeleverd. Hoewel dit op
zichzelf een alleszins redelijk percentage lijkt, is van het totale deelnemersveld in Olympia –
14
en dus van een groot deel van de beroepsgroep – slechts 3% geattesteerd. Het is dus
uitgesloten dat op enige statistische basis eensluidende conclusies getrokken kunnen
worden.
Daar komt nog bij dat van de meeste atleten in kwestie niet meer is overgeleverd
dan hun naam, vaderstad en het wedstrijdonderdeel waarop ze actief waren. Slechts in een
15
klein aantal gevallen kan met enige zekerheid een statusindicatie worden gegeven. Bijna
altijd gaat het hierbij om telgen uit aristocratische families. De Olympische bokskampioen
van het jaar 72 v. Chr., Atyanas van Adramyttion, werd bijvoorbeeld door Cicero beschreven
16
als een homo nobilis. Een jonggestorven atleet uit Knidos werd in een troostdecreet, dat
was gericht aan zijn vaderstad, geprezen ‘vanwege zijn voortreffelijke afkomst en het belang
17
van zijn voorouders’. De pankratiast Titus Aelius Aurelius Menandros uit Aphrodisias,
winnaar van niet minder dan 41 festivals in de gehele Griekse wereld, stamde volgens een
18
ere-inscriptie ‘uit een eminent en vermaard geslacht’. Van een andere pankratiast, Lucius
Silicius Firmus Mandrogenes, wordt door Philostratos expliciet vermeld dat zijn moeder van
19
aristocratische huize afkomstig was. De worstelaar Lucius Septimius Flavianus Flavillianus
uit Oenoanda behoorde tot de vooraanstaande Romeinse familie van de Licinniani. Zijn
11

In dit verband moet worden gewezen op een passage uit het werk van Isokrates (Περὶ ηεφγουσ 33),
waarin op de statusverhoudingen binnen de Griekse atletiek rond het jaar 400 v. Chr. wordt gezinspeeld.
De redenaar voert in zijn tekst de Atheense staatsman Alkibiades ten tonele, die hij vol afgrijzen laat
constateren dat er zich in zijn tijd onder de deelnemers aan de atletiekwedstrijden ook atleten van lage
geboorte bevonden. Voor Alkibiades was dat een afkeurenswaardige ontwikkeling, die ertoe leidde dat
hij zich voortaan zou beperken tot het fokken van racepaarden en deelname aan de hippische
onderdelen, upper-class bezigheden die niet binnen het bereik lagen van lieden van laag allooi. Uit het
feit dat gesproken wordt over ‘sommige van de atleten’ (ἐνίουσ τῶν ἀκλθτῶν) kan worden afgeleid dat
er in deze periode bij festivals een sociaal gemêleerd deelnemersveld aan de start stond.
12
Pleket (1998) 152.
13
Zie hiervoor Farrington (1997) 24.
14
Kyle (2007) 206.
15
Pleket (1974) 76-78 geeft meerdere voorbeelden, waarvan ik er enkele heb overgenomen.
16
Cicero, Pro Flacco 13.31: homo nobilis cuius est fere nobis omnibus nomen auditum.
17
GIBM IV 794, r. 8-9: διά τε τὸ [εὐ]γενὲσ αὐτοῦ καὶ [τὸ τῶν] προγό[νω]ν φιλότειμον. Cf. IGR IV 1344,
waarin de vader van de succesvolle worstelaar Marcus Aurelius Hermagoras (zie prosopographia no. 92)
geprezen wordt als ἔγγονον ςτεφανθφόρων (‘aangeboren kransdrager’), volgens Robert (1930b) 44 een
duidelijke aanwijzing voor ‘la bonne origine bourgeoise d’Hermagoras’.
18
Roueché (1993) no. 92, r. 6-7: γζνουσ πρϊτου καὶ ἐνδόξου. Zie voor deze atleet ook prosopographia
no. 151.
19
Philostratos, Gymnastikos 23. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 73.
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vader Flavius Diogenes bekleedde het ambt van Lyciarch, een van de hoogste functies
binnen de Lycische bond en alleen weggelegd voor de meest welgestelde en aanzienlijke
aristocraten uit de regio. Uit de genealogische inscriptie van zijn tante Licinnia Flavilla valt
voorts op te maken dat uit dezelfde familie ook diverse consuls en senatoren waren
20
voortgekomen.
Moeilijker is het om in het bronnenmateriaal de aanwezigheid van atleten uit de
lagere sociale klassen te herkennen. In dit kader is veelvuldig gewezen op het zogenaamde
‘Faustkämpferdiplom’ van de Egyptische bokser Aurelius Herminos, een papyrustekst die
getuigenis aflegt van het feit dat deze in het jaar 194 n. Chr. is toegetreden tot de
21
atletenvereniging.
Zijn lidmaatschap werd officieel bekrachtigd door diverse
bestuursleden, wier namen eveneens zijn overgeleverd. Ook wordt op dit document melding
gemaakt van het priesterambt dat Herminos bekleedde bij het festival van de provinciale
federatie in Sardis, in aanwezigheid van enkele officials uit de vereniging. Uit een analyse van
de verschillende handtekeningen is afgeleid dat twee van hen, de bokser Photion uit
Laodikeia en de hardloper [NN], de zoon van Zotimos, ’ein recht mangelhaftes Griechisch
22
schreiben’. Met andere woorden, zij lijken niet bijzonder geletterd geweest te zijn en als
zodanig niet tot de jeunesse dorée hebben behoord.
Ten aanzien van Herminos geldt hetzelfde verwijt van ongeletterdheid, maar is er
een complicerende factor. Uit andere inscripties is namelijk bekend dat leden van zijn familie
al ten minste drie generaties lang actief waren binnen het gymnasion van hun vaderstad
23
Hermoupolis, hetgeen een zekere status impliceert. Naar alle waarschijnlijkheid behoorden
zij als handelaren, handwerkslieden of weinig vooraanstaande lokale functionarissen tot de
lower middle class en hadden op die manier toegang tot de kring van ἀπὸ γυμναςίου. Pleket
heeft wel geconcludeerd dat Herminos in zijn eigen stad een zekere status gehad moet
hebben, maar binnen de festivalwereld en de atletenvereniging toch hoofdzakelijk als een
24
weinig ontwikkeld persoon (ταπεινῶσ πεπαιδευμζνον) beschouwd zal zijn.
Zelfs wanneer het bronnenmateriaal overduidelijk op een lage sociale status lijkt te
wijzen, treden er soms interpretatieproblemen op. Dit betreft bijvoorbeeld de allereerste
Olympische overwinnaar, Koiroibos uit Elis (776 v. Chr.). Van hem werd beweerd dat hij kok
(μάγειροσ) van beroep was geweest, zij het in een late en niet altijd even betrouwbare
25
bron. Bronislaw Bilioski heeft in dit verband echter verwezen naar een cultus op het eiland
Cyprus ter ere van Apollo Mageiros, waaraan priesters (mageiroi) verbonden waren die
belast waren met de rituele slacht van offerdieren en die gerekruteerd werden uit de telgen
26
van niet onaanzienlijke families. H.W. Pleket heeft op zijn beurt de aandacht gevestigd op
de Olympisch kampioen Myron (zevende eeuw v. Chr.), wiens broer Orthagoras de tiran van
Sikyon was. Hun vader Andreas stond eveneens te boek als een ’kok’, maar het lijkt
27
onwaarschijnlijk te veronderstellen dat hij van nederige afkomst was. De aanduiding
20

IGR 3.500. Zie voor deze atleet ook Van Nijf (2001) 321-323 en prosopographia no. 71.
P.Lond. 1178, gepubliceerd door Gerstinger (1954) en opgenomen in de verzameling met agonistische
papyri van Frisch (1986) no. 6, naar welke in dit proefschrift steeds verwezen zal worden.
22
Gerstinger (1954) 62. Zie voor deze atleten ook mijn prosopographia nos. 115 en 12.
23
Ibid. 58 ff.
24
Pleket (1974) 77. Hij verwijst voor die karakterisering naar de woorden die door Isokrates (zie noot 11)
in de mond van Alkibiades worden gelegd. Het is overigens niet ondenkbaar dat de weinig vleiende
bijnaam van Herminos, ‘de Onnozele’ (ὁ καὶ Μῶροσ), aan die betrekkelijk eenvoudige afkomst (‘boertje
van buiten’) refereert. Ik zal hier nog uitvoeriger op terugkomen aan het einde van hoofdstuk vier.
25
Athenaeus 9.382b. Zie voor de werkwijze van deze auteur de verschillende bijdragen in Braund &
Wilkins (2000).
26
Bilioski (1961) 47.
27
Pleket (1974) 60.
21

6

μάγειροσ laat zich dus op meerdere manieren duiden, hetgeen gevolgen heeft voor de
sociale status die eraan verbonden wordt.
Datzelfde euvel geldt een atleet uit de keizertijd. De pankratiast Aurelius Zotikos
(no. 43), die in het vierde hoofdstuk uitvoeriger aan bod zal komen, werd volgens Cassius Dio
28
‘ook wel ‘de Kok’ [ὁ καὶ Μάγειροσ] genoemd, naar het beroep van zijn vader’. Op het eerste
gezicht was hij derhalve de zoon van een ambachtsman, die aanleg had voor de vechtsport
en er vervolgens in slaagde om een sportieve carrière op te bouwen. Maar in het licht van
wat in het bovenstaande ten aanzien van Koroibos is opgemerkt, zou de aanduiding van
‘kok’ ook betrokken kunnen worden op een politiek-religieuze functie en dus een elitaire
29
status van de familie van Zotikos.
In veruit de meeste gevallen zijn dergelijke bespiegelingen echter niet mogelijk.
Van veel atleten is weliswaar bekend dat ze op een zeker moment groot aanzien genoten in
hun vadersteden en vooraanstaande functies bekleedden (en dus onderdeel uitmaakten van
de lokale elite), maar in hoeverre dit een uitvloeisel was van hun aristocratische afkomst, of
het gevolg was van een sociale mobiliteit die voortkwam uit hun sportieve prestaties valt
30
feitelijk niet uit te maken. Dat geldt in gelijke mate voor atleten uit de klassieke als de
Romeinse periode, zij het dat de dominantie van telgen uit de elite in de zesde en vijfde
31
eeuw v. Chr. een stuk groter zal zijn geweest dan in later tijden.
Desalniettemin is het legitiem de vraag te stellen of de vermaarde worstelaar
Milon van Kroton, zes- of zevenvoudig Olympisch kampioen tussen 540 en 520/516 v. Chr.,
het leger van zijn stad in 510 v. Chr. aanvoerde tegen het naburige Sybaris omdat hij dat aan
zijn stand verplicht was, of omdat zijn overwinningen hem naast roem en materiële welvaart
32
tot deze prominente politiek-militaire positie hadden gebracht. Gaius Perelius Aurelius
Alexander, een pankratiast uit Thyateira, behaalde in het eerste kwart van de derde eeuw n.
Chr. grote successen en werd na afloop van zijn carrière benoemd tot hogepriester van de
atletenvereniging en directeur van de keizerlijke thermen in Rome. Daarnaast werd hij door
zijn vaderstad als gezant naar Heliogabalus gestuurd en bekleedde hij in Thyateira een
33
priesterambt van de lokale god Apollo Tyrimnaios. Was dit nu het gevolg van zijn afkomst
of dankte hij die functies aan zijn rijke sportieve carrière?

28
Cassius Dio 80.16.1: Αὐριλιοσ δὲ δὴ Ζωτικόσ, ἀνὴρ Σμυρναῖοσ, ὃ καὶ Μάγειρον ἀπὸ τῆσ τοῦ πατρὸσ
τζχνθσ ἀπεκάλουν.
29
Zotikos behoorde tot de intimi van de verguisde Heliogabalus en zou naar verluidt zelfs een
liefdesrelatie met de jonge keizer hebben beleefd. In het kader van de damnatio memoriae die over
hem werd uitgesproken, was Cassius Dio er alles aan gelegen om het keizerlijke hof zo negatief mogelijk
af te schilderen. Het zou in theorie mogelijk geweest kunnen zijn dat hij hierbij bewust gebruik maakte
van de dubbele betekenis die uitging van het begrip μάγειροσ. De eventuele aristocratische afkomst van
Zotikos kon zo teniet worden gedaan en vervangen worden door een nederige status als de zoon van
een onaanzienlijke kok. Overigens geloof ik in zijn geval dat hij inderdaad van eenvoudige afkomst was
en via deelname aan de Griekse atletiek tot sociale stijging gekomen is.
30
De kern van het probleem werd aangeroerd tijdens een discussie na afloop van een voordracht door
Louis Robert in het jaar 1967 op een conferentie in Genève. Hij besprak daar het geval van de bokser
Nikophon uit Milete (prosopographia no. 109), die in de bronnen geattesteerd is als ςτεφανθφόροσ en
ἀρχιερεφσ van de keizercultus. A. Dihl stelde daarbij een vraag die in feite de gehele problematiek
kernachtig samenvat: ‘Kann man entscheiden ob (ein Athlet) jeweils auf Grund seiner Erfolge als
Berufsathlet in die Honoratiorenschicht aufsteigt ob er sich als Sohn einer Honoratiorenfamilie am
professionellen Sportbetrieb beteiligt?’. Zie Robert (1968b) 292.
31
Kyle (1997) heeft het proces van geleidelijke democratisering in de archaïsche en klassieke periode
uitvoerig beschreven, in het bijzonder ten aanzien van de stad Athene.
32
Voor Milon van Kroton, zie Golden (2004) 103 (met verdere verwijzingen).
33
Zie voor deze atleet prosopographia no. 57.
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Hoewel het er de schijn van heeft dat deze twee atleten hun maatschappelijke positie eerder
uitbouwden door hun welvaren in de Griekse atletiek dan dat zij er een significante sociale
stijging door realiseerden, valt absolute zekerheid in algemene zin niet te geven. In het
bronnenmateriaal vallen representanten van beide groepen namelijk praktisch niet van
elkaar te onderscheiden, omdat zij zich – eenmaal succesvol – van een en dezelfde
aristocratische ideologie en retoriek bedienen. Het probleem is door Van Nijf als volgt
geformuleerd: ‘The epigraphic self-presentation of these socially mobile athletes is virtually
indistinguishable from that of their aristocratic colleagues, whose lifestyle and ideology they
were ready to copy; athletes were apparently not ‘sufficiently reflective or articulate to
34
criticize the aristocratic ethos, or to substitute something different’.
Tegen bovenstaande achtergrond zal duidelijk zijn geworden dat dit proefschrift
ten aanzien van de sociale status van antieke atleten geen nieuwe inzichten biedt. De door
Pleket ontwikkelde notie van een gezamenlijk optrekken van aristocratische telgen en
sociale stijgers binnen de Griekse atletiek staat na meer dan drie decennia nog altijd
overeind. Nieuwe epigrafische vondsten hebben zijn opvattingen telkenmale bevestigd en
meer voorbeelden uit beide categorieën aangedragen. Een aantal daarvan is in mijn
prosopographia athletarum opgenomen. Waar mogelijk zal ik in de volgende hoofdstukken
hieraan refereren.
De atletenvereniging
Net als andere beroepsgroepen in de door mij behandelde periode beschikten ook de
35
atleten over een eigen vereniging. Zij behartigde de belangen van haar leden, op zowel
lokaal als rijksniveau, en was op diverse terreinen actief. Het is echter bijzonder lastig om de
organisatie en het functioneren van het atletengilde in meer detail te reconstrueren,
aangezien het relevante bronnenmateriaal onevenwichtig en vaak moeilijk te interpreteren
36
is. Meer dan een algemene schets kan en zal hier derhalve niet gegeven worden.
Over de ontstaansgeschiedenis van het atletengilde is vrijwel niets bekend. In
verhouding tot hun muzische collega’s, van wie vaststaat dat zij zich al in de derde eeuw.
37
Chr. verenigden in het gilde van ‘Dionysische kunstenaars’ , lijken de atleten zich pas in een
38
veel later stadium aaneen te hebben gesloten. De eerste attestatie van enig georganiseerd
verband stamt uit de eerste eeuw v. Chr. Het betreft een inscriptie uit Erythrai (Ionië) waarin
een naamloos gebleven atleet voor een Olympische overwinning door de dēmos van zowel
zijn eigen stad als die van Elis wordt geëerd. Daarnaast ging het eerbetoon ook uit van οἱ ἀπὸ
τῆσ οἰκουμζνθσ ἀκλθταί en οἱ ἀπὸ τῆσ οἰκουμζνθσ ἱερονῖκαι, oftewel de ‘atleten’
39
respectievelijk ‘heilige winnaars uit de bewoonde wereld’. Naar alle waarschijnlijkheid
waren dit ad-hoc groeperingen, geformeerd rond de aanwezige atleten bij een lokaal festival
en die voortkwamen uit permanente organisaties.
Aan een dergelijke club wordt gerefereerd in een brief van de triumvir Marcus
Antonius aan de provinciale federatie van Klein-Azië (derde kwart eerste eeuw v. Chr.).
34

Van Nijf (2001) 323. In de laatste zin verwijst hij naar het werk van Brunt (1973).
Van Nijf (1997) heeft een uitvoerige studie aan de beroepsverenigingen van het Romeinse oosten
gewijd, zij het dat hij niet ingaat op het atletengilde.
36
Zie Forbes (1955) en Pleket (1973) voor een analyse van al het relevante materiaal. Veel van het
onderstaande is aan hun nog altijd fundamentele bijdragen ontleend. Zie daarnaast Millar (1977) 456463, Roueché (1993) 53-55 en König (2005) 221-225.
37
IG II² 1132. Voor een discussie van dit gilde, zie Csapo & Slater (1995) 239-255.
38
Potter (1999) 271 heeft wel gesuggereerd dat dit verhoudingsgewijs late tijdstip voortkwam uit het
feit dat de atletenvereniging van het begin af aan afhankelijk was van Romeinse beschermheren en de
nieuwe politieke structuren van die tijd.
39
I. Erythrai II 429.
35
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Daaruit valt op te maken dat hij bij een eerdere gelegenheid was benaderd door de trainer
Artemidoros en een zekere Charopeinos, de eponieme priester van ‘de synode van
wereldwijde heilige kranswinnaars’ (ἡ ςφνοδοσ τῶν ἀπὸ τῆσ οἰκουμζνθσ ἱερονικῶν καὶ
40
ςτεφανειτῶν). Zij verzochten hem om de verlening van diverse privileges, zoals vrijstelling
van militaire dienst en publieke liturgieën. Uit datzelfde document kan worden opgemaakt
41
dat de vereniging ook een eigen festival organiseerde, vermoedelijk in Ephese. Het valt op
basis van deze informatie echter niet uit te maken of het gilde recentelijk was ontstaan of op
dat moment al een langere geschiedenis kende.
Over het algemeen wordt aangenomen dat er gedurende lange tijd twee
verschillende verenigingen voor atleten hebben bestaan, waarbij de ene openstond voor
iedereen die als beroepsatleet actief was en de andere uitsluitend toegankelijk was voor
diegenen onder hen die een overwinning hadden behaald in een heilig kransfestival. Beide
organisatievormen zijn meerdere malen geattesteerd, maar lijken in de late eerste of vroege
42
tweede eeuw n. Chr. te zijn opgegaan in één en dezelfde vereniging. Hoewel er enkele
variaties op de naamgeving bekend zijn, lijkt de volledige titel ἡ ςφνοδοσ ξυςτικὴ τῶν περὶ
τὸν Ἡρακλζα ἀκλθτῶν ἱερονικῶν ςτεφανειτῶν (‘de associatie van met Herakles verbonden
atleten en heilige kransdragers’) geluid te hebben, al dan niet met de toevoeging
43
περιπολιςτικὴ (‘rondtrekkend’) ten teken van hun reislustige bestaan.
Transfer naar Rome
In de tweede eeuw n. Chr. was Rome uitgegroeid tot een essentiële schakel in de wereld van
de Griekse atletiek. Met het instellen van een heilig kransfestival, de Kapitolijnse spelen, had
de stad zich in het jaar 86 n. Chr. een prominente plaats op de wedstrijdkalender
44
verworven. Belangrijker nog was het feit dat het centrale gezag ter plaatse een grote
aantrekkingskracht uitoefende op het atletengilde. Voor haar leden probeerde de
beroepsvereniging namelijk privileges van de keizerlijke overheid te verkrijgen, zoals
vrijstellingen van diverse civic duties. Van enkele imperatores (waaronder Augustus,
Claudius, en Vespasianus) is bekend dat zij in de voetsporen van de zojuist genoemde
Marcus Antonius traden door eerder verleende voorrechten te herbevestigen of uit te
40

P.Lond. 137 (= Sherk [1969] no. 57). Pleket (1973) 200, noot 10 rekent terecht af met de voordien
gangbare notie dat hier ook acteurs en musici toe behoorden. Zijns inziens was er sprake van twee
afzonderlijke organisaties die op tal van terreinen nauw samenwerkten, hetgeen logisch lijkt in het licht
van wat eerder is opgemerkt over de gemeenschappelijk noemer waaronder sporters en ‘Dionysische
kunstenaars’ vaak werden geschaard.
41
Een ere-inscriptie voor een naamloos gebleven hardloper uit Milete (Milet I 9, 369, I.Didyma 201) uit
c. 20 v. Chr. vermeldt meerdere overwinningen in een ἀγῶνα τικζμενον ὑπὸ τῶν ἀπὸ τῆσ οἰκουμζνθσ
ἱερονικῶν καὶ ςτεφανιτῶν. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 10.
42
Pleket (1973) 202 ff., Robert (1949a) 123, noot 1. In afzonderlijke gevallen konden zij zich onder een
(licht) afwijkende naam blijven uitgeven voor lokale vertakkingen (e.g. ‘de Alexandrijnse synode’, IG
14.747), min of meer leeftijdsgebonden groepen (het gilde van gepensioneerde atleten, IGUR I 249)
en/of eliteclubs van succesvolle atleten, al dan niet aangevuld met andere personengroepen (e.g.
trainers, neoi).
43
IG 14.1054, 1055. Mettertijd werden meer keizerlijke epitheta toegevoegd, als dank voor of in
anticipatie op weldaden die door een imperator konden worden verleend (e.g. Frisch [1986] no. 6, r. 3738]). De atleten stelden zich niet zonder reden onder bescherming van Herakles. Naast diens nauwe
band met de Leicht- und Schwerathletik (hij gold volgens de overlevering als ‘uitvinder’ van vele sporten)
vloeide de associatie met zijn persoon in belangrijke mate voort uit het feit dat de held en halfgod grote
delen van de antieke wereld had bezocht. Om dezelfde reden werd ook Hermes, de bode der goden,
door de leden van de atletenvereniging vereerd. Zie hiervoor Weiler (1974) 327.
44
Robert (1970) 8. Zie voor dit festival, dat in het volgende hoofdstuk uitgebreid ter sprake zal komen,
ook Rieger (1999).
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45

breiden. De vroege keizertijd zag dan ook in toenemende mate een intensivering van de
relaties tussen de keizer en de officiële atletenvertegenwoordiging.
Het groeiende belang van die onderlinge contacten moet de atletenvereniging er
op een zeker moment toe gebracht hebben haar domicilie in Klein-Azië op te geven en het
46
hoofdkwartier naar Rome te verplaatsen. De keizerlijke overheid moet hier welwillend
tegenover hebben gestaan, omdat de Griekse atletiek in eerste eeuwen van onze jaartelling
sterk verbonden was met de keizercultus en de fysieke nabijheid van de atletenvereniging
47
dit proces zou vergemakkelijken. Teneinde de plannen te kunnen verwezenlijken, werd een
van haar meest prominente bestuurders, Marcus Ulpius Domestikos uit Ephese, naar voren
geschoven. Hij was een succesvolle pankratiast die in het jaar 129 n. Chr. de Olympische
spelen had gewonnen en na zijn actieve loopbaan zitting had genomen in het bestuur van de
48
vereniging. Hij werd in 134 n. Chr. als gezant naar keizer Hadrianus gestuurd om de
mogelijkheden en wenselijkheid van een verhuizing naar Rome af te tasten. Hoewel de
keizer zich hier een voorstander van betoonde, werd zijn toezegging pas in 143 n. Chr. onder
49
diens opvolger Antoninus Pius middels een brief in daden omgezet.
Het zou echter nog tot het jaar 154 n. Chr. duren voordat Domestikos het nieuwe
50
gebouw, dat in het Latijn als een curia athletarum werd aangeduid , kon inwijden. Voor al
zijn inspanningen werd hij samen met zijn zoon Firmus Domestikos (wiens aandeel
51
onduidelijk is) ter plaatse door de atletenvereniging geëerd met een eremonument.
Getuige het bovengenoemde keizerlijke schrijven verrees het nieuwe hoofdkwartier van de
atleten nabij de Thermen van Trajanus, ‘naast de baden die werden gebouwd door mijn
vergoddelijkte grootvader, de plek waar jullie gewoon zijn samen te komen voor de
52
Kapitolijnse spelen’. Archeologen hebben inmiddels kunnen vaststellen dat het complex
53
zich onder de hedendaagse kerk San Pietro in Vincoli bevond (zie afbeelding 1.1).
Opgravingen ter plaatse hebben vooralsnog alleen schamele resten aan het licht gebracht.

45

Suetonius, Augustus 45. Frisch (1986) no. 6, r. 8-36 bevat de brieven van de keizers Claudius en
Vespasianus aan de atletenvereniging op dit punt.
46
Over de exacte locatie van de bestuurszetel voorafgaand aan de verhuizing naar Rome valt overigens
geen definitief uitsluitsel te geven, al lijkt Ephese op basis van het weinige bronnenmateriaal de meest
voor de hand liggende optie te zijn.
47
Forbes (1955) 245-246. In dit kader is het veelzeggend te vernemen dat het acteursgilde in deze
periode evenzeer een nieuwe hoofdkwartier (τὸ ἱερον ἐπὶ Ῥϊμθσ τζμενοσ) in Rome betrok. Zie hiervoor
de verwijzingen in Pleket (1973) 210, noot 47.
48
West (1990). Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 104. Domestikos kan daarnaast worden
geïdentificeerd als de figuur die wordt afgebeeld op een mozaïekvloer in een badhuis aan de via
Portuense in Rome. Zie hiervoor Newby (2005) 60-61, met afbeelding 3.6.
49
Oliver (1989) nos. 86, 96-104. Domestikos was ten tijde van zijn hernieuwde poging bij Antoninus Pius
benoemd tot directeur van diens keizerlijke thermen in Rome (ὁ ἐπὶ βαλανείων μου), hetgeen de
beslissing ongetwijfeld heeft bespoedigd. Voor deze functie, zie Caldelli (1992).
50
E.g. CIL VI 1054.
51
IG 14.1109, 1110 (κτίςτθσ τοῦ τεμζνουσ καὶ τῶν ἐν αὐτῷ ἀνακθμάτων ςὺν καὶ τοῖσ κεοῖσ).
52
IG 14.1055b, r. 10-12: πρὸσ αὐταῖσ ταῖσ κερμαῖσ ταῖσ υπὸ τοῦ κεοῦ πάππου μου γεγενεμζναισ, ὅπου
καὶ μάλιςτα τοῖσ Καπιτωλείοισ ςυνζρχεςκε. Dit bevestigd het vermoeden dat de atleten ten tijde van de
Kapitolia hun trainingen afwerkten in het grote badcomplex. Later zou dit ook elders voorkomen,
bijvoorbeeld in de Thermen van Caracalla. Zie hiervoor DeLaine (1997).
53
Hun zoektocht werd mede ingegeven door het feit dat veel van de relevante inscripties, bekend sinds
het einde van de negentiende eeuw, gevonden waren in horto monasteri S. Petri ad Vincula. Rausa
(2004) toont op basis van de overlevering rond de vroegste bouwfase aan dat de kerk op deze plaats de
opvolger was van de curia athletarum. Het hoofdkwartier van de atletenvereniging bleek overigens geen
creatio ex nihilo, maar ging terug op een verbouwing van een bestaande privé-domus.
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Afb. 1.1 – De locatie van de curia athletarum in Rome, geprojecteerd op een hedendaagse
luchtfoto van het gebied rond het Colosseum (Bron: Google Earth)
De verschillende inscripties aangaande de curia athletarum bieden ook aanknopingspunten
voor de functie van het gebouw. Naast het fysieke centrum van de Griekse atletiek en de
verzamelplaats voor de deelnemers aan de Kapitolia was het ook de plaats waar het archief
van de vereniging gevestigd was, getuige de opmerking hierover in de brief van Antoninus
54
Pius. Daarnaast fungeerde het terrein ook als een cultusplaats waar de atleten offers
55
brachten aan hun beschermgod Herakles (en mogelijkerwijs ook aan de keizer). Ten slotte
was er ook plaats ingeruimd voor een eregalerij, waarin prominente leden van de vereniging
56
omwille van hun sportieve en bestuurlijke verdiensten met standbeelden werden geëerd.
Een Olympisch hoofdkwartier?
Een recente vondst in Olympia heeft de discussie over de geschiedenis en het functioneren
van de atletenvereniging een nieuwe impuls gegeven. In het zuidwesten van het antieke
heiligdom werd in het jaar 1994 door een team van het Deutsches Archäologisches Institut
een gebouw blootgelegd dat aanvankelijk met de neutrale benaming ‘Südwestgebäude’
werd aangeduid (zie afbeelding 1.2). Al vrij snel werd door de opgraver Ulrich Sinn echter

54

IG 14.1055, r. 9-10: ἐκζλευςα ὑμεῖν ἀποδειχκῆναι χωρίον, ἐν ᾧ καὶ τὰ ἱερὰ κατακιςεςκε καὶ τὰ
γράμματα. Cf. IG 14.1054: ὄικθμα ὡσ τὰ γράμματα ἀποτίκεςκαι τὰ κοινά. In het derde hoofdstuk zal
verder worden ingegaan op de mogelijke inhoud van deze documenten.
55
Forbes (1955) 245.
56
Naast het eerder genoemde geval van Domestikos is hier ook een standbeeld van de vechtsporter
Philoumenos (prosopographia no. 114) met zekerheid geattesteerd. CIL VI 10154, r. 7-8: locatione
statuae in acletarum (sic) curia. Cf. CIL 10153, waarin diens tijdgenoot Joannes, een worstelaar uit
Smyrna, eenzelfde eerbewijs ten deel valt. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 66.
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57

gesproken van een ‘Vereinshaus der Athleten’. Hij komt tot die conclusie op basis van de
ruimtelijke indeling en de luxueuze, marmeren aankleding van het complex. Uit het feit dat
juist dat kostbare materiaal niet is verwerkt in het met een lemen vloer uitgeruste
hoofdvertrek maakt hij op dat het hier gaat om een zogenaamde ceroma, een oefenruimte
voor vechtsporters. Een definitieve bevestiging voor die identificatie als verenigingsgebouw
werd door Sinn (en Joachim Ebert) gezien in de bronzen plaquette, met daarop de namen
van een groot aantal Olympische kampioenen, die in de directe omgeving werd
58
aangetroffen.

Afb. 1.2 – Het recentelijk blootgelegde ‘Südwestgebäude’ in Olympia (foto: auteur)
Het vermeende clubhuis dateert uit de tweede helft van de eerste eeuw n. Chr. en is in twee
fasen opgericht. Met de bouw werd begonnen ten tijde van Nero, getuige de geattesteerde
betrokkenheid van Romeinse vakwerklieden. Na een werkonderbreking van twee decennia,
ongetwijfeld het gevolg van de zelfmoord en aansluitende damnatio memoriae van
bovengenoemde keizer, werd het project onder keizer Domitianus weer opgepakt en rond
59
het jaar 84 n. Chr. voltooid.
Het heeft er sterk de schijn van dat ook in dit geval een tussenpersoon
verantwoordelijk is geweest voor de toestemming en uiteindelijke uitvoer van het gehele
project. Een jaar na de ingebruikname van het complex werd de Eleër Lucius Vetulenus
Laetus, een telg uit een voornaam Italisch geslacht dat zich reeds meerdere malen voor de
e
Olympische spelen had ingezet, bij gelegenheid van de 216 Olympiade door de twee takken
van de atletenvereniging met een standbeeld geëerd. Getuige de bijbehorende ere-inscriptie

57

Sinn (1995) 233-238. In latere jaargangen van het tijdschrift Nikephoros zijn de jaarlijkse
opgravingsverslagen van het verdere onderzoek naar het complex terug te vinden.
58
Ebert (1997) 321, noot 5 spreekt over het ‘verewigen’ van legendarische atleten en lijkt te impliceren
dat dit gebruik terugging op de atletenvereniging.
59
Sinn (1998) 129.
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gold hun dank een buitengewone weldaad, die echter niet nader wordt toegelicht. Sinn
maakt aannemelijk dat er een verband tussen beide gebeurtenissen moet hebben bestaan.
Laetus, ‘loyaal onderdaan van de keizer en hogepriester van de keizercultus’ (τὸν ἀρχιερέα
καὶ φιλοκαίςαρα), zal in dat geval – geheel in lijn met de familietraditie – zijn contacten met
het keizerlijke hof in Rome hebben aangewend om het stopgezette bouwproject van Nero
weer op gang te krijgen. Het ligt vervolgens voor de hand te veronderstellen dat hij daarbij
het leeuwendeel van de bouwkosten voor zijn rekening heeft genomen, hetgeen de door de
61
atleten geroemde ‘schitterende vrijgevigheid’ zou verklaren.
In de optiek van Sinn werpt de vondst ook nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis
van het verenigingsgebouw in Rome. Hij is van mening dat de hierboven besproken
keizerlijke correspondentie aangaande het hoofdkwartier geen betrekking heeft op
nieuwbouw, maar verwijst naar de uitbreiding van een reeds bestaande structuur. Sinn ziet
in de bemoeienis van keizer Domitianus met het clubhuis in Olympia een bevestiging voor de
theorie van Maria Caldelli, die in de bouw van de Romeinse curia athletarum een logistieke
62
sine qua non zag voor het instellen van de Kapitolijnse spelen. Niet iedereen is echter
overtuigd door die redenering. H.W. Pleket heeft mijns inziens terecht gesteld dat de door
Sinn aangehaalde aanwijzingen te weinig specifiek zijn voor een identificatie als een officieel
atletenhoofdkwartier. Hij ziet in het ‘Südwestgebäude’ dan ook eerder een trainingsfaciliteit,
waar men zich voorafgaand aan de spelen verzamelde en trainde. Bij die gelegenheden
krasten zij hun namen op de bovengenoemde bronzen plaquette, hetgeen volgens Pleket
beter verklaard waarom die lijst een bijzonder willekeurig samengestelde indruk maakt (iets
wat niet te verwachten is wanneer er sprake zou zijn geweest van een officieel
63
archiefstuk).
De atletenvereniging in actie
Het eerder aangehaalde ‘Faustkämpferdiplom’ van de bokser Aurelius Herminos (zie noot
21) vormt een van de weinige bronnen voor de organisatie en gang van zaken binnen de
atletenvereniging. Uit dat document valt op te maken dat aspirant-leden een eenmalige
contributie van 100 denarii (althans, in het jaar 194 n. Chr.) dienden te betalen om tot het
gilde toe te mogen treden. In ruil daarvoor kregen ze een certificaat dat getuigenis aflegde
van hun toetreding en dat in hun vaderstad diende ter verkrijging van de privileges waar een
lid van de beroepsgroep recht op had.
In het geval van Herminos werd zijn lidmaatschapskaart opgetekend door de
algemeen secretaris (ἀρχιγραμματεὺσ ξυςτοῦ) Publius Aelius Euktemon en ondertekend
door een aantal andere functionarissen van de vereniging, waaronder zich twee archonten
64
(ἄρχοντεσ τῆσ ςυνόδου) en een penningmeester (ἀργυροταμίασ) bevonden. Zij lijken het
dagelijks bestuur van het gilde in Rome te hebben gevormd. Daarnaast figureren in de
papyrustekst een drietal officials met identieke functies. Zij waren tegelijkertijd hogepriester
van de atletenvereniging (ἀρχιερεὺσ τοῦ ςφμπαντοσ ξυςτοῦ), levenslang xystarch (διὰ βίου
65
ξυςτάρχθσ) en directeur van de keizerlijke baden (ἐπὶ βαλανείων τῶν Σεβαςτοῦ). Hun rol
lijkt vooral op het uitvoerende vlak te hebben gelegen, d.w.z. in het toezicht houden op
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IvO 436, r. 10-13: ἀρετῆσ ἕνεκα καὶ τῆσ εἰσ αὑτοὺσ λ*α+μπρότθτοσ καὶ φιλαν*κρ+ωπίασ.
Sinn (1998) 132.
62
Caldelli (1992) 78.
63
Pleket (1999) 282-283.
64
Uit het feit dat hun sportieve successen in dezelfde tekst worden gememoreerd, blijkt dat zij zonder
uitzondering ex-atleten zijn die na het beëindigen van hun loopbaan actief bleven binnen de sport.
65
Frisch (1986) no. 6, r. 50-64. Zie voor de laatstgenoemde functie noot 49.
61
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spelen in Rome en daarbuiten. In een uit Thyateira (Lydië) stammende inscriptie wordt
67
melding gemaakt van een tot de atletenvereniging behorende arts.
Naar alle waarschijnlijkheid speelde de keizer een belangrijke rol in de
68
benoemingen van bovenstaande posities. Dat kan met zekerheid gesteld worden voor de
functie die verreweg het meest geattesteerd is in het bronnenmateriaal, namelijk die van
xystarch. Dit was een keizerlijke official die vaak voor het leven benoemd werd om
69
festivaldirecteur te zijn bij één of meerdere spelen in een bepaalde stad of regio. Net als bij
de overige ambten binnen de vereniging waren ook hierin succesvolle vechtsporters (en dan
70
met name pankratiasten) oververtegenwoordigd.
Het lijkt er sterk op dat een xystarch als toezichthouder niet alleen controle moest
uitoefenen op de deelnemende atleten, maar ook een zeker tegenwicht moest bieden aan
71
lokaal gekozen functionarissen (gymnasiarchen, agonotheten). In tegenstelling tot veel
andere publieke functies ontvingen xystarchen een vergoeding voor hun diensten van de
72
stad waarin ze actief waren. Uit een recent gevonden tekst kan daarnaast worden
opgemaakt dat zij bij festivals ook betaald werden door de atleten, die 1% van hun
73
inkomsten aan prijzengelden aan hen moesten afdragen. Gezien het stigma dat in
aristocratische kringen aan een betaalde betrekking kleefde is het ten slotte niet
verwonderlijk dat sommige van de xystarchen vrijwillig alle kosten op zich namen,
74
ongetwijfeld in de hoop daar roem voor te oogsten.
De vereniging speelde een belangrijke rol in het leven van de atleten. Als lid wisten
zij zich verzekerd van belangenbehartiging, terwijl voor sommigen na hun sportieve
loopbaan interessante bestuurlijke carrièremogelijkheden lonkten. Voor de keizers bood een
goede samenwerking met het gilde ook voordelen, want op die manier kon een strikte
controle worden uitgevoerd op alles wat er binnen de Griekse atletiek plaatsvond.
Tegelijkertijd werd middels de verknoping van de keizercultus en de festivalwereld de
keizerlijke ideologie verder verspreid. Uit het versnipperde bronnenmateriaal komt de
atletenvereniging dan ook naar voren als een strakke en centraal geleide organisatie die op
tal van terreinen invloed uitoefende. Geattesteerde activiteiten behelsden naast het
verkrijgen van privileges onder meer het organiseren van spelen in diverse steden, het
66

Forbes (1955) 246-247.
Robert (1950b) 25-27 heeft de betreffende inscriptie gepubliceerd. De rol van doktoren zal
uitgebreider aan bod komen in het vierde hoofdstuk.
68
Pleket (1973) 224 neemt aan dat met de verhuizing van het atletengilde naar Rome het gebruik was
ontstaan om de directeuren van de keizerlijke baden uit het bestuurskader van de vereniging te
rekruteren. Forbes (1955) 249 neemt dit ook aan voor de bovengenoemde dokterspositie binnen de
organisatie.
69
Forbes (1955) 247 ff. noemt vele voorbeelden en stelt dat ‘once a xystarch, always a xystarch’ door
keizers als stelregel werd gehanteerd. In zijn optiek werd zo voorkomen dat zij jaarlijks vele
functionarissen moesten herbenoemen. Om waarschijnlijk diezelfde reden werd het ambt soms zelfs
erfelijk gemaakt, zoals in het geval van Marcus Aurelius Demostratos Damas (prosopographia no. 89)
aan wiens vier zonen na zijn dood de functies van hun vader toevielen.
70
Forbes (1955) 248. Dit lijkt een uitvloeisel geweest te zijn van het feit dat het pankration verreweg het
populairste onderdeel van Griekse festivals was. Overigens zijn er ook uitzonderingen aan te wijzen op
de regel dat de bestuursleden van de atletenvereniging op een zegerijke carrière konden bogen. In de
prosopografia athletarum horende bij dit proefschrift zullen hiervan enkele voorbeelden de revue
passeren.
71
In de keizertijd voerden xystarchen regelmatig taken uit die van oudsher aan de lokale officials
toebehoorden, zoals de distributie van olijfolie aan de atleten. Zie e.g. IG 5.1 20 (Sparta).
72
E.g. CIG 2758, P. Oxy 1050.
73
Petzl & Schwertheim (2006), r. 34-40.
74
E.g. Roueché (1993) nos. 91-92.
67
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beschikbaar stellen van prijzengelden, het uitvaardigen van (ere)decreten en
verzoekschriften en het overleggen met stedelijke, provinciale en keizerlijke overheden over
de datum en invulling van festivals. Deze en andere bezigheden van de atletenvereniging
zullen in dit proefschrift herhaaldelijk aan bod komen.
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Hoofdstuk 2

Itinera athletarum. De geografische mobiliteit van atleten in de
Romeinse keizertijd

‘Ik ben Marcus Aurelius Asklepiades, bijgenaamd Hermodoros, burger van Alexandrië … Ik
1
streed te midden van drie volkeren, in Italië, in Griekenland en in Klein-Azië.’
(IG 14.1102 [= IGUR 240], r. 4-8, 17-118, c. 200 n. Chr.)
‘Demetrios uit Salamis … [won] in de volgende onderstaande 47 (half)talentspelen, die in
iedere streek van de bewoonde wereld plaatsvonden, [in steden] waarvan hij ook het
2
burgerrecht had.’
e
(I.Anazarbos 25, r. 1, 14-17, 3 eeuw n. Chr.)
In de tweede eeuw n. Chr. bereikte het Romeinse Rijk zijn grootste omvang. Het strekte zich
uit van de Atlantische Oceaan in het westen tot aan de Eufraat in het oosten, en van de Rijn
en de Donau in het noorden tot aan de Sahara in het zuiden. Voor het eerst in de
geschiedenis was het nu mogelijk om van noordwest Europa naar het Nabije Oosten te
reizen zonder ook maar één grens te passeren. En gereisd werd er in de eerste vier eeuwen
van onze jaartelling. Als gevolg van de pax Romana waren de mogelijkheden daartoe sterk
uitgebreid. Er was een omvangrijk wegennet dat alle belangrijke steden van het rijk met
elkaar verbond, de scheepvaartroutes werden druk bevaren en de veiligheid – zowel op land
als ter zee – was toegenomen door het optreden van het Romeinse leger en de vloot.
De groep reizigers was tijdens het principaat even talrijk als divers. Soldaten op
veldtocht of met verlof, handelaren en ambachtslieden, en rijksambtenaren met hun gevolg
vormden weliswaar de hoofdmoot, maar er waren talrijke beweegredenen om op reis te
gaan. Zo werd Rome jaarlijks bezocht door vele honderden gezanten uit het gehele rijk, die
door hun vadersteden naar de keizer gestuurd werden om hem verzoekschriften en
prangende zaken voor te leggen. Ieder jaar arriveerden er daarnaast duizenden immigranten
in de hoofdstad die huis en haard hadden verlaten op zoek naar een betere toekomst.
Welgestelde Grieken en Romeinen bezochten de cultuursteden Athene, Alexandrië en
Pergamon om er filosofisch onderricht te genieten of als onderdeel van hun Grand Tour.
3
Toerisme en pelgrimage brachten velen van hen ook tot in de Nijl-delta en de Levant.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van de overgeleverde antieke
4
reisbeschrijvingen uit de keizertijd stammen. Deze maken onmiskenbaar duidelijk hoezeer
de geografische mobiliteit in deze periode was toegenomen. Desalniettemin bleef het reizen
te allen tijde een riskante aangelegenheid. Hoezeer het Romeinse gezag ook had bijgedragen
aan een beter reisklimaat, er bleven hindernissen en gevaren op de loer liggen. Nauwe
bergpassen, dorre woestijnen en snelstromende rivieren maakten het reizen over land er
niet gemakkelijker op. Ter zee konden verraderlijke winden, blinde klippen en steile rotsen
1

Μάρκοσ Αὐριλιοσ ᾽Αςκλθπιάδθσ ὁ καὶ ρμόδωροσ … ᾽Αλεξανδρεφσ … ἀγωνιςάμενοσ ἐν ἔκνεςιν τριςίν,
᾽Ιταλίᾳ, λλάδι, Ἀςίᾳ.
2
Δθμήτριοσ αλαμείνιοσ ... καὶ τοὺσ ὑποτεταγμένουσ ἀγῶνασ παντὸσ κλίματοσ τῆσ οἰκουμένθσ
ταλαντιαίουσ καὶ ἡμιταλα*ντιαί]ουσ μηʹ· ὧν καὶ τὰσ πολιτείασ ἔχει.
3
Een goed overzicht van het reizen in deze periode wordt geboden door Casson (1974) 115-329.
4
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vele reizen van keizer Hadrianus naar alle uithoeken van zijn
rijk (zie e.g. Speller 2002), de uitgebreide omzwervingen van de apostel Paulus (zie e.g. Meijer 2000) en
het rondtrekkende bestaan dat geleid werd door de filosoof Aelius Aristides, wiens leven en carrière
veel van de bovengenoemde reismotieven in zich verenigde en die in zijn werken herhaaldelijk verslag
heeft gedaan van de wijze waarop hij het Imperium Romanum in alle richtingen heeft doorkruist (zie e.g.
Behr 1994).
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het schepen en hun opvarenden moeilijk maken en tot fatale gevolgen leiden. Tegelijkertijd
bleef de toegenomen veiligheid onderweg altijd betrekkelijk. Van overheidswege beroemde
men zich er weliswaar op piraterij en banditisme te hebben uitgebannen, maar in
werkelijkheid tierden dergelijke praktijken – zeker in de meer afgelegen gebieden – in de
5
late republiek en keizertijd nog altijd welig.
Dit alles weerhield niemand er echter van om op pad te gaan. Velen trotseerden
grote natuurlijke obstakels, zoals de Cilicische Poort in het Taurus-gebergte, de enige
begaanbare maar nauwe en gevaarlijke doorgang tussen Cilicië en Cappadocië, omdat er
6
simpelweg geen andere weg was. Veel minder bekend is het feit dat diezelfde tocht ook
met enige regelmaat door atleten werd afgelegd. Onder hen bevond zich de vechtsporter
Aurelius Septimius Eirenaios uit het Syrische Laodikeia, die er in de eerste helft van de derde
eeuw n. Chr. moet zijn gepasseerd toen hij vanaf het eiland Cyprus op weg was naar de
7
prijsspelen van de steden Caesarea Mazaka, Iconium en Antiochië.
Het is opvallend hoezeer de atleten altijd buiten beschouwing zijn gelaten in het
onderzoek naar de geografische mobiliteit in de keizertijd. Geen van de relevante publicaties
besteedt enige aandacht aan hun reisactiviteiten, terwijl zij feitelijk de homines viatores bij
uitstek waren. Lionel Casson, wiens studie over reizen in de antieke wereld nog altijd als het
standaardwerk geldt, refereert in zijn werk wel aan de festivalwereld, maar betrekt in zijn
8
betoog vervolgens alleen de toeschouwers. Op de mobiliteit van het publiek valt mijns
inziens echter het nodige af te dingen, aangezien het voor de hand ligt te veronderstellen
dat het merendeel der toeschouwers uit de nabije omgeving afkomstig was en derhalve niet
9
vaak en langdurig op reis zal zijn gegaan. De beroepsvereniging van atleten tooide zich –
zoals eerder is opgemerkt – daarnaast niet voor niets met het epitheton ‘rondtrekkend’
(περιπολιςτικὴ), terwijl keizer Hadrianus ten aanzien van deze beroepsgroep in een brief
10
sprak over ‘zij die hun gehele leven in den vreemde doorbrengen’.
De talloze (sport)festivals trokken deelnemers uit alle delen van de Griekse wereld,
hetgeen overduidelijk naar voren komt wanneer het deelnemersveld van een tweetal hoog
aangeschreven wedstrijden uit de eerste eeuwen van onze jaartelling wordt geanalyseerd:

5

De Souza (1999) 179-224, Rauh (2003) 169-201.
Het leger van Septimius Severus deed dit bijvoorbeeld in het jaar 194 n. Chr. (zie Herodianus 3.3.1-2,
3.3.6-8) en ook van de vele pelgrims op weg naar het Heilige Land is bekend dat zij deze pas
herhaaldelijk hebben genomen (zie e.g. het zogenaamde Itinerarium Burdigalense 577.9-580.1).
7
CIG 4472 (= IGR III 1012). Een dergelijke route laat zich mijns inziens opmaken uit de wijze waarop de
verschillende overwinningen in diens ere-inscriptie zijn gerangschikt. Zeer waarschijnlijk hebben we hier
te maken met een regionaal wedstrijdcircuit. De genoemde wedstrijden moeten in dat geval kort na
elkaar hebben plaatsgevonden, in een door de kalender voorgeschreven volgorde. Ik zal in het restant
van dit hoofdstuk trachten aan te tonen dat er binnen de Griekse atletiek een nauwgezet afgebakende
festivalkalender bestond die atleten in staat stelde jaarlijks aan alle belangrijke wedstrijden deel te
nemen.
8
Casson (1974) 128-137. Hij wordt hierin door andere geleerden (e.g. André & Baslez, 1993) gevolgd.
9
De bakker Kaikilios uit het Macedonische Beroia moet de spreekwordelijke uitzondering op die regel
geweest zijn. Naar eigen zeggen bezocht hij maar liefst twaalf maal de Olympische spelen. Zie voor zijn
getuigenis Tataki (1988) 187-188, no. 647.
10
Petzl & Schwertheim (2006) 12, r. 48-49: οἳ τὸν ὅλον βίον διατελοῦςιν ἀποδθμοῦντεσ.
6
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Tabel 2.1 – De herkomst van winnaars van de Kapitolijnse Spelen in Rome (86 n. Chr. – 300
11
n. Chr.)
Italië

6

Kreta

1

Gallia Narbonensis

1

Bithynië en Pontus

6

Griekenland

1

Galatië

3

Asia

[21]

Lycië en Pamphylië

1

Mysië

3

Cilicië

3

Lydië

8

Syrië

3

Carië

8

Egypte

[9]

Chios

1

Alexandrië

5

Kos

1

Egypte (overig)

4

Cyprus

1

Africa

2

Tabel 2.2 – De herkomst van winnaars van de Pythische Spelen in Delphi (27 v. Chr. – 259
12
n. Chr.)
Italië

1

Kreta

1

Macedonië

1

Bithynië en Pontus

5

Griekenland

6

Galatië

1

Asia

[28]

Lycië en Pamphylië

2

Mysië

2

Cilicië

4

Ionië

11

Phrygië

2

Lydië

6

Syrië

1

Carië

6

Egypte

Rhodos

2

Kos

1

Cyprus

1

Alexandrië
Africa

2
2

11

Bovenstaande lijst is ontleend aan Caldelli (1993) 90-94. Haar gegevens zijn gebaseerd op alle
geattesteerde winnaars van dit Romeinse festival. Naast atleten bevinden zich daaronder ook musici.
12
De gegevens over de Pythische spelen zijn te vinden bij Weir (2004) 133. Net als bij de Kapitolia zijn
ook hier winnaars uit Klein-Azië en Egypte oververtegenwoordigd. Een identiek beeld rijst op wanneer
de lijst met Olympische overwinnaars in de stadionloop in Eusebius’ Chronographia wordt geanalyseerd.
Zie hiervoor Farrington (1997) 15-46 en Christesen & Martirosova-Torlone (2006) 84-92. Ten aanzien
van de Olympische spelen valt met name het grote aantal kampioenen uit Alexandrië op, een stad die
aantoonbaar veel topsprinters heeft voortgebracht. Zie hiervoor Decker (1991).

19

Niet alleen de grote wedstrijden trokken deelnemers van heinde en verre. Ook bij minder
prestigieuze festivals verwachtte men atleten uit de hele oikoumene te trekken. Zo kondigde
het eiland Mytilene spelen aan ter ere van Augustus en liet kopieën van dit decreet uitgaan
naar Pergamon, Nikopolis, Brundisium, Tarraco, Massilia, Antiochië in Syrië en een aantal
13
andere steden waarvan de namen verloren zijn gegaan. De Erotideia, een lokaal festival in
Thespiae, kon tijdens een niet nader gespecificeerde editie in de tweede eeuw n. Chr.
pronken met winnaars uit alle delen van het oostelijke Romeinse Rijk, waaronder zeven of
14
acht Alexandrijnen (zie kaart 2.1). Bij de Pythia in Thessaloniki, één van de talloze festivals
die gemodelleerd waren naar de Pythische Spelen in Delphi, was minder dan de helft van de
overwinnaars in het jaar 252 n. Chr. uit Griekenland afkomstig (zie kaart 2.1). Het merendeel
kwam, net als bij de zojuist gememoreerde Kapitolia en de Pythia, uit Klein-Azië (Pergamon,
15
Smyrna, Adramyttion) en Egypte (Alexandrië).
Een groot verschil tussen de atleten en de meeste andere reizigers was dat de
eerstgenoemden doorgaans veel meer kilometers aflegden en vaak meerdere jaren
achtereen op pad waren. Hoe omvangrijk hun reizen doorgaans waren, blijkt uit een nadere
bestudering van het epigrafische materiaal. De talloze agonistische ere-inscripties van en
voor atleten tonen aan dat zij gedurende hun carrière in verschillende delen van de GrieksRomeinse wereld actief waren. Dit geldt niet alleen voor de grote kampioenen, maar ook
voor diegenen onder hen die minder succesvol waren.
Zo heeft de pankratiast Titus Aelius Aurelius Menandros, afkomstig uit Aphrodisias
(Carië), tijdens zijn loopbaan in de tweede eeuw n. Chr. een indrukwekkende staat van
dienst opgebouwd. Volgens de aan hem gewijde eredocumenten heeft hij gedurende een
tijdsspanne van ten minste zes jaar meer dan veertig overwinningen behaald in Italië,
16
Griekenland, Klein-Azië en in de Levant (zie kaarten 2.2a-c). Aanvankelijk was hij succesvol
in de grote wedstrijden, zoals de Sebasta in Neapolis, de Pythia in Delphi, de Nemeïsche en
Isthmische Spelen, de Kapitolia in Rome en de Panathenaia in Athene. Na verloop van tijd
17
verlegde hij zijn werkterrein echter om onduidelijke redenen naar de meer marginale
gebieden binnen het agonistische circuit. Zijn zegetocht begon in noordwest Anatolië met
overwinningen in Mytilene, Adramyttion, Nikomedia, Nicaea, Prusa en Claudiopolis.
Vervolgens trok hij vanuit Bithynië naar Galatië, waar hij zegevierde in Ankyra en Pessinous.
Daarna schreef hij festivals op zijn naam in Syrië (Damascus), Phoenicië (Berytus, Tyrus,
Caesarea Panias), Samaria (Caesarea Straton, Neapolis, Scythopolis) en Palestina (Gaza). Hij
sloot zijn tournee ten slotte af met overwinningen in opnieuw Syrië (Tripolis), Cilicië
(Hierapolis Kastabala, Mopsouestia) en in Phrygië (Kibyra). Onderweg naar huis trok hij ook
nog door Kommagene en Arabië om in respectievelijk Zeugma en Philadelphia een krans te
winnen. Naast bovenstaande, bij naam genoemde festivals won Menandros ook nog ‘zeer
veel andere wedstrijden’ (καὶ πλείςτουσ ἄλλουσ ἀγῶνασ). Om tot een dergelijke omvangrijke
erelijst te komen, moet hij gedurende zijn sportieve loopbaan bijna onafgebroken aan het
reizen geweest zijn.
13

OGIS 456 (= IGR IV 39).
IG 7.1766, Robert (1946b) 5-14.
15
Robert (1938) 53-62.
16
Roueché (1993) nos. 91-92. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 151.
17
De reden voor deze koerswijziging kan niet met zekerheid achterhaald worden. Mogelijkerwijs kampte
Menandros met lichamelijk ongemak (cf. Roueché [1993], no. 89), waardoor hij zijn topniveau niet meer
kon vasthouden. Intimidatie door concurrenten of betrokkenheid bij een omkoopschandaal vallen
evenmin uit te sluiten. Van een andere pankratiast, Marcus Aurelius Asklepiades uit Alexandrië (IG
14.1102, prosopographia no. 83), is bekend dat hij op vijfentwintigjarige leeftijd na zes uiterst
succesvolle jaren zijn carrière beëindigde, naar eigen zeggen ‘vanwege de gevaren en jaloezieën die zich
rondom mij verzamelden’ (r. 37-38: διὰ τοὺσ ςυνβάντασ μοι κινδφνουσ καὶ φκόνουσ). Cf. Philostratos,
Heroïkos 15.10.
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Het geval van Menandros staat niet op zichzelf. Ook de eerdergenoemde Eirenaios behaalde
overwinningen in diverse streken van het Romeinse Rijk (zie kaarten 2.2a-c). Naast zeges in
zijn kerngebied Syrië (Sidon, Tripolis, Balanea/Leukas, Hierapolis, Beroia, Zeugma, Apamea,
Chalkis) zegevierde hij bijvoorbeeld in Palestina (Askalon), Achaea (Patras), Epirus (Nikopolis)
18
en in Italië (Tarentum). Titus Flavius Archibios, een uiterst veelzijdige atleet met talent voor
zowel het pankration, boksen als het worstelen, bereisde vanuit zijn vaderstad Alexandrië al
vanaf jonge leeftijd de wereld van de Griekse sportfestivals. Zijn werkterrein bestond naast
Egypte uit Italië, Griekenland, Klein-Azië en Syrië (zie kaarten 2.2a-c). Hij won tijdens een
carrière van meer dan vijftien jaar 48 heilige kransspelen (ἀγῶνεσ ἱεροί καὶ ςτεφανῖται) in
alle drie de leeftijdsklassen. Zijn grootste successen behaalde hij in Olympia, waar hij
tweemaal achterelkaar (in 101 en 105 n. Chr.) het pankration bij de mannen wist te winnen.
Zijn overwinningscatalogus toont verder dat Archibios bij alle grote wedstrijden uit zijn tijd
19
één of meerdere keren wist te zegevieren.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden (de opsomming kan moeiteloos uitgebreid
worden) die illustreren dat atleten in de keizertijd een zeer hoge mobiliteit aan de dag
legden, zeker in verhouding tot het merendeel van hun tijdgenoten. Afgaande op de
overgeleverde inscripties moeten tijdens de keizertijd jaarlijks honderden atleten langs de
verschillende festivalterreinen getrokken zijn. Het reizen moet derhalve een fundamenteel
onderdeel van het antieke atletenleven hebben gevormd. Tot op heden is dit aspect is in de
wetenschappelijke literatuur echter onderbelicht gebleven, zowel vanuit onderzoek naar
antieke verkeersstromen als vanuit de sporthistorische invalshoek.
Dit hoofdstuk beoogt de geografische mobiliteit van de atleten uit deze periode in
kaart te brengen. Allereerst zal de aandacht kort uitgaan naar de omstandigheden
waaronder hun reizen plaatsgrepen. Vervolgens zal het resterende deel gewijd zijn aan een
analyse en reconstructie van de wedstrijdkalender, de levensader van de Griekse agonistiek
en van grote invloed op het gaan en staan van de atleten. Op basis van het epigrafische
materiaal zal ik trachten aan te tonen dat die kalender was samengesteld uit regionaal
geordende wedstrijdcircuits, die het hen mogelijk maakte om aan zoveel mogelijk festivals
deel te nemen. Daarbij zal de nadruk vooral liggen op de overwinningscatalogi van de
atleten, een type bron waarvan de informatiewaarde lang niet altijd is (en wordt) erkend. In
dit hoofdstuk zal er voor dit specifieke bronnenmateriaal echter een cruciale rol zijn
weggelegd.
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Ondanks het feit dat Eirenaios slechts één zege wist te behalen in de grote festivals van de periodos
(en derhalve niet tot de beste atleten van zijn tijd gerekend kan worden) weerhield dit hem er niet van
om toch in Italië en Griekenland aan wedstrijden mee te doen. Hoewel beduidend minder succesvol,
doen de door hem afgelegde afstanden nauwelijks onder voor die van zijn succesvollere collega’s. Zie
voor deze atleet ook prosopographia no. 41
19
IG 14.747 [= IGR I 446]. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 153.
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Kaart 2.1 – De geografische herkomst van de winnaars in de Erotideia en de Pythia
22

Kaart 2.2a – De overwinningen van Aurelius Septimius Eirenaios, Titus Aelius Aurelius
Menandros en Titus Flavius Archibios in de Levant
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Kaart 2.2b – De overwinningen van Aurelius Septimius Eirenaios, Titus Aelius Aurelius
Menandros en Titus Flavius Archibios in Klein-Azië
24

Kaart 2.2c - De overwinningen van Eirenaios, Menandros en Archibios in Italië en
Griekenland
25

Over land of over zee?
Als fervente reizigers legden atleten gedurende hun actieve loopbaan enorme afstanden af,
zowel te land als ter zee. Het ene jaar liepen ze wedstrijden af in Italië, terwijl ze een volgend
jaar het oostelijke Middellandse Zeegebied doorkruisten. Zij waren evenzeer thuis in Rome
als in Athene, Ephese, Antiochië of Alexandrië. Het was voor hen vanzelfsprekend om grote
delen van het jaar onderweg te zijn. Diezelfde vanzelfsprekendheid heeft er echter voor
gezorgd dat er maar weinig bekend is over hun reiservaringen. Geen van de ons
overgeleverde atleten heeft van zijn omzwervingen verslag gedaan. Ook bij de antieke
20
auteurs valt niet of nauwelijks iets te lezen over hun rondreizen.
Toch kan zonder meer gesteld worden dat de invloed van het reizen op het
atletenbestaan niet onderschat moet worden. Sterker nog, de (on)mogelijkheden van het
antieke reisverkeer zullen een grote rol in het sportieve leven van een atleet hebben
gespeeld. Gedurende het verloop van zijn carrière had hij rekening te houden met diverse
externe factoren, zoals de klimatologische omstandigheden, de toestand van het wegennet
21
en de beperkingen die aan het scheepvaartverkeer verbonden waren. Daarnaast waren
atleten in hoge mate afhankelijk van derden, zoals bijvoorbeeld van de schippers met wie
telkens opnieuw onderhandeld moest worden om als passagier mee te mogen op hun
vrachtschepen. Een zorgvuldige planning en diplomatieke vaardigheden moeten dan ook
onontbeerlijk geweest zijn.
We mogen aannemen dat hun situatie in dat opzicht niet of nauwelijks verschilde
van andere groepen die gedurende de keizertijd veelvuldig op reis gingen, zoals handelaren,
gezanten en overheidsfunctionarissen. Hun reisdoelen mochten dan van uiteenlopende aard
zijn, maar ieder zag zich voor hetzelfde probleem gesteld: hoe van A naar B te komen? Op
weg naar hun bestemming zullen atleten voor dezelfde keuzes hebben gestaan en op
identieke moeilijkheden en gevaren zijn gestuit als alle andere reizigers. De testimonia van
deze non-atletische groepen, die wel in groten getale zijn overgeleverd, kunnen dan ook
worden aangewend om meer inzicht te verkrijgen in de geografische mobiliteit van de
atleten. Vanwege hun grote reislustigheid is het van belang kort in te gaan op de mogelijke
omstandigheden hun reizen plaatsvonden.
Er stond atleten een uitgebreid water- en wegennet ter beschikking. Als gevolg van
de Romeinse veroveringen en de daaropvolgende overheersing waren er uitstekende
verbindingen ontstaan tussen Rome en het Griekse oosten. De grote stedelijke centra
werden middels drukbevaren scheepsroutes met elkaar verbonden, terwijl kustvaarders de
kleinere havens bedienden. Atleten hadden dus de keuze tussen land- of zeetransport of
konden opteren voor een combinatie van beide reisvormen. Welke vervoersmethode
gekozen werd, zal afhankelijk geweest zijn van de situatie waarin zij zich bevonden en de
eisen die aan een specifieke reis gesteld werden. Daarbij zullen de voor- en nadelen van
reizen over land en zee telkens tegen elkaar zijn afgewogen.
22
Landtransport (te voet, per kar of wagen) kende een aantal pluspunten. Reizigers
konden op ieder gewenst moment vertrekken en zelf de route bepalen. Alleen bij zeer slecht

20
Cf. Decker (1997) 87: ‘Über Reisen dieser Personengruppen ist kaum etwas überliefert, vermutlich weil
es so selbstverständlich war und jedem aus eigener Erfahrung die Umstände vertraut waren’.
21
Het klimatologische aspect wordt treffend geïllustreerd door de Byzantijnse kroniekschrijver Johannes
Malalas (Chronographia 12.289), wanneer hij spreekt over het fluctuerende deelnemersveld van de
Olympische spelen in Antiochië: ‘Soms kwam er een groot aantal, en op andere momenten niet,
afhankelijk van de seizoenen en de winden op zee’.
22
De diverse transportmogelijkheden over land worden in detail beschreven door André & Baslez (1993)
408-417. Het reizen over Romeinse wegen werd vergemakkelijkt door de aanwezigheid van officiële
wegwijzers en het bestaan van draagbare routekaarten. Het was voor reizigers dus mogelijk om zich
onderweg te oriënteren, zowel in de steden als daarbuiten. Zie hiervoor Dilke (1985) en Brodersen
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weer hoefde een reis te worden uitgesteld. Langs de viae Romanae waren daarnaast
voldoende mogelijkheden voor rust en vermaak, in de vorm van door de keizerlijke overheid
23
geselecteerde uitspanningen (een uitvloeisel van de officiele cursus publicus ) en een
24
gevarieerd aanbod aan herbergen en andere vormen van accomodatie.
Toch kleefden er ook nadelen aan landtransport. Op de eerste plaats liepen
reizigers, zeker in omherbergzame streken, de kans om met banditisme te maken te krijgen.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat ook atleten hier met enige regelmaat slachtoffer
van werden, zij het dat er praktisch geen voorbeelden van dergelijk onfortuin zijn
25
overgeleverd. Het grootste minpunt van landtransport was echter het beperkte reistempo.
26
Dagelijks kon per wagen tussen de vijftien en zestig kilometer worden afgelegd , een
snelheid die voor atleten in lang niet alle gevallen afdoende was. Zij hadden een druk
tourschema dat voorschreef dat ze zich in een zeer kort tijdsbestek over grote afstanden
dienden te verplaatsen. Landtransport zal in mijn optiek alleen dan de geprefereerde
reisoptie geweest zijn wanneer atleten wedstrijden in de binnenlanden van bijvoorbeeld
Klein-Azië afliepen of als de af te leggen afstanden (relatief) klein waren.
In verreweg de meeste gevallen zal echter voor reizen over zee zijn gekozen, tenzij
de weersomstandigheden dit onmogelijk maakten. De snelheid waarmee verschillende delen
van het Romeinse Rijk over zee bereisd konden worden, sprak bij tijdgenoten zeer tot de
27
verbeelding. Hoewel zeereizen vanzelfsprekend lang niet altijd naar wens verliepen, was
het verschil in reistempo tussen en land- en zeetransport desalniettemin groot. Een van de
drukst bevaren routes van de keizertijd, het traject tussen Ostia en Alexandrië, kon in
gemiddeld 20 tot 25 dagen worden afgelegd. Een reis over land van Italië naar Egypte
duurde minstens twee maanden. Onder gunstige omstandigheden kon in vier tot vijf dagen
van Korinthe naar Puteoli worden gevaren, terwijl een zelfde tijdsspanne een reiziger per
28
schip van Alexandrië naar Ephese of van Byzantium naar Rhodos kon brengen. Op geen
enkele manier kon een landreis hetzelfde resultaat bewerkstelligen. Maar zelfs wanneer de
reistijd over zee niet of nauwelijks minder bedroeg dan over land, dan nog zal zeetransport

(1995). In hoeverre de atletenvereniging op enige wijze een rol heeft gespeeld in de verstrekking van
reisinformatie aan haar leden, valt bij gebrek aan enig relevant bronnenmateriaal niet uit te maken.
23
Kolb (2000).
24
Casson (1974) 197-218. Overigens werd er tijdens festivals in een aantal gevallen voorzien in speciale
accommodatie voor de deelnemers. Zo is bekend dat de Korinthische weldoener Publius Licinius Priscus
Iuventianus rond 170 n. Chr. in Isthmia een onderkomen (ξενϊν) liet bouwen dat plaats bood aan vijftig
atleten, die er gedurende de spelen kosteloos konden verblijven. IG IV 203 (= Kent [1966], no. 306), r.1113: οὕτωσ μζντοι ὥςτε τοὺσ γεινομζνουσ οἴκουσ τοῖσ ἀκλθταῖσ προῖκα τῶ καιρῶ τῶν ἀγϊνων ςχολάηειν
εἰσ τὸ διθνεκζσ ἔχοντοσ τοῦ κατὰ καιρὸν ἀγωνοκζτου ἐξουςίαν διανζμειν τὰσ ξενίασ αὐτοισ. Zie ook
Robert (1940b) 43-53. Dergelijke, soms tijdelijke voorzieningen moeten in meer festivalcentra aanwezig
zijn geweest, zoals opgravingen in Olympia (Leonidaion), Nemea (Xenon) en Epidaurus (katagogeion)
hebben aangetoond. Zie hiervoor Miller (2004) 110-115, in het bijzonder 111.
25
Nikostratos (no. 110), een telg uit een vooraanstaande familie uit Prymnessos en in 37 n. Chr. winnaar
van zowel het worstelen als het pankration in Olympia, werd volgens Pausanias (5.21.11) als baby
ontvoerd door rovers en op de slavenmarkt van het Cilicische Aegae verkocht. Over banditisme tijden
zijn sportieve loopbaan is echter niets bekend. Mnasiboulos uit Elateia (no. 107), tweevoudig
periodoneikes in de hardlooponderdelen ςτάδιον en ὁπλείτθσ (loop in volle wapenuitrusting), leverde in
170 n. Chr. zelfs slag tegen ‘een leger van bandieten’ en stierf volgens diezelfde auteur (10.34.5)
uiteindelijk een heldendood.
26
Casson (1974) 190-196.
27
Plinius Maior, Naturalis Historia 19.3-4 spreekt in zijn behandeling van vlas in haast lyrische termen
over het korte tijdsbestek waarbinen grote afstanden over zee konden worden overbrugd. Artemidorus,
Oneirokritika 2.23 benadrukt evenzeer de snelheid van zeereizen boven landtransport.
28
Alle genoemde cijfers zijn ontleend aan Casson (1971) 281-296.
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de voorkeur hebben gekregen. Het was vele malen aantrekkelijker, comfortabeler en
goedkoper om op een scheepsdek te vertoeven dan te voet of per wagen te reizen.
Het is een bekend gegeven dat de grote stedelijke centra van het imperium Romanum bijna
zonder uitzondering aan of in de directe nabijheid van de zee gelegen waren. Steden als
Rome, Antiochië, Caesarea, Alexandrië, Carthago, Tarraco en Massilia waren de status van
zelfvoorzienende nederzettingen reeds lang ontgroeid en konden alleen in stand blijven door
producten van buiten aan te voeren. Alle grote havens waren middels een uitgebreid
netwerk van zeeroutes met elkaar verbonden, met Rome als het stralende middelpunt. De
Middellandse Zee werd in de keizertijd druk bevaren, getuige het verhoudinggsgewijs grote
29
aantal dateerbare scheepswrakken uit deze periode.
Niet alleen het handelsverkeer profiteerde van deze nautische infrastructuur. De
vele scheepsbewegingen van allerhande vrachtschepen boden eveneens mogelijkheden voor
individuele reizigers, waaronder atleten. Het merendeel van de voornaamste festivalcentra
was per schip uitstekend bereikbaar (zie onderstaande tabel), zodat reizen over zee voor
ἀγωνιςταὶ een ideale optie was.
Tabel 2.3 – De belangrijkste Griekse sportfestivals in de keizertijd en hun plaats van
30
handeling
FESTIVAL
PLAATS
AAN ZEE
NABIJ HAVEN
Olympia
Elis/Olympia
NEE
JA: Pheia
Pythia
Delphi
NEE
JA: Kirrha
Isthmia
Korinthe
JA
Nemea
Argos
NEE
JA: Lechaion/Kenchreai
Aspis
Argos
NEE
JA: Lechaion/Kenchreai
Kapitolia
Rome
NEE
JA: Ostia
Aktia
Nikopolis
JA
Sebasta
Neapolis
JA
Eusebeia
Puteoli
JA
Panathenaia
Athene
NEE
JA: Piraeus
Panhellenia
Athene
NEE
JA: Piraeus
Halieia
Rhodos
JA
Balbilleia
Ephese
JA
Koina Asias
Smyrna
JA
Augusteia
Pergamon
NEE
JA: Elaea
Koina Bithynias
Nikomedia
JA
Aktia
Alexandrië
JA
Bij gebrek aan speciale passagiersschepen moesten atleten passage boeken op één van de
vele vrachtvaarders, die ofwel langs de kust dan wel over open zee naar hun bestemming
voeren. Daar de scheepvaart primair bestemd was voor vrachtvervoer was er aan boord niet
of nauwelijks passagiersaccommodatie. De mate van comfort was daarbij afhankelijk van het
contract dat vooraf met de kapitein (magister navis) was afgesloten. Eenieder die per schip
wilde reizen was genoodzaakt om zijn reisschema af te stemmen op de afvaart van
beschikbare schepen. Tussen de grote havensteden bestonden regelmatige verbindingen,
maar voor alle overige bestemmingen was het bijna niet mogelijk om een rechtstreekse
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Zie Parker (1992).
De hier geciteerde festivals komen numeriek gezien het meest voor op de agonistische ere-inscripties.
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overtocht te regelen. In dat geval moest een zeereis in etappes worden afgelegd, waarbij
32
op meerdere schepen een deel van het traject werd meegevaren.
Een korte rondgang langs de in een haven aangemeerde schepen leerde een atleet
met welke schippers kon worden meegevaren en wanneer een eventueel vertrek gepland
stond. Er werd namelijk niet gevaren volgens een dienstregeling, aangezien het uitvaren van
een schip afhankelijk was van de weersomstandigheden (en soms van religieuze
33
voorschriften). Libanius beschrijft hoe hij rond 340 n. Chr. vanuit Constantinopel een
overtocht naar Griekenland probeerde te regelen: ‘[Daar] ging ik naar de grote haven en
34
informeerde, al rondlopend, wie naar Athene zou varen’. In Ostia was het voor reizigers
eenvoudig om aan relevante reisinformatie te komen. Zij hoefden zich enkel te begeven naar
de Piazzale delle Corporazioni, de plek waar alle gilden (collegia, corpora), schippers
35
(navicularii) en handelaren (negotiantes) hun kantoren hadden. Andere grote havens
moeten over vergelijkbare faciliteiten beschikt hebben.
Voor maar weinig beroepsgroepen was een goede reisplanning van zo’n vitaal
belang als voor atleten. Hun strakke tourschema had als gevolg dat ze jaarlijks op een aantal
verschillende plaatsen moesten zijn. Het was dus niet alleen zaak om specifieke zeereizen
goed te organiseren, maar ook om het oog te houden op de reismogelijkheden voor later in
het jaar. In dat kader was atleten er alles aan gelegen om vertraging te voorkomen.
Oponthoud kon verstrekkende gevolgen hebben: niet alleen omdat aansluitende
verbindingen mogelijkerwijs in gevaar kwamen, maar vooral omdat de
wedstrijdreglementen van Griekse festivals voorschreven dat deelnemers zich tijdig dienden
te registreren. Voorafgaand aan de wedstrijden uit de traditionele periodos was het
36
noodzakelijk om zich dertig dagen voor aanvang te melden bij de juryleden. Te laat komen
betekende uitsluiting van deelname, iets wat atleten in hun jacht op eretitels en materieel
gewin te allen tijden zullen hebben willen voorkomen.
Een dergelijk besluit tot uitsluiting kon bij atleten hard aankomen, zoals blijkt uit
een anekdote van Pausanias. In diens beschrijving van Olympia staat te lezen hoe een bokser
uit Alexandrië in 93 n. Chr. de toegang tot de spelen wordt ontzegd, omdat hij pas na het
37
verstrijken van de inschrijvingstermijn aankwam. Uit diezelfde anekdote wordt duidelijk
dat er door laatkomers geldige excuses konden worden aangevoerd om zich alsnog van
deelname te kunnen verzekeren. De atleet in kwestie, Apollonius Rhantes, beriep zich
tevergeefs op overmacht door te beweren dat tegenwind hem parten had gespeeld tijdens
31

Hoe aannemelijk een veronderstelling in die richting ook mag klinken, er zijn geen aanwijzingen
bekend dat atleten over eigen schepen beschikten, al dan niet door henzelf of door de vereniging
bekostigd. Het enige bewijsmateriaal dat in die richting zou kunnen wijzen, stamt uit de klassieke
periode en heeft betrekking op de atleet Phayllos uit Kroton. Deze drievoudige Pythische kampioen zou
volgens de overlevering in 480 v. Chr. met zijn eigen schip hebben meegestreden in de slag bij Salamis.
Zie hiervoor Golden (2004) 131-132.
32
Dit gegeven wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door de zeereis naar Rome van de apostel Paulus
(Handelingen 27:37-44), die in 64 n. Chr. met zijn bewaker vanuit Caesarea meevoer op een kustvaarder
met als bestemming Adramyttion. In Andriake (Lycië) stapten zij vervolgens over op een schip uit
Alexandrië met als eindbestemming Rome. Zie voor een grondige analyse van deze reis Meijer (2000), in
het bijzonder 82-85.
33
Bijgeloof speelde een grote rol bij het uitvaren van schepen. Zo dienden voorafgaand aan veel
zeereizen offers aan Poseidon te worden gebracht en konden ongunstige voortekenen ervoor zorgen
dat een schipper weigerde de haven te verlaten. Zie Casson (1974) 155.
34
Libanius, Orationes, 1.31: καὶ καταβὰσ εἰσ λιμζνα τὸν μζγαν ἐγὼ μζν, ὅςτισ ᾽Ακιναηε πλζοι.
35
Meiggs (1960) 283-288.
36
Philostratos, Apollonios van Tyana 5.43. Op basis van deze bron kan worden opgemaakt dat het in de
keizertijd ook bij de Pythische en Nemeïsche spelen voor deelnemers nog verplicht was om zich enige
tijd voorafgaand aan de wedstrijden te melden.
37
Pausanias 5.21.12-14.
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zijn reis naar Olympia. In werkelijkheid had hij echter verschillende prijsspelen in Ionië
afgelopen en was om die reden te laat naar Griekenland vertrokken. Zijn claim werd
afgewezen, omdat hij de jury had misleid en niet omdat hij een ongeldige reden aanvoerde.
Tegenwind werd namelijk als een legitiem excuus voor vertraging gezien, net als andere aan
de antieke scheepvaart gerelateerde gevaren. De wedstrijdbepalingen van de Sebasta in
Neapolis voorzagen in een clausule die bepaalde dat ‘wanneer iemand later dan het
voorgeschreven tijdstip arriveert, hij verplicht is aan de agonotheten de reden voor zijn
38
verlate aankomst mee te delen. Geldige excuses zijn ziekte, piraterij of schipbreuk’.
Dergelijke bepalingen geven aan dat er wel degelijk nadelen aan zeetransport
verbonden waren. Hoe snel en comfortabel reizen per schip in sommige gevallen ook kon
zijn, er waren altijd gevaren aan een overtocht verbonden. Een aantal externe factoren kon
van zeereizen zelfs een hachelijke onderneming maken. Net zomin als de Romeinse overheid
erin slaagde om het banditisme op land de kop in te drukken, zo kon ook de piraterij in de
late republiek en de keizertijd nooit geheel worden uitgeroeid. De pax Augusta en de
stationering van een permanente vloot op strategische plaatsen hadden weliswaar de ergste
uitwassen aan banden gelegd, maar in bepaalde streken en zeker in tijden van economische
39
crisis stak het verschijnsel steeds weer de kop op. Incidenteel kregen ook atleten hiermee
te maken, zoals de Olympisch bokskampioen Atyanas die kort na zijn overwinning in 72 v.
40
Chr. werd gedood door piraten.
Ondanks het feit dat zeereizen in de eerste eeuwen van de jaartelling gemeengoed
waren geworden, was een verblijf op zee voor veel reizigers nog altijd een benauwende
aangelegenheid. De antieke literatuur staat bol van de passages waarin de vrees voor
schipbreuk en een daaruit voortkomende waterige dood wordt beschreven. Zeereizigers
wisten dat ze op hun tocht konden worden overvallen door extreme weersomstandigheden:
plotseling opkomende stormen, zware regenbuien, hoge golven en sterke windvlagen.
Evenzeer vreesden zij verraderlijke klippen en rotsen, waar het Middellandse Zeegebied er
vele van kende, zoals de Straat van Messina (de doorgang tussen Sicilië en het Italische
vasteland), Kaap Malea (aan de zuidpunt van de Peloponnesos) en Kaap Gelidonya (in de
41
Pamphylische Golf).
Reizen over zee bracht onmiskenbaar risico’s met zich mee. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat velen hun vertrouwen in de goden stelden en hen offers brachten voor
42
een behouden vaart. Ook atleten en bestuursleden van de vereniging namen hier hun
43
toevlucht toe, getuige een stèle die is gevonden in de buurt van Kassope. Op de steen is
een wij-inscriptie aangebracht ter ere van Zeus Kasios, de beschermheer van de zeevaarders.
De naamloos gebleven dedicant wordt aangeduid als ἀρχιγραμματεὺσ ξυςτῶν, oftewel
secretaris van de atletenvereniging. Louis Robert heeft al in 1928 trachten aan te tonen dat
de wijding afkomstig was van de Ephesiër Quintilius Karpophoros, een ex-atleet uit de
tweede eeuw n. Chr. van wie bekend is dat hij die bestuursfunctie na zijn actieve carrière
44
inderdaad heeft bekleed. Hij zou op weg zijn geweest naar Rome en – alvorens de
38
IvO 56, r. 23-25: εἰὰν δζ τισ ὑςτερίηῃ τῆσ προκεςμίασ, ἐπαγγελλζτω τὴν αἰτίαν τῆσ ὑςτεριςεωσ πρὸσ
τοὺσ ἀγωνοκζτασ· ἔςτωςαν δὲ νόςοσ ἢ λῃςταὶ ἢ ναυαγία. Gezien de isolympische status van het festival
in Neapolis zullen dergelijke regelingen ook bij de Olympische spelen en elders van kracht geweest zijn.
39
De Souza (1999) 195-196.
40
Cicero, Pro Flacco 13.31: Quid si etiam occisus est a piratis Adramytenus homo nobilis, cuius est fere
nobis omnibus nomen auditum, Atyanas pugil Olympionices?
41
Het zevende boek van de Anthalogia Palatina bevat tientallen grafepigrammen die verwijzen naar een
dood door schipbreuk in deze en andere gevaarlijke wateren in het Middellandse Zeegebied.
42
Wachsmuth (1967) 119-126.
43
BE (1964) pp. 174-175.
44
Robert (1928) 420-421. Later (zie noot 56) hernam hij deze interpretatie en ging hij ervan uit dat het
om een andere Ephesische verenigingsofficial ging.
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oversteek van Epirus naar Italië te maken – de oppergod hebben aangeroepen ten behoeve
van een behouden vaart.
Het meeste scheepsverkeer speelde zich af in de zomer, wanneer de
weersgesteldheid in het mediterrane gebied stabiel was en zeereizen een betrekkelijk veilige
aangelegenheid waren. In dit jaargetijde, waarin de hemel helder is, konden schippers zich
goed oriënteren op de stand van de zon en de sterren. Buiten deze periode was de veiligheid
op zee aanzienlijk minder, aangezien de klimatologische omstandigheden aan sterke
schommelingen onderhevig waren. Bij gebrek aan elementaire instrumenten was het onder
ideale condities al moeilijk geweest om de juiste koers uit te zetten en de afgelegde afstand
te meten, maar buiten het vaarseizoen was het feitelijk onmogelijk om aan te geven
wanneer een haven zou worden bereikt. De kans op het welslagen van een zeereis in de
wintermaanden achtten velen in de Oudheid zo klein dat men zelfs sprak van mare clausum
(gesloten zee). Over de lengte van het gesloten seizoen laten verschillende auteurs zich uit.
Het meest informatief is de getuigenis van Vegetius, die in de vierde eeuw n. Chr. beschrijft
hoe er in de Romeinse tijd gedacht werd over de zeevaart in verschillende jaargetijden. Het
loont de moeite zijn getuigenis ten aanzien van dit punt volledig te citeren:
‘De woeste en onstuimige zee laat scheepvaart niet gedurende het hele jaar toe. Sommige
maanden zijn daarvoor zeer geschikt, sommige maanden zijn twijfelachtig en in de overige
maanden is volgens de wetten der natuur zeevaart voor schepen uitgesloten. Bij de opkomst
van Pacho, dat wil zeggen na de opkomst van de Plejaden vanaf de zesde dag voor de
kalendae van juni [27 mei] tot de opkomst van Arcturus, dat is tot de achtste dag voor de
kalendae van oktober [24 september], wordt de zeevaart veilig geacht omdat de weldadige
zomer de stormkracht doet afnemen. Vanaf die tijd tot de derde dag voor de Idus van
november [11 november] is de zeevaart onzeker en dreigen er bovendien gevaren omdat na
de Idus van september [13 september] Arcturus, een zeer onstuimige ster, opkomt. En vanaf
de achtste dag voor de kalendae van oktober [24 september] nemen harde stormen,
behorende bij de dag- en nachtevening, een aanvang. Rond de negende oktober komen de
regenbrengende Haedi op en op de vijfde dag voor de Idus van diezelfde maand [11 oktober]
Taurus. Vanaf de maand november verstoort de winterse ondergang van de Vergiliae
(Plejaden) de zeevaart met talrijke stormen. Vanaf de derde dag voor de Idus van november
[11 november] tot de zesde dag voor de Idus van maart [10 maart] zijn de zeeën gesloten.
Want het weinige daglicht, de lange nachten, het dichte wolkendek, de duistere mist,
regenvlagen of sneeuwbuien houden niet alleen de schepen van zee, maar ook reizigers van
45
het land’.
Vegetius hanteert derhalve een duidelijke indeling van het vaarseizoen, die schematisch als
volgt kan worden samengevat:
voor 10/03

zeevaart wordt ontraden

10-03 / 26-05

zeevaart brengt risico’s met zich mee

27-05 / 13-09

zeevaart wordt veilig geacht

14-09 / 10-11

zeevaart brengt risico’s met zich mee

Na 10/11

zeevaart wordt ontraden
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Vegetius 4.39 (vert. Fik Meijer).
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Ondanks het feit dat het scheepsverkeer in bepaalde jaargetijden als onwenselijk werd
beschouwd, wilde dat niet zeggen dat er in de wintermaanden niet gevaren werd.
Overwegingen van militaire en vooral sociaal-economische aard leidden er regelmatig toe
46
dat er ondanks instabiele weersomstandigheden toch schepen in de vaart kwamen.
Hoewel het scheepvaartverkeer niet geheel stil lag buiten het seizoen, zal het
aanbod van beschikbare schepen buiten deze periode desalniettemin aanzienlijk zijn
afgenomen. Voor frequente reizigers als de atleten moet een dergelijke mobiliteitsbeperking
grote gevolgen gehad hebben. Op deze manier moet het voor hen bijkans onmogelijk
geweest zijn om tijdens het mare clausum met dezelfde frequentie zeereizen te
ondernemen als in de zomermaanden. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat
de wedstrijdkalender van de atleten op enigerlei wijze voorzien heeft in deze
seizoensgebonden beperkingen. Ik zal in de rest van dit hoofdstuk trachten aan te tonen dat
het festivalseizoen zodanig was ingericht dat verplaatsing over grote afstanden alleen plaats
hoefde te vinden wanneer de reis- en weersomstandigheden dit met enige zekerheid
toelieten. Zoals in de rest van dit hoofdstuk zal blijken, zorgde de regionale indeling van de
kalender ervoor dat de atleten gedurende de wintermaanden in één en hetzelfde gebied
verbleven en dat zeereizen tijdens het ‘gesloten seizoen’ alleen over beperkte en veilig
geachte trajecten werden uitgevoerd.
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Voor de discussie over winterse scheepvaart, zie Meijer (1983) 11-18. Financieel gewin zal met enige
regelmaat reden zijn geweest om buiten het veilig geachte vaarseizoen de gevaren van open zee te
trotseren. Zo wist Libanius (Orationes 1.15) in 336 n. Chr. een schipper in Constantinopel er toe te
bewegen hem tegen een aanzienlijke vergoeding naar Athene te varen, hoewel het seizoen dit eigenlijk
niet toeliet.
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Atleten en het bestaan van regionale festivalcircuits
Een grafschrift uit de vroege derde eeuw n. Chr. maakt melding van het overlijden van
Marcus Aurelius Ammonios, een atleet uit Egypte die na het beëindigen van zijn sportieve
47
loopbaan ook nog enige tijd als wedstrijdofficial actief was. Hij werd bijgezet in het
familiegraf in Hermoupolis Magna, hoewel hij zijn vaderstad gedurende zijn carrière niet veel
48
gezien zal hebben. Net als zijn eerder gememoreerde collega’s was Ammonios constant
onderweg, reizend van festival naar festival. Onderweg had hij vooral steun aan zijn trainer,
aan wie in het grafschrift speciaal wordt gerefereerd. Bij diens overlijden heeft Ammonios
hem een plek in zijn eigen familiegraf gegeven, als zijnde ‘een vriend die mij menigmaal
49
vergezelde op mijn reizen in den vreemde en die zich moeite deed voor mijn carrière’.
Hoe lang een dergelijk overzees verblijf in de praktijk kon duren, blijkt uit een
overgeleverd testament dat tijdens de regering van Antoninus Pius werd opgesteld door een
50
naamloos gebleven atleet, eveneens afkomstig uit Hermoupolis. Hij spreekt in dat
document zijn dank uit aan enkele verwanten, die hem tijdens een eerdere afwezigheid (εἰσ
τοὺσ ἔξω τόπουσ) vele diensten hebben bewezen. Op één van die reizen werd hij vergezeld
door zijn vrouw Claudia Leontis, die in Smyrna – ongetwijfeld een etappeplaats op zijn tocht
langs de diverse festivals – het leven schonk aan hun zoon Hellanikos. Hij besloot vervolgens
om het kind ter plaatse bij pleegouders onder te brengen (κατζλιψα ἐν Ζμφρνῃ τῆσ ᾽Αςίασ
παρὰ τροφῷ κθλάηοντα), waarschijnlijk omdat zijn carrière als beroepsatleet – die op dat
moment in volle gang was – het niet toeliet om op één plaats te blijven.
De keuze voor Smyrna zal niet zonder reden zijn gemaakt: de stad herbergde
diverse vooraanstaande spelen, hetgeen de atleet enige malen per Olympische cyclus in de
gelegenheid stelde zijn zoon op te zoeken. Hellanikos werd tevens tot erfgenaam van het
gehele vermogen aangewezen. De nalatenschap zou hem toevallen wanneer hij
meerderjarig werd, of wanneer hij besloot om vanuit Klein-Azië terug te keren naar
Hermoupolis. Tot die tijd traden de eerder genoemde verwanten als voogden op en eisten
namens het kind de financiële toelagen (ὀψϊνια) op waar diens vader op basis van zijn
sportieve successen (ὑπὲρ οὗ ἔςχον ἀκλθτικοῦ ςτεφάνου) aanspraak op kon maken. Dit
duidt erop dat de betreffende atleet voor zeer lange tijd (vermoedelijk een groot aantal
jaren achtereen) van huis is geweest en voor zijn gezin diverse voorzieningen had getroffen.
Atleten kunnen met zekerheid gerekend worden tot één van de meest bereisde
51
beroepsgroepen van de keizertijd. Zelfs de mindere goden, wier actieradius hoofdzakelijk
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Bernand (1991). Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 79.
Het is niet bekend waar Ammonios gestorven is. Het kwam niet zelden voor dat atleten ver van huis
kwamen te overlijden en ter plaatse werden begraven. Zo stierf Markus Aurelius Artemidoros (IG XIV
738), afkomstig uit Saittai in Lydië, op zesentwintigjarige leeftijd in Neapolis. Marcus Tullius *…+ (IG II2
3163) uit Apamea (Bithynië) werd slechts 23 jaar oud en vond een laatste rustplaats in Athene. Beide
atleten stierven tijdens hun deelname aan een festival. De Macedonische atleet Apollodoros (Anthologia
Palatina 7.390) werd na afloop van de Olympische spelen op weg naar zijn vaderstad Aiane door de
bliksem getroffen toen hij ’s nachts langs de mons Kyllene (nabij Pellene) trok. De lijst met voorbeelden
valt overigens moeiteloos uit te breiden.
49
SEG 18.692, r. 11-13: καὶ φίλου πολλά ςυναποδθμιςαντοσ καὶ καμόντοσ παρὰ τὸν καιρὸν τῆσ
ἀκλιςεωσ. Zie voor de relatie tussen trainers en atleten hoofdstuk 3.
50
P.Ryl. II 153.
51
Artemidorus van Daldis laat dit in zijn Oneirokritika (5.74) onmiskenbaar doorklinken, als hij uitlegt dat
‘iemand droomde dat hij was veranderd in een geweldige boom met twee kruinen; het ene stuk was een
witte populier en het andere een pijnboom. Vervolgens gingen op de populier vogels zitten van allerlei
soort en op de pijnboom meeuwen, visdiefjes en alle mogelijke andere soorten zeevogels. Hij kreeg twee
zoons, waarvan de een (vanwege de witte populier) atleet werd en op zijn reizen door de hele wereld
met allerlei mensen van verschillende afkomst te maken kreeg’ (vert. Simone Mooij-Valk). De witte
populier werd geassocieerd met Herakles, de atletische godheid bij uitstek. Cf. Artemidorus,
48
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beperkt bleef tot de eigen provincie of regio, konden bogen op een grotere geografische
52
mobiliteit dan menigeen in hun directe omgeving.
Maar voor eenieder met
bovengemiddeld talent lagen reizen naar alle uithoeken van het (oostelijke) Romeinse Rijk in
het verschiet. Dat begon al op jonge leeftijd, aangezien de grote wedstrijden deelnemers
53
vanaf hun twaalfde levensjaar toelieten. Er zijn talrijke voorbeelden bekend van atleten die
als knaap al een groot aantal overwinningen bij voorname festivals op hun naam hadden
geschreven. Zo nam de eerder gememoreerde Alexandrijnse atleet Titus Flavius Archibios als
jonge tiener al met succes deel aan spelen in Antiochië en de Nemea in Argos. Gedurende
zijn lange carrière zou hij op talrijke andere plaatsen zegevieren. De uit Sardis afkomstige
Marcus Aurelius Demostratos Damas behaalde in de leeftijdscategorie van de παῖδεσ maar
54
liefst twintig overwinningen, waaronder in de Pythische spelen in Delphi. Tiberius Claudius
Artemidoros uit Tralleis moest het in Olympia op zeer jeugdige leeftijd weliswaar afleggen
tegen andere knapen, maar hij wist kort daarna in Smyrna diezelfde tegenstanders te
55
verslaan en zelfs te winnen bij de jongelingen en de mannen.
Atleten konden aan talloze festivals meedoen. Gedurende de keizertijd nam hun
aantal sterk toe, een ontwikkeling die door Louis Robert treffend getypeerd werd als ‘une
56
explosion agonistique’. Niet voor niets spreekt Aelius Aristides rond het midden van de
57
tweede eeuw n. Chr. van een ‘oneindige serie wedstrijden’ (ἀγώνων ἄπειροσ ἀρικμόσ).
58
Werd hun aantal enkele decennia geleden nog geschat op maximaal 300 , recentelijk is
uitgerekend dat er tijdens de eerste drie eeuwen van onze jaartelling iedere vier jaar tussen
59
de 400 en 500 festivals georganiseerd werden. Atleten konden als gevolg hiervan jaarlijks
uit een groot wedstrijdaanbod kiezen. Het was voor hen zaak om een zo efficiënt mogelijk
tourschema samen te stellen, dat hen in staat stelde om aan de gewenste festivals mee te
doen en dat tegelijkertijd rekening hield met de mogelijkheden en beperkingen van het
antieke reisverkeer. Een goede tijdsplanning was ieder jaar weer noodzakelijk.
Ook de stedelijke overheden moesten daar rekening mee houden. De onderlinge
concurrentie was groot, aangezien de organisatie van sportfestivals regelmatig uitliep op een
prestigestrijd. Zo trachtten de steden Nikomedia en Nicaea lange tijd om hun status ten
koste van elkaar te verhogen door bij de keizers te verzoeken om de opwaardering van hun
60
bestaande festivals. Daarnaast speelden ook financiële overwegingen een rol. De tijdelijke
toestroom van deelnemers en toeschouwers kon voor een sterke economische impuls
zorgen, zoals door Dio Chrysostomos werd opgemerkt: ‘Daar waar de grootste massa is
Oneirokritika 2.29. Voor het gebruik van Artemidorus’ werk als bron voor sporthistorisch onderzoek, zie
Langenfeld (1991).
52
Marcus Aurelius *…os+, een langeafstandsloper uit Aphrodisias (begin derde eeuw n. Chr.), behaalde
hoofdzakelijk overwinningen in Pontus en Bithynië, maar won ook in Ankyra en Philadelphia en werd
geëerd met een standbeeld in zijn vaderstad. Zie Roueché (1993) no. 70 en mijn prosopographia no. 76.
53
Crowther (1988) 304-308.
54
I.Sardis 79c, r. 1-3.
55
Pausanias 6.14.2-3. Zie voor deze atleet ook prosopographia 142.
56
Robert (1984) 38.
57
Aelius Aristides, Εἰσ Ῥώμην 99. Cf. Cassius Dio, 52.30.3-7.
58
Harris (1964) 226, kaart 4. Pleket (1974) 71, noot 133, merkte al op dat diens schatting aan de lage
kant was.
59
Leschhorn (1998) 31-58. Hij komt tot zijn berekening op basis van een uitgebreid muntenonderzoek.
Afgaande op de grote en meest bekende wedstrijden lijkt dit aantal van 500 moeilijk voorstelbaar, maar
in de schaduw hiervan vonden in het gehele oostelijke Middellandse Zeegebied talloze kleinere festivals
plaats. De door Leschhorn bestudeerde munten leggen hier getuigenis van af. Overigens is de in diens
artikel aangekondigde definitieve publicatie tot op heden nog niet verschenen.
60
Robert (1977), Fernoux (2004) 326-330. Een vergelijkbare strijd bestond er tussen Smyrna, Pergamon
en Ephese, zie Lehner (2004) 130-132. Voor het concept ‘intercity rivalry’, zie Price (1984) 64, 126-130
en Klose (2005) 125.
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verzameld, zal ook het meeste geld samenstromen’. Lokale producenten zagen tijdens
spelen de vraag naar hun producten aantrekken, terwijl handelaren, handwerkslieden,
62
entertainers en andere beroepsgroepen van heinde en verre toestroomden. Veel festivals
gingen dan ook vergezeld van jaarmarkten, waar zij elkaar troffen. Daarnaast is van een
groot aantal steden bekend dat gedurende de festiviteiten de omzetbelasting en de in- en
63
uitvoerrechten werden opgeschort.
De populariteit van festivals (en daarmee hun prestige) hing in hoge mate af van
het deelnemersveld. Hoe sterker het deelnemersveld, hoe groter de aantrekkingskracht op
potentiële bezoekers zou zijn. Derhalve trachtte iedere stad de beste atleten aan de start te
krijgen. Voor de traditionele festivals was dat geen probleem. Zij konden bogen op een lange
traditie en genoten genoeg aanzien om atleten aan zich te binden. Voor nieuwe en minder
aanzienlijke wedstrijden lagen de zaken anders. Daar moest de organisatie vaak kunstgrepen
toepassen om de aandacht van atleten op zich gevestigd te krijgen. Hiertoe werden grote
64
geldprijzen uitgeloofd en soms zelfs startgelden betaald. Succes was echter niet verzekerd.
Vaak was het niet zozeer een kwestie van geld, maar meer van beschikbaarheid. Atleten
konden nu eenmaal maar op één plek tegelijk zijn. Het was dan ook van groot belang dat
steden hun festivals op het juiste moment in de overvolle wedstrijdkalender plaatsten,
bijvoorbeeld wanneer de atleten in de buurt waren voor een gevestigd en gerenommeerd
festival. Alleen dan hadden ze de kans een aantrekkelijk deelnemersveld samen te stellen.
Voor de atleten bood een dergelijke programmering eveneens voordelen. Door de
festivaldata op elkaar af te stemmen, hoefden zij niet telkens kriskras het Middellandse
Zeegebied te doorkruisen. Gezien de eerder geschetste reisomstandigheden zou het op deze
wijze ook onmogelijk geweest zijn om aan alle gewenste wedstrijden deel te nemen.
Bovendien voorkwam een chronologische afstemming dat voorname festivals tegelijkertijd
plaatsvonden en deelnemers aan elkaars startveld onttrokken.
Uit logistiek oogpunt ligt het dan ook voor de hand te veronderstellen dat de
wedstrijdkalender regionaal geordend was en dat de atleten in deze constellatie van gebied
65
naar gebied trokken. Binnen een bepaalde regio waren de wedstrijden gekoppeld aan een
vast tijdstip, corresponderend met een specifiek jaar uit de vierjarige Olympische cyclus.
Afhankelijk van de ‘wedstrijddichtheid’ van een provincie namen de atleten er één of
meerdere malen per Olympiade aan festivals deel. Het bestaan van dergelijke agonistische
circuits vindt zijn neerslag in de talloze ere-inscripties van atleten. In hun
overwinningscatalogi wordt regelmatig met trots melding gemaakt van de gebieden waarin
ze hun zeges behaald hebben. De beroemde pankratiast en bokser Marcus Aurelius
Demostratos Damas, die al enkele malen ter sprake kwam, heeft volgens een van zijn
eredocumenten ‘in totaal [1..] overwinningen behaald, waarvan 67 in heilige spelen die recht
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Dio Chrysostomos, Orationes 35.16: ὅπου γὰρ ἂν πλεῖςτοσ ὄχλοσ ἀνκρώπων ξυνίῃ, πλεῖςτον ἀργύριον
ἐξ ἀνάγκθσ ἐκεῖ γίγνεται.
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Ibid. 7.9, Strabo 8.6.20.
63
De Ligt (1993) 250-258.
64
Dio Chrysostomos, Orationes 66.11 (De Gloria) noemt een bedrag van 30.000 drachmen dat door een
stad in Klein-Azië werd uitbetaald om een Olympische kampioen aan de start te krijgen. Cf. Libanius, Ep.
1182. Het was voor de grote kampioenen volstrekt acceptabel om naast heilige kransspelen ook aan
prijs- en geldspelen mee te doen.
65
Robert (1946a) 70 was de eerste die deze hypothese naar voren bracht, zonder haar overigens met
bewijzen te staven. Sindsdien is de suggestie enkele malen herhaald (e.g. Moretti [1953], 206; Robert
[1984], 44), maar zonder enige serieuze bewijsvoering. Latere geleerden zaten met de kwestie in hun
maag, gezien hun tegenstrijdige uitlatingen ten aanzien van deze problematiek, e.g. Wallner (2001b)
129, noot 28 versus idem (2004) 233. Cf. I. Klaudiu Polis 25.
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geven op een intocht, in Italië, Griekenland, Klein-Azië en Alexandrië.’ Philippos Glykon was
67
naar eigen zeggen ‘winnaar van heilige kransspelen in Klein-Azië, Italië en Griekenland.’
Marcus Aurelius Asklepiades, bijgenaamd ‘Hermodoros’, ging er prat op te hebben
68
gestreden ‘te midden van drie volkeren, in Italië, Griekenland en Klein-Azië.’ Marcus
69
Aurelius Ptolemaios won ten slotte ‘veel geldspelen in Klein-Azië Asia en Griekenland.’
In het restant van dit hoofdstuk zal de aandacht uitgaan naar deze agonistische
circuits. Aan de hand van enkele recente vondsten, alsmede een herinterpretatie van het
bekende epigrafische materiaal zal een beeld geschetst worden van de wijze waarop de
wedstrijdkalender was ingedeeld en functioneerde. Een essentiële rol zal daarbij zijn
weggelegd voor de bovengenoemde overwinningscatalogi, die in een groot aantal gevallen
op chronologische wijze gelezen dienen te worden en derhalve veel relevante informatie
bevatten over de indeling van de festivalkalender.
De ‘Italische en west-Griekse’ tour
Italië werd in een betrekkelijk laat stadium tot een volwaardige agonistische regio, aangezien
het lange tijd een traditioneel Grieks festival ontbeerde. De Griekse sportcultuur was
weliswaar van oudsher geworteld in steden als Neapolis en Tarentum, maar vergeleken bij
het Griekse kernland en Klein-Azië behoorde dit gebied tot de periferie van de Griekse
agonistiek. In midden-Italië raakten op Griekse leest geschoeide spelen zeer geleidelijk en
70
pas aan het einde van de Romeinse republiek echt ingeburgerd.
Het was onder de keizers dat Italië (en ook Epirus) uit hun achtergebleven positie
kwamen en aansluiting vonden bij de rest van de Griekse wereld. Augustus zette de eerste
grote stap door in Nikopolis als eerste Romein een ἀγὼν πενταετθρικόσ in te stellen, de
71
Aktische Spelen. Over het stichtingsjaar bestaan nog steeds veel misvattingen, hoewel
Barbara Tidman in mijn optiek al meer dan een halve eeuw geleden overtuigend heeft
72
aangetoond dat het festival in 27 v. Chr. voor het eerst werd gehouden. Zeer waarschijnlijk
vonden de wedstrijden plaats in september, wellicht rond de tweede dag van die maand, de
datum waarop Augustus vier jaar eerder alleenheerser van het Romeinse Rijk was geworden

66

I.Sardis 79, r. 10-12: νεικήςασ ἀγῶνασ τοὺσ πάντασ *ρ..´], ὧν ἱεροὺσ εἰςελαςτικοὺσ ξηʹ Ἰταλίασ λλάδοσ
Ἀςίασ Ἀλεξανδρείασ. Cf. Moretti (1953) no. 86, r. 5-6: καὶ τοὺσ ὑπογεγραμμζνουσ ἀγῶνασ˙ ἐν λλάδι
Πανακινεα τὰ μεγάλα κτλ.
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I.Pergamon 535 [= IGR IV 497], r. 6-7: νικιςαντα τοὺσ ἱεροὺσ καὶ ςτεφανίτασ ἀγῶνασ ἔν τε ᾽Αςίαι καὶ
᾽Ιταλίαι καὶ λλάδι. Eenzelfde formule werd ook buiten de agonistiek gehanteerd, e.g. Artemidorus,
Oneirokritika, proloog boek 1: ἐν λλάδι κατὰ πόλεισ καὶ πανθγφρεισ καὶ ἐν Ἀςίᾳ καὶ ἐν Ἰταλίᾳ καὶ τῶν
νιςων ἐν ταῖσ μεγίςταισ καὶ πολυανκρωποτάταισ. Cf. idem, proloog boek 5.
68
IG 14.1102 [= IGUR 240], r. 17-18: ἀγωνιςάμενοσ ἐν ἔκνεςιν τριςίν, ᾽Ιταλίᾳ, λλάδι, Ἀςίᾳ.
69
FD III 1:89, r. 8-9: καὶ ταλαντιαίουσ <π>ολλοὺσ ἐν τῇ Ἀςίᾳ καὶ τῇ λλάδι. Ptolemaios was weliswaar
een dichter en geen atleet, maar – zoals eerder opgemerkt – bestond er feitelijk weinig verschil tussen
beide groepen. Aangezien festivals uit zowel musische als atletische onderdelen bestonden, kwamen
hun carrières en ideologie nauw overeen.
70
Voor een overzicht van deze ontwikkeling, zie Newby (2005) 22-44 en Gouw (2007) 71-139.
71
De spelen vonden iedere vier jaar plaats: Cassius Dio, 51.1.1-3 (ἀγῶνά τζ τινα καὶ γυμνικὸν καὶ
μουςικῆσ ἱπποδρομίασ τε πεντετθρικὸν ἱερὸν), Strabo, 7.7.6 (ἀγῶνα τὸν πεντετθρικὸν), Suetonius,
Augustus 18.2 (ludosque illic quinquennalis constituit). De opmerking van Stephanus Byzantinus (s.v.
῎Ακτια) dat het festival om de twee jaar werd gehouden, moet terzijde worden geschoven. Hij doelt
namelijk op de ‘oude’ Aktia, betrekkelijk kleinschalige spelen die sinds de zesde eeuw v. Chr. door de
Epirotische stad Anaktorion (en later door de Akarnanische Bond) bij een reeds bestaand Apolloheiligdom werden gehouden. Aan het eind van de derde eeuw v. Chr. ging dit festival ter ziele. Zie
hiervoor Habicht (1957).
72
Tidman (1950).
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na zijn overwinning in de slag bij Actium. De Aktia waren vanaf het begin een groot succes
73
en werden eeuwenlang tot de meest prestigieuze sportfestivals gerekend.
In 2 n. Chr. besloot Augustus tot de opwaardering van een lokaal festival in
74
Neapolis. Deze spelen, die eveneens waren voortgekomen uit een viering ter ere van de
overwinning op Marcus Antonius en Cleopatra, werden grondig gereorganiseerd om ze meer
aanzien te geven. Onder de nieuwe naam Ιταλικὰ ῾Ρωμαῖα εβαςτὰ ᾽Ιςολύμπια verwierf ook
75
dit festival direct een vooraanstaande positie op de Griekse wedstrijdladder. Strabo merkt
bewonderend op dat deze spelen zonder problemen ‘kunnen wedijveren met het beste dat
76
Hellas op dit gebied te bieden heeft.’
Hoewel exacte gegevens over de kalenderdatum van het festival ontbreken, valt
uit diverse bronnen op te maken dat de Sebasta in de zomer plaatsvonden, ongeveer tussen
half juli en half augustus. Deelnemers waren volgens het in Olympia gevonden
wedstrijdreglement verplicht om zich dertig dagen voorafgaand aan het festival in Neapolis
te melden voor registratie. Gedurende deze periode was het noodzakelijk om een door de
77
organisatie voorgeschreven trainingsprogramma te volgen. De Sebasta eindigden in de
maand augustus. Terminus ante quem is 19 augustus, de sterfdag van Augustus. Bij
Suetonius valt namelijk te lezen hoe de keizer in zijn laatste levensfase het plan opvatte om
Tiberius naar Illyricum te sturen en hem te begeleiden tot Beneventum. Gedurende deze
reis werd hij ziek, maar dit weerhield hem er niet van door te trekken naar Neapolis. Daar
‘woonde hij van begin tot eind de vierjaarlijkse sportwedstrijden bij die ter ere van hem
78
waren ingesteld.’ Kort daarna bereikte hij nog wel zijn uiteindelijke reisdoel, maar op de
terugweg verergerde zijn toestand en stierf hij uiteindelijk in Nola op 19 augustus van het
jaar 14 n. Chr.
De einddatum van het festival kan nog iets exacter bepaald worden aan de hand
van een passage uit het werk van de dichter Publius Papinius Statius. In diens Silvae valt te
lezen hoe hij in het jaar 90 n. Chr. vanuit Neapolis naar Rome wilde terugkeren, maar
onderweg werd uitgenodigd door zijn vriend Pollius Felix om een bezoek aan diens villa in
Surrentum te brengen. Vervolgens schetst hij de context waarin deze ontmoeting
plaatsvond:
‘Hierheen kwam ik, blij als ik was na afloop van het vierjaarlijkse festival in mijn vaderstad,
aan de overkant van de kalme baai. In het stadion was de lome rust teruggekeerd en het
79
grijze stof neergedaald, omdat de strijd om de kransen zich verplaatst had naar Ambracia’.
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Sarikakis (1965), Rieks (1970), Lämmer (1986-1987), Caldelli (1993) 24-28.
Cassius Dio, 55.10.9. Het jaar van de eerste editie laat zich opmaken uit P.Lond. III 1178 (= Frisch
[1986], no. 6), r. 45-49, waarin sprake is van de 49ste editie van het festival in 194 n. Chr (ἐπὶ τῆσ μκ´
πενταετθρίσ). Cf. AE (1954) 186 en I.Napoli 52 (= IG XIV 748), waarin melding gemaakt wordt van
overwinningen tijdens respectievelijk de 39ste (154 n. Chr.) en 43ste editie (170 n. Chr.) van het festival.
75
Zie voor dit festival Geer (1935), Miranda (1982) en Caldelli (1993) 28-37.
76
Strabo 5.4.7: ἐνάμιλλοσ τοῖσ ἐπιφανεςτάτοισ τῶν κατὰ τὴν λλάδα.
77
IvO 56. De uiterst fragmentarische staat van deze inscriptie staat het niet toe meer uitspraken te
doen. In de praktijk moet dit ‘trainingskamp’ hebben bestaan uit wat wij tegenwoordig zouden
omschrijven als selectiewedstrijden, waarin alleen de beste atleten uiteindelijk overbleven. Zie
Merkelbach (1974c), Crowther (1989) en Maróti (1998).
78
Suetonius, Augustus 98.9: quinquennale certamen gymnicum honori suo institutum perspectavit. Cf.
Cassius Dio, 56.29.2: ἐξωρμικθ τε ἐσ τὴν Καμπανίαν ὁ Αῢγουςτοσ, καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν ἐν τῇ Νζᾳ πόλει
διακεὶσ ἔπειτα ἐν Νϊλῃ μετιλλαξε), Velleius Paterculus, 2.123.1: prosequens eum simulque interfuturus
athletarum certaminis ludicro, quod eius honori sacratum a Neapolitanis est, processit in Campaniam.
79
Statius, Silvae 2.2.6-8: [Dicarchei profundi] … huc me post patrii laetum quinquennia lustri, cum stadio
iam pigra quies canusque sederet pulvis, ad Ambracias conversa gymnade frondes. Ik vertaal met opzet
‘vierjaarlijks’ en niet ‘om de vijf jaar’, omdat, zoals Bolton (1948) 82 al opmerkte:‘ … quinqennalis, like
74
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Statius had in de zomer van 90 n. Chr. als dichter deelgenomen aan de Sebasta in Neapolis.
Aan het begin van het derde boek beschrijft hij hoe hij vervolgens met Pollius Felix en enkele
anderen een gezamenlijke picknick hield. Tijdens die gelegenheid werd het plan geboren om
Pollius’ tempel van Hercules te renoveren. Dit samenzijn wordt door de dichter gedateerd
81
ten tijde van het feest voor Hecate, oftewel 13 augustus. Het is waarschijnlijk dat de
betreffende picknick tijdens het bezoek aan Surrentum geplaatst moet worden, maar
82
absolute zekerheid valt niet te geven. De Sebasta van 90 n. Chr. moeten hoe dan ook
uiterlijk half augustus zijn afgesloten.
Buiten een datering voor het festival in Neapolis maakt bovenstaande passage ook
duidelijk wat na afloop het reisdoel van het merendeel der deelnemers was. Waar Statius
aanvankelijk richting Rome vertrekt, gaan de atleten op weg naar de Aktische spelen in
83
Nikopolis (ad Ambracias conversa gymnade frondes). Net als in andere jaren vonden de
Aktia in 90 n. Chr. hoogstwaarschijnlijk rond 2 september plaats, hetgeen hun een reistijd
van ten minste drie weken gaf om de Ionische Zee over te steken. Gezien het frequente
verkeer tussen Italië en Griekenland moet een dergelijke termijn ruim voldoende geweest
zijn. De atleten konden voor deze reis kiezen uit twee routes. Vanuit Neapolis kon men
scheepgaan over de Tyrrheense Zee, vervolgens door de Straat van Messina varen om
84
uiteindelijk via Kephalonia de haven Komaros van Nikopolis te bereiken. De andere route
liep deels over land, deels over zee. Vanuit Neapolis ging het over de via Appia langs
Beneventum naar Brindisium, van waaruit de overtocht naar Griekenland kon worden
gemaakt. In Nikopolis stond vervolgens de dertigste editie van de Aktische spelen op het
programma.
Bijna een eeuw lang waren de Sebasta het enige prestigieuze festival op Italische
bodem. In de tussengelegen periode werd er desalniettemin een serieuze poging gedaan om
ook in Rome een Grieks sportfestival van de grond te krijgen. Keizer Nero had een voorliefde
voor alles wat Grieks was en vond dat Rome als rijkshoofdstad niet kon achterblijven bij de
grote agonistische centra in het oosten, zoals Athene, Ephese en Alexandrië, die elk over ten
minste één prestigieus festival beschikten. Hoewel zijn handelswijze door de conservatieve
Romeinse elite sterk werd afgekeurd, organiseerde hij in 60 n. Chr. de Neronia, een festival
dat nauw met zijn eigen persoon verbonden was en dat voortaan om de vier jaar zou
85
moeten worden gehouden. Hij liet speciaal voor de atletiekwedstrijden een stadion en een

the Greek πεντετηρικόσ, means for us ‘four-yearly’, because the ancient system of reckoning, as is well
known, included both the first and the last termini, whereas ours includes only the last’.
80
In Neapolis vonden, zoals bij veel festivals het geval was, naast atletiekwedstrijden ook muzische
disciplines plaats. Statius had eerder in zijn vaderstad meegedaan en net als zijn vader kransen
gewonnen op het onderdeel Griekse poëzie. Nog trotser was hij op zijn overwinning tijdens de Albaanse
spelen, een festival dat door Domitianus ieder jaar op zijn buitenverblijf ter ere van Minerva werd
gevierd. Ronduit teleurgesteld was hij over zijn nederlaag tijdens de Kapitolia in Rome. Zie Statius, Silvae
3.5.31ff., 112-115, 133-136, 225-7, Fr. 126, no. 1, Caldelli (1993) 125-7, Coleman (1986).
81
Statius, Silvae 3.1.60: Hecateidas idus.
82
Van Dam (1984) 197: ‘It is probable (though not absolutely necessary) that this picnic took place on
occasion of the visit Statius describes here’.
83
Met Ambracia wordt verwezen naar de Golf van Ambrakia, nabij kaap Actium en de stad Nikpolis.
Frons wordt hier gebruikt als corona en verwijst naar de krans die tijdens de Aktische spelen gewonnen
kon worden.
84
Dezelfde route (tot aan Kephalonia) werd door Aelius Aristides genomen toen hij in de herfst van 144
n. Chr. vanuit Rome terugkeerde naar Smyrna (Ἱεροὶ λόγοι, 2.64-68, 4.32-37). Onderweg werd zijn schip
door slecht weer en stormen geteisterd, maar de overtocht van Sicilië naar het Griekse vasteland werd
desalniettemin in ‘twee nachten en een dag’ (2.66) gemaakt.
85
Suetonius, Nero 12, Cassius Dio 61.17-21, Scholasticus ad Juvenalis 4.53, Tacitus, Annales 14.14.3,
Bolton (1948), Caldelli (1993) 37-43.
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thermencomplex optrekken, maar zijn moeite bleek tevergeefs. Met de dood van de
gehate keizer kwam er in 68 n. Chr. een vroegtijdig einde aan het nieuwe festival.
Rome kreeg niet veel later toch een Grieks sportfestival binnen de poorten. Tijdens
de regering van keizer Domitianus (81-96 n. Chr.) werden voor het eerst de zogenaamde
87
Kapitolijnse spelen gehouden. Over het jaartal van de eerste editie bestaat geen enkele
88
twijfel, ondanks het feit dat de contemporaine bronnen op dit punt geen uitsluitsel geven.
Bronnenmateriaal uit later tijden bevestigt echter dat de Kapitolia in 86 n. Chr. voor het
89
eerst zijn gehouden. Het is – in tegenstelling tot de meeste andere festivals – mogelijk om
tot een exacte datering te komen. Een fragment uit de Fasti Ostienses (XXVIII), daterend uit
146 n. Chr en slechts gedeeltelijk overgeleverd, geeft enige informatie over de datum
waarop het festival in dat jaar eindigde:
[-M]ai[-]s agon quin[q(uennalis) Iovis Capitolini commissus -] idus Iun(ias)
[but]hysia fuit et circenses more a[go]nis. III et pr(idie) Idus Iun(ias)
90

[gy]mnicum consummatum.

Met zekerheid valt te zeggen dat de atletiekonderdelen op 11 en 12 juni plaatsvonden en
daarmee de Kapitolijnse spelen afsloten. Op grond van de fragmentarische staat van
overlevering kan er ten aanzien van de overige chronologische aspecten slechts
91
gespeculeerd worden.
Er is alle reden om aan te nemen dat alle voorgaande en latere edities in dezelfde
periode gehouden zijn. De Kapitolia vonden daarmee plaats in een jaar waarin korte tijd
later de Sebasta in Neapolis (juli-augustus) en de Aktische spelen in Nikopolis (september)
op het programma stonden. Uit dat gegeven blijkt dat Domitianus zijn nieuwe spelen niet in
een willekeurig jaar ten doop heeft gehouden, maar doelbewust rekening heeft gehouden
met de bestaande wedstrijdkalender. De Kapitolia konden in het voorjaar van 86 n. Chr.
eenvoudig in het tourschema van de atleten worden ingepast, aangezien zij dat jaar reeds in
Italië en het westen van Griekenland zouden aantreden.
Dit argument lijkt aan kracht te winnen wanneer gekeken wordt naar een ander
festival dat enige decennia later op Italische bodem werd ingesteld. Na de dood van
Hadrianus besloot zijn opvolger Antoninus Pius de overleden keizer te eren met spelen in
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Tamm (1970).
Suetonius, Domitianus 4.4: instituit et quinquennale certamen Capitolino Iovi triplex, musicum
equestre gymnicum. De Kapitolia zijn onderwerp geweest van twee uitgebreide studies: Caldelli (1993)
en Rieger (1999).
88
Bovengenoemde passage van Suetonius laat zich niet in een specifiek jaar plaatsen. Twee
overwinningsinscripties maken eveneens melding van de eerste editie van de Kapitolia, maar laten
evenmin een absolute datering toe: I.Iasos 107, r. 6-8: καὶ τὰ ἐν Ῥώμῃ Καπετώλεια πρῶτοσ ἀνκρώπων
Διὶ λυμπίωι (Titus Flavius Metrobius, no. 158 ), IG XIV 746, r. 4-6: νεικήςασ τὸν ἀγῶνα τῶν μεγάλων
Καπετωλείων τὸν πρϊτωσ ἀχκζντα ἀνδρῶν παγκράτιον (Titus Flavius Artemidorus, no. 155).
89
Censorinus, De Die Natali 18.15: ‘Maar datzelfde grote jaar [238 n. Chr.] is ook begonnen met meer
aandacht te besteden aan de Kapitolijnse Spelen. Die spelen zijn voor de eerste keer gehouden door
Domitianus tijdens zijn twaalfde consulaat, dat hij met Servius Cornelius Dolabella deelde. Derhalve zijn
de spelen die nu gehouden zijn, de negendertigste gerekend vanaf dat jaar. Domitianus bekleedde in 86
n. Chr. voor de twaalfde maal het ambt van consul.
90
Vidman (1982) 50, 126, Degrassi (1963), Inscriptiones Italiae XIII (Roma), 206-207, 235-236.
91
Degrassi (zie noot 90) reconstrueert [a.d. XVIII Kal. M]ai[a]s (14 april) ofwel waarschijnlijker [Id
M]ai[i]s (15 mei) voor het begin van het festival. Het offer en de wagenrennen kunnen in zijn optiek op 6
juni ([a.d. VIII] Idus Iunias) begonnen zijn.
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Puteoli, de Eusebeia. Het festival vond voor het eerst plaats in het jaar 142 n. Chr., getuige
een inscriptie die gevonden is in Salerno:

5

10

Imp · caesari
divi · Hadriani · fil
divi · Traiani
Parthici · nepoti
divi · Nervae · pronep
T · Aelio · Hadriano
Antonino · aug · pio
pontif · max · trib · pot · V
imp · II · cos III · P · P
constitutori · sacri
certaminis · iselastici
socii · lictores · populares
93
denuntiatores · puteolani.

Antoninus Pius werd in 142 n. Chr. voor de vijfde maal bekleed met de tribunicia potestas,
de bevoegdheid van volkstribuun. Het sacrum certamen iselasticum waarvan hier sprake is,
kan niet anders dan betrekking hebben op de Eusebeia. De voorbereidingen voor de eerste
editie moeten kort na de dood van Hadrianus op 10 juli 138 n. Chr. zijn begonnen. Het
instellen van nieuwe spelen kostte veel tijd en inspanning. Niet alleen moesten er ter plaatse
diverse faciliteiten (stadion, theater, gymnasia etc.) worden gerealiseerd en ambtsdragers
aangesteld, maar – belangrijker nog – het festival moest overal in de Griekse wereld bekend
94
worden gemaakt. Gezien de overvolle wedstrijdkalender was het van groot belang om het
nieuwe festival zodanig te positioneren dat de atleten er aan konden én wilden deelnemen
zonder dat zij hun programma rigoureus moesten omgooien. In mijn optiek was daarvoor
slechts één geschikt moment, 142 n. Chr., niet toevalligerwijs het jaar waarin de cyclus van
95
de Kapitolia, Sebasta en Aktia een viering voorschreef. De Eusebeia voegden zich direct
vanaf hun ontstaan bij dit rijtje, waardoor er halverwege de tweede eeuw n. Chr. maar liefst
96
drie prestigieuze Griekse sportfestivals op Italische bodem werden georganiseerd. Italië
had daarmee definitief aansluiting gevonden bij de traditionele agonistische kerngebieden.
92
SHA, Hadrianus 27.3: Templum denique ei pro sepulchro apud Puteolos constituit et quinquennale
certamen et flamines et sodales et multa alia, quae ad honorem quasi numinis pertinerent. Zie ook
Caldelli (1993) 44. Wallner (2004) 225 noemt het opmerkelijk dat er gedurende de tweede eeuw n. Chr.
– buiten de Eusebeia – door geen enkele keizer nog een ἀγὼν ἱερόσ op Italische bodem werd ingesteld.
Echter, met de toevoeging van het festival in Puteoli was de wedstrijdkalender in deze regionen zo vol
geraakt dat er geen nieuwe spelen meer bij konden, zonder dat er met de verschillende data geschoven
zou moeten worden.
93
CIL X 515. Cf. I.Napoli 47 (= IG 14.737) waarin de fluitspeler Publius Aelius Antigenidas vermeldt
winnaar geweest te zijn tijdens de eerste editie (Ποτιόλουσ τὰ πρῶτα διατεκζντα ὑπὸ *τοῦ+ κυρίου
αὐτοκράτοροσ ᾽Αντωνείνου Εὐςζβεια καὶ ὁμοίωσ τὰ ἑξῆσ). Cf. Artemidorus, Oneirokritika 1.26: Οῖδα δζ
τινα ςταδιζα, ῶσ μζλλων ἀγωνίηεςκαι Εὐςζβεια τὰ ἐν Ἰταλιᾳ ἀχκζντα πρῶτον ὑπὸ βαςιλζωσ ᾽Αντωνίνου
ἐπὶ τῷ πατρὶ ῾Αδριανῷ.
94
Zie voor dit aspect van de Griekse festivalcultuur Decker (1997).
95
Contra Caldelli (1993) 44. In haar optiek vonden de Eusebeia in de zomer van 138 n. Chr. voor het
eerst plaats, hetgeen mij – hoofdzakelijk uit organisatorisch oogpunt – kort na de dood van Hadrianus
(10 juli) onmogelijk lijkt. Bovendien waren de atleten op dat moment al bezig met de voorbereidingen
op de Sebasta in Neapolis.
96
De Eusebeia en het circuit van welke het nieuwe festival deel ging uitmaken, zullen in meer detail
besproken worden in de hoofdstukken drie en vier.
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In welke maand de Eusebeia precies gehouden werden, valt bij gebrek aan directe
getuigenissen niet met zekerheid vast te stellen. Op basis van het voorgaande lijkt het echter
aannemelijk te veronderstellen dat de festivaldatum uit chronologische en logistieke
overwegingen werd bepaald aan de hand van de reeds bestaande spelen. In dat geval lijkt
een termijn na de Kapitolia het meest voor de hand te liggen. Het tourschema van de atleten
moet er dan als volgt uit hebben gezien:
Festival

Plaats

Datum (bij benadering)

Kapitolia

Rome

mei-12 juni

Eusebeia

Puteoli

half juni

Sebasta

Neapolis

half juli-pre 13 augustus

Aktia

Nikopolis

september
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Gedurende enkele maanden verbleven de atleten derhalve onafgebroken in Italië, alvorens
oostwaarts te trekken richting Griekenland. Het epigrafische materiaal lijkt de juistheid van
bovenstaande wedstrijdvolgorde te bevestigen. De talloze ere-inscripties, waarin melding
wordt gemaakt van de zeges die door atleten zijn behaald, bevatten veel aanknopingspunten
voor de wijze waarop de wedstrijdkalender tijdens de keizertijd was geordend. Het
merendeel van deze teksten is langs dezelfde lijnen opgebouwd. Na enkele inleidende
opmerkingen volgt in veel gevallen een overwinningscatalogus waarin de successen van een
atleet festival voor festival worden opgesomd.
De behaalde overwinningen kunnen op verschillende manieren zijn gerangschikt,
te weten hiërarchisch, geografisch en/of chronologisch. Elk van deze ordeningsprincipes kan
worden aangewend om de carrières van atleten en de Griekse festivalwereld van de eerste
eeuwen n. Chr. te reconstrueren. Zo vormt een hiërarchische opsomming een goede
indicatie voor de status van de verschillende festivals door de eeuwen heen. De Olympische
spelen en de overige wedstrijden uit de periodos worden in zulke gevallen doorgaans het
eerste vermeld. Een geografische ordening geeft informatie over het bestaan van de eerder
gememoreerde ‘agonistische circuits’ en laat zien welke spelen daartoe behoorden.
Vele atleten vermelden hun overwinningen echter in de volgorde waarin ze
behaald werden. Een dergelijke chronologische opsomming maakt een relatieve datering
van festivals mogelijk, d.w.z. hun plaats in de kalender ten opzichte van elkaar. Aan de hand
van dit specifieke bronnenmateriaal kunnen eerder geuite vermoedens over de data van
diverse wedstrijden eveneens worden getoetst. Een van de beste voorbeelden van zo’n
chronologisch gerangschikte catalogus wordt gevormd door het eredocument dat op het
eiland Chios werd opgericht ter ere van de veelzijdige hardloper Titus Aelius Aurelius Heras.
Ter illustratie van de gehanteerde onderzoeksaanpak loont het de moeite diens inscriptie in
zijn geheel op te nemen:
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De eerder gememoreerde trainingsperiode van dertig dagen (zie noot 135), die gedurende de eerste
eeuw n. Chr. van kracht was, zal door de komst van de Eusebeia hoogstwaarschijnlijk zijn verdwenen.
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[ἡ+ βουλὴ *καὶ ὁ δῆμοσ ἐτείμ]θ[ςαν Σ. Αἴλ.+
*Α+ὐριλιον *῾Ηρᾶν νεικις+αντα παίδ*ων+
*ς+τάδιον· ῞Αλ*εια ἐν ῾Ρόδῳ,+ Βαλβίλλθα ἐν *᾽Ε+*φ+ζςῳ, Πανελ*λινεια ἐν ᾽Α+κιναισ· ἀγενεί5

ων ςτάδιον· *᾽Ολφμπεια, ῾Αδρ+ιάνεια ἐ*ν ᾽Α+κι
ναισ, Καπετϊλ*εια ἐν ῾Ρϊμῃ,+ Εὐςζβ*εια+ Ποτ*ι+-

6a

Νζαν πόλιν εβ*αςτά+
όλουσ, μφρν*αν κοινὰ ᾽Αςίασ, Πζρ+γαμο*ν+
κοινὰ ᾽Αςίασ, ῾Αδ*ριάνεια ῎Εφεςον·+ ἀνδρῶ*ν+
ςτάδιον· ῎Ις*κμια, ῞Αλεια ῾Ρόδο+ν· ςτά-

10

διον, δίαυλο*ν· ᾽Ολφμπεια ἐν+ μφρνῃ·
ςτάδιον, δ*όλιχον· ᾽Ολφμπει+α ἐν Πείςῃ·
ςτάδιον, ὁπ*λείτθν· ᾽Ολφμπεια, ῾Αδριά+98

νεια *ἐ+ν ᾽Ακιν*αισ - - - - - - - - - - - - - - - -]

Afb. 2.1 – De ere-inscriptie voor Titus Aelius Aurelius Heras, met latere toevoeging
van de Sebasta in Neapolis
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SEG 37.712. Ik baseer mij op de editie van Ebert (1988), maar wijk ten aanzien van regel 7 af van zijn
voorgestelde aanvulling op de tekst. Die nieuwe lezing hangt samen met het bestaan van een KleinAziatisch wedstrijdcircuit dat in andere bronnen kan worden waargenomen en dat verderop in dit
hoofdstuk uitgebreid aan bod zal komen. Op basis daarvan lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat
dit circuit ook in bovenstaande inscriptie moet worden gereconstrueerd. Mijns inziens moet de
nomenclatuur van de atleet ook worden herzien ten opzichte van de editie van Ebert, omdat kan
worden opgemaakt dat Heras het Romeinse burgerrecht verkreeg onder de gezamenlijke regering van
Antoninus Pius en Marcus Aurelius. Zijn volledige naam luidde derhalve niet M. Aurelius, maar Titus
Aelius Aurelius Heras. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 149.
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Heras behaalde gedurende zijn carrière in de tweede eeuw n. Chr. overwinningen in bijna
alle grote wedstrijden, hetgeen duidelijk maakt dat hij tot de absolute kampioenen van zijn
tijd moet hebben behoord. Bijzonder relevant voor de huidige discussie is het feit dat hij in
alle drie de leeftijdsklassen (παῖδεσ, ἀγένειοι, ἄνδρεσ) wist te zegevieren en dat die
successen in chronologische volgorde worden opgevoerd. Zo valt te lezen dat hij in de
categorie der jongelingen achtereenvolgens heeft gewonnen in Athene (Olympia en
Hadrianeia), Rome (Kapitolia), Puteoli (Eusebeia), Neapolis (Sebasta), Smyrna (Olympia),
Pergamon (Koina Asias) en Ephese (Hadrianeia), zonder uitzondering spelen die om de vier
jaar werden gehouden. Het feit dat het voor een atleet slechts korte tijd mogelijk was om bij
e
e
99
de ἀγένειοι deel te nemen, vermoedelijk tussen het 16 en 18 levensjaar , maakt dat
bovengenoemde overwinningen in directe opeenvolging moeten zijn behaald, binnen een
tijdspanne van maximaal drie jaar.
Wat daarbij direct opvalt, is dat de zojuist veronderstelde Italische
wedstrijdvolgorde wordt weerspiegeld in dit gedeelte van de inscriptie. De Eusebeia worden
meteen na de Kapitolia genoemd, hetgeen niets anders kan betekenen dan dat beide
festivals daadwerkelijk kort na elkaar plaatsvonden. Ze worden – zoals eerder vermoed –
gevolgd door de Sebasta van Neapolis (Νζαν πόλιν εβ[αςτά]). In eerste instantie lijken deze
spelen te zijn ‘vergeten’ door de steenhouwer, waarna er veel moeite is gedaan om ze, in
kleine letters en tussen twee regels in, alsnog op de juiste plek op de inscriptie in te voegen
(zie afbeelding 2.1). Dit moet gedaan zijn om de exacte chronologische opeenvolging van de
behaalde overwinningen te herstellen.
De inscriptie van Heras vormt geen uitzondering. In opvallend veel (chronologisch
geordende) overwinningscatalogi worden successen in de Kapitolia, Eusebeia, Sebasta (en
daaropvolgend de Aktia) direct na elkaar genoemd. Een anonieme langeafstandsloper uit het
einde van de tweede eeuw n. Chr. besluit zijn eredocument met overwinningen in: Ῥϊμθν
Κ*α+πετϊλια ἀ*νδρ+ῶν *δόλ+ιχον, Πο*τ+ιόλουσ ἀ*νδρῶ+ν δόλιχον, Νζαν πόλιν ἀνδρῶν
100
δ*όλι+χον, ῎Α*κ+τια ἀνδρῶν δόλιχον. Een eveneens naamloze atleet uit Bithynië (derde
eeuw n. Chr.) won de ‘westelijke tour’ zelfs meerdere malen achtereen: ἐν Ῥώμθ κατὰ τὸ
ἑξῆσ δʹ, *Εὐςέβεια+ ἐν Ποτιόλοισ κατὰ τὸ ἑξῆσ γʹ, εβαςτὰ ἐν Νεαπόλει κατὰ τὸ ἑξῆσ γʹ, Ἄκτια
101
ἐν Νεικοπόλει κατὰ τὸ ἑξῆσ βʹ.
Voorafgaand aan 142 n. Chr. (het stichtingsjaar van de Eusebeia) komt in ereinscripties de opeenvolging Kapitolia – Sebasta – Aktia menigmaal voor, onder meer bij de
bokser Marcus Iustius Marcianus Rufus (Ῥϊμθν Καπετϊλια *τρὶσ ?+ κατὰ τὸ ἑξῆσ, Νζαν πόλιν
102
103
ε´, Ἄκτια β´) en bij een anonymous (νεικήςαντα Ῥώμθν, Νέαν πόλιν, Ἄκτια). Een
grafstèle, gevonden nabij de Isthmus van Korinthe, bevat de overwinningskransen van een
104
verder onbekende atleet. Hij won Καπιτώλεια ἐν ῾Ρώμῃ, Νέαν πόλιν, Ἄκτια. Definitief
bewijs kan worden ontleend aan de zegecatalogus van Publius Aelius Aristomachos, die
letterlijk meedeelt dat hij de wedstrijden van de westelijke tour achter elkaar wist te
105
winnen: νεικιςασ … κατὰ τὸ ἑξῆσ Καπετώλεια ἐν ῾Ρώμῃ, εβαςτὰ ἐν Νζᾳ πόλει, ῎Ακτια.
Het was slechts weinigen gegeven om alle drie de Italische wedstrijden én de Aktische
spelen te winnen. Menig atleet kwam niet verder dan twee of drie zeges. Ook de opsomming
99

Golden (1998) 111-116.
I.Tralleis 117, r. 19-23. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 4
101
FD III 1:555, r. 4-7, Moretti (1953) no. 87. Meer voorbeelden: IG 14.1102, r. 21-24, I.Sardis 79, r. 1517, I. Smyrna 659.
102
SEG 13.540, Moretti (1953) no. 69, r. 3-4.
103
FD III 1:547, r. 6-8. Het betreft hier een pythaules, een deelnemer aan mousikoi agones.
104
SEG 29.341, BCH 94 (1970) 949-950
105
I.Magn. 180, r. 6-9. De zinsnede κατὰ τὸ ἑξῆσ komt frequent voor in ere-inscripties en vormt een
belangrijke aanwijzing voor de reconstructie van de festivalkalender. Later in dit hoofdstuk zal hier
dieper op worden ingegaan.
100
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van deze overwinningen geschiedt in alle bekende gevallen in dezelfde volgorde als in
106
bovenstaande inscripties.
Latere festivals
In de derde eeuw n. Chr. kwam Rome andermaal in het brandpunt van de agonistische
belangstelling te staan. Diverse keizers (Caracalla, Gordianus III, Aurelianus) besloten om
uiteenlopende redenen de stad met een Grieks festival te verrijken. Daarnaast werden
speciale gelegenheden (zoals triomftochten en eeuwfeesten) door imperatores eveneens
107
aangegrepen om Griekse atleten naar de rijkshoofdstad te halen. Hoewel hun prestige en
betekenis in het niet valt bij de grote festivals kunnen ze wel bijdragen aan de discussie over
de verdere invulling van de Italische wedstrijdkalender. Hieronder zal worden aangetoond
dat ook deze wedstrijden in hetzelfde jaar georganiseerd werden als de Kapitolia, Eusebeia,
Sebasta en Aktia, d.w.z. in de even jaren die ondeelbaar waren door vier.
Antoninia Pythia
In het heiligdom van Delphi, op de Romeinse agora, bevindt zich een sokkel met daarop de
palmares van de heraut Lucius Septimius Aurelius Marcianus (begin derde eeuw n. Chr.). Het
bovenste gedeelte van de inscriptie bevat de volgende tekst:
Λ. επτίμιοσ Αὐρ. [Μ]αρκιανὸσ Νει-

L. Septimius Aur. Marcianus, burger van Ni-

κομθδεὺσ κ(αὶ) ᾽Ακθναῖοσ, νεικιςασ ἀγῶ-

komedia en Athene, heeft de volgende wed-

νασ τοὺσ ὑπογεγραμμζνουσ· vac

strijden gewonnen:

[᾽Ολ]φμπια τὰ ἐν Πείςῃ, Πφκια vac β´, vac

Olympia in Pisa, Pythia 2x

[῎Ις]κμια β´, Νζμεια β´, Καπιτϊλια ἐν Ῥϊμῃ,

Isthmia 2x, Nemea 2x, Kapitolia in Rome

[᾽Α]ντωνείνια Πφκια ἐν Ῥϊμῃ, Εὐςζβεια

Antoninia Pythia in Rome, Eusebeia

ἐν Ποτιόλοισ β´, εβαςτὰ ἐν Νζᾳ Πόλει

in Puteoli 2x, Sebasta in Neapolis

κτλ.
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De lijst met overwinningen wordt aangevoerd door spelen uit de ἀρχαία περίοδοσ, de
oudste en meest prestigieuze festivals uit de Oudheid. Met uitzondering van de Olympische
spelen heeft Aurelius Marcianus elk van deze antieke Grand Slams (d.w.z. Pythia, Isthmia,
109
Nemea) tweemaal gewonnen. Vervolgens worden de overige zeges per regio opgesomd.
In Italië wist hij zes keer een wedstrijd te winnen, waaronder een dubbelslag in zowel de
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E.g. IGR 3.370 (= SEG 6.609, Kapitolia, Eusebeia, Sebasta), FD III 1:550 (Kapitolia, Sebasta, Aktia),
I.Eph. 2072 (Kapitolia, Sebasta), FD III 1:555 (Kapitolia, Sebasta), IvO 237 (Kapitolia, Aktia), I.Eph. 1605
(Sebasta, Eusebeia).
107
Wallner (1997) behandelt deze stichtingen in zijn studie naar de relatie tussende derde eeuwse
keizers en de sport.
108
BE (1972) 213, Van Rengen (1971).
109
Het restant van de inscriptie maakt melding van overwinningen in respectievelijk Athene, centraal
Griekenland, Klein-Azië, Bithynië en Cappadocië.
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Eusebeia als de Sebasta. Verder valt op dat Marcianus een overwinning wist te behalen bij
een relatief onbekend Romeins festival, de ᾽Αντωνείνια Πφκια. De zege bij deze spelen is op
een zodanige wijze ingevoegd in de overwinningscatalogus dat een inmiddels herkenbaar
111
patroon valt waar te nemen: Kapitolia – Antoninia Pythia – Eusebeia – Sebasta. Er is alle
reden om aan te nemen dat binnen de geografisch geordende overwinningscatalogus de
Italische zeges van de heraut op een chronologische wijze zijn gerangschikt. Van een
hiërarchische volgorde kan immers geen sprake zijn, aangezien het nieuwe festival qua
112
status zeker onderdeed voor met name de hoog aangeschreven Sebasta.
Er is weinig tot niets bekend over de Antoninia Pythia, aangezien de inscriptie van
Marcianus de enige getuigenis vormt waarin dit festival genoemd wordt. Uit de naamgeving
kan worden afgeleid dat het hier om een isopythisch festival gaat, d.w.z. gelijkend aan de
originele spelen in Delphi wat cyclus, programma en prijzen betreft. Naar alle
waarschijnlijkheid werd beoogd de spelen iedere vier jaar te laten plaatsvinden, maar het
gebrek aan latere attestaties lijkt te impliceren dat het bij slechts één editie is gebleven.
Lange tijd werd gedacht dat de Antoninia Pythia werden ingesteld door Heliogabalus. Louis
Robert zag in de naamgeving van het festival een verwijzing naar het cognomen Antoninus
van de jonge keizer uit Emessa. Het eenmalige karakter van het festival verklaarde hij
vervolgens uit de damnatio memoriae van Heliogabalus. Naar zijn mening moeten de spelen
113
daarom plaats hebben gehad in 219/20 n. Chr.
Een dergelijke zienswijze sluit echter uit dat het festival in de veronderstelde
Italische tour was opgenomen, aangezien die in de jaren 218 en 222 n. Chr. op het
programma stond. Recentelijk heeft Jean-Yves Strasser dan ook aangetoond dat het festival
niets met Heliogabalus van doen heeft, maar in 214 n. Chr. werd ingesteld door keizer
Caracalla. Zijn voornaamste argument was juist gelegen in het feit dat het onder de
heerschappij van Heliogabalus niet mogelijk was om de wedstrijd in hetzelfde jaar te houden
114
als de Kapitolia, Eusebeia en Sebasta. De wijze waarop het festival in de inscriptie van
Marcianus is gedocumenteerd, lijkt – naar analogie met wat eerder is gezegd ten aanzien
van de spelen in Neapolis – aan te geven dat het plaatsvond na de Kapitolia, maar
voorafgaand aan de Eusebeia. Dit lijkt de meest voor de hand liggende optie, aangezien de
atleten in het voorjaar reeds in Rome waren. De Antoninia Pythia lijken dan in het verlengde
van de Kapitolijnse spelen te zijn georganiseerd. Hoewel bewijsmateriaal voor een exacte
datum ontbreekt, lijkt deze suggestie te worden gestaafd door hetgeen bekend is over de
cyclus van enkele latere Griekse sportfestivals in Rome.
De agon Minervae
In de veertiger jaren van de derde eeuw n. Chr. werd door keizer Gordianus III in Rome een
nieuw Grieks sportfestival ingesteld, de agon Minervae (ἀγὼν ᾽Ακθνᾶσ Προμάχου). Aurelius
Victor bericht in zijn Liber de Caesaribus over de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar
242 n. Chr.:
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Dit betekent dat hij gedurende zijn carrière ten minste tweemaal de Italische tour moet hebben
afgelegd.
111
Het lijkt erop dat de inscriptie in Delphi nog tijdens de carrière van Marcianus is opgericht. Het moet
derhalve niet worden uitgesloten dat hij enige tijd later nog meer zeges in deze festivals heeft behaald.
Het ontbreken van een tweede overwinning bij de Kapitolijnse spelen wil niet zeggen dat hij er slechts
één keer aan heeft deelgenomen. Het ligt eerder voor de hand te veronderstellen dat hij aan alle
festivals van de Italische tour heeft meegedaan, maar in het jaar van zijn tweede zege in Puteoli en
Neapolis verslagen werd in Rome.
112
Contra Robert (1970) 25.
113
Ibid., 26. Zijn oordeel is overgenomen door Caldelli (1993) 46-47 en Wallner (2002) 3-4.
114
Strasser (2004a) 207 ff.
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‘Nadat hij in dat jaar de om de vier jaar terugkerende wedstrijd, die door Nero in Rome was
115
ingesteld, bevestigd en uitgebreid had, trok hij op tegen de Perzen.
Een andere vierde-eeuwse bron maakt duidelijk dat met het door Aurelius Victor genoemde
116
certamen het bovengenoemde festival van Gordianus III wordt bedoeld.
Er is in het
verleden enige verwarring ontstaan doordat diezelfde Aurelius Victor een relatie lijkt te
veronderstellen tussen de Neronia en het nieuwe festival (certamine, quod Nero Romam
induxerat). Sommige geleerden hebben in de agon Minervae dan ook een herleving van de
ter ziele gegane spelen van Nero gezien en het jaar van de eerste editie, ten onrechte, in 240
117
n. Chr. geplaatst. Het was, wederom, Louis Robert die deze spelen in verband bracht met
de aanstaande veldtocht van Gordianus III tegen de Perzen (in 242 n. Chr.), een expeditio
orientalis die onder bescherming stond van Athena Promachos. De keizer en diens
praefectus praetorio Timesitheus creëerden doelbewust een verbinding tussen de
contemporaine oorlogshandelingen en de Perzische oorlogen van de vijfde eeuw v. Chr.
Dezelfde godin die de Grieken toendertijd bijstand had verleend, moest nu de Romeinen de
118
overwinning schenken.
Over de exacte datum waarop het festival in 242 n. Chr. werd gehouden, bestaan
geen precieze bronnen. Toch valt met enige zekerheid vast te stellen in welke periode de
agon Minervae moet hebben plaatsgehad. Aurelius Victor plaatst de spelen namelijk
voorafgaand aan het begin van de veldtocht. Met deze aanwijzing is het mogelijk om het
nieuwe festival in een breder tijdskader te plaatsen. Terminus ante quem is 24 juli, het
119
tijdstip waarop het leger volgens een inscriptie al op weg was naar het oosten. Kort
daarvoor, op 7 juni, werd de dies imperii van Gordianus III gevierd, hetgeen naar alle
120
waarschijnlijkheid aanleiding geweest moet zijn voor grote festiviteiten.
De eerste editie van de agon Minervae lijkt derhalve plaats te hebben gevonden in
de maand juni van het jaar 242 n. Chr. In dezelfde periode vonden in Rome de Kapitolijnse
spelen plaats, volgens hun normale cyclus. Net als bij de Antoninia Pythia moet worden
vastgesteld dat ook dit Romeinse festival in hetzelfde tijdskader valt als dat van de Italische
tour in het algemeen en de Kapitolia in het bijzonder. In het licht van al het voorgaande
bezien mag dit nauwelijks nog een toevalligheid worden genoemd. En wederom lijken de
overwinningscatalogi de chronologische inkadering van het festival in de bestaande
wedstrijdkalender te bevestigen. Een niet bij naam genoemde atleet uit de tweede helft van
de derde eeuw n. Chr. wist het door Gordianus III ingestelde festival maar liefst viermaal te
winnen. In zijn eredocument worden deze zeges vermeld ná een triomf bij de Kapitolia,
maar vóór de behaalde overwinningen in de Eusebeia en Sebasta: Καπετϊλια ἐν Ῥϊμῃ γ´,
121
᾽Ακθνᾶσ Προμάχου ἐν Ῥϊμῃ δ´, Εὑςζβεια ἐν Ποτιόλοισ, εβαςτὰ ἐν Νζᾳ πόλει. De heraut
Valerius Eklektos wist rond het midden van de derde eeuw alle wedstrijden uit de westelijke
tour ten minste eenmaal te winnen en vermeldt in zijn eredocument de volgende
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Aurelius Victor, de Caesaribus 27.7: Eoque anno lustri certamine, quod Nero Romam induxerat, aucto
firmatoque in Persas profectus est. Gordianus III was overigens zeer actief op het terrein van de Griekse
atletiek en gaf aan veel steden toestemming om nieuwe spelen in te stellen. Zie hiervoor Wallner (1997)
78-100.
116
Chron.min. I.147 (Chron. a. 354): Gordianus imper. ann. V m. V. d. V. cong. ded. ‡ CCCL. hoc imp. mula
hominem comedit. agonem Minervae instituit. excessit finibus Partiae.
117
Zie Wallner (1997) 79, noot 294 voor een aantal van deze onjuiste zienswijzen.
118
Robert (1938) 59, noot 7; later uitgebreider bij Robert (1970) 15-17.
119
AE (1981) no. 134: milites leg(ionis) II Parth(icae) Gordianae P(iae) F(elicis) F(idelis) Aeternae …
dedic(averunt) VIIII kal(endas) Aug(ustas), Attico et Praetexto [uu(iris) cc(larissimis) co(n)s(ulibus].
120
Over de exacte datum bestaat enige discussie. De geopperde data lopen uiteen van midden mei tot
half juni. Zie Wallner (2004) 228 voor verdere verwijzingen.
121
CIG 1068, IG 7.49, Moretti (1953) no. 88, r. 39-40.
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opeenvolging van overwinningen: Καπετϊλια ἐν Ῥϊμῃ γ´, ᾽Ακθνᾶσ Προμάχου ἐν Ῥϊμῃ γ´,
τὸν χειλιετῆ ἐν Ῥϊμῃ … Εὑςζβεια ἐν Ποτιόλοισ δ´, εβαςτὰ ἐν Νζᾳ πόλει δ´, ῎Ακτια ἐν
122
Νεικοπόλει. Afgaande op het overgeleverde bronnenmateriaal bleef de agon Minervae
123
ten minste tot in het eerste kwart van de vierde eeuw n. Chr. bestaan.
De agon Solis
Aurelianus was de laatste keizer van wie geattesteerd is dat hij Rome met een Grieks
sportfestival verrijkte. In 274 n. Chr., hetzelfde jaar als waarin hij een tempel aan Sol Invictus
wijdde en een bijbehorend priestercollege instelde, organiseerde hij een festival voor de
124
zonnegod, de agon Solis. Deze spelen bleven niet tot één viering beperkt, want ze werden
125
nog onder keizer Julianus (360-363 n. Chr.) gevierd. Afgaande op het jaar van de eerste
editie viel hun cyclus samen met die van de Italische tour. Er is verder geen
bronnenmateriaal voorhanden, waardoor het onmogelijk is om uitspraken te doen over het
jaargetijde waarin het festival werd gevierd. Op basis van parallellen met de eerder
besproken Romeinse festivals kan slechts worden vermoed dat de agon Solis plaatsvond in
de directe chronologische nabijheid van de Kapitolia en de agon Minervae.
Eenmalige festivals in Rome
Naast de om de vier jaar terugkerende Griekse sportfestivals deden de atleten Rome in de
tweede en derde eeuw n. Chr. ook aan bij speciale gelegenheden, zoals
126
demonstratiewedstrijden , triomfspelen en eeuwfeesten. Een aantal van die manifestaties
laat zich eveneens in de Italische wedstrijdkalender inpassen. Incidenteel duiken
overwinningen in het kader van ludi triumphales op in eredocumenten van atleten, onder de
127
Dit waren ἀγῶνεσ ἱεροί (heilige spelen) met een (hoofdzakelijk)
noemer epin(e)ikia.
eenmalig karakter, die ter nagedachtenis aan een keizerlijke militaire overwinning
plaatsvonden en tijdelijk in het festivalcircuit waren opgenomen. Ze onderscheidden zich
duidelijk van periodieke festivals aangaande hun beloning: in plaats van kransen en/of
geldprijzen kregen winnaars zogenaamde βραβεῖα uitgereikt, kostbare voorwerpen waarvan
128
de aard nog altijd niet geheel duidelijk is.
Een van de weinige atleten van wie bekend is dat hij in een dergelijk festival
gewonnen heeft, is de pankratiast Marcus Aurelius Koros uit het Lydische Thyateira. Hij
beroept zich erop gezegevierd te hebben in ‘het pankration bij de jongelingen tijdens de
Kapitolia in Rome en vervolgens in het pankration bij de jongelingen tijdens de epineikia in
129
Naast de Kapitolijnse spelen won hij eveneens bij niet nader genoemde
Rome’.
122

Moretti (1953) no. 90, r. 13-18. Cf. IvO 243, r. 10-11.
Robert (1970) 12 toont overtuigend aan dat het festival voor Athena Promachos wordt bedoeld in
een inscriptie die uitgaat van de atletenvereniging (IG 14.956) en die dateert uit het jaar 313 n. Chr.
124
Chron.min. I 148 (Chron. a. 354), Hieronymus, Chron. a. 275 (sic): agonem Solis instituit, primus agon
Solis ab Aureliano constitutus.
125
Julianus, Oratio IV (= Hymne aan Koning Helios) 155B: ἄγομεν Ἡλίῳ τετραετθρικοὺσ ἀγῶνασ.
Mogelijkerwijs kan één inscriptie met de agon Solis in verband gebracht worden. IG 14.1108c (= IGUR I
251c) bevat een overwinning van een atleet die als volgt wordt vermeld: δίαυλον Ἡελίου. In het
begeleidende commentaar stelt Moretti dat de desbetreffende zege behaald moet zijn tijdens de ludi
Solis et Lunae, die jaarlijks op 28 augustus gehouden werden. Naar mijn weten stond de diaulos hier niet
op het programma. Bovendien behoort dit onderdeel eerder toe aan een Grieks sportfestival dan aan
Romeinse spelen.
126
E.g. onder Heliogabalus, zie hoofdstuk vier.
127
In het epigrafische materiaal komt zowel ἐπινείκια als ἐπινίκια voor.
128
Wallner (1997) 47. Enkele voorbeelden van epin(e)ikia zijn te vinden bij Moretti (1953) nos. 73, 76 en
84.
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CIG 3676 (= IGRR IV 161) r. 10-14: Ῥώμθν Καπετώλεια ἀγενείων πανκράτιον καὶ κατὰ τὸ ἑξῆσ Ῥώμθν
ἐπινείκια ἀγενείων πανκράτιον. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 94.
123
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triomfspelen (ἐπινείκια). De aanduiding κατὰ τὸ ἑξῆσ geeft aan dat beide zeges direct na
elkaar plaatsvonden, zonder grote tussenkomst van tijd. Dit zou betekenen dat de
betreffende ludi triumphales in hetzelfde jaar zijn gehouden als de andere wedstrijden uit de
Italische tour. Om welke spelen het hier gaat, wordt niet duidelijk uit de tekst. Toch biedt de
inscriptie van Koros enige aanknopingspunten. Een terminus post quem voor zijn optreden
wordt geleverd door de vermelding van een zege bij de Hadrianeia in Athene. Dit festival
130
werd in 131/2 n. Chr. door Hadrianus ingesteld. Afgaande op zijn praenomen en nomen
gentilicium laat zijn actieve carrière zich echter enkele decennia later plaatsen, in de jaren na
161 n. Chr.
Triomftochten en daaraan verbonden spelen waren in de tweede eeuw n. Chr. een
zeldzaamheid geworden. Na de postuum gevierde overwinning van Trajanus op de Parthen
ontbreekt van dergelijke manifestaties onder de regering van Hadrianus en Antoninus Pius
elk spoor. Pas onder Marcus Aurelius vonden er weer ludi triumphales plaats, te weten in
166 n. Chr. (na het beëindigen van de Parthische oorlog door Lucius Verus) en in 176 n. Chr.
131
(na het einde van de oorlog tegen de Marcomanni). Hoewel het hier om traditionele
Romeinse spelen gaat, waren inmiddels ook Griekse sportwedstrijden aan het programma
toegevoegd. Uitgaande van het feit dat Koros’ beide overwinningen in Rome kort op elkaar
volgden, komt alleen de eerstgenoemde gelegenheid in aanmerking. Immers, de vaste cyclus
132
van de Italische tour schreef alleen in het jaar 166 n. Chr. een viering voor.
Nadat het leger onder aanvoering van Lucius Verus in augustus van dat jaar naar
Rome was teruggekeerd, begonnen de festiviteiten naar aanleiding van de militaire
133
overwinning op 12 oktober.
Aansluitend op de triomftocht vonden er spelen plaats,
waarvan verdere details echter ontbreken. Koros moet echter rond deze tijd in actie zijn
gekomen en daarmee de ἐπινείκια te Rome in het pankration bij de jongelingen gewonnen
hebben. De tijdspanne tussen de Kapitolia, die zoals eerder vermeld in de periode mei-juni
plaatsvonden, en dit eenmalige festival kan hij overbrugd hebben door – overigens zonder
succes – mee te doen aan de Sebasta, de Aktia en andere wedstrijden die in de tussentijd
134
werden georganiseerd.
Overige wedstrijden uit de westelijke tour
De post-Olympische jaren stonden in het teken van de westelijke tour, die gecentreerd was
rond de Kapitolia, Eusebeia, Sebasta en Aktia. Dit waren weliswaar de belangrijkste, maar
zeker niet de enige festivals die in dit deel van het Romeinse rijk werden georganiseerd. Het
circuit van Italië en west-Griekenland bevatte naar alle waarschijnlijkheid nog een aantal
wedstrijden die rond de ‘Grote Vier’ stonden geprogrammeerd. Deze konden voor de
topatleten fungeren als ‘trainingswedstrijden’, terwijl ze voor de mindere atleten wellicht
130

Volgens Hieronymus-Eusebius (ed. Fotheringham, 1923, 280-282) gebeurde dit in het zestiende
regeringsjaar van de keizer: (16) Hadrianus, cum insignes et plurimas aedes Athenis fecessit, agonem
edidit bibliothecamque miri operis extruxit. Zie verder Follet (1976) 348-349.
131
Herz (1998a) 173.
132
Van de atleet Titus Flavius Archibios (I.Napoli I 51) is bekend dat hij – vermoedelijk in het jaar 106 n.
Chr. – niet alleen bij de Kapitolijnse spelen wist te winnen, maar ook (r. 12-15) τὰ ἐν ῾Ρώμθι῾Ηράκλεια
ἐπινίκια αὐτοκράτοροσ Νζρουα Σραιανοῦ Καίςαροσ εβαςτοῦ Γερμανικοῦ Δακικοῦ ςτεφανωκζντα
ἀνδρῶν παγκράτιον. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 153.
133
SHA, Marcus Aurelius 12.8, Commodus 11.13, Birley (1966) 147.
134
Toch moet niet worden uitgesloten dat de epin(e)ikia direct volgden op de Kapitolia, zoals met de
eerder behandelde Antoninia Pythia, agon Minervae en waarschijnlijk ook de agon Solis het geval was.
De aanduiding κατὰ τὸ ἑξῆσ impliceert in mijn optiek eerder een tijdspanne van weken, niet van
maanden. Bovendien was het niet per se noodzakelijk om de terugkeer van Lucius Verus af te wachten.
De overwinning op de Parthen was in 165 n. Chr. behaald. Ik zie geen reden waarom het niet mogelijk
was om ter ere daarvan een Grieks sportfestival te organiseren in het daaropvolgende voorjaar, temeer
daar de atleten rond die tijd reeds in Rome en omgeving waren.
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een doel op zich vormden, een alternatief circuit. Het was immers niet voor iedereen
weggelegd om aan de grote wedstrijden deel te nemen, laat staan er successen te boeken.
De kans op een overwinning bij één van die voorname spelen was voor hen namelijk
bijzonder gering wanneer de grote kampioenen er aan de start verschenen. De kleinere
festivals konden in dat geval uitkomst bieden.
Hoewel exacte gegevens ontbreken, laat een aantal van dit soort festivals zich in
het epigrafische materiaal herkennen. Zo maakt een ere-inscriptie uit Tralleis, gewijd aan
135
een succesvolle αὐλθτισ, melding van een overwinning bij de ᾽Ελευς*ίνι+α ἐν Σαράντῳ.
Recentelijk heeft Jean-Yves Strasser een studie aan de Eleusinia gewijd en aangetoond dat
dit Tarentijnse festival een bloeiperiode kende in de tweede eeuw n. Chr., onder invloed van
136
Hadrianus’ stimulering van de Griekse cultuur.
Als havenstad was Tarentum voor de
atleten geen onbekend terrein. Met enige regelmaat moeten zij hier hebben aangemeerd,
op weg van Griekenland naar Italië of omgekeerd. De Eleusinia moeten dan ook eenvoudig in
hun tourschema hebben gepast.
Van één atleet is bekend dat hij deze halte ook daadwerkelijk heeft aangedaan.
Aurelius Septimius Eirenaios, de bokser uit Laodikeia in Syrië die eerder in dit hoofdstuk
werd aangehaald (zie noot 7), behaalde aan het begin van de derde eeuw n. Chr.
hoofdzakelijk overwinningen in onbeduidende spelen in de Levant, maar won ook bij de
knapen in Nikopolis en schreef twee prijsspelen in het westen op zijn naam: ‘het boksen en
137
hardlopen in Patras, het boksen in Tarentum’. Eirenaios heeft zich gedurende zijn carrière
derhalve één of meerdere keren naar zuid-Italië en west-Griekenland begeven en daar
enkele successen geboekt. Het mag niet uitgesloten worden dat hij ook aan de andere
wedstrijden van de westelijke tour heeft deelgenomen, maar daar geen zeges wist te
behalen.
De belangrijkste havenstad van zuid-Italië, Brundisium, moet gedurende de
keizertijd eveneens een rol hebben gespeeld in de wereld van de Griekse agonistiek. Nog
meer dan Tarentum had de stad een scharnierfunctie in het handels- en reisverkeer tussen
oost en west. Vanuit Brundisium kon de oversteek naar Dyrrhachium (Illyrië) of een Griekse
haven worden gemaakt, terwijl Capua en Rome over land bereikbaar waren langs de via
Appia. Louis Robert vermoedde al in 1946 dat de stad juist vanwege die gunstige ligging over
een festival moet hebben beschikt dat nauw aansloot bij het wedstrijdcircuit elders in de
regio: ‘Brundisium pouvait attirer de l’Orient grec des concurrents, car elle était sur le chemin
entre la Grèce, où il y avait certains des concours les plus illustres, et Rome et Naples, où se
célébraient des concours qui ne le cédaient pas à ceux de la Grèce, les Capitolia et les
138
Sebasta. Les concours des Capitolia attirait les athlètes en foule’.
De bewijzen voor een festival in Brundisium zijn echter schaars. Op een
grafmonument uit Eumeneia in Phrygië worden de gewonnen kransen van de atleet Aurelius
Eutychus, bijgenaamd Helix, weergegeven. Op één daarvan staat een zege in Brundisium
139
afgebeeld. Een eredocument uit Delphi noemt de burgerschappen van een fluitspeler,
135

Blümel & Malay (1993) 131-133, no. 4 (= SEG 43.731). Cf. Inscr. Cos. EV 42, r. 5: Σάραντα.
Vermoedelijk kwam tijdens dit festival Marcus Aurelius Serenos, een secretaris van de atletenvereniging
en mogelijk een ex-atleet, op 63-jarige leeftijd om het leven. Zie hiervoor Gasperini (1984) 476-479.
136
Strasser (2001) 135-155.
137
CIG 4472 (= IGR III 1012) r. 24: Πάτρασ πυγμιν, δρόμον, Σάραντον πυγμιν. Het is niet geheel duidelijk
of hier de Eleusinia bedoeld worden of dat er sprake is van een tweede, minder prestigieus Tarentijns
festival (Strasser, loc. cit. 147). Het kan ook zo zijn dat de Eleusinia in de derde eeuw n. Chr. hun status
als heilig festival (ἀγϊν ἱερόσ) zijn kwijtgeraakt. In dat geval won Eirenaios dit festival toen het tot de
categorie van prijsspelen werd gerekend.
138
Robert (1946a) 70.
139
Buckler, Calder & Cox (1926) 80, no. 204: Βρεντζςιν. Voor de context van deze inscriptie, zie
Salzmann (1998) 89-99.
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waaronder Βρεντεςῖνοσ. De aard van het festival laat zich echter uit geen van beide
getuigenissen opmaken.
Onlangs is er nieuw licht geworpen op een fragmentarisch overgeleverde inscriptie
141
uit Keramos. Het betreft naar alle waarschijnlijkheid het eredocument van de hardloper
en Olympisch kampioen Polites, die in 69 n. Chr. in Olympia zowel de stadionloop, diaulos als
142
de dolichos wist te winnen. Jean-Yves Strasser heeft de tekst op een aantal punten
aangevuld en stelt de volgende lezing voor:

2
4
6
8

*….. ἐν+όπλιο*ν, ..+
*…δία+υλον, ἐν Κο*ρίν+*κῳ ?ςτ+άδιον δίαυλον,
[ἐν Μιλ+ιτῳ ςτάδιον,
*……+ ςτάδιον δία*υ+*λον, ἐν υρ+ακοφςῃ ςτ*ά+
*διον, ἐν ᾿Απο+λλωνίᾳ δί*αυλον, ἐν ᾿Ε+φζςῳ κοινὸν
143
*τῆσ ᾿Αςίασ+ ςτ*άδιον+.

Ondanks het feit dat de tekst enige serieuze lacunes bevat, kan worden vastgesteld dat het
hier gaat om een conventionele overwinningscatalogus. Plaats- en/of festivalaanduiding
gaan vooraf aan de vermelding van het onderdeel waarop Polites een zege heeft behaald.
Achtereenvolgens worden (naar alle waarschijnlijkheid) overwinningen in Korinthe, Milete,
Syracuse, Apollonia en Ephese genoemd. Hieruit blijkt dat de catalogus noch hiërarchisch
noch geografisch geordend is. Immers, wanneer de rangschikking door status zou zijn
voorgeschreven, dan had het hoger aangeschreven staande festival van Ephese (Koina Asias)
de rij moeten aanvoeren. Er is evenmin sprake van een regionale ordening, want in dat geval
hadden de spelen van Milete en Ephese bij elkaar moeten zijn geplaatst. De opsomming
moet derhalve een chronologische opzet hebben, hetgeen betekent dat de overwinningen in
Syracuse en Apollonia (Illyrië) opeenvolgend behaald zijn en dat de wedstrijden in deze
144
steden in nagenoeg dezelfde periode plaatsvonden.
Ten tijde van de carrière van Polites was het westelijke circuit nog niet zo
uitgebreid als in de tweede en derde eeuw n. Chr. het geval zou zijn. In die periode waren de
Sebasta in Neapolis (sedert 2 n. Chr.) en de Aktia in Nikopolis (sedert 27 v. Chr.) de
belangrijkste festivals in dit deel van het Romeinse rijk. Dit waren bij uitstek de wedstrijden
waarvoor een groot atleet als Polites, getuige zijn Olympische successen, naar Italië en west145
Griekenland zou afreizen. Apollonia en Syracuse, in de eerste eeuwen van onze jaartelling
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Robert (1946a) 69. Het kwam veelvuldig voor dat atleten en musici naar aanleiding van hun
overwinningen het burgerrecht verkregen van de stad waarin ze een festival wisten te winnen. Zie
hiervoor uitgebreider hoofdstuk vier.
141
I.Keramos 15, met afb. VIII, fig. 3 en 4.
142
Pausanias 6.13.3-4, Eusebius, ad Olympiade 212. De identificatie met Polites geschiedt hoofdzakelijk
op basis van zijn veelzijdigheid als hardloper, die hem in Olympia op één dag drie titels opleverde en die
hij – zoals uit bovenstaande inscriptie blijkt – ook bij andere festivals tentoon wist te spreiden. Zie voor
deze atleet ook prosopographia no. 118.
143
Strasser (2004b) 555.
144
Strasser, loc. cit. 554.
145
Bij gebrek aan informatie is niet bekend of Polites daadwerkelijk overwinningen behaalde bij de
spelen in Neapolis en Nikopolis, hetgeen op grond van zijn status en naar analogie van andere
topatleten met Olympische kransen in het bezit wel verwacht mag worden.
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welvarende steden met een duidelijk Grieks karakter , zouden zijn aanwezigheid tijdens de
door hun georganiseerde spelen weleens te danken gehad kunnen hebben aan het feit dat
hun festivaldata nauw aansloten bij die van de Sebasta en de Aktia. In dat geval maakten ze
deel uit van de westelijke tour, waartoe ze mogelijkerwijs ook later – na de uitbreiding van
het circuit – zijn blijven behoren.
Winterspelen in Argos
De erelijst van de eerder gememoreerde bokser Eirenaios is in één opzicht uniek te noemen.
Zijn palmares is namelijk de enige waarop de exacte datum van een festival staat vermeld.
Hij besluit zijn opsomming van gewonnen kransspelen met de volgende opmerking: καὶ
ἠγωνιςάμθν ἐπὶ τὸν ςτζφανον ἀνδρῶν πυγμιν τῆσ ἀρχαίασ περιόδου εβάςμια Νζμια, τῇ
πρὸ τριῶν καλανδῶν ᾽Ιανουαρίων, ἐπὶ τῆσ πενταετθρίδοσ, Μεςςάλᾳ καὶ αβ*ε+ίνῳ
147
ὑπάτοισ. Eirenaios heeft bijgevolg in het jaar 214 n. Chr. ‘om de krans meegedongen in de
Sebasmia Nemea, onderdeel van de klassieke periodos, op 30 december, met de vijfjarige
kalender, in het consulaat van Messala en Sabinus’. Hij geeft daarmee in bedekte termen
aan dat hij bij de Nemea de finale heeft bereikt, maar deze vervolgens heeft verloren.
Desondanks vormde zijn behaalde finaleplaats wel een hoogtepunt in zijn carrière die het
waard was om te gedenken in een ere-inscriptie.
De Nemeïsche spelen vonden sinds hun ontstaan in de zesde eeuw v. Chr. iedere
twee jaar plaats. Samen met de Olympische, Pythische en Isthmische spelen vormden ze de
periodos, de antieke Grand Slam. Alle vier deze festivals vonden in de zomermaanden plaats,
naar algemeen wordt aangenomen volgens de onderstaande cyclus:
Jaar 1:

Isthmia – Olympia

Jaar 2:

Nemea

Jaar 3:

Isthmia – Pythia

Jaar 4:

Nemea
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De zomerdatum van de Nemeïsche spelen is voor de klassieke en hellenistische periode zeer
149
uitvoerig geattesteerd.
Op basis daarvan heeft een aantal geleerden in het verleden
betoogd dat de door Eirenaios genoemde ‘winterspelen’ uit de derde eeuw n. Chr. geen
150
enkel verband konden houden met de traditionele Nemea.
Er kan echter geen twijfel bestaan over het feit dat het hier om de originele
Nemeïsche spelen gaat, want de bovengenoemde inscriptie maakt expliciet melding van de
klassieke periodos (τῆσ ἀρχαίασ περιόδου εβάςμια Νζμια). Bovendien wordt er door
Pausanias gesproken over winter-Nemea: ‘De Argiven offeren zelfs aan Zeus in Nemea, en zij
stellen een priester van de Nemeïsche Zeus aan, en zij hebben een loopwedstrijd voor
151
gewapende mannen toegevoegd aan het festival van de winter-Nemea’. Pausanias zegt
daarmee overigens niet dat de spelen in Nemea plaatsvonden. Literaire bronnen tonen aan
146

Strasser, loc. cit. 550-553. Het is onbekend om welk festival het in Syracuse gaat; in Apollonia betreft
het naar alle waarschijnlijkheid de Nymphaia.
147
CIG 4472 (= IGR III 1012) r. 15-19.
148
E.g. Decker (1995) 40.
149
Zie Perlman (1989) 57-90 en, recentelijk, Lambert (2002) 72-74. Er bestaat een brede consensus over
het feit dat de Nemea plaatsvonden in de maand Panamos, die overeenkomt met de periode juni/juli.
150
E.g. Unger (1876) 56-57, Boëthius (1922) 6-7.
151
Pausanias 2.15.3: κφουςι δὲ ᾽Αργεῖοι τῷ Διὶ καὶ ἐν τῇ Νεμζᾳ καὶ Νεμείου Διὸσ ἱερζα αἱροῦνται, καὶ δὴ
καὶ δρόμου προτικζαςιν ἀγῶνα ἀνδράςιν ὡπλισμζνοισ Νεμείων πανθγφρει τῶν χειμερινῶν.
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dat het festival sinds 271 v. Chr. in Argos werd gehouden , hetgeen onlangs door
153
archeologisch onderzoek is bevestigd.
Gedurende de keizertijd moet er zich een verandering hebben voltrokken ten
aanzien van de datum van de Nemeïsche spelen. Het lijkt erop dat het festival is opgesplitst
154
in een zomer- en een wintereditie. Een van beide vieringen heeft daarbij een nieuwe
termijn gekregen in de maand december. Terminus ante quem voor die aanpassing is de
heerschappij van Hadrianus. Van hem is bekend dat hij aan de winterspelen een nieuw
onderdeel toevoegde: ‘De lengte van de ‘hippios’-race bedraagt twee diauloi. Het onderdeel
was geschrapt van de <Isthmische en> Nemeïsche spelen, maar keizer Hadrianus gaf het
155
terug aan de Argiven voor het festival van de winter-Nemea’.
Uit de inscriptie van
Eirenaios valt op te maken dat het de post-Olympische viering is geweest die een andere
datum heeft gekregen, aangezien 214 n. Chr. het eerstvolgende jaar na de Olympische
Spelen was.
Tegelijkertijd wordt daarmee mijns inziens duidelijk waarom de Nemeïsche spelen
van de zomermaanden naar december verplaatst zijn. Hun oorspronkelijke datum moet door
de opkomst van nieuwe festivals problemen opgeleverd hebben. Het post-Olympische jaar
(dus ook 214 n. Chr.) stond sinds de eerste eeuw n. Chr. in het teken van de cyclus Kapitolia
– Sebasta – Aktia, prestigieuze spelen die elkaar in kort tijdsbestek opvolgden. Door dit
circuit moeten de Nemea aan belangstelling hebben ingeboet, hetgeen een herpositionering
in de kalender wenselijk maakte. In het vervolg zouden de Nemeïsche spelen een datum
hebben ná de Aktische spelen.
Het epigrafische materiaal uit de tweede en derde eeuw n. Chr. legt daar
getuigenis van af. Uit een aantal overwinningscatalogi, waarvan met zekerheid kan worden
vastgesteld dat ze chronologisch geordend zijn, wordt duidelijk dat de Nemea aan het eind
van de westelijke tour zijn opgenomen. Een tekst op een grafmonument uit Ephese noemt
156
achtereenvolgens overwinningen in Rome, Neapolis en Argos. Dezelfde cyclus valt waar te
157
nemen in het eredocument van Demostratos Damas. In een andere inscriptie worden
zeges bij de jongelingen in Rome, Neapolis en Nikopolis gevolgd door een vermelding van de
158
Nemea (ἐν ῎Αργει ἀγενείων Νζμεια).
Uit diezelfde inscripties kan worden opgemaakt dat naast de Nemeïsche spelen
ook een ander festival van Argos op een zeker moment een plaats toebedeeld gekregen
heeft in het circuit van Italië en west-Griekenland. Het gaat hier om de spelen ter ere van
Hera, die gedurende hun lange geschiedenis onder verschillende namen bekend hebben
gestaan: Hekatomboia (vijfde-derde eeuw v. Chr.), Heraia (derde-eerste eeuw v. Chr.) en
159
Aspis/Schild van Argos (eerste-derde eeuw n. Chr.). Hoewel de Aspis, zoals ze hier verder
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Kyle (2007) 143-149 biedt een handzaam overzicht van de geschiedenis van de Nemeïsche Spelen.
Miller (2001) 119. Er is in het (opgegraven) stadion van Nemea geen enkele vondst gedaan die stamt
uit de late hellenistische periode en de Romeinse keizertijd.
154
Zoals reeds werd vermoed door Miller, loc. cit. 120, noot 289.
155
Pausanias 6.16.4: δρόμου δζ εἰςι τοῦ ἱππίου μῆκοσ μὲν δίαυλοι δφο, ἐκλειφκζντα δὲ ἐκ Νεμείων τε
<καὶ ᾿Ιςκμίων> ἀυτὸν βαςιλεὺσ ῾Αδριανὸσ ἐσ Νεμείων ἀγῶνα τῶν χειμερινῶν ἀπζδωκεν ᾽Αργείοισ. De
toevoeging ‘καὶ ᾿Ιςκμίων’ stamt uit de teksteditie van Schubart (1860), maar het is mij niet duidelijk op
welke gronden hij hiertoe heeft besloten. De afstand van twee diauloi bedroeg overigens vier stadiën,
iets minder dan 800 meter.
156
I.Eph. 2072, r. 12-13: Καπετϊλεια ἐν ῾Ρϊμῃ, ε̣*βαςτὰ ἐν Νέ]ᾳ πόλει, Νέμεια ἐν Ἄργει τὸ γʹ. De
vermelding ἐν ῎Αργει bevestigd andermaal dat de spelen in deze periode niet meer in Nemea
plaatsvonden, maar in Argos.
157
FD III I:549d, r. 3-4: Ῥϊ*μθν Καπετϊλια, Νζαν Πόλιν +εβαςτά, Νζμεια. De voorgestelde aanvullingen
kunnen op basis van de informatie uit andere ere-inscripties voor Damas als zeker gelden.
158
I.Eph. 1615, r. 7-10.
159
Het festival is onderwerp geweest van twee uitstekende studies, waaraan veel van het onderstaande
is ontleend: Amandry (1980) 211-253 en Moretti (1991) 179-189. De naam Heraia verdween overigens
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genoemd zullen worden, in tegenstelling tot de Nemea iedere vier jaar werden gehouden,
vertonen beide festivals opvallend veel overeenkomsten. Het bronnenmateriaal suggereert
dat ze in zekere zin als een eenheid waren geconcipieerd en kort na elkaar werden
gehouden. Zo vonden de wedstrijden van zowel de Nemea als de Aspis bijvoorbeeld in
160
hetzelfde stadion plaats. Daarnaast was een en dezelfde official verantwoordelijk voor de
organisatie van beide festivals. Meerdere inscripties maken melding van een ἀγωνοκζτθσ
161
῾Ηραίων καὶ Νεμζων. Dit wil a priori nog niet zeggen dat hun festivaldata samenvielen.
Van één van die agonotheten is echter meer bekend over de omstandigheden waaronder hij
de functie heeft bekleed. De Macedonische koning Philippus V kreeg in 209 v. Chr. het
voorzitterschap over beide spelen. Na afloop van de Heraia vertrok hij naar Aegium, waar hij
een vergadering met zijn bondgenoten had belegd. Omdat de Aetoliërs zich echter – tegen
zijn verwachting in – niet onderdanig opstelden, maakte hij een einde aan de bijeenkomst en
162
‘keerde terug naar Argos, want het tijdstip van de Nemeïsche spelen naderde’.
Dat beide festivals ook in de keizertijd in dezelfde periode plaatsvonden, valt ook
nu weer op te maken uit de chronologisch geordende overwinningsinscripties. In een
palmares uit Didyma beroemt een onbekende hardloper zich erop unieke prestaties te
hebben geleverd door onder meer als eerste Milesiër de stadionloop bij de Heraia te hebben
gewonnen en als eerste Ioniër tweemaal te hebben gezegevierd in de drie sprintonderdelen
163
van de Nemeïsche spelen. Een eveneens naamloos gebleven atleet won na elkaar de
164
stadionloop in de Schild-spelen (Aspis) en de Nemea in Argos. Marcus Aurelius Antonius
165
Lucius won een onbekend onderdeel in ‘Argos en bij de Nemea’. Deze getuigenissen
maken duidelijk dat de Aspis, net als in de hellenistische periode het geval was geweest, ook
in de eerste eeuwen n. Chr. nog voorafgingen aan de Nemea.
Andere inscripties tonen aan dat de Aspis samenvielen met de verschoven editie
166
van de Nemeïsche spelen. Het festival wordt in veel teksten namelijk tot dezelfde cyclus
als de winter-Nemea gerekend. Marcus Aurelius Abas won bijvoorbeeld achtereenvolgens de
167
Kapitolia, Eusebeia, Sebasta en τὴν ἐξ ῎Αργουσ ἀςπίδα. Marcus Aurelius Ptolemaios won
168
de drie Italische wedstrijden, gevolgd door de Aktia en de Aspis. Exact dezelfde volgorde
niet geheel, maar werd gedurende de keizertijd gebruikt als alternatief voor de nieuwe naam (ἡ ἐξ
῎Αργουσ ἀςπίσ).
160
Pausanias 2.24.2 (onderweg van het heiligdom van Athena Oxyderkes naar de Akropolis van Argos):
‘En er is een stadion, waarin de wedstrijden voor de Nemeïsche Zeus en de Heraia gehouden worden’
(ἔχεται δὲ τὸ ςτάδιον, ἐν ᾧ τὸν ἀγῶνα τῷ Νεμείῳ Διὶ καὶ τὰ ῾Ηραῖα ἄγουςιν).
161
E.g. IG 4.589, 590, 592 597. Charneux (1956) 604-610 geeft een lijst met meer voorbeelden.
162
Livius 27.30.9-10.
163
I. Didyma 201, r. 7-11: *καὶ ῾Ηραῖα+ τὰ ἐν ῎Αργει ςτάδιον πρῶτ*ον Μιλθςί+ων καὶ ὁπλίτθν καὶ Νζμε*ια
τὸ δεφτερον+ ςτάδιον, δίαυλον, ὁπλίτθ*ν πρ+ῶτον τῶν ᾽Ιϊνων. Mijn weergave van deze inscriptie wijkt
ten aanzien van regel 9 af van de lezing van Rehm, I.Didyma. In plaats van *τὸ τρίτον+ prefereer ik *τὸ
δεφτερον+, omdat hier mijns inziens gezinspeeld wordt op de tweede keer dat de atleet in kwestie
ςτάδιον, δίαυλοσ en ὁπλείτθσ wist te winnen (op een totaal van drie deelnames aan het festival). De
Milesische hardloper en de door hem gemaakte claims komen overigens uitgebreid aan bod in het
derde hoofdstuk van dit proefschrift.
164
I.Eph. 1611, r. 5-6: τὴν ἐξ ῎Αργουσ ἀςπίδα ςτάδιον, Νζμεια ἐν ῎Αργει ςτάδιον.
165
I. Smyrna 661, r. 11: τὰν (sic) ἐξ ῎Αργουσ ἀςπίδα καὶ Νζμεια.
166
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de Aspis eveneens een nieuwe datum hebben gekregen
onder de negatieve invloed (lees: verminderde populariteit) die uitging van de nieuwe Italische festivals.
De beide spelen van Argos moeten dan en bloc naar de winter zijn verplaatst.
167
IGR III 370, r. 9-13: *Καπ+θ(τ)ώλια ἐν Ῥώμῃ, *Εὐςζβ+εια ἐν Ποτιόλοισ, *εβ+αςτὰ ἐν Νεαπόλι, *ἀκονι+τεὶ
τὴν ἐξ ῎Αργουσ ἀςπίδα. De term akoniti wil zeggen dat hij het festival ‘zonder stof’, d.w.z. zonder
daadwerkelijk in actie hoeven te komen, wist te winnen. Meer hierover in hoofdstuk drie, waarin
agonistische eretitels behandeld worden.
168
FD III 1:89, r. 4-6: Καπιτώλια, Εὐςέβεια ἐν Ποτιόλοισ, εβαςτὰ ἐν Νεαπόλει δʹ κατὰ τὸ ἑξῆσ, Ἄκτια
πρῶτοσ, τὴν ἱερὰν τῆσ Ἥρασ ἀςπίδα γʹ. Zijn overige drie overwinningen in de Sebasta van Neapolis
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komt voor in een overwinningscatalogus uit Delphi. De bokser Photion won ten slotte bij
170
de mannen in Puteoli en Neapolis en daarna τὴν ἐξ ῎Αργουσ ἀςπίδα. De Aspis moeten
naar alle waarschijnlijk in november of begin december hebben plaatsgevonden, ná de Aktia
en vóór de Nemeïsche spelen.
Met de spelen in Argos kwam er een einde aan het post-Olympische jaar, dat
volledig was gewijd aan de westelijke tour. In de even jaren ondeelbaar door vier stonden de
belangrijkste festivals van Italië en west-Griekenland op het programma van de atleten (en
musici). In een tijdspanne van ten minste acht maanden probeerden zij in Rome, Puteoli,
Neapolis, Nikopolis en Argos zoveel mogelijk overwinningen in de wacht te slepen. Dit circuit
was zeer prestigieus en trok deelnemers uit het gehele Griekse oosten, hetgeen de
concurrentie moordend maakte. Het was slechts weinigen gegund om ooit in alle
wedstrijden uit de westelijke tour te zegevieren, laat staan de gehele tour in één enkele
cyclus op hun naam te schrijven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat diegenen die daar wel
in slaagden vol trots hun unieke prestatie op een eredocument wereldkundig maakten en
daarmee eeuwige roem claimden:

4

8

Γ(άϊοσ) Ἀντ(ωνεῖνοσ) επτίμιοσ Πόπλιοσ
Περγαμθνὸσ καὶ μυρναῖοσ καὶ Ἀκθναῖοσ
καὶ φέςιοσ κικαρῳδὸσ μόνοσ καὶ
πρῶτοσ τῶν ἀπ’ αἰῶνοσ νεικήςασ
τοὺσ ὑπογεγραμμένουσ ἀγῶνασ·
μύρναν λύμπια τῇ ϛιʹ, Ἁδριάνια,
Ῥώ̣μθν βʹ, Ποτιόλουσ βʹ, Νέαν πόλιν γʹ, Ἄκτια βʹ, τὴν ἐξ Ἄργουσ ἀς171
πίδα, Νέμεα γʹ, πάντασ κακ’ ἑξῆσ.

‘G(aius) Ant(oninus) Septimius Publius, burger van Pergamon, Smyrna, Athene en Ephese,
e
heeft als eerste en enige citerspeler ooit de volgende wedstrijden gewonnen: de 16
Olympiade van Smyrna, de Hadrianeia, (de Kapitolia) in Rome tweemaal, (de Eusebeia) in
Puteoli tweemaal, (de Sebasta) in Neapolis driemaal, de Aktia tweemaal, het Schild van
Argos, Nemea driemaal, allemaal achter elkaar’.
De aanduiding πάντασ κακ’ ἑξῆσ bevestigt andermaal dat de genoemde festivals
opeenvolgend plaatsvonden. De westelijke tour moet er derhalve vanaf het midden van de
tweede eeuw n. Chr. als volgt uit hebben gezien:
Festival

Plaats

Datum (bij benadering)

Kapitolia

Rome

mei-12 juni

behaalde hij in een tijdspanne van negen jaren, maar werden toegevoegd in een opsomming van
festivals die onmiskenbaar de werkelijke wedstrijdvolgorde weerspiegeld. In de Heraia behaalde
Ptolemaios drie keer een ‘onbeslist’ in de finale, d.w.z dat de jury bij die gelegenheden geen of juist
meerdere winnaar(s) aanwees. In zo’n geval viel de erekrans aan een godheid toe en werd deze plechtig
gewijd.
169
FD III 1:555, r. 4-8: ... ἐν Ῥώμθ κατὰ τὸ ἑξῆσ δʹ, *Εὐςέβεια+ ἐν Ποτιόλοισ κατὰ τὸ ἑξῆσ γʹ, εβαςτὰ ἐν
Νεαπόλει κατὰ τὸ ἑξῆσ γʹ, Ἄκτια ἐν Νεικοπόλει κατὰ τὸ ἑξῆσ βʹ, τὴ*ν+ ἐξ Ἄργουσ ἀςπίδα κατὰ τὸ ἑξῆσ δʹ.
170
I.Eph. 1605, r. 12-14: Εὐςζβεια ἐν Ποτιόλοισ ἀνδρῶν πυγ[μιν], εβαςτὰ ἐν Νεαπόλει ἀνδρῶν
π[υγμιν], τὴν ἐξ ῎Αργουσ ἀςπίδα ἀν<δ>ρῶν πυγ[μιν].
171
CIG 3208 (= IGR IV 1432) r. 1-9.
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Eusebeia

Puteoli

half juni

Sebasta

Neapolis

half juli-13 augustus

Aktia

Nikopolis

september

Aspis

Argos

november

Nemea

Argos

tot 30 december
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Een officiële wedstrijdkalender?
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat Griekse sportfestivals niet lukraak werden
georganiseerd, maar zorgvuldig op elkaar werden afgestemd. Er was eenieder (atleten,
steden en keizers) veel aan gelegen een goed geordende wedstrijdkalender te creëren,
waarin nieuwe festivals zonder al te grote problemen konden worden ingepast. Traditionele
en prestigieuze ἀγῶνεσ, die in de regel over een vaste datum beschikten, fungeerden hierbij
als ijkpunten. Als gevolg van deze structurering ontstonden er regionaal geordende
wedstrijdcircuits met elk een eigen tijdslot in de vierjarige cyclus. Zo waren in een postOlympisch jaar Italië en het westelijke deel van Griekenland het tijdelijke domein van de
Griekse agonistiek. Andere jaren brachten de atleten hun tijd grotendeels door in
Griekenland, Klein-Azië of in de Levant, zoals in de rest van dit hoofdstuk zal worden
aangetoond.
Er moet in mijn optiek dan ook sprake zijn geweest van een officiële
wedstrijdkalender, waaraan iedere stad, zowel groot als klein, geacht werd zich te
conformeren. Nieuwe festivals, die een meer dan lokale uitstraling beoogden, konden niet
zomaar worden aangekondigd, maar behoefden eerst een officiële bekrachtiging van
overheidswege, ofwel van de keizer zelf dan wel van het provinciale bestuur. Daarnaast
hadden ook de beroepsverenigingen van atleten en musici, de potentiële deelnemers aan de
festivals, enige invloed op de vaststelling van de festivalkalender.
Een drietal brieven uit Aphrodisias (Carië) geeft een prachtig inzicht in de
172
wisselwerking tussen steden, verenigingen en keizerlijke overheid op dit punt. Ze dateren
uit de jaren 180-190 n. Chr. en bevatten gedetailleerde informatie over het festivalwezen
van een relatief onbeduidende provinciestad aan het einde van de tweede eeuw n. Chr. De
brieven bevatten het antwoord van de curator reipublicae Marcus Ulpius Appuleius Eurykles,
die in 181 n. Chr. op last van de keizer onderzoek had gedaan naar de financiën van
Aphrodisias, en nu op verzoek van de theatersynode had gekeken naar de beschikbare
middelen voor een aantal reeds aangekondigde festivals. Eurykles schrijft in één van zijn
brieven het volgende:
‘ … en aangezien afgevaardigden van de vereniging mij ook al menigmaal hebben benaderd,
heb ik het niet nagelaten om ook deze sector te onderzoeken, waarbij ik dezelfde orde en
ijver aan de dag legde als gedurende mijn curatorschap. Tot dusverre hebben de wedstrijden
geen doorgang gevonden, omdat de beschikbare gelden aanvulling behoefden
overeenkomstig de wensen van de erflaters en volgens de eisen van het vermogen waaruit de
spelen gehouden worden. De wedstrijdkas uit de nalatenschap van Flavius Lysimachus is
echter van het oorspronkelijke vermogen gegroeid tot 120.000 denarii, zodat daaruit elke
vier jaar een muzisch festival gehouden kan worden op de manier zoals de erflater voor ogen
stond. Als nu de fondsen inclusief de 120.000 denarii worden uitgeleend, levert dat een rente
op tot aan het begin van het jaar van in totaal 31.839 denarii. Jullie kunnen dus begin
volgend jaar – en moge het voorspoed en geluk brengen – die wedstrijd houden met prijzen
ter waarde van een talent en onderdelen die ook echt een prijs te bieden hebben. De
vastgestelde tijd voor de volgende gelegenheid en de volgende vierjaarlijkse viering zal zijn
173
de tijd tussen de Barbilleia in Ephese en de Koina Asias.’
172

Reynolds (1982) nos. 57, 58, 62, Roueché (1993) nos. 50-51, met uitgebreid commentaar.
CIG 2741 (= Reynolds [1982], no. 57, Roueché [1993], no. 50), r. 7-23: ἤδθ καὶ τῶν ἀπὸ τῆσ ςυνόδου
π[ολ+λάκισ ἐντυχόντων μοι, οὐδὲ τοῦτο τὸ μζροσ κατζλιπον ἀδιάκριτον, ἑπόμενοσ τῇ κατὰ τὴν
λογιςτείαν τά<ξ>ε*ι+αν καὶ προκυμίᾳ μζχρι νῦν τῆσ περὶ τοὺσ ἀγῶνασ καταςτάςεωσ ἐνλειποφςθσ διὰ τὴν
τῶν χρθμάτων παραςκευὴν ὀφειλόντων ςυ*ναυξ+θκῆναι κατά τε τὰσ τῶν τελευτθςάντων γνϊμασ καὶ
κατὰ τὸ ἀξί<ω>μα τοῦ πόρου ἀφ᾽ οὗ <χ>ρὴ τοὺσ ἀγῶνα*σ+ ἐπιτελεῖςκαι. ἀγῶν μὲν δὴ ὁ ἐκ τῶν Φλαβίου
Λυςιμάχου διακθκῶν προελιλυκεν εἰσ ἀρχείου πόρου μυριάδοσ δ<ϊ>δεκα ὡσ δφναςκαι ἀπὸ τοφτων
παρὰ ἔτθ τζςςαρα πλθροῦςκαι τὸν μ<ο>υςικὸν ἀγῶνα κακὰ τῷ διακεμζν(ῳ) ἔδοξεν. αἱ δὲ μετὰ τὰσ
173
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Eurykles merkt op dat de Lysimacheia, een muzisch festival uit de nalatenschap van Flavius
Lysimachus, met ingang van het komende jaar gehouden kunnen worden, aangezien er
inmiddels genoeg geld beschikbaar is om prijzen ter waarde van één talent (= 6000 denarii)
uit te kunnen loven. Vervolgens geeft hij expliciet aan wanneer het nieuwe festival plaats
dient te vinden: in de tijd tussen de Barbilleia in Ephese en de spelen van de federatie van
174
Aziatische steden. Hij geeft zich met deze inkadering duidelijk rekenschap van andere
wedstrijden in de regio. Na zorgvuldig afwegen krijgen de Lysimacheia een specifieke plaats
toebedeeld in de reeds bestaande kalender.
De volgende brief van Eurykles is op dit punt nog instructiever, wanneer hij de
overige festivals van Aphrodisias nader onder de loep neemt en van ieder festival de datum
exact vastlegt. Hierbij wordt enkele malen specifiek verwezen naar spelen die elders worden
gehouden, hetgeen van groot belang was voor atleten en musici die immers constant op
doorreis waren. Hoewel de tekst op een aantal plaatsen fragmentarisch is overgeleverd,
bestaat er geen twijfel over het feit dat ook de hier genoemde festivals duidelijk worden
ingekaderd in een (inter)regionale wedstrijdkalender, waarbij en passant nog rekening wordt
gehouden met de beoogde reistijd van deelnemers vanuit Aphrodisias naar hun volgende
etappeplaats. Eurykles geeft bijvoorbeeld aan dat ‘het festival uit de nalatenschap van
Kallikrates, zoon van Diotimos, in het aankomende jaar zal worden gevierd in de zesde
175
maand, vòòr het vertrek van de deelnemers naar Rome’. In de rijkshoofdstad werden,
zoals eerder aan bod kwam, sinds 86 n. Chr. om de vier jaar in het voorjaar de Kapitolia
gehouden. Dit was één van de meest vooraanstaande wedstrijden van de keizertijd en werd
als zodanig erkend doordat de datum van andere, minder prestigieuze festivals erop werd
afgestemd. Dit was de enige manier waarop kleinere steden konden hopen de beste atleten
en musici aan de start te krijgen. Door de Kallikatreia in de zesde maand – die viel tussen 24
176
– te organiseren, werd potentiële deelnemers de gelegenheid
februari en 24 maart
geboden om in Aphrodisias om de prijzen mee te strijden en toch tijdig naar Rome te kunnen
vertrekken. De Kapitolijnse spelen begonnen in de maand mei, hetgeen eenieder ten minste
vijf weken de tijd gaf om vanuit Carië naar Italië af te reizen.
Maar Eurykles hield ook rekening met elders geplande festivals in de eigen regio.
Zo bepaalde hij ten aanzien van het festival van Claudius Adrastus dat ‘er zorg voor moet
worden gedragen dat [de wedstrijd] wordt gehouden in de negende maand, zoals
177
voorgeschreven, omdat de deelnemers daarna moeten vertrekken naar Herakleia’. Na
regelingen voor een lokaal festival getroffen te hebben, vervolgt hij met te zeggen dat
δ<ϊ>δεκα μυριάδασ <ο>ὖςαι ἐν ἐκδανειςμῷ καὶ ὁ προςγεγ<ο>ν<ὼ>σ τοφτοισ τόκοσ μζχρι ἀρχῆσ *ἔ+τουσ
*ποιεῖ+ κεφαλείου δθναρίων μυριάδασ τρεῖσ δθνάρια χείλια ὀκτ<ω>κόςια τριάκοντα ἐννζα · δ<φ>ναςκε
,Ι- οὖν ἀρχομζνου τοῦ ἔτουσ τοῦτον τὸν ἀγῶνα ἐπιτελεῖν ἀγακῇ τφχῃ ἐπὶ ἄκλοισ ταλαντιαίοισ καὶ
ἀγωνίςμαςιν κατὰ τὰ ἆκλα · προκεςμία δὲ εἰσ τὸν ἑξῆσ χρόνον καὶ τὴν ἐπιοῦςαν τετραετθρίδα ,- ἔςται
χρ<ό>*νοσ+ ὁ ἀπὸ *Βαρ+<β>ιλλιων τῶν ᾽Εφζςῷ [ἀγομζνων+ πρὸσ *Κοινὰ] ᾽Αςίασ.
174
De Barbilleia (elders ook wel Balbilleia genoemd) waren in 85 n. Chr. ingesteld door Tiberius Claudius
Barbillus, hofastroloog van enkele keizers in Rome, ter ere van Vespasianus en vonden iedere vier jaar in
de maand februari of maart plaats. Zie Brunet (1997) 137-138 en Lehner (2004) 169-181. Voor de spelen
van de koinon Asias, zie Moretti (1954a). Hoewel op een aantal punten inmiddels weerlegd (e.g. Herz
(1998b), blijft zijn bijdrage fundamenteel.
175
Reynolds (1982) no. 59 , r. 3-5: ἐκ τοφτων δὲ ὁ ἀπὸ τῶν Καλλικράτου τοῦ Διοτείμου [ἀγὼν
ἐπιτελεςκιςεται τοῦ ἐπί+ οντοσ ἔτουσ <π>ερὶ μῆνα ἕκτον πρὸ τῆσ εἰσ ῾Ρϊμθν *ἀποδθμιςεωσ
ἀγωνίςτων+. Het was Robert (1930b) 30-31 die als eerste inzag dat hier verwezen werd naar de
Kapitolijnse spelen in Rome.
176
Liermann (1889) 132. De Kallikatreia waarover in deze tekst gesproken wordt, moeten in februarimaart 182 n. Chr. zijn gehouden, hetzelfde jaar als waarin de cyclus van de Kapitolia een viering
voorschreef.
177
Reynolds (1982), loc. cit., r. 13-15: ἐπιμ[ελεῖςκαι δὲ ὅπωσ τελεςκῇ] ἐν τῷ ἐνεςτῶτι μθνὶ ἐνάτῳ διὰ τὸ
τοὺσ ἀγωνιςτὰσ *χρῆναι ὕςτερον ἀποδθμῆςαι εἰσ+ Ἡρακλείαν.
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‘hierna het festival van Hossidius Julianus zal plaatsvinden. Het zal een datum hebben na de
178
Nikerateia in Tra[?lleis]’. Er is hier duidelijk sprake van kalendervorming op regionale
schaal, waarbij nieuwe wedstrijden een plaats krijgen onder verwijzing naar reeds bestaande
spelen. Tegelijkertijd lijkt dit wedstrijdcircuit van Ionië/Carië te worden ingekaderd in het
grote geheel van festivals, door aansluiting te bieden op de Kapitolia in Rome.
Het is in dit kader de moeite waard om stil te staan bij één specifieke aanvulling op
de bovenstaande tekst die door Joyce Reynolds is voorgesteld. In de passage betreffende de
Adrasteia (r. 13-15) wordt vastgelegd dat het festival in de negende maand zal plaatsvinden,
ἀεὶ δὲ ἐκ περιόδου οὕτωσ ὡσ ἡ *δ+ι*αγραφὴ ςθμαίνει…+, ‘en altijd hierna in de cyclus zoals
het schema voorschrijft’. Het is de vraag of hier een lokaal schema wordt bedoeld of dat er
van een periodos op rijksniveau sprake is.
Een recente vondst geeft aanleiding om die laatste mogelijkheid te overwegen. Het
gaat om een tekst die in 2003 gevonden is bij opgravingen in Alexandria Troas, een
179
Romeinse colonia in het huidige west-Turkije. De inscriptie werd aangetroffen in wat ooit
het politieke centrum van de antieke stad is geweest en moet naar alle waarschijnlijkheid op
180
een prominente plaats in een zuilengalerij zijn opgesteld. Op een marmeren plaat van
circa 1.80 meter hoog zijn drie brieven ingebeiteld van keizer Hadrianus aan de ‘de met het
theater verbonden vereniging van rondtrekkende kunstenaars, heilige overwinnaars en
kransdragers die Dionysos als patroon hebben’ (ςφνοδοσ κυμελικὴ περιπολιςτικὴ τῶν περὶ
τὸν Διόνυςον τεχνειτῶν ἱερονεικῶν ςτεφανειτῶν). Naast bepalingen over de tijdens de
spelen van kracht zijnde regels en het uit te keren prijzengeld (brieven 1 en 3) bevat de
keizerlijke correspondentie tevens zeer uitvoerige informatie over de duur en datum van een
groot aantal festivals (brief 2). Hoewel de brieven geadresseerd zijn aan de beoefenaars van
de muzische kunsten wordt ook regelmatig melding gemaakt van atleten en/of zaken die op
hen van toepassing waren. Dit mag niet verwonderlijk heten: de wereld van beide groepen
was in grote lijnen dezelfde, hetgeen wet- en regelgeving derhalve universele
toepasbaarheid kon verschaffen.
Aan het begin van de tweede brief wordt duidelijk gemaakt dat Hadrianus zich
intensief met de festivalkalender heeft beziggehouden. Hij schrijft de theatersynode het
volgende:
‘Zoals naar mijn besluit de wedstrijden gerangschikt moeten worden, waarover in Neapolis in
mijn aanwezigheid redevoeringen zijn gehouden en verzoeken zijn ingediend, heb ik jullie
laten weten en ik zal brieven sturen naar die provincies en steden, van wie in deze
181
aangelegenheid gezanten aanwezig waren’.
In Neapolis hebben Hadrianus en afgevaardigden van de vereniging, alsmede
gezantschappen uit diverse steden en provincies, elkaar getroffen. Afgaande op de door de
keizer gebruikte titulatuur moet deze bijeenkomst in 134 n. Chr. hebben plaatsgevonden,
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Ibid., r. 19-21: [῞Ε+πετα*ι τοφ+τοισ καὶ ὁ ῾Οςςιδίου ᾽Ιουλιανοῦ ἀγὼν. *τ+ὸν δὲ χρόνον ἕξει μετὰ
Νικθράτεια τὰ ἐν Σρά*?λλεςι+. Tralleis lijkt – op basis van de geografische nabijheid tot Aphrodisias – de
meest voor de hand liggende kandidaat voor de Nikerateia, maar aangezien er behalve de naam niets
over dit festival bekend is, komt iedere stad beginnend met Tra[-] feitelijk in aanmerking.
179
Petzl & Schwertheim (2006) hebben de tekst gepubliceerd en van uitstekend commentaar voorzien.
Ondertussen heeft ook Jones (2007) zich over de tekst gebogen, maar zijn bijdrage richt zich uitsluitend
op de interpretatie van het Grieks en niet op de logistieke vraagstukken die door de nieuwe vondst
worden opgeroepen.
180
Loc. cit. 1-5.
181
Loc. cit. 12, r. 60-61: ῾Ωσ ἔδοξζ μοι τετάχκαι τοὺσ ἀγῶνασ, περὶ ὧν ἐν Νεαπόλει λόγοι καὶ ἀξιϊςεισ ἐπ᾿
ἐμοῦ ἐγζνοντο, ὑμεῖν τε ἐδιλωςα καὶ πρὸ[σ] τ[ὰ] ἔκνθ καὶ τὰσ πόλεισ, ἀφ᾿ ὧν πρεςβεῖαι περὶ τοφτου
παρῆςαν, ἐπιςτζλλω.
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naar alle waarschijnlijkheid in de zomer van dat jaar, tijdens de 34 editie van de Sebasta.
Onderwerp van gesprek was daarbij de wedstrijdkalender, waaromtrent problemen moeten
zijn gerezen. Het ligt voor de hand deze toe te schrijven aan de eerder gememoreerde
‘agonistische explosie’, de spectaculaire toename van het aantal festivals in – met name – de
tweede eeuw n. Chr. Hadrianus had daar zelf in hoge mate aan bijgedragen, omdat er onder
183
zijn heerschappij een groot aantal nieuwe spelen was ingesteld. Voor zijn meest recente
creatie, de Panhellenia in Athene, moest bovendien ten tijde van het treffen in Neapolis nog
184
een geschikte datum worden gevonden.
Klaarblijkelijk was de kalender door dit alles onoverzichtelijk en onwerkbaar
geworden, hetgeen voor alle betrokken partijen reden was om bijeen te komen en een
185
nieuwe regeling tot stand te brengen. Verenigingsofficials en stedelijke gezanten legden
tijdens die bijeenkomst elk hun grieven voor aan de keizer en deden voorstellen om gerezen
knelpunten op te lossen. Hadrianus nam hun verzoeken daarop in overweging en kwam
uiteindelijk met een nieuwe, aangepaste wedstrijdvolgorde (τάξισ τῶν ἀγϊνων) die een
groot deel van de Olympische cyclus van vier jaar bestrijkt.
In het vervolg van de brief aan de theatersynode wordt de nieuwe kalender tot in
detail uit de doeken gedaan. Uit de tekst blijkt dat Hadrianus en/of zijn voorgangers
ingrijpende veranderingen hebben doorgevoerd en dat de festivalkalender in de keizertijd
een heel andere aanblik had dan in de klassieke periode, zowel qua omvang als wat betreft
de datum van de verschillende wedstrijden. De eerste anderhalf jaar van de Olympische
cyclus werden door Hadrianus als volgt geordend:

‘Het begin liet ik van de Olympische spelen uitgaan, omdat deze wedstrijd eerbiedwaardig en
van alle Griekse de beroemdste is. Na de Olympische spelen zullen dan de Isthmische spelen
plaatsvinden, na de Isthmia de Hadrianeia, zodat deze wedstrijd op de dag na het einde van
het festival in Eleusis begint. Volgens de Atheners is deze dag de eerste van de maand
Maimakterion. Het aantal dagen van de Hadrianeia zal veertig bedragen. De wedstrijd in
Tarentum zal na de Hadrianeia worden gehouden in de maand januari. Gerekend vanaf de
Kapitolia, zoals ze tot nu toe gevierd zijn, worden wedstrijden in Neapolis gehouden. Daarop
de Aktia, die op 23 september hun aanvang nemen en hun afsluiting binnen veertig dagen
vinden. Bij de overtocht per schip (zal) de wedstrijd van Patras (een halte zijn), daarna de
186
Heraia en de Nemeia, van 1 november tot 1 januari’.
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Dit valt op te maken uit het feit dat Hadrianus op het moment van schrijven voor de derde maal
consul was en voor de achttiende keer met de tribunicia potestas was bekleed, hetgeen tussen 10
december 133 n. Chr. en 9 december 134 n. Chr. het geval was. In de zomer van dat laatstgenoemde
jaar vonden de Sebasta in Neapolis plaats, een gelegenheid waarbij zuid-Italië tijdelijk het centrum van
de Griekse agonistiek was en die zich uitstekend leende voor een topoverleg tussen alle betrokkenen.
183
Aelius Aristides, Oratio 1.304D: ‘In bijna iedere stad bouwde hij iets en organiseerde hij spelen’. Alleen
al in Athene stelde Hadrianus drie nieuwe festivals in: de Hadrianeia, de Olympieia en de Panhellenia.
Zie hiervoor Follet (1976) 343-349. Elders zijn Hadrianeia eveneens in groten getale geattesteerd, e.g. in
Tarsus. Zie Boatwright (2000) 99, die in totaal 21 spelen met de naam van Hadrianus identificeert.
184
De Panhellenia zouden voor het eerst plaatshebben in 137 n. Chr. Zie hiervoor Wörrle (1992) 339345. Voor het Panhellenion, waarvan deze spelen een uitvloeisel waren, zie Spawforth & Walker (1985),
Jones (1996), Spawforth (1999) en meest recentelijk Romeo (2002) 21-40.
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Cf. mijn opmerkingen over de verschuiving van de datum van de beide spelen in Argos.
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Petzl & Schwertheim (2006) 12, r. 60-66: τὴν δὲ ἀρχὴν ἀπ᾽ Ολυμπίων ἐποιθςάμθν, ὅτι ἐςτὶν ἀρχαῖοσ ὁ
ἀγὼν οὗτοσ καὶ ἐνδοξότατοσ τῶν γε ῾Ελλθνικῶν · μετὰ δὲ τὰ ᾽Ολφμπια ῎Ιςκμια ἔςτω, μετὰ δὲ ῎Ιςκμια
῾Αδριάνεια, ὡσ ἄρχεςκαι τὸν ἀγῶνα παυςαμζνθσ τῆσ ἐν ᾽Ελευςεῖνι πανθγφρεωσ τῇ ὑςτεραίᾳ · ἔςτιν δὲ
αὕτθ κατὰ ᾽Ακθναίουσ νουμθνία τοῦ Μαιμακτθριῶνοσ · τεςςαράκοντα ἡμζραι ῾Αδριανείων ἔςτωςαν. ὁ
δ᾿ ἐν Σάραντι ἀγὼν μετὰ ῾Αδριάνεια ἀγζς<κ>ω τοῦ ᾿Ιανουαρίου μθνόσ, ἀπὸ δὲ Καπετωλείων, ὡσ μζχρι
νῦν ἐπετελζςκθ, ἀγομζνων ἐν Νεαπόλει ἀγϊνων · εἶτα ῎Ακτια ἀρχόμενα μὲν τῇ πρὸ κ´ καλ(ανδῶν)
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Direct wordt duidelijk dat het hier om een uniek document gaat. De tekst bevat
gedetailleerde informatie die het mogelijk maakt enkele van de in de afgelopen decennia
geformuleerde hypotheses aangaande de kalender te bevestigen of te weerleggen.
Allereerst wordt duidelijk dat zelfs de meest vooraanstaande festivals niet gevrijwaard
waren van keizerlijk ingrijpen. De sterke toename van het aantal wedstrijden moet ervoor
gezorgd hebben dat de traditionele kalenderindeling van de periodos (zie noot 148) in de
keizertijd niet meer van kracht was. De Isthmische spelen, die in de klassieke periode in het
voorjaar plaatshadden en één van de pijlers waren waarop de toenmalige festivalkalender
was gebaseerd, werden ten tijde van Hadrianus niet langer voorafgaand aan, maar na afloop
van de Olympische spelen georganiseerd. Ongetwijfeld zullen aan deze verschuiving dezelfde
logistieke problemen ten grondslag hebben gelegen als aan de herpositionering van zowel
de Aspis als de Nemeïsche spelen, die al eerder ter sprake is gekomen. Ook festivals van
recentere oorsprong ontkwamen niet aan de reorganisatie van de festivalkalender. De
Aktische spelen, waarvan altijd werd vermoed dat ze plaatsvonden rondom 2 september, de
herdenkingsdag van de slag bij Actium, werden in de tweede eeuw n. Chr. gehouden vanaf
23 september, de verjaardag van Augustus.
De tekst van Hadrianus is voorts rijk aan interessante details. Uit het eerste deel
van de inscriptie uit Alexandria Troas blijkt bijvoorbeeld dat de atleten het hele jaar door
actief waren, dus ook in de wintermaanden. Zij moeten derhalve ook buiten het vaarseizoen
over zee gereisd hebben, bijvoorbeeld wanneer in een Olympisch jaar rond eind november
187
de overtocht van Athene naar Tarentum gemaakt moest worden. De vermelding van de
festivalduur van de Hadrianeia en de Aktia, elk maximaal veertig dagen, bevestigt eerder
geuite vermoedens dat de voornaamste wedstrijden zich doorgaans over meer dan één
188
maand konden uitstrekken.
Het meest relevant voor de huidige discussie is echter het feit dat de eerder
veronderstelde westelijke tour in het document van Hadrianus in zijn geheel naar voren
komt. Het circuit van Italië en het westen van Griekenland is in bovenstaande passage
chronologisch ingekaderd in het tweede jaar van de Olympische cyclus. Daarnaast worden er
door de keizer twee nieuwe halteplaatsen aan de tour toegevoegd, namelijk Tarentum en
Patras. De route van de atleten (en musici) in een Olympisch en post-Olympisch jaar is nu
zeer duidelijk. Na afloop van de Olympische en Isthmische spelen (augustus-september)
begaven zij zich naar Athene, waar in oktober en november de Eleusinia en de Hadrianeia op
het programma stonden. Daarna begaf men zich naar zuid-Italië, waar in januari in Tarentum
een niet bij naam genoemd festival (hoogstwaarschijnlijk de Eleusinia, die eerder reeds ter
sprake kwamen) werd georganiseerd.
Vervolgens vertoont de kalender van Hadrianus een hiaat van enkele maanden. De
eerstvolgende wedstrijd volgens het schema is de Kapitolia, maar het lijkt onwaarschijnlijk
dat er in de tussengelegen periode van eind januari tot half mei door de atleten geen enkel
festival werd aangedaan. De atleten moeten zich in die maanden hebben voorbereid op de
᾿Οκτων(βρίων), ςυντελοφμενα δὲ ἐν τεςςαράκοντα ἡμζραισ. ἐν παράπλῳ δὲ ὁ ἐν Πάτραισ ἀγϊν, εἶτα
῾Ηραῖα καὶ Νζμεια ἀπὸ καλ(ανδῶν) Νοεμβρ(ίων) εἰσ καλ(άνδασ) ᾿Ιανουαρίασ.
187
Met de in de tekst genoemde Hadrianeia wordt het door Hadrianus ingestelde festival in Athene
bedoeld.
188
E.g. Rieger (1999) over de Kapitolia: ‘Während der hippische Agon eine Zeitspanne von etwa sechs
Tagen umfaßte, nahm der gymnische Agon ca. zwei Tagen in Anspruch. Für den musischen Agon kann
eine Dauer von etwa 30 Tagen oder sogar mehr angenommen werden’. Cf. Wörrle (1988) 246. Festivals
waar geen muzische onderdelen op het programma stonden, zoals bij de Olympische spelen, waren
overigens van kortere duur omdat de atletiekonderdelen en paardenraces veel minder tijd in beslag
namen dan de toneel- en muziekopvoeringen. Aan deze wedstrijden ging echter wel vaak een verplichte
trainingsperiode van dertig dagen vooraf, zodat het verschil in tijdsduur met muzische festivals over het
geheel genomen beperkt geweest zal zijn.
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grote Italische wedstrijden van later dat jaar. Wellicht dat in deze periode de eerder
genoemde festivals van Syracuse en Apollonia plaatsvonden, die dan inderdaad als een soort
trainingswedstrijden kunnen worden beschouwd. Mogelijkerwijs behoorden ook festivals in
Gallia Narbonensis en noord-Afrika tot de voorbereiding. Hoewel informatie hieromtrent
schaars is, zijn er Griekse ἀγῶνεσ geattesteerd in Nîmes, Massilia, Vienne en zelfs in
189
Carthago.
Op basis van de eerder gememoreerde Kallikrateia van Aphrodisias kan
evenmin worden uitgesloten dat er gedurende de eerste maanden van het post-Olympische
jaar in Klein-Azië atletiekwedstrijden plaatsvonden die de opmaat vormden voor de
Kapitolijnse spelen in mei-juni.
Na het voorjaar en de zomer in Italië (i.e. Rome, Neapolis) te hebben
190
doorgebracht , stonden de herfst en winter voor de atleten in het teken van wedstrijden in
Griekenland (i.e. Nikopolis, Patras en Argos). Al deze festivals worden in de tekst uit
Alexandria Troas in exact dezelfde volgorde opgesomd als waarin ze in het corpus van
chronologisch geordende overwinningscatalogi voorkomen. Eenzelfde beeld komt naar
voren wanneer de door Hadrianus gedecreteerde wedstrijdvolgorde van een Olympisch
kalenderjaar wordt vergeleken met de opeenvolging van spelen in het epigrafische
materiaal. De tweede helft van dat jaar was – zoals hierboven reeds is opgemerkt – gericht
op wedstrijden in Griekenland, waar, na elkaar, de Olympia, Isthmia, Eleusinia en de
Atheense Hadrianeia op het programma stonden. Elders in de tekst worden de festivals
vermeld die voorafgaand aan de Olympische spelen plaatsvonden:
‘De inwoners van Smyrna zullen met de bij hen (georganiseerde) Hadrianeia op 4 januari
beginnen en het festival houden gedurende veertig dagen. Nadat de Ephesiërs twee dagen
vanaf de wapenwedloop in Smyrna hebben laten verstrijken, zullen zij met de bij hen
(georganiseerde) Olympia beginnen, waarbij ze voor de Olympia zelf en voor de
daaropvolgende Balbilleia [twee]envijftig dagen hebben. Op de Balbilleia (zullen volgen) de
191
Panhellenia en op de Panhellenia de Olympische Spelen’.
Het eerste kalenderjaar van een Olympische cyclus zag er derhalve schematisch als volgt uit:
Festival

Plaats

Datum (bij benadering)

Hadrianeia

Smyrna

4 januari

192

189

De heraut Gaius Iulius Bassos (Moretti 1953, no. 74, r. 12) won Μαςςαλίαν κωμῳδοφσ [τραγ]ῳδοφσ.
Plinius Minor, Epistulae 4.22 beschrijft een festival in Vienne dat – met zijn nadrukkelijke goedkeuring –
door de duumvir Trebonius Rufinus werd afgeschaft. Zie Caldelli (1997) voor een synthese over de
Griekse agonistiek in Gallia Narbonensis. IGR I 802 (derde eeuw n. Chr.) bevat een overwinning Πφκια ἐν
Χαρταγζννῃ. Een unieke overwinningsinscriptie (CIL XIV 474), want als enige overgeleverde tekst gesteld
in het Latijn, geeft de vermelding II Pythia Karthaginis, Asclepia Karthagini. Tertullianus (Scorpiace 6)
vermeldt dat de Pythia door keizer Septimius Severus aan de stad werden geschonken (‘donata Pythico
agone’).
190
Na de dood van Hadrianus behoorde, zoals eerder vermeld, ook de Eusebeia, het festival dat in 142 n.
Chr. in Puteoli ter ere van hem werd ingesteld, tot dit circuit.
191
Petzl & Schwertheim (2006) 13, r. 71-74: Ζμυρναῖοι μὲν ἄρξονται τῶν παρ᾽ αὐτοῖσ ῾Αδριανείων ἀπὸ
τῆσ πρὸ μιᾶσ νωνῶν ᾽Ιανουαρίων κα<ὶ> ἐπὶ τεςςαράκοντα ἡμζρασ ἄξουςιν τὴν πανιγυρ*ι+ν · ᾽Εφζςιοι δὲ
δφο ἡμζρασ ἀπὸ τοῦ ἐν Ζμφρνῃ ὅπλου διαλιπόντεσ ἄρξονται τῶν παρ᾽ αὐτοῖσ ᾽Ολυμπείων, εἰσ τὰ
᾽Ολύμπια αὐτὰ καὶ τὰ ἐπ᾽ αὐτοῖσ Βαλβίλλ*εια δφ+ο καὶ πεντικοντα ἡμζρασ ἔχοντεσ, ἐπὶ δὲ Βαλβιλλείοισ
Πανελλινια καὶ ᾽Ολφμπια ἐπὶ Πανελλθνίοισ.
192
Omwille van de duidelijkheid hanteer ik niet het Griekse jaar, dat immers in de zomer begon, maar
het Romeinse, dat overeenkomt met onze jaarindeling.
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Olympia

Ephese

midden-februari

Balbilleia

Ephese

tot begin april

Panhellenia

Athene

voorjaar/begin zomer

Olympia

Olympia

augustus

Isthmia

Korinthe

september

Eleusinia

Eleusis

oktober

Hadrianeia

Athene

november

De atleten werkten gedurende de eerste vier maanden een circuit in Klein-Azië af, waarna ze
naar Griekenland overstaken en daar de rest van het jaar konden meedoen aan
vooraanstaande festivals als de Olympische spelen, de Isthmische spelen en de Hadrianeia in
Athene. Die Griekse tour vindt zijn neerslag in een aantal ere-inscripties. Een Atheense
grafstèle gedenkt de carrière van Marcus Tullius *…+, een bokser uit Apamea, over wie met
trots wordt verteld dat hij ‘als eerste en enige ooit het boksen heeft gewonnen in
193
achtereenvolgens de Panhellenia, Olympia, Isthmia, Hadrianeia en in Rome’. Er heeft lange
tijd onduidelijkheid bestaan over deze passage, met name omtrent de identificatie van de op
de stèle genoemde λύμπια en Ἁδριάνεια. Het was Louis Robert die al in 1930 inzag dat
met de Hadrianeia niet een onbekend festival in Rome werd bedoeld, maar dat het om twee
afzonderlijke wedstrijden ging, namelijk de Hadrianeia van Athene en de Kapitolia in
194
Rome.
Over de vermelding λύμπια bestond evenzeer onduidelijkheid. Werden hier de
originele Olympische spelen bedoeld of ging het om een niet nader te plaatsen spin-off van
het geheiligde festival in Elis? Op basis van ander bronnenmateriaal heeft men zich altijd
voor die laatste optie uitgesproken. Een brief van Septimius Severus en Caracalla, uit het jaar
201 n. Chr. en gericht aan de leden van het Panhellenion, geeft antwoord op een bericht van
de archont Cocceius Timasarchos, die zich bij de beide keizers persoonlijk had beklaagd ‘dat
195
sommige van de atleten uit minachting voor de wedstrijd Athene voorbij zijn gevaren’. Er
wordt over het algemeen aangenomen dat de betreffende atleten in dat jaar, komende
vanuit Olympia, de Panhellenia omwille van het in hun ogen magere prijzengeld links hebben
196
laten liggen. In deze zienswijze vond dit festival na de Olympische spelen plaats. Dit lijkt te
worden bevestigd door de overwinningscatalogus van de heraut Publius Aelius Artemas. Hij
won in 137 n. Chr. in Olympia en heeft die zege bovenaan zijn hiërarchisch geordende ereinscriptie geplaatst. Het document wordt besloten met een toevoeging: α´ ῾Αδριάνεια ἐν
197
Ζμφρνῃ καὶ ἐν ᾽Εφζςῳ καὶ τὰ πρϊτωσ Πανελλινια ἀχκζντα ἐν ᾿Ακιναισ πρῶτοσ κθρφκων.
Volgens Michael Wörrle is Artemas na zijn overwinning in de Olympische spelen wél naar
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IG II² 3163 r. 5-6: μόνοσ καὶ πρῶτοσ τῶν ἀπ’ αἰῶνοσ πυκτῶν νεικήςασ κατὰ τὸ ἑξῆσ Πανελλήνια,
λύμπια, Ἴςκμια, Ἁδριάνεια, Ῥώμθ*ν+. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 103.
194
Robert (1930b) 36-38.
195
Oliver (1989) 474-475, no. 245, r. 13-15: ὅτι τῶν ἀκλθτῶν τινεσ τοῦ ἀγῶνοσ καταφρονιςαντεσ
παρζπλευςαν τὰσ ᾿Ακινασ. Met de wedstrijd in kwestie worden de door Hadrianus ingestelde
Panhellenia bedoeld.
196
Wörrle (1992) 341-342.
197
IvO 237, r. 8-9.
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Athene gereisd en heeft daar tijdens de eerste editie van de Panhellenia gezegevierd.
Aangezien zijn eremonument in Olympia op dat moment nog niet geheel voltooid was, kon
die laatste zege door de steenhouwer nog worden meegenomen. Dit zou hebben
geresulteerd in de vermelding van een drietal ‘πρϊτωσ-Erfolgen’, festivals (Hadrianeia in
Smyrna en Ephesus, Panhellenia) waarbij Artemas tot de allereerste winnaars uit de
198
geschiedenis behoorde.
Hoe aannemelijk de theorie van Wörrle ook lijkt, in het door hem aangevoerde
bronnenmateriaal wordt nergens expliciet aangegeven dat de Panhellenia daadwerkelijk ná
de Olympische spelen plaatsvonden. Daarnaast blijft de eerder aangehaalde Atheense
grafinscriptie onverminderd problematisch. De tekst op de stèle stelt duidelijk dat Marcus
Tullius *…+ achtereenvolgens de Panhellenia en de Olympia heeft gewonnen. De aanduiding
κατὰ τὸ ἑξῆσ geeft onmiskenbaar aan dat het hier om een opeenvolging in kort tijdsbestek
gaat. De visie van Wörrle valt in dit kader alleen te handhaven wanneer we ervan uitgaan
dat met de hier genoemde Olympia niet de spelen in Elis, maar een gelijknamig festival
elders (bijvoorbeeld in Athene) bedoeld wordt. Er is echter geen geldige reden om dit aan te
nemen.
Met de vondst uit Alexandria Troas kan nu definitief uitsluitsel worden gegeven.
Uit de passage ἐπὶ δὲ Βαλβιλλείοισ Πανελλινια καὶ ᾽Ολφμπια ἐπὶ Πανελλθνίοισ moet worden
opgemaakt dat de Panhellenia werden gevolgd door de Olympische spelen, precies zoals in
de inscriptie van Marcus Tullius *…+ wordt gesteld. Diens recordserie van overwinningen past
bovendien exact in de wedstrijdvolgorde zoals die door Hadrianus is verordonneerd. Na zijn
Griekse overwinningen in Athene, Olympia, Korinthe en wederom Athene (Hadrianeia) stak
hij over naar Italië waar hij de Kapitolijnse spelen wist te winnen, de eerste grote wedstrijd
uit het tweede jaar van de Olympische cyclus. Overigens doet de nieuwe informatie geen
afbreuk aan de interpretatie van de door Timasarchos geuite klacht aan het adres van de
atleten. Zij voeren Athene in 201 n. Chr. inderdaad voorbij, zij het niet komende vanuit
Olympia (hun vertrekpunt was Ephese), maar juist op weg daarnaar toe! Mogelijkerwijs
gaven zij in de resterende tijd tot aan de Olympische spelen de voorkeur aan lucratievere
prijsspelen op de Peloponnesos.
De chronologisch geordende overwinningsinscripties van meer atleten zijn in
overeenstemming met de wedstrijdkalender van Hadrianus. Dat de Griekse tour na de
Olympische spelen verder ging met de Isthmia en vervolgens de Hadrianeia van Athene
199
De
wordt weerspiegeld in het eredocument van een naamloos gebleven pentathleet.
opeenvolging Isthmia – Eleusinia (Athene) kan worden herkend in twee inscripties die ten
200
tijde van Augustus in respectievelijk Milete en Kos werden opgesteld.
De worstelaar
Marcus Aurelius Asklepiades won in het eerste kwart van de derde eeuw n. Chr. in Ephese
een lokaal festival, de Mariana Isthmia, en werd om die reden met een inscriptie geëerd.
Daaropvolgend werden korte tijd later nog enkele recente successen toegevoegd: καὶ μετὰ
τοῦτο νεικήςαν*τα+ λύμπια ἐν Πείςῃ τὸν πρῶτο*ν+ τῆσ περιόδου κρικέντα, Ἁδριάνει*α+ ἐν
201
Ἀκήναισ, λευςείνια ἐν Ἀκήν*αισ+. Uit deze passage wordt duidelijk dat Asklepiades na
202
zijn lokale triomf Olympia aandeed en vervolgens naar Athene en Eleusis ging. Hoewel de
198

Wörrle (1992) 342. Hij volgt daarin het eerdere standpunt van Graindor (1934) 52-54.
I.Eph. 2072 r. 11: Ἴςκμια ἐν Ἰςκμῷ τὸ βʹ, Ἁδριάνεια ἐν Ἀ*κήναισ,+ κτλ. De hier genoemde festivals
worden, net als bij Tullius, overigens direct gevolgd door overwinningen in de westelijke tour.
200
Milet I 9.369 r. 7-8: καὶ ῎Ιςκμια τὸ *δεφτερον ὁπλίτθν καὶ ᾽Ε+λευςίνια τὰ μεγάλ*α+, Iscr. Cos 105, r. 3-5:
[῎Ις+κμια ἄνδρασ πζντακλον, [᾽Ελ+ευςίνια τὰ μεγάλα ἄνδρασ πζντακλον. Er bestond klaarblijkelijk al
voor de tijd van Hadrianus een chronologische samenhang tussen beide genoemde spelen.
201
I.Eph. 1112, r. 14-17. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 84.
202
Met λύμπια ἐμ Πείςῃ τὸν πρῶτο*ν+ τῆσ περιόδου κρικέντα wordt duidelijk gemaakt dat de
Olympische spelen als de meest vooraanstaande wedstrijd uit de periodos golden. Zie hiervoor Robert,
BE 1977, 419.
199
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plaats van de Eleusinia hier niet exact overeenkomt met de opeenvolging zoals voorgesteld
door de tekst uit Alexandria Troas, wordt hier wederom bevestigd dat de Hadrianeia van
Athene hun plaats in de kalender hadden na de Olympische spelen.
Het begin van een Olympisch kalenderjaar werd gemarkeerd door een
festivalcircuit in Klein-Azië. Tussen 4 januari en begin april vonden achtereenvolgens de
Hadrianeia in Smyrna en de Olympia en Balbilleia in Ephese plaats. Ook deze drie festivals
zijn, op die wijze gerangschikt, terug te vinden in het epigrafische materiaal. Een inscriptie
uit Tralleis noemt achtereenvolgens ῾Αδριαν*ὰ] ᾿Ολφμπια ἐν μφρνῃ, Βαρβί*λ+λθα ἐν ᾿Εφζςῳ
203
β´ en direct daarna ᾿Ελευς*ίνι+α ἐν Σαράντῳ (januari van het post-Olympische jaar). Een
fragmentarisch overgeleverde inscriptie ter ere van Demostratos Damas geeft
opeenvolgende overwinningen te zien in ᾿Ολυμπία, Βαλβίλλ*θα ἐν φέςῳ], gevolgd door –
inmiddels vertrouwd aandoende – zeges in ῾Αδριάνεια ἐν ᾿Ακιναισ (tweede helft Olympisch
204
jaar), en ῾Ρϊ*μθν+ (d.w.z. Kapitolia, de eerste grote wedstrijd in het post-Olympische jaar).
Al eerder had Herbert Engelmann betoogd dat de beide Ephesische festivals in 129 n. Chr.
205
samenvielen, hetgeen nu wordt bevestigd door de nieuwe vondst. Uit logistiek oogpunt is
het overigens niet verwonderlijk te noemen dat twee spelen in dezelfde stad rond hetzelfde
tijdstip stonden geprogrammeerd. Vanwege de overvolle wedstrijdkalender waren de
atleten slechts enkele malen per vier jaar in staat een bepaalde regio, in dit geval de streek
rond Ephese, aan te doen. Een bundeling van de festivaldata zou de aantrekkingskracht van
zowel de Balbilleia als de Olympia hebben kunnen vergroot.
De wedstrijdkalender van Hadrianus bevestigt eerder geuite vermoedens over het
bestaan van regionaal geordende wedstrijdcircuits. Fragmenten van die circuits zijn terug te
vinden in de chronologisch geordende overwinningsinscripties. Op basis daarvan is in het
voorgaande aangetoond dat er sprake was van een Klein-Aziatische tour (eerste helft jaar 1),
een Griekse tour (tweede helft jaar 1), en een ‘westelijke’ tour (eerste helft jaar 2), met elk
een vaste plaats in de kalender. In een aantal uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om al
die drie circuits in één zegecatalogus te herkennen, zoals in het onderstaande eredocument
van een vermoedelijk uit Ephese afkomstige bokser:

4

8

[— κατ+ὰ τὸ ἑξῆσ· Ῥόδον
Ἁλεῖα παίδων, ἀνδρῶν·
ἐν φέςῳ παίδων λύμπια·
ἐ[ν] φέςῳ παίδων Βαλβίλλθα·
Ἀκήνασ παίδων Πανελλήνια·
ἐν Σράλλεςιν παίδων, ἀνδρῶν
λύμπια· Ῥώμθν Καπιτώλια
ἀγενείων· Νέαν πόλιν εβαςτὰ
ἀγενείων· ἐν Νεικοπόλει ἀγενείων
Ἄκτια· ἐν Ἄργει ἀγενείων Νέμεια·
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Blümel & Malay (1993) 131-133, no. 4 (= SEG 43.731), r. 18-21.
FD III I:549 (= SEG 42.461). Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 89.
205
Engelmann (2000) 85, no. 18. Zie mogelijkerwijs ook IGUR I 253. Lehner (2004) 180, noot 781 ging er
– ten onrechte, zoals nu blijkt – vanuit dat het samenvallen van beide spelen toe viel te schrijven aan
uitzonderlijke omstandigheden, namelijk het tweede bezoek van keizer Hadrianus aan Ephese. Eerdere
vermoedens ten aanzien van de datum van de Olympia (24-28 oktober, Lämmer 1967, 20 en Friesen,
1993, 137-139; september, Dräger, 1993, 141) blijken nu eveneens ongegrond te zijn, tenzij wordt
aangenomen dat de datum van het festival gedurende haar bestaan enige malen aangepast is. Dit moet
– op grond van wat eerder is betoogd ten aanzien van andere spelen – als een reële mogelijkheid
worden beschouwd.
204
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16

ἐν φέςῳ ἀγενείων Ἀρτεμείςια·
ἐν Ἱεραπόλει ἀγενείων Ἀπολλών[ια·]
ἐποίθςα δὲ καὶ λύμπια τὰ ἐν Πείςῃ ἱερά·
ἐν Λαδικείᾳ ἀνδρῶν Δεῖα· ἐν άρδεςιν
ἀνδρῶν Χρυςάνκινα· Ζμύρναν
κατὰ τὸ ἑξῆσ λύμπια, τὰ τῆσ ςυνόδου,
Ἀδριανὰ Ολύμπια ἀνδρῶν πυγμήν·
τὸ δεύτερον ἀν<δρ>ῶν ἐν Πείςῃ
206
ἐτειμήκθν ἀνδριάντι καὶ βουλῇ.

Deze inscriptie vertoont veel overeenkomsten met de eerder aangehaalde catalogus van
Titus Aelius Aurelius Heras. Ook hier is duidelijk sprake van een chronologische ordening,
want de behaalde overwinningen zijn naar leeftijdsklasse gerangschikt en hiërarchische
207
elementen ontbreken in het geheel. Wanneer de in beide catalogi genoemde festivals
worden vergeleken met de door Hadrianus voorgeschreven wedstrijdvolgorde zijn de
overeenkomsten navenant (zie figuur 2.4). De overlap maakt duidelijk dat de inscripties
(delen van) specifieke wedstrijdcircuits weerspiegelen.
Bij de knapen wist bovengenoemde bokser vooral wedstrijden in Klein-Azië te
winnen. Zijn eerste overgeleverde overwinning behaalde hij in de Halieia op Rhodos, waarna
hij achtereenvolgens zegevierde bij de Olympia en de Balbilleia in Ephese, de Panhellenia in
208
Athene en de Olympia in Tralleis. De opeenvolging Olympia – Balbilleia – Panhellenia
209
Uit bovenstaande
geschiedt op exact dezelfde wijze als in de tekst van Hadrianus.
inscriptie kan bovendien worden opgemaakt dat de Halieia, spelen ter ere van de god Helios,
eveneens tot de Klein-Aziatische tour moeten hebben behoord, wat op grond van logistieke
overwegingen geen verwondering zal wekken. De atleten maakten zich in de eerste
maanden van een Olympisch jaar immers op voor belangrijke wedstrijden in Smyrna en
Ephese en konden daaraan voorafgaand eenvoudig deelnemen aan spelen op het
nabijgelegen Rhodos.
Interessant is het ook om te vernemen dat de naamloos gebleven bokser na afloop
van de Panhellenia in Athene niet doorreisde naar Olympia en Korinthe, zoals op grond van
Hadrianus’ wedstrijdkalender zou kunnen worden verwacht, maar naar Klein-Azië
terugkeerde om daar vervolgens de Olympia in Tralleis te winnen. Klaarblijkelijk dichtte hij
zichzelf geen grote kans op succes toe in de grote wedstrijden van Griekenland en liet hij die
bewust links liggen. In plaats daarvan zag hij meer heil in het aflopen van minder
210
prestigieuze wedstrijden in zijn geboortestreek. Zijn overwinningscatalogus laat zien dat
206

I.Eph. 1615. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 5.
In een tweetal gevallen lijkt dit te worden weersproken, omdat de naamloze atleet op Rhodos en in
Tralleis in twee verschillende leeftijdscategorieën heeft gezegevierd. In mijn optiek heeft hij echter niet
bij één en dezelfde gelegenheid zowel bij de jongens als de mannen gewonnen, maar bij opeenvolgende
edities van de betreffende festivals. Die overwinningen zijn vervolgens in het chronologische kader van
de eerdere zeges (en dus conform de kalendervolgorde) opgenomen.
208
Aangezien het bovenste deel van de inscriptie verloren is gegaan, kan niet worden achterhaald
hoeveel overwinningen hij reeds behaald had toen hij op Rhodos de Halieia op zijn naam schreef. De
vermelding κατὰ τὸ ἑξῆσ, die zonder meer betrekking heeft op een onbekende wedstrijd waar de
naamloze atleet enige malen achterelkaar wist te winnen, doet vermoeden dat ook de eerste jaren van
zijn carrière bijzonder succesvol verlopen moeten zijn.
209
Heras (zie noot 98) kan bogen op een bijna identieke erelijst: Halieia, Balbilleia, Panhellenia.
210
Een dergelijke strategie kwam in de keizertijd vaker voor. Atleten lijken in de keizertijd zeer
doelbewust te hebben afgewogen aan welke festivals ze wel en niet wensten deel te nemen, al kan niet
worden uitgesloten dat in dit geval privé-omstandigheden de atleet in kwestie noopten tot een
207
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hij zich in het daaropvolgende jaar overigens weer aansloot bij het merendeel van zijn
collega’s: in Italië en het westelijke deel van Griekenland wist hij alle festivals die daar
plaatsvonden (met uitzondering van de Eusebeia) te winnen.

terugkeer in zijn vaderstad. Vaker zullen echter overwegingen over de te verwachten concurrentie en de
af te leggen reisafstand de doorslag hebben gegeven in de beslissing om al dan niet te participeren in
een wedstrijd. Meer voorbeelden van een dergelijke ‘loopbaanplanning’ komen aan bod in hoofdstuk
vier.
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Figuur 2.4 - De overeenkomsten tussen de wedstrijdkalender van Hadrianus en twee
chronologisch geordende overwinningscatalogi van atleten. Vet gedrukt zijn de spelen die
in zowel de tekst uit Alexandria Troas als in de eredocumenten van de betreffende atleten
worden genoemd.
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Uiteindelijk slaagde hij er zelfs in bij de mannen te zegevieren tijdens de Olympische spelen,
als gevolg waarvan er ter ere van hem standbeelden werden opgericht. Kort daarvoor won
hij nog ‘in Smyrna het boksen bij achtereenvolgens de Olympia, georganiseerd door de
atletenvereniging, en de Hadriana Olympia’ (Ζμύρναν κατὰ τὸ ἑξῆσ λύμπια, τὰ τῆσ
ςυνόδου, Ἀδριανὰ Ολύμπια ἀνδρῶν πυγμήν). Net als in Ephese vonden in Smyrna
klaarblijkelijk twee festivals achter elkaar plaats, de Olympia en de Hadriana Olympia (het
festival waarvan sprake is in Hadrianus’ kalender). Het circuit van Klein-Azië moet derhalve
uitgebreider zijn geweest dan in de tekst uit Alexandria Troas naar voren komt. Dat zou ook
kunnen worden opgemaakt uit het eredocument van een naamloze hardloper uit Tralleis,
die in Smyrna overwinningen behaalde in zowel de Hadriana Olympia en de Olympia, en
211
vervolgens zegevierde in de Olympia van Ephese. Daarnaast moeten ook tal van lokale
festivals hun datum gehad hebben rondom de voornaamste wedstrijden van Smyrna en
Ephese. Eerder werd al gerefereerd aan de Lysimacheia in Aphrodisias, die plaatsvonden
212
tussen de Balbilleia en niet nader geidentificeerde Koina Asias. Het ligt voor de hand te
veronderstellen dat spelen in andere steden (e.g. Sardis, Tralleis) zich eveneens aansloten bij
een Klein-Aziatische tour. Bij gebrek aan substantiële informatie valt deze hypothese
vooralsnog niet te staven met hard bewijs.
Een catalogus uit het Lydische Philadelphia wijst echter wel in de richting van een
uitgebreid regionaal wedstrijdcircuit in Klein-Azië en vermeldt wedstrijden in Ephese,
Philadelphia, Nikomedia, Kyzikos, Ankyra, Caesarea Mazaka en Hierapolis:

4

8

12

16

῾Αδριάνεια ἐν ᾽Εφζςῳ, Δεῖα ῞Αλεια ἐν
Φιλαδελφείᾳ, κοινὸν
Βεικυνίασ ἐν Νεικομθδείᾳ, Σραιάνεια
ἐν Περγάμῳ, ᾽Ολφμπια ἐν Κυηίκῳ, ᾽Αςκλιπεια ἐν ᾽Αγκφρᾳ,
ἐν Καιςαρείᾳ τῇ πρὸσ
τῷ ᾿Αργαίῳ κοινὸν
Καππαδόκων,
ευιρεια ἐν Νεικομθδείᾳ
Δεῖα ῞Αλεια ἐν Φιλαδελφείᾳ, κοινὰ ᾽Αςίασ ἐν Φιλαδελφείᾳ,
᾽Απολλϊνεια Πφκια β´
213
ἐν ῾Ιεραπόλει.

211

I.Tralleis 118, r. 8-11: ἐν μύρνῃ Ἁδρ*ιάν+θα λύ*μπ+ια δί*αυ+λον, ἐν μύρνῃ λύμπια ὁ*πλ+είτθν
follia [ἐν ]φέςῳ λύμπια δία*υλ+ον. Cf. I. Tralleis 136, r. 14-16: Ἁδριανὰ *λ+ύμπια ἐν μύρνῃ καὶ̣
[λ+ύμπια. Het lijkt er derhalve op dat beide wedstrijden regelmatig door één en dezelfde atleet
gewonnen werden, wat gezien de directe opeenvolging van deze spelen niet verwonderlijk mag heten.
Een atleet in vorm werd in Smyrna (en andere steden) zo de mogelijkheid geboden om in een kort
tijdsbestek twee of meer kransen te winnen.
212
CIG 2741 (= Reynolds [1982], no. 57, Roueché [1993], no. 50, r. 21-23: προκεςμία δὲ εἰσ τὸν ἑξῆσ
χρόνον καὶ τὴν ἐπιοῦςαν τετραετθρίδα ,- ἔςται χρ<ό>*νοσ+ ὁ ἀπὸ *Βαρ+<β>ιλλιων τῶν ᾽Εφζςῷ
[ἀγομζνων+ πρὸσ *Κοινὰ] ᾽Αςίασ. Zie noot 173.
213
CIG 3428 [= IGR IV 1645].
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Het derde Olympische jaar
Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat chronologisch geordende
overwinningsinscripties een uitstekende bron vormen voor de reconstructie van de
festivalkalender in de Romeinse keizertijd. Een zorgvuldige analyse van dit epigrafische
materiaal maakt het mogelijk om agonistische circuits te herkennen alsmede de relatieve
positie van individuele festivals in de kalender te bepalen. Het biedt tevens een handzaam
referentiekader waartegen nieuwe vondsten kunnen worden afgemeten. Dat geldt in het
bijzonder voor de gevonden tekst uit Alexandria Troas, die recentelijk door Georg Petzl en
Elmar Schwertheim is gepubliceerd en door laatstgenoemde inhoudelijk is
becommentarieerd. Ondanks het feit dat Schwertheim niet of nauwelijks van een dergelijk
kader gebruik heeft gemaakt, bleek zijn interpretatie van de eerste twee jaren van de
Olympische cyclus in bijna volledige overeenstemming te zijn met de informatie uit de
zegecatalogi van de atleten. De bovengeschetste wedstrijdvolgorde van een Olympisch en
post-Olympisch jaar lijkt daarmee afdoende te zijn aangetoond.
Bij zijn reconstructie van het resterende deel van Hadrianus’ wedstrijdkalender
moeten in mijn optiek echter vraagtekens worden geplaatst. Met name de wijze waarop
Schwertheim de festivals uit het derde jaar heeft gerangschikt, lijkt mij onjuist te zijn. Zijn
interpretatie is op dit punt in tegenspraak met het overige epigrafische materiaal en creëert
bovendien een aantal onnodige problemen. In het restant van dit hoofdstuk wil ik zijn
argumentatie aan een kritische beschouwing onderwerpen en een plausibelere chronologie
214
voorstellen.
Het uitgangspunt voor de discussie wordt gevormd door het vervolg van
Hadrianus’ brief aan de synode. Na te hebben meegedeeld dat de westelijke tour in Argos
eindigt met de Nemea, geeft de keizer aan met welke wedstrijd het derde kalenderjaar
geopend dient te worden en welke festivals daarop zullen volgen:
‘Na de Nemeïsche spelen [komen] de Panathenaia, zodat de wedstrijd afgesloten wordt op
juist die dag van de Attische kalender waarop hij tot nu toe afgesloten werd. Na de
Panathenaia zullen de inwoners van Smyrna [hun wedstrijd] houden, waarbij enerzijds de
deelnemers voor de tocht over zee 15 dagen vanaf de wapenwedloop van de Panathenaia
hebben, de wedstrijd anderzijds direct na de 15 [dagen] begint en verder in veertig dagen
afgesloten wordt. Vanaf de wapenwedloop in Smyrna zal zowel de wedstrijd van de
Pergameners na een pauze van twee dagen direct beginnen als ook binnen veertig dagen
afgesloten worden. De Ephesiërs zullen vanaf de wapenwedloop in Pergamon echter vier
dagen laten verstrijken, maar de wedstrijd zal afgesloten moeten zijn bij het begin van de
veertigste dag. Daarvandaan [zullen] de deelnemers aansluitend [op weg gaan] naar de
Pythia en naar de Isthmia, die na de Pythia plaatsvinden. En [naar] de landdagspelen van de
Achaeërs en Arkadiërs in Mantinea, van daaruit [naar de] Olympia. In dit jaar worden
215
Panhellenia gevierd’.
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Zie voor deze weerlegging ook mijn bijdrage in het Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (= Gouw
2008).
215
Petzl & Schwertheim (2006) 14, r. 66-70: μετὰ δὲ Νζμεια Πανακιναια, ὥςτε ςυντελεῖςκαι τὸν ἀγῶνα
ἐπ᾿ αὐτῆσ τῆσ κατὰ τὸν ᾿Αττικὸν χρόνον, ἐν ᾗ μζχρι νῦν ςυνετελζςκθ · μετὰ δὲ Πανακιναια Ζμυρναῖοι
ἀγζτωςαν, ἐσ μὲν πλοῦν τῶν ἀγωνιςτῶν ἐχόντων πεντεκαίδεκα ἡμζρασ ἀπὸ τοῦ Πανακθναίων ὅπλου,
τοῦ δὲ ἀγῶνοσ ἀρχομζνου μετὰ τὰσ πεντεκαίδεκα εὐκφσ, ςυντελουμζνου δὲ τετταράκοντα ἡμζραισ · ἀπὸ
δὲ τοῦ ἐν *Ζμ+φρνῃ ὅπλου δφο ἡμζρα,ι-σ διαλιπὼν ὁ Περγαμθνῶν ἀγὼν ἀρξάςκω τε εὐκὺσ καὶ ταῖσ
τετταράκοντα ἡμζραισ ςυντελείςκω · ᾿Εφζςιοι δὲ ἀπὸ τοῦ ἐν Περγάμῳ ὅπλου διαλιπζτωςαν ἡμζρασ
τζςςαρασ, ἔςτω δὲ ὁ ἀγὼν ἀπὸ τῆσ ἀρχῆσ τῆσ τεςςαρακοςτῆσ ςυντετελεςμζνοσ. εἶτα ἐκεῖκεν ἐπὶ Πφκια
οἱ ἀγωνιςταὶ καὶ ῎Ιςκ<μ>ια, τὰ ἐπὶ Πυκίοισ, καὶ τὰ ἐν Μαντινείᾳ Κοινὰ ᾿Αχαιῶν καὶ ᾿Αρκάδων, εἶτα
᾿Ολφμπεια. ἐν τῷδε ἔτει Πανελλινια ἐπιτελεῖται.
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Het is interessant te vernemen dat er in deze passage direct wordt gezinspeeld op de
reisomstandigheden van de atleten. Zoals eerder in dit hoofdstuk werd vermoed, hing de
gebruikte vervoersmethode sterk af van de afstand waarover gereisd moest worden. Zo
werd hen in de kalender vijftien dagen de tijd gegeven om per schip van Athene naar Smyrna
216
te reizen , terwijl er voor kleinere verplaatsingen van Smyrna naar Pergamon en van
Pergamon naar Ephese, waarschijnlijk over land, respectievelijk vier en twee dagen werd
ingeruimd.
Uit bovenstaande passage valt op te maken dat het derde jaar van de Olympische
cyclus werd geopend met de Panathenaia. Vervolgens staken de atleten over naar KleinAzië, waar een drietal wedstrijden – van elk veertig dagen – op het programma stonden in
achtereenvolgens Smyrna, Pergamon en Ephese. Er is dus sprake van een tweede KleinAziatisch circuit. Om welke festivals het precies gaat, wordt in de tekst niet nader
gespecificeerd. Schwertheim gaat ervan uit ‘trotz mannigfacher Bedenken … dass es sich um
217
Κοινὰ ᾿Αςίασ handelt ’. De term Κοινὰ ᾿Αςίασ is de verzamelnaam voor een groot aantal
festivals die door de koinon (provinciale federatie) van Klein-Azië werden georganiseerd. Ze
werden niet alleen in de drie grootste steden van de provincie gehouden, maar ook in Sardis,
Kyzikos, Tralleis, Laodikeia en Philadelphia (en wellicht ook in Hierapolis, Thyateira en
218
Mytilene).
Opnieuw bieden de chronologisch geordende catalogi uitkomst. Uit dit materiaal
wordt duidelijk dat het bovengenoemde circuit van Klein-Azië bestond uit de Koina Asias van
Smyrna, de Augusteia van Pergamon en de Hadrianeia van Ephese. De tour bleek te zijn
ingekaderd na afloop van de westelijke tour. Een naamloze fluitspeler uit het begin van de
derde eeuw n. Chr. won de Eusebeia in Puteoli en aansluitend ‘de Koina Asias in Smyrna, de
219
De
Augusteia in Pergamon tweemaal, [en] de Hadrianeia in Ephese tweemaal’.
opeenvolging Smyrna – Pergamon – Ephese is eveneens te vinden in het eerder
gememoreerde eredocument van Titus Aelius Aurelius Heras uit circa 165 n. Chr. Hij won de
Sebasta in Neapolis en vervolgens ‘de Koina Asias in Smyrna, de Koina Asias in Pergamon,
220
[en] de Hadrianeia in Ephese’. Het enige verschil tussen beide inscripties is gelegen in de
naam van het festival in Pergamon. Dat het desalniettemin om één en hetzelfde festival
gaat, is aangetoond door Dietrich Klose. Hij toonde aan dat er rond het midden van de
tweede eeuw n. Chr. ten aanzien van deze spelen een naamswijziging werd doorgevoerd,
221
waarbij de Koina Asias tot de Augusteia werden.
De Koina Asias van Smyrna, de Augusteia van Pergamon en de Hadrianeia van
Ephese vormden tezamen een circuit dat in zijn geheel bijna vier maanden duurde.
216

Loc. cit. 14, r. 67: ἐσ μὲν πλοῦν τῶν ἀγωνιςτῶν ἐχόντων πεντεκαίδεκα ἡμζρασ. Al eerder in de tekst (r.
65) wordt melding gemaakt van scheepstransport, namelijk de oversteek van Nikopolis naar Patras: ἐν
παράπλῳ δὲ ὁ ἐν Πάτραισ ἀγϊν.
217
Loc. cit. 78.
218
E.g. Moretti (1953) no. 74, waarin van de heraut Gaius Iulius Bassos wordt vermeld dat hij gewonnen
heeft bij de Κοινὰ ᾿Αςίασ τὰ μεγάλα in Pergamon, Ephese en Smyrna en ook meerdere malen bij ἄλλα
Κοινὰ ᾿Αςίασ. Cf. I.Sinope 1.105, een document waarin Marcianus Rufus wordt geëerd vanwege
overwinningen in de Κοινὰ ᾿Αςίασ van Smyrna, Pergamon en Ephese en in die van Sardis, Philadelphia,
Tralleis, Hierapolis, Laodikeia, Thyateira en Mytilene. Zie verder Moretti (1954a), Deininger (1965) 17, 55
ff. en Herz (1998b).
219
FD III 1:550, r. 17-19: Κοινὰ Ἀςίασ ἐν μύρνῃ, Αὐγούςτεια ἐν Περγάμῳ βʹ, Ἁδριάνεια ἐν φέςῳ βʹ
220
SEG 37.712, r. 7-9: μφρν*αν Κοινὰ Ἀςίασ, Πζρ+γαμο*ν+ κοινὰ ᾽Αςίασ, ῾Αδ*ριάνεια ῎Εφεςον·+ ἀνδρῶ*ν+
ςτάδιον. Mijn lezing wijkt hier af van Ebert (1988), omdat nu duidelijk geworden is dat Heras in Smyrna
niet een overwinning bij de Olympeia, maar in de Κοινὰ ᾿Αςίασ heeft behaald. Zie ook noot 98.
221
Klose (1987) 43. Vgl. Wörrle (1992) 349-370. Overigens was dit niet de enige keer dat het festival een
naamswijziging onderging, want de Koina Asias/Augusteia stonden in de eerste eeuw voor en na
Christus bekend onder de naam Rhomaia Sebasta. Dit waren de eerste spelen in het rijk die verbonden
waren met de keizercultus. Zie Robert (1958) 25, noot 2.
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Elementen uit die tour zijn in een groot aantal inscripties terug te vinden. Publius Aelius
Aristomachos, een pankratiast uit Magnesia ad Maeandrum, behaalde overwinningen in de
222
Sebasta, Aktia en de Panathenaia, gevolgd door ἐν μφρνῃ κοινὸν Ἀςίασ. Een inscriptie uit
Ephese toont opeenvolgende zeges in de Augusteia van Pergamon en de Hadrianeia van
223
Ephese.
De langeafstandsloper Tatianos won eveneens in Neapolis en nadien ‘de
stadionloop voor knapen in de Augusteia van Pergamon, [en] de langeafstandsloop voor
224
knapen in de Hadrianeia van Ephese’. De befaamde vechtsporter Demostratos Damas
zegevierde in Nikopolis en Nemea en vervolgens ‘in de Koina Asias van Smyrna, [en] de
225
Augusteia van Pergamon’.
Na het wedstrijdcircuit in Klein-Azië te hebben afgewerkt keerden de atleten weer
terug naar Griekenland, waar achtereenvolgens de Pythische en de Isthmische spelen op het
programma stonden. Net als in het eerder ter sprake gekomen Olympische jaar heeft ook
deze editie van de Isthmia in de loop van haar geschiedenis een andere datum gekregen. De
spelen vonden in de tweede eeuw n. Chr. niet langer in het voorjaar plaats, voorafgaand aan
de Pythia, maar in de herfst, derhalve ná het festival in Delphi. Getuige Hadrianus’
nadrukkelijke bewoordingen (καὶ ῎Ιςκ<μ>ια, τὰ ἐπὶ Πυκίοισ) moet dit nog niet heel lang het
geval geweest zijn.
Het tijdsschema waarbinnen Schwertheim bovenstaande wedstrijden plaatst, ziet
er als volgt uit:
Jaar

Festival

Plaats

Datum

Jaar 2 (slot)

Nemea

Argos

eind december

Jaar 3

Panathenaia

Athene

juli-augustus

Koina Asias

Smyrna

september

Koina Asias (Augusteia)

Pergamon

oktober

Koina Asias (Hadrianeia)

Ephese

december

Pythia

Delphi

zomer

Isthmia

Korinthe

herfst

Jaar 4
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Een dergelijke reconstructie levert een aantal wezenlijke problemen op. Op de eerste plaats
ontstaan er aanzienlijke hiaten in de kalender, die schril afsteken bij de relatieve
wedstrijddichtheid van de eerste twee jaren uit de Olympische cyclus. Zo gaat Schwertheim
ervan uit dat er tussen de laatste wedstrijd van het tweede jaar, de Nemeïsche spelen, en de
openingswedstrijd van het derde jaar, de Panathenaia, ‘eine Zeit der Ruhe von mehr als
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I.Magnesia 180, r. 9-12. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 122.
I. Eph. 1132, r. 6-8: Αὐγούςτεια ἐν Περγάμῳ ἀγενείων ςτάδιον, Ἁδριάνεια ἐν φέςῳ ἀγεν*εί+ων
ςτάδιον.
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Corsten (1990) 34, r. 6-8: Πζργαμον Αὐγοφς*τ+εια παίδων δόλιχον, ῎Εφεςον ῾Αδρι*άνεια+ παίδων
δόλιχον. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 139
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FD III 1:557, r. 14: μυ+ρναν κοινὸν Ἀςίασ, Αὐγούςτεια ἐν Περγάμῳ. Strasser (2003) heeft zijn carrière
overigens in detail gereconstrueerd.
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Petzl & Schwertheim (2006) 83.
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einem halben Jahr’ zit. In zijn visie moet er een vergelijkbaar lange rustperiode geweest
zijn tussen het laatste Klein-Aziatische festival, de Hadrianeia in Ephese, en de Pythia in de
zomer van het daaropvolgende jaar. Dit resulteert in twee ‘magere’ kalenderjaren met
respectievelijk een viertal (jaar 3) en een tweetal (jaar 4) festivals op het programma. Ter
vergelijking: het Olympische en post-Olympische jaar bevatten in de kalender van Hadrianus
ieder zes wedstrijden. Bovendien begint het wedstrijdseizoen in die beide jaren reeds in
januari.
Een verwant en wezenlijker probleem heeft betrekking op de festivals uit de
traditionele periodos, de Pythische en Isthmische spelen. Sinds hun ontstaan in de zesde
eeuw v. Chr. kenden deze festivals een vaste cyclus: ze werden respectievelijk om de vier
jaar en iedere twee jaar gehouden. Hoewel individuele festivaldata door omstandigheden
verschoven konden worden (e.g. Aspis, Nemea, Isthmia), zijn er bij mijn weten geen
aanwijzingen te vinden dat er ooit getornd is aan hun vaste vier- of tweejaarlijkse cyclus. De
Pythia vonden normaal gesproken in het derde jaar plaats, terwijl de Isthmia in het eerste en
228
derde jaar van de Olympische kalender geprogrammeerd stonden.
In de bovenstaande reconstructie van Schwertheim vinden beide festivals echter in
het vierde jaar plaats, hetgeen voor met name voor de Isthmische spelen een uiterst
merkwaardige opeenvolging oplevert. Gecombineerd met de reguliere viering in het eerste
jaar (zie boven) zou de nieuwe cyclus van het festival er dan als volgt uitzien: 3 – 1 – 3 – 1 (in
plaats van de verwachte 2 – 2 – 2 – 2). Met andere woorden, het festival zou gehouden zijn
in 133 n. Chr., vervolgens in 136 n. Chr., direct daarna in 137 n. Chr. en vervolgens pas weer
in 140 n. Chr. Dit lijkt mij hoogstonwaarschijnlijk.
Evenmin geloof ik dat Hadrianus de cyclus van de Pythische spelen verlegd heeft
van het derde naar het vierde jaar. Zijn kalenderhervorming lijkt in mijn optiek juist te
steunen op het raamwerk van de traditionele periodos. Die festivals – en dan met name de
Olympische en Pythische spelen – vormden ijkpunten waaraan de rest van het schema werd
opgehangen. Schwertheim is zich er overigens terdege van bewust dat zijn interpretatie tot
problemen leidt: ‘Dass die Pythien im Sommer und damit wohl am Anfang des vierten
229
Olympiadenjahres stehen sollen, ist auch eine Besonderheit, die vorerst nicht zu klären ist’.
Zijn zoektocht naar een verklaring zal tevergeefs zijn, aangezien de stelling waarop deze
berust bij nadere beschouwing onjuist lijkt te zijn. Noch de Pythia noch de Isthmia hebben
ooit in het vierde jaar van de cyclus plaatsgehad. Waarschijnlijker is het om te
veronderstellen dat zij ook onder Hadrianus hun reguliere plaats in het derde jaar van de
Olympische kalender behielden en direct volgden op de bovengenoemde Klein-Aziatische
tour bestaande uit de Koina Asias (Smyrna), de Augusteia (Pergamon) en de Hadrianeia
(Ephese). Schwertheim gaat aan dit feit voorbij, omdat hij geen gebruik maakt van het
referentiekader
dat
geboden
wordt
door
de
chronologisch
geordende
overwinningsinscripties. In mijn optiek ligt de sleutel tot de oplossing besloten in de
Panathenaia, waarvan de datum in de keizertijd niet meer dezelfde was als in de klassieke
en hellenistische periode.
Een festival in verval
Uit verschillende eredocumenten rijst een consistent beeld op ten aanzien van de positie van
dit Atheense festival in de kalender. Telkenmale kunnen de Panathenaia worden
aangetroffen na de vermelding van wedstrijden uit de westelijke tour en voorafgaand aan
festivals in Smyrna, Pergamon en Ephese. De al eerder aangehaalde vechtsporter Publius
Aelius Aristomachos ging er prat op ‘als eerste en enige ooit het pankration bij de knapen te
227

Ibid. 78.
Decker (1995) 52-55.
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hebben gewonnen in Olympia tijdens de 224 Olympiade en achtereenvolgens de Kapitolia
in Rome, de Sebasta in Neapolis, de Aktsche spelen, de eerste Panathenaia, waaraan een
eiselastische status was gegeven door de goddelijke Hadrianus, de Koina Asias in Smyrna,
230
[en] de Isthmische spelen’.
Opnieuw duikt hier de term κατὰ τὸ ἑξῆσ op. Al eerder werd opgemerkt dat
hiermee een opeenvolging wordt aangeduid zonder dat daar veel tijd tussen was verstreken.
Het is nu de vraag op welke festivals de bovenstaande zegereeks van Aristomachos
betrekking heeft. Joachim Ebert heeft zich in zijn uitstekende studie naar de
overwinningsepigrammen op dit punt stellig uitgesproken: ‘κατὰ τὸ ἑξῆσ … muss ohnehin
wohl erst auf die nach den Olympien stehenden Feste bezogen werden; vielleicht ist es nur
auf das auch den historischen Verhältnissen entsprechende Nacheinander der drei Feste
231
Kapitolia, Sebasta und Aktia beschränkt’. Andere catalogi en de tekst uit Alexandria Troas
tonen nu echter aan dat de Panathenaia, de Koina Asias in Smyrna en de Isthmia ook tot de
serie aaneengesloten overwinningen hebben moeten behoord, aangezien de
wedstrijdvolgorde uit het eredocument van Aristomachos overeenkomt met die uit de
gereconstrueerde kalender van Hadrianus.
De positie van de Panathenaia in de festivalkalender kan eveneens worden
ontleend aan de catalogus van een naamloos gebleven vijfkamper, die op 24-jarige leeftijd
stierf tijdens de Ephesea, een minder prestigieus festival in Ephese. Het monument dat ter
ere van hem werd opgericht, bevatte een unieke overwinningscatalogus. De
uitzonderlijkheid van de inscriptie ligt niet zozeer in het feit dat de tekst bijna volledig is
overgeleverd, maar meer nog in de gedetailleerdheid van de informatie die erin besloten
ligt. Alle overwinningen zijn chronologisch gerangschikt en van iedere zege wordt duidelijk
gemaakt in welke leeftijdscategorie (παῖδεσ πυκικοὶ, παῖδεσ, ἀγενειοι, ἄνδρεσ) hij is behaald.
De carrière van de betreffende pentatleet laat zich hierdoor eenvoudig reconstrueren.
Bijgevolg kunnen er met enig gemak meerdere (delen van) wedstrijdcircuits in worden
herkend.
Het is met het oog op de ter discussie staande interpretatie van Schwertheim
verhelderend om de aandacht te vestigen op de sportieve verrichtingen van deze atleet bij
de jongelingen en de mannen:
ἀγεν*είων·+ Ἴςκμια ἐν Ἰςκμῷ τὸ βʹ, Ἁδριάνεια ἐν Ἀ*κήναισ,+
Λακεδαίμονα, Καπετώλεια ἐν Ῥώμῃ, ε̣*βαςτὰ ἐν+
*Νέ]ᾳ πόλει, Νέμεια ἐν Ἄργει τὸ γʹ. ἀνδρ̣[ῶν·+
*Π+ανακήναια ἐν Ἀκήναισ, Κοινὰ Αςίασ ἐν *μύρνῃ]
*τὸ+ βʹ, Αὐγούςτεια ἐν Περγάμῳ, Πύκια ἐν Δελφοῖ̣*σ, Ἴς+*κ+μια ἐν Ἰςκμῷ τὸ γʹ, Μαντίνεια, Λακεδαίμον*α τὸ βʹ, ]λυμπείεια ἐν Ἀκήναισ, μόνον ἀπαραδίςκευτον
καὶ μετὰ τὰ λύμπεια νεικήςαντα τοὺσ ἐν Μακε̣*δο+νίᾳ ἀγῶνασ ἀπαραδίςκευτον ἀπαρακόντιςτον
232

ἄλειπτον κτλ.
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I.Magnesia 180 r. 3-12: πρῶτοσ καὶ μόνοσ τῶν ἀπ᾽ αἰῶνοσ νεικιςασ λύμπια παίδων πανκράτιον
λυμπιάδι ςκδ᾽ καὶ κατὰ τὸ ἑξῆσ Καπετώλεια ἐν ῾Ρώμῃ, εβαςτὰ ἐν Νζᾳ πόλει, ῎Ακτια, Πανακιναια τὰ
πρῶτα δοκζντα εἰςελαςτικὰ ὑπὸ κεοῦ Ἁδριανοῦ, ἐν μφρνῃ κοινὸν Ἀςίασ, Ἴςκμια.
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Ebert (1972) 235.
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I. Eph. 2072, r. 10-20.
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De lijst vangt aan met overwinningen in Griekenland, bij de Isthmische spelen, de Hadrianeia
in Athene en een niet bij naam genoemd festival in Sparta (mogelijkerwijs de Ourania),
gevolgd door drie zeges in de westelijke tour (Kapitolia, Sebasta en Nemea, waarin hij in
totaal vier overwinningen behaalde). Daarna volgen successen bij de mannencategorie in de
Panathenaia, de Koina Asias in Smyrna, de Augusteia in Pergamon, de Pythia in Delphi en
opnieuw de Isthmische spelen. De rij wordt gesloten door overwinningen in Mantineia,
Sparta en Athene (Olympieia). Na het laatstgenoemde festival blijkt de atleet in kwestie ook
nog meerdere wedstrijden in Macedonië te hebben gewonnen. De overlap met de kalender
van Hadrianus (zie figuur 2.5) is wederom significant.
Dit maakt onmiskenbaar duidelijk dat de genoemde overwinningen zijn
gerangschikt in de volgorde waarin ze behaald zijn. De nieuwe vondst stelt ons bovendien in
staat zijn sportieve loopbaan in grote mate te reconstrueren. De eerste twee zeges stammen
uit het eerste jaar van een niet dateerbare Olympiade, dat – zoals door Schwertheim is
aangetoond – gedomineerd werd door de Olympische spelen en die gevolgd werden door
233
verscheidene festivals op de Peloponnesos en in Athene. Zijn successen in Italië en Argos
moeten zijn behaald in het tweede jaar, waarvan eerder is vastgesteld dat het afgesloten
werd door de Nemeïsche spelen. In bovenstaande reconstructie laten zich duidelijk de
circuits van Griekenland en Italië herkennen. De meest recente overwinningen van de
naamoze vijfkamper lijken bovendien te wijzen op het bestaan van een GrieksMacedonische tour in het vierde jaar.
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Figuur 2.5 – De overeenkomsten tussen de wedstrijdkalender van Hadrianus en de
overwinningscatalogus van een naamloos gebleven vijfkamper uit Klein-Azië. Vet
gedrukt zijn de spelen die in zowel de tekst uit Alexandria Troas als in het eredocument
van de atleet worden genoemd.
MND

Kalender Hadrianus

I.Eph. 2072 (vijfkamper)

SEP

Isthmische spelen

Isthmische spelen

OKT

Eleusinia/Athene

NOV

Hadrianeia/Athene

Hadrianeia/Athene

JAN

Eleusinia/Tarente

Sparta

MEI

Kapitolia/Rome

Kapitolia/Rome

JUN

[Eusebeia/Puteoli]

JUL

Sebasta/Neapolis

SEP

Aktia/Nikopolis

OKT

Patras

NOV

Aspis/Argos

DEC

Nemeïsche spelen

Nemeïsche spelen

Panathenaia/Athene

Panathenaia/Athene

Koina Asias/Smyrna

Koina Asias/Smyrna

Augusteia/Pergamon

Augusteia/Pergamon

Sebasta/Neapolis

Hadrianeia/Ephese
Pythische spelen

Pythische spelen

Isthmische spelen

Isthmische spelen

Mantineia

Mantineia
Sparta

Olympia/Athene

Olympia/Athene
Macedonië
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Het is nu de vraag hoe de overgebleven overwinningen (en met name die in de Panathenaia
en de Pythische spelen) zich tot bovenstaande circuits verhouden. Van oudsher vonden
beide festivals in het derde jaar van de Olympische cyclus plaats, respectievelijk op 28
234
Hekatombaion (juli) en 7 Boukatios (eind augustus, begin september). Maar zowel in de
tekst van Hadrianus als in bovenstaande inscriptie worden ze door een omvangrijk KleinAziatisch circuit van elkaar gescheiden, dat – zoals eerder is opgemerkt – bestond uit drie
wedstrijden van ieder veertig dagen. Op basis van de traditionele data was het dus
onmogelijk om zowel de Panathenaeën als de Pythische spelen in één en hetzelfde jaar te
laten plaatsvinden. Voor Schwertheim lijkt dit de doorslaggevende reden te zijn geweest om
te vermoeden dat Hadrianus de datum van de Pythia met een jaar heeft verschoven.
Die verschuiving wordt ingegeven door hetgeen in de tekst uit Alexandria Troas
wordt vermeld over de Panathenaia, namelijk dat het festival een plaats heeft na de Nemea,
‘zodat de wedstrijd ten einde komt op precies die dag waarop hij volgens de Attische
235
kalender tot nu toe is geeindigd’. Schwertheim gaat ervan uit dat hiermee een dag na
afloop van de traditionele festivaldatum in juli is bedoeld en dat het Atheense festival in de
tweede eeuw n. Chr. nog altijd in de zomer werd gehouden. Diezelfde tekst geeft echter ook
reden om aan zijn hypothese te twijfelen, met name door de wijze waarop zowel de
Panathenaia als de Pythia lijken te zijn ingekaderd.
Meerdere malen wordt er door Hadrianus gebruik gemaakt van de formulering
‘μετὰ δὲ’ om aan te geven wat het eerstvolgende festival in de kalender zal zijn. Hij begint
zijn brief aan de synode bijvoorbeeld door te stellen dat ‘na de Olympische spelen de Isthmia
236
zullen plaatsvinden, (en) na de Isthmia de Hadrianeia’. Ten aanzien van het derde jaar
237
schrijft hij ‘dat na de Panathenaia de inwoners van Smyrna (hun wedstrijd) houden’. In
beide gevallen laat Schwertheim de hierboven genoemde wedstrijden direct op elkaar
volgen. Maar wanneer door de keizer exact dezelfde bewoordingen worden gebruikt om de
plaats van de Panathenaia duidelijk te maken (μετὰ δὲ Νζμεια Πανακιναια) kiest hij ervoor
om een tijdspanne van een half jaar tussen beide festivals te reconstrueren.
Uit het neutraal klinkende ‘μετὰ δὲ’ valt echter niet op te maken of er sprake is van
een directe opeenvolging of niet. Uit het gecombineerde epigrafische materiaal, d.w.z.
Hadrianus’ kalender en de catalogus van de bovengenoemde naamloze vijfkamper (zie noot
232) valt alleen op te maken dat de Nemeïsche spelen en de Panathenaia na elkaar
plaatsvonden, en niet hoeveel tijd er precies tussen beide festivals zat. Anders ligt het met
de wijze waarop de tekst uit Alexandria Troas de positie van de Pythische spelen bepaalt.
Nadat het circuit van Klein-Azië aan bod is gekomen, wordt voorgeschreven dat
‘daarvandaan [ἐκεῖκεν+ de deelnemers vervolgens *εἶτα+ [op weg gaan] naar de Pythia en de
238
Isthmia, die na de Pythia plaatsvinden’. Hadrianus maakt elders eveneens gebruik van de
term ‘εἶτα’, als hij beschrijft hoe de Aktische spelen een datum hebben na de Sebasta (εἶτα
῎Ακτια) en de Olymp(i)eia van Athene zullen plaatsvinden na een festival in Mantineia (εἶτα
᾿Ολφμπεια). In beide gevallen kan worden vastgesteld dat deze festivals in een kort
tijdsbestek plaatsvonden.
In combinatie met ‘ἐκεῖκεν’ zou dat kunnen impliceren dat de wedstrijden in
Delphi en Korinthe in directe aansluiting op de spelen van Klein-Azië plaatsvonden, en dus
niet – zoals door Schwertheim wordt betoogd – door een tijdspanne van meer dan zes
maanden van elkaar gescheiden werden. De atleten gingen na afloop van de Hadrianeia in
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Parke (1987) 33-71, Weiler (1981) 128-131, Decker (1995) 48-52.
Petzl & Schwertheim (2006) 14, r. 66: ὥςτε ςυντελεῖςκαι τὸν ἀγῶνα ἐπ᾿ αὐτῆσ τῆσ κατὰ τὸν ᾿Αττικὸν
χρόνον, ἐν ᾗ μζχρι νῦν ςυνετελζςκθ.
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Loc. cit. 12, r. 62: μετὰ δὲ τὰ ᾽Ολφμπια ῎Ιςκμια ἔςτω, μετὰ δὲ ῎Ιςκμια ῾Αδριάνεια.
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Loc. cit. 14, r. 66-67: μετὰ δὲ Πανακιναια Ζμυρναῖοι ἀγζτωςαν.
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Loc. cit. 14, r. 69: εἶτα ἐκεῖκεν ἐπὶ Πφκια οἱ ἀγωνιςταὶ καὶ ῎Ιςκ<μ>ια, τὰ ἐπὶ Πυκίοισ.
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Ephese, de laatste wedstrijd uit de Klein-Aziatische tour, meteen op weg naar Griekenland,
waar ze in augustus-september en gedurende het najaar konden deelnemen aan de
Pythische en de Isthmische spelen. Beide laatstgenoemde festivals behielden derhalve hun
reguliere data en vonden in mijn optiek gewoon in het derde jaar van de Olympische cyclus
plaats.
Voor Schwertheim is een dergelijke reconstructie van de wedstrijdkalender niet
mogelijk, omdat hij er van uitgaat dat de Panathenaia ten tijde van Hadrianus nog altijd in de
zomer plaatsvonden. Hadrianus lijkt dat zelf te impliceren, wanneer hij nadrukkelijk stelt dat
dit Atheense festival moet eindigen op een tot dan toe door de Attische kalender
voorgeschreven dag (μετὰ δὲ Νζμεια Πανακιναια, ὥςτε ςυντελεῖςκαι τὸν ἀγῶνα ἐπ᾿ αὐτῆσ
239
τῆσ κατὰ τὸν ᾿Αττικὸν χρόνον). Dit wil a priori echter niet zeggen dat die datum in 134 n.
Chr. nog altijd overeenstemde met de traditionele datum van 28 Hekatombaion. Al eerder is
opgemerkt dat het aanpassen van wedstrijddata omwille van logistieke problemen
gedurende de keizertijd een normaal verschijnsel was, met name bij festivals die te maken
240
hadden met een teruglopende populariteit.
De Panathenaia kenden een lange geschiedenis die teruggaat tot de tijd van de
Peisistratiden (zesde eeuw v. Chr.). Gedurende de klassieke en de hellenistische periode
waren ze onmiskenbaar het belangrijkste religieuze festival van Athene, dat iedere vier jaar
op grootse wijze gevierd werd met sport- en muziekwedstrijden. De spelen gingen vergezeld
van een plechtige processie naar de Akropolis, waarbij het cultusbeeld van de godin Athene
241
van een nieuw gewaad (peplos) werd voorzien. Uit bewaard gebleven lijsten van winnaars
kan worden opgemaakt dat het festival in de tweede eeuw v. Chr. nog een grote
bloeiperiode doormaakte en aantrekkingskracht uitoefende op deelnemers uit de gehele
242
Griekse wereld.
Daarna moet het festival echter in verval geraakt zijn. Er wordt in bronnen uit de
243
eerste eeuw voor en na Christus niet of nauwelijks melding gemaakt van de Panathenaia.
Vermoedelijk was de opkomst van een prestigieus wedstrijdcircuit in Klein-Azië er debet aan
dat de spelen aan populariteit inboetten. Dit wordt weerspiegeld in het epigrafische
materiaal. Van alle overgeleverde overwinningscatalogi uit deze periode bevatten er slechts
vier een overwinning in de Panathenaeën. Veelzeggend is ook dat geen van deze behaalde
244
successen aan grote kampioenen toebehoorde. Pas in de loop van de tweede eeuw n. Chr.
worden er door atleten in hun eredocumenten weer met enige regelmaat zeges in dit
traditionele Atheense festival opgenomen. Dit verschijnsel moet mijns inziens in verband
worden gebracht met de reorganisatie van de Panathenaia die door Hadrianus aan het begin
van zijn regering ter hand is genomen. De keizer troostte zich – zoals bekend – vele
239

Zie noot 215.
De Nemeïsche spelen, hoewel onderdeel van de traditionele periodos, gingen aanvankelijk vooraf aan
de Pythische spelen en werden gehouden in de vroege zomer. Vanwege de opkomst van een prestigieus
wedstrijdcircuit in Italië en Epirus verloor het festival echter veel van zijn aantrekkingskracht en kreeg
het op een zeker moment (vermoedelijk aan het einde van de eerste eeuw n. Chr.) een nieuwe datum in
de maand december. De Olympische spelen van Antiochië ondergingen een vergelijkbaar lot. De
wedstrijd, die oorspronkelijk vanaf 4 oktober plaatsvond en dertig dagen duurde, werd in 181 n. Chr.
gereorganiseerd en vanaf dat jaar gedurende vijfenveertig dagen gehouden in de maanden juli en
augustus. Zie Libanius, Orationes 10, Johannes Malalas, Chronographia 9.290, 12.10.288-289 en Schenk
von Stauffenberg (1911) 412-443.
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De enige uitzondering wordt gevormd door de langeafstandsloper Titus Flavius Metrobius, de
Olympische kampioen van 89 n. Chr. (I.Iasos 107-109). Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 158.
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inspanningen om Athene weer in het brandpunt van de culturele belangstelling te brengen.
Naast de oprichting van het Panhellenion en het instellen van Panhellenia, Hadrianeia en
Olympieia behoorde daartoe ook het koesteren van belangrijke Atheense instituties. Voor
een filhelleen als Hadrianus moet het een pijnlijke constatering geweest zijn dat een eens zo
vooraanstaand festival als de Panathenaia in zijn tijd tot de marge van het Griekse
wedstrijdcircuit behoorde en qua status onderdeed voor de vele nieuwe spelen die met
name in Klein-Azië waren ingesteld.
Alleen drastisch ingrijpen kon hier een einde aan maken. Uit het eredocument van
Publius Aelius Aristomachos, een atleet die al enkele malen is aangehaald, wordt duidelijk
tot welke maatregelen Hadrianus uiteindelijk zijn toevlucht nam. Aristomachos won in 117 n.
Chr. ‘de eerste Panathenaia, waaraan een eiselastische status was gegeven door de
245
goddelijke Hadrianus’. De keizer gaf de Panathenaia op de eerste plaats meer aanzien
door het festival de status van een εἰςελαςτικὸσ ἀγϊν toe te kennen, hetgeen de winnaars
het recht gaf op een feestelijke intocht (εἰςζλαςισ) in de vaderstad. Dit was onder atleten
een veelgezocht privilege, net als belastingvrijstelling (ἀτζλεια) en pensioenen (ὀψϊνια) dat
246
waren, en festivals met dergelijke voorrechten konden op veel belangstelling rekenen.
Uit bovenstaande inscriptie blijkt ook dat Hadrianus zijn reorganisatie vergezeld
liet gaan van een nieuwe tijdrekening: vanaf 119 n. Chr. zou het festival worden gekoppeld
aan een ‘Panathenaeiden-era’. Deze is ook elders geattesteerd. Zo won Titus Aelius Aurelius
Menandros in 143 n. Chr. ‘het pankration bij de mannen tijdens de zevende editie van de
247
Panathenaia’. Het is de vraag waarom Hadrianus een nieuwe tijdrekening instelde. Zeker,
de opwaardering tot een hogere status moet een nieuw tijdperk hebben ingeluid voor de
Panathenaia, maar het is twijfelachtig of dat voldoende reden is geweest voor de
inauguratie van een nieuwe era. Er moeten mijns inziens meer factoren een rol hebben
gespeeld.
De Panathenaeën vonden traditiegetrouw in de zomer van het derde jaar van de
Olympische cyclus plaats, kort voor de Pythische spelen. Gedurende de keizertijd was er in
datzelfde jaar in Klein-Azië een succesvol wedstrijdcircuit ontstaan, bestaande uit de Koina
Asias in Smyrna, de Koina Asias/Augusteia in Pergamon en de Hadrianeia in Ephese.
Afgaande op het epigrafische materiaal werden deze festivals bijzonder goed bezocht en
oefenden ze een grote aantrekkingskracht uit op de beste atleten. Zoals eerder opgemerkt,
ging het met de Panathenaia in diezelfde periode daarentegen bergafwaarts. Het is niet
onwaarschijnlijk om een verband tussen beide ontwikkelingen te veronderstellen. In mijn
optiek moet het traditionele Atheense festival door toedoen van het Klein-Aziatische circuit
in de verdrukking zijn gekomen, hetzij door een overlapping van de festivaldata, hetzij door
het feit dat de atleten er na de slopende wedstrijden in Smyrna, Pergamon en Ephese geen
heil meer inzagen om een in hun ogen weinig prestigieus festival aan te doen, en daarom
direct doorgingen naar Delphi. In dat laatste geval voeren ook zij aan Athene voorbij, net
248
zoals de eerder gememoreerde atleten in 201 n. Chr. hadden gedaan.

245

I.Magn. 180, r. 9-11: Πανακιναια τὰ πρῶτα δοκζντα εἰςελαςτικὰ ὑπὸ κεοῦ Ἁδριανοῦ. Het jaar 119 n.
Chr. is afgeleid van andere dateerbare overwinningen uit de tekst. Zie hiervoor hoofdstuk 2, waarin de
carriere van Aristomachos onderwerp van discussie zal zijn. Diens inscriptie werd overigens rond 140 n.
Chr. opgesteld, na de vergoddelijking van Hadrianus.
246
Vitruvius, 9. proloog 1, Plinius, Epistulae 10.118-119. Zie ook Spawforth (1989) 193-194.
247
CIG 2810b (= Moretti, 1953, no. 72), r. 22-24: ἑβδόμῃ Πανακθναΐδι Πανακιναια ἀνδρῶν πανκράτιν
πρῶτον ᾽Αφροδειςιζων. Voor meer voorbeelden van de nieuwe tijdrekening, zie Follet (1976) 331-333.
248
Cf. noot 195. Het antwoord van Septimius Severus en Caracalla op de officiële klacht van de archont
Cocceius Timasarchos is niet overgeleverd. In een vergelijkbaar geval had keizer Marcus Aurelius ten
gunste van een klagende magistraat geoordeeld en de betreffende atleten met zware straffen gedreigd.
Zie hiervoor Oliver (1989) nos. 188, 245. Een fragmentarisch overgeleverde passage uit de nieuwe tekst
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Er stond Hadrianus vervolgens niets anders te doen dan de datum van de Panathenaia aan
te passen, waardoor het festival beter aan zou sluiten bij het reisschema van de atleten.
Door de wedstrijd van de zomer naar het voorjaar te verplaatsen, stelde hij hen nu in staat
om zonder problemen aan zowel de Panathenaeïsche als aan de Pythische spelen mee te
doen. Tussen beide Griekse festivals bleef dan voldoende ruimte en (reis)tijd beschikbaar
voor het bovengenoemde Klein-Aziatische wedstrijdcircuit. Dit alles resulteert in de
volgende reconstructie van het derde kalenderjaar, die mijns inziens meer dan die van
Schwertheim recht doet aan de betreffende passage uit de tekst van Hadrianus:
Jaar

Festival

Plaats

Datum

Jaar 2 (slot)

Nemea

Argos

eind december

Jaar 3

Panathenaia

Athene

voorjaar (maart?)

Koina Asias

Smyrna

half april

Koina Asias/Augusteia

Pergamon

eind mei

Hadrianeia

Ephese

begin juli

Pythia

Delphi

eind augustus

Isthmia

Korinthe

herfst

15 dagen reistijd

249

15 dagen reistijd

In mijn optiek vonden alle ter discussie staande festivals in hetzelfde (derde) jaar plaats. Met
een dergelijke interpretatie vervalt niet alleen de door Schwertheim gerezen problematiek,
maar tegelijkertijd is het derde kalenderjaar daarmee qua wedstrijddichtheid en
festivalspreiding ook meer in overeenstemming met de twee voorgaande jaren.
Het bewijs voor een voorjaarsdatum van de Panathenaia is echter schaars. Op
voorhand zou bezwaar gemaakt kunnen worden tegen een verandering van de datum door
te wijzen op de religieuze inkadering van het festival. De Panathenaeïsche spelen vonden
van oudsher in juli plaats, ter viering van de geboortedag van de stadsgodin Athena Polias.
Het festival culmineerde in een processie te harer ere, waarin de gehele Atheense
burgerbevolking een rol speelde. Het geheel van rituelen, offers en festiviteiten dat met de
tocht van de Kerameikos naar de Akropolis gepaard ging, was derhalve iedere keer weer een
250
gebeurtenis van cruciaal belang voor de polis Athene. Met zekerheid valt te zeggen dat dit

uit Alexandria Troas zinspeelt overigens ook op maatregelen tegen atleten die niet deelnamen aan de
door Hadrianus gedecreteerde wedstrijden. Zie hiervoor Petzl & Schwertheim (2006) 14, r. 78-81.
249
De tocht van Athene naar Smyrna kon in drie dagen worden afgelegd. De terugreis van Ephese naar
Delphi zal iets langer in beslag genomen hebben, vermoedelijk vijf à zes dagen. Zie hiervoor Casson
(1974) 150-152. Kennelijk werd er door Hadrianus een ruime termijn gehanteerd, waarin onvoorziene
omstandigheden (vertragingen, logistieke problemen) verdisconteerd werden.
250
Zie bijvoorbeeld Osborne (1994).

79

het geval was in de klassieke en de hellenistische periode. Over de situatie in de keizertijd
251
bestaat echter minder duidelijkheid.
Op basis van het epigrafische materiaal kan wel gesteld worden dat het sportieve
aspect van de Panathenaia in de eerste eeuwen van onze jaartelling aan belang en
aantrekkingskracht inboette. Dit heeft Hadrianus in mijn optiek doen besluiten het festival
naar een ander tijdstip te verplaatsen. Het is onduidelijk wat de gevolgen hiervan zijn
geweest voor de jaarlijkse religieuze processie. Vond deze nu ook in het voorjaar plaats of
behield ze haar traditionele datum van 28 Hekatombaion? Een weinig bekende vierdeeeuwse bron lijkt aan te geven dat het festival in zijn geheel enkele maanden naar voren
verschoven is. Het gaat om Oratio 47 van de Griekse sophist Himerius (315-386 n. Chr.),
waarin hij onder meer een levendige beschrijving geeft van de wijze waarop het
252
Panathenaeïsche ‘schip’ zich een weg baant over de Atheense agora. De titel van de
redevoering geeft mogelijkerwijs uitsluitsel over de nieuwe datum van het festival: ‘Aan
Basilius, tijdens de Panathenaia, aan het begin van de lente’ (Εἰσ Βαςίλειον Πανακθναίοισ
ἀρχομζνου τοῦ ἔαροσ).
Himerius’ vertoog behoort tot het genre van de prosphonetikos, een toespraak aan
het adres van een hoogwaardigheidsbekleder. Hoewel dergelijke teksten vol zitten met
retorische vleierij en feitelijk niets meer zijn dan een langgerekte lofzang, verwijzen ze altijd
253
naar een gebeurtenis die werkelijk heeft plaatsgevonden. In dit specifieke geval gaat het
254
om een welkomstwoord gericht aan Basilius, de nieuwe provinciegouverneur van Achaia.
Diens aankomst in Athene viel samen met een viering van de Panathenaia, die volgens
Himerius plaatsvonden ‘aan het begin van de lente’ (ἀρχομζνου τοῦ ἔαροσ). Er kan geen
twijfel bestaan over het jaargetijde waarop de gebeurtenissen betrekking hebben, want het
255
eerste deel van de redevoering (§2-6) bevat talloze verwijzingen naar het voorjaar.
Een aantal geleerden heeft zich in het verleden uitgesproken tegen het letterlijk
nemen van de titel van de redevoering. Zij zien – op verschillende gronden – geen reden om
aan te nemen dat de Panathenaeïsche spelen werkelijk ooit in een andere periode dan de
256
zomer hebben plaatsgevonden. John Leopold heeft zich echter terecht de vraag gesteld of
het voorstelbaar is dat Himerius een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Hij bracht immers
een groot deel van zijn leven in Athene door en was goed op de hoogte van het reilen en
zeilen binnen de stad. Om met de woorden van Leopold te spreken: ‘*Himerius+ was a longtime resident of Athens and a member of its intellectual and civic elite; his account is almost
257
certainly that of an eyewitness’. Hij stelt mijns inziens dan ook terecht dat er geen enkele
reden is om te twijfelen aan Himerius’ getuigenis. Maar wil dat ook zeggen dat de
Panathenaia daadwerkelijk iedere vier jaar in het voorjaar plaatsvonden? Leopold vindt van
niet. Hij stelt dat er sprake is van een bijzondere gelegenheid, waarbij het festival voor één
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Moderne geleerden (zie noot 241) hebben niet of nauwelijks geschreven over de Panathenaia in de
Romeinse periode. Mogelijkerwijs discussie bij Shear (2001), non vidi. Het betreft een ongepubliceerde
dissertatie.
252
Himerius, Oratio 47 (ed. Colonna) 12-16.
253
Leopold (1985) 121-122.
254
Barnes (1987) 217-218 identificeert diezelfde Basilius als de latere praefectus urbi van Rome in 395 n.
Chr.
255
E.g. § 3: ‘Nu is het werkelijk lente, mijn kinderen, nu kan ik het seizoen voelen’ (νῦν ἔαρ, ὦ παῖδεσ, ὡσ
ἀλθκῶσ · νῦν ἐγὼ τῆσ ὥρασ αἰςκάνομαι).
256
Wellauer (1899) 23 en Deubner (1932) 35 doen Himerius simpelweg af als een onbetrouwbare
auteur. Keil (1907) 554-556 ontkent dat de gebeurtenissen in de lente worden gesitueerd, terwijl – meer
recenter – Follet (1976) 361 heeft beweerd dat de titel van de redevoering een latere en onjuiste
toevoeging is.
257
Leopold (1985) 121.
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keer werd verplaatst om samen te vallen met de aankomst van de nieuwe
258
provinciegouverneur.
Ik geloof echter niet dat het om een eenmalige verplaatsing gaat. In mijn optiek
beschrijft Himerius een reguliere viering van de Panathenaeïsche spelen, die teruggaat tot
de kalenderhervorming van Hadrianus en die tot in de vierde eeuw n. Chr. was blijven
voortbestaan. In tegenstelling tot wat Leopold beweert, is er niets uitzonderlijks aan de wijze
waarop het festival in de redevoering naar voren komt. Hij stelt dat Himerius nergens
expliciet vermeld dat het gebruikelijk was om de Panathenaia in de lente te houden, maar
waarom zou de auteur melding moeten maken van een gegeven dat door zijn tijdgenoten en
lezerspubliek als vanzelfsprekend werd beschouwd? Zowel Himerius’ redevoering als het
eerder gememoreerde epigrafische materiaal wijzen er naar mijn mening op dat de
Panathenaeïsche spelen, vanaf de vroege regering van Hadrianus, in het voorjaar werden
259
gehouden, waarschijnlijk in de maand maart.
Het vierde jaar van een Olympiade
Met die constatering is de indeling van het derde kalenderjaar duidelijk geworden. Over het
vierde jaar van de Olympische cyclus bestaat echter veel minder zekerheid. De tekst van
Hadrianus biedt op dit punt weinig aanknopingspunten, aangezien in het resterende deel
van de inscriptie een (opvallend) klein aantal festivals genoemd wordt: de Κοινὰ ᾿Αχαιῶν καὶ
260
᾿Αρκάδων in Mantineia, de ᾿Ολφμπεια en de Πανελλινια, waarvan al eerder is komen vast
te staan dat ze plaatsvonden na afloop van de Balbilleia in Ephese en voorafgaand aan de
traditionele Olympische spelen in Olympia.
De betreffende passage wekt de indruk niet de pretentie te hebben volledig te
261
zijn.
Voor een tijdsspanne van meer dan een jaar worden namelijk slechts twee
wedstrijden opgevoerd, één in Mantineia en één in Athene. Niet alleen staat de
wedstrijddichtheid van het vierde jaar daarmee in scherp contrast met de drie voorgaande
jaren, maar minstens zo opvallend is het ontbreken van de Nemeïsche spelen. Uitgaande van
een tweejaarlijkse cyclus zou er in het vierde jaar een editie van dit festival op het
programma moeten hebben gestaan, ofwel in het voorjaar dan wel – naar analogie met de
eerder gememoreerde verschoven viering die plaatsgreep in het post-Olympische jaar – in
de maand december.
Het is nu de vraag waarom de Nemea niet genoemd worden. Als zijnde een
wedstrijd die onderdeel uitmaakte van de ἀρχαία περίοδοσ ligt het niet voor de hand te
veronderstellen dat de sinds de zesde eeuw v. Chr. geheiligde termijn van twee jaarop enig
moment is doorbroken en vervangen is door slechts één viering per vier jaar. In mijn optiek
ligt het antwoord eerder besloten in de aard van het document uit Alexandria Troas. Het
betreft hier naar alle waarschijnlijk niet een naar absolute volledigheid strevende kalender,
maar veel meer een knelpuntenlijst waarvoor Hadrianus een oplossing heeft gezocht. Zoals
eerder gezegd moet de sterke toename van het aantal festivals ertoe hebben geleid dat de
wedstrijdkalender overvol raakte en dat bepaalde spelen in de knel raakten, hetgeen
verstrekkende gevolgen had voor zowel de organisatie als voor de deelnemers. Dit bracht
258

Loc. cit., 123-124.
Hoewel de getuigenis van Himerius alleen als bewijs voor zijn eigen tijd kan worden gebruikt, lijkt de
specifieke inkadering van de Panathenaia in de bovengenoemde derde-eeuwse overwinningscatalogus
(zie noot 232) er duidelijk op te wijzen dat hij inderdaad naar een al lang bestaande traditie verwees.
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Met dit festival wordt naar alle waarschijnlijkheid verwezen naar de Olympische spelen van Athene.
Het is opvallend dat deze in praktisch alle overgeleverde inscripties niet als ᾽Ολφμπια, maar als
᾽Ολυμίεια of (veelvuldiger) ᾽Ολυμπεῖα worden aangeduid. Dit feit werd opgemerkt door Kounatsouli
(1953) 96-97 en Drew-Bear (1972) 211.
261
Petzl & Schwertheim (2006) 14, r. 70-71: καὶ τὰ ἐν Μαντινείᾳ Κοινὰ ᾿Αχαιῶν καὶ ᾿Αρκάδων, εἶτα
᾿Ολφμπεια. ἐν τῷδε ἔτει Πανελλινια ἐπιτελεῖται.
259
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afgevaardigden van de vereniging en gezanten uit de verschillende steden en provincies
ertoe een overleg met de keizer te beleggen, waarbij men de gerezen problemen kon
aankaarten en oplossingen kon aandragen.
Het lijkt er sterk op dat de kalenderindeling van het vierde jaar – in tegenstelling
tot de voorgaande jaren – niet of nauwelijks knelpunten opleverde en derhalve geen nadere
aandacht van Hadrianus behoefde. Dat zou de geringe informatiedichtheid van dit deel van
de tekst verklaren. Op de Nemeïsche spelen (en zeer waarschijnlijk de hierop aansluitende
262
Halieia op Rhodos ) na vonden er doorgaans ook geen festivals plaats die tot de top van de
wedstrijdladder behoorden. Er is dan ook voldoende reden om aan te nemen dat in jaar vier
enkele wedstrijdcircuits uit de periferie van de Griekse agonistiek werden afgewerkt. Zo
heeft Jean-Yves Strasser enkele jaren geleden trachten aan te tonen dat de wintermaanden
volgend op de Pythische spelen het domein waren van een Egyptische tour. Hij liet zien dat
een drietal Alexandrijnse festivals, te weten de Sebasta, de Hadrianeia Philadelpheia en de
Seleukeios, in kort tijdsbestek achter elkaar plaatsvonden tussen december 175 n. Chr. en
263
het voorjaar van 176 n. Chr. Dit circuit zou in de loop van de derde eeuw n. Chr. verder
zijn uitgebreid. Recentelijk heeft diezelfde Strasser gesteld dat in die periode een viertal
andere festivals zich bij de bestaande Egyptische tour hebben gevoegd, namelijk de Olympia
264
in Alexandrië, de Antinoeia en de Kapitolia in Antinoupolis en de Paneia in Panopolis.
Dit gegeven zou betekenen dat de atleten gedurende de winterperiode van het
265
De mogelijkheid tot een
vierde jaar ten minste vier maanden in Egypte verbleven.
dergelijk langdurig verblijf (het is niet anachronistisch om hier te spreken van
‘overwinteren’) werpt tegelijkertijd enig licht op een kwestie die eerder in dit hoofdstuk ter
sprake kwam: in welke mate voorzag de wedstrijdkalender in de seizoensgebonden
beperkingen die aan het antieke scheepvaartverkeer waren gesteld? Uitgaande van het
theoretische geval waarin een atleet na de Pythische en de Isthmische spelen (zomer/herfst
jaar 3) besloot naar Egypte af te reizen – om vervolgens in de lente van het vierde jaar weer
te vertrekken naar Griekenland en Klein-Azië – valt de periode van de Egyptische tour
grotendeels samen met de tijd waarin volgens Vegetius (zie noot 45) de zeevaart werd
ontraden. Hij zou dan op één van de laatste graanschepen of vrachtvaarders vanuit Korinthe
zijn meegevaren naar Alexandrië, en na daar en in de rest van het land aan verschillende
spelen te hebben deelgenomen, aan het begin van het nieuwe vaarseizoen weer naar het
gebied rond de Egeïsche Zee te zijn teruggekeerd.
Uit de wedstrijdkalender van Hadrianus rijst een vergelijkbaar beeld op. Wanneer
namelijk gekeken wordt naar de momenten waarop de atleten zich over grote afstanden
dienden te verplaatsen, dan valt op dat dit voornamelijk plaatsgreep op de momenten in een
jaar waarop de reis- en weersomstandigheden dit met enige zekerheid toelieten (zie kaart
2.3):
262
Schol. Pind., Ol. 7 147c (ed. Drachmann I, 230, r. 2-6) geeft aanleiding om een nauwe tijdsrelatie te
veronderstellen: τελεῖται δὲ [Halieia+ μθνὸσ Γορπιαίου εἰκοςτῇ τετάρτῃ ἡμζρᾳ. ἀπζχει δὲ τῶν Νεμζων
ἡμζρασ ἕξ (‘*de Halieia] worden gevierd op de vierentwintigste van de maand Gorpiaios, zes dagen
verwijderd van de Nemeïsche spelen’). Over het algemeen wordt aangenomen dat er een tijdsspanne
van zes dagen tussen beide festivals zat, waarbij de Nemea voorafgingen aan de Halieia. Zie hiervoor
Perlman (1989) 57-59.
263
Strasser (2003) 295-296. Hij baseert zich op de chronologisch geordende zegecatalogus van de
pankratiast Marcus Aurelius Demostratos Damas, waarin de drie bovengenoemde festivals achterelkaar
worden opgesomd.
264
Strasser (2004-2005) 434-439.
265
Daarmee is niet gezegd dat dit voor alle atleten gold. Gezien de lage status van de genoemde spelen,
die valt af te lezen aan het gebrek aan ‘grote namen’ onder de overwinnaars, ligt het niet voor de hand
te veronderstellen dat de grote kampioenen normaal gesproken de moeite namen om naar Egypte af te
reizen. Ik wil hier alleen illustreren dat de mogelijkheid bestond om in het vierde jaar aan een Egyptische
tour deel te nemen.
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Figuur 2.6 – Momenten van verplaatsing per schip over grote afstanden
Jaar

Traject

Tijdstip

I

Ephese-Athene

I

Athene-Tarentum

II

Neapolis-Nikopolis

III

Athene-Smyrna

III

Ephese-Delphi

augustus

III

Korinthe-Alexandrië (?)

oktober

IV

Alexandrië-noordwaarts

medio maart

266

medio april
267

december
september

268

april

Met uitzondering van de oversteek van Athene naar Tarentum, die in december plaatsvond,
vonden alle scheepsbewegingen over grote afstand plaats binnen het (min of meer) veilig
269
geachte vaarseizoen.
Dit kan geen toeval zijn en moet betekenen dat men bij het
samenstellen van de wedstrijdkalender duidelijk rekening hield met de (on)mogelijkheden
van het antieke reisverkeer. De wetenschap dat bijna de voltallige agonistische
gemeenschap (deelnemers, verenigingsofficials, toeschouwers) op dergelijke momenten
scheep ging, moet ertoe geleid hebben dat men de gevaren van een dergelijke
grootscheepse verplaatsing heeft willen minimaliseren.
Over de verdere invulling van het vierde kalenderjaar kan – bij gebrek aan
substantiële bronnen – alleen worden gespeculeerd. Naast een Egyptische tour moet er ook
een Macedonisch circuit zijn geweest, al is het niet duidelijk of dit in het vierde of in het
eerste jaar van de Olympische cyclus plaatsvond. Het karige bewijsmateriaal is niet
eenduidig. Op basis van het eredocument van de eerder gememoreerde vijfkamper (zie noot
232) lijkt het er op dat dit circuit na afloop van de Olymp(i)eia van Athene, dus in het eerste
kalenderjaar, op het programma stond, aangezien de inscriptie als volgt besluit: καὶ μετὰ τὰ
270
λύμπεια νεικήςαντα τοὺσ ἐν Μακε*δο+νίᾳ ἀγῶνασ. Om welke wedstrijden het in dit geval
gaat, wordt niet expliciet vermeld.

266

Na afloop van de Balbilleia in Ephese vertrokken de atleten naar Athene om daar aan de Panhellenia
deel te nemen.
267
De Atheense Hadrianeia werden gevolgd door de Eleusinia in Tarentum.
268
De Panathenaia openden het derde kalenderjaar, waarna vervolgens werd overgestoken naar KleinAzië voor het prestigieuze wedstrijdcircuit van Smyrna, Pergamon en Ephese.
269
Het traject tussen Italië en west-Griekenland, over de Ionische Zee, moet echter in december zonder
al te grote problemen kunnen zijn afgelegd.
270
I.Eph. 2072, r. 17-18. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 2.
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Kaart 2.3 – Momenten van verplaatsingen per schip over grote afstanden
84

In diverse ere-inscripties uit de keizertijd wordt melding gemaakt van festivals in Beroia en
Thessaloniki. In de laatstgenoemde stad vonden rond het midden van de derde eeuw n. Chr.
voor de eerste maal Pythia plaats. Uit een bewaard gebleven lijst met overwinnaars kan
worden opgemaakt dat het festival voor de vierde maal werd gehouden in 252 n. Chr. en
271
derhalve drie voorgaande edities had beleefd in 240, 244 en 248 n. Chr. , telkenmale in het
vierde jaar van de Olympische cyclus. Het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat de Pythia
van Thessaloniki bewust in dat tijdsslot werden ingekaderd om zo aan te sluiten bij reeds
bestaande spelen in de regio.
In mijn optiek moet er in datzelfde vierde jaar wellicht ook ruimte zijn geweest
voor het festivalcircuit van de Levant, met wedstrijden in Cilicië, Syrië en Palestina. De
inscripties van Titus Aelius Aurelius Menandros en Aurelius Septimius Eirenaios, die aan het
begin van dit hoofdstuk ter sprake kwamen, laten zien dat er ook in deze streken een
wijdvertakt festivalnetwerk bestond. Beide atleten waren weliwaar succesvol in de grote
wedstrijden, maar behaalden het merendeel van hun overwinningen bij (prijs)spelen in de
272
De schaarse verwijzingen naar dergelijke ἀγῶνεσ ταλαντιαῖοι
Levant (zie kaart 2.2a).
maken het echter onmogelijk om enige uitspraken te doen over hun festivaldata.
Er is meer bekend over de Olympische spelen in Antiochië. Dit heilige kransfestival,
dat overigens pas in 520 n. Chr. werd afgeschaft, vond in de derde eeuw n. Chr. in het vierde
273
jaar van de cyclus plaats, gedurende vijfenveertig dagen in juli en augustus. Het is – naar
analogie met bijvoorbeeld de westelijke tour in het tweede jaar – aannemelijk te
veronderstellen dat het voorafgegaan en gevolgd werd door wedstrijden in naburige steden.
Hoewel concreet bewijsmateriaal voor deze stelling ten aanzien van de Olympia ontbreekt,
wijzen enkele chronologisch geordende overwinningscatalogi wel degelijk op het bestaan
van een regionaal wedstrijdcircuit in deze contreien. Een langeafstandsloper uit Tralleis
274
noemt achtereenvolgens zeges in Antiochië (bij de Eukrateia), Tarsus en Anazarbos. Een
275
Ephesische atleet won eerst in Tarsus en daarna in Anazarbos. Een andere hardloper,
vermoedelijk uit Rhodos, zegevierde in Antiochië en Laodikeia (Syrië) en vervolgens in
276
Tarsus. Dit doet vermoeden dat de spelen in Syrië en Cilicië op elkaar volgden, hetgeen
gezien de geografische nabijheid van bovengenoemde steden goed voorstelbaar is. Voor de
atleten zou een dergelijke opeenvolging betekenen dat ze aan alle festivals in de regio
konden deelnemen en slechts betrekkelijk weinig tijd en moeite kwijt waren aan reizen.
Al eerder werd gerefereerd aan het feit dat het in sommige steden (o.a. Ephese,
Antinoupolis, Alexandrië) gebruikelijk was om de verschillende festivals in kort tijdsbestek te
laten afwerken. Net als in Alexandrië vonden ook in Antiochië drie festivals achterelkaar
plaats. Dit kan worden afgeleid uit de ere-inscriptie (derde eeuw n. Chr.) van de vijfkamper
Demetrios uit het Cypriotische Salamis. Hij won ‘in Antiochië achtereenvolgens de
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IG X 2.38, r. 9: ῎Ετουσ δπσ´ εβ(αςτοῦ) τοῦ υ´. Het augusteïsche tijdvak, waarvan nu het 286ste jaar
was aangebroken, begon op 2 september 31 v. Chr. met de slag bij Actium. De Pythia moeten
waarschijnlijk in het najaar of in de winter gehouden zijn. Voor een analyse van dit festival, zie Robert
(1938) 53-62.
272
Hierbij moet worden opgemerkt dat beiden in hun eredocumenten niet streefden naar volledigheid
en slechts melding maken van een select deel van hun overwinningen. Verloren wedstrijden worden
vanzelfsprekend ook niet vermeld. Derhalve moet het wedstrijdcircuit van de Levant omvangrijker zijn
geweest dan uit hun testimonia naar voren komt. Menandros stelt zich ten aanzien van zijn overige
zeges tevreden met de mededeling gewonnen te hebben ‘καὶ πλείςτουσ ἄλλουσ ἀγῶνασ’.
273
Downey (1939), Liebeschuetz (1972) 136-140.
274
I.Tralleis 117, r. 2-8: νικήςασ ἀγῶ*ν+ασ ἱεροὺσ τοὺσ ὑπογεγραμέ*ν+ουσ· Ἀντιόχειαν τὸν Εὐκράτουσ
παίδων δόλιχον, καὶ προςβὰσ ἐν Σ̣αρςῷ κατὰ τὸ ἑξῆ<σ> πεντάκι ἀν*δ+ρῶν δόλιχον, Ἀνάηαρβον ἀν*δ+ρῶν
δόλιχον δίσ.
275
CIG 2981 (= I.Eph. 1611), r. 13-14.
276
SER 67.
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Hadrianeia, de Kommodeia en de wedstrijd van Eukrates’. Door die spelen rond één en
dezelfde datum te programmeren, werd de aantrekkingskracht van het Syrische circuit
vergroot. Dit was waarschijnlijk de enige manier om de betere atleten naar het gebied te
lokken, aangezien de wedstrijdkalender het de meest succesvolle onder hen slechts éénmaal
per vier jaar toestond zich naar de Levant te begeven. De talloze festivals die in de overige
jaren werden georganiseerd, zullen om die reden hoogstens een regionale uitstraling gehad
hebben en alleen de ‘mindere goden’ – zoals Menandros en Eirenaios – hebben
aangetrokken. Zij wisten dat ze bij de grote festivals in Italië, Griekenland en Klein-Azië geen
kans (meer) maakten en meenden nog wel succes te kunnen behalen in de minder
prestigieuze circuits.
De wijze waarop in hun beider overwinningscatalogi de prijsspelen zijn
gerangschikt, kan op twee manieren worden bezien. Op het eerste gezicht lijkt er een
geografisch principe te zijn gevolgd, waarin de behaalde zeges – uiteenlopend van
Nikomedia in Bithynië tot aan Gaza in Palestina – per streek worden opgesomd. Echter, in
het licht van wat hierboven is betoogd over de vorming van regionale wedstrijdcircuits is het
ook mogelijk om in delen van de betreffende inscripties een chronologische rangschikking
van de overwinningen te herkennen. Wanneer de verschillende zegereeksen van Menandros
en Eirenaios namelijk in kaart worden gebracht lijkt zich duidelijk een tournee met specifieke
278
Menandros won bijvoorbeeld
etappeplaatsen af te tekenen (zie kaart 2.4).
(achtereenvolgens?) in Mytilene, Adramyttion, Nikomedia, Nicaea, Prusa, Claudiopolis,
Ankyra en Pessinous. Vervolgens stak hij over naar het Nabije Oosten en won hij in
Damascus, Berytus, Tyrus, Caesarea Straton, Neapolis, Scythopolis en Gaza. Ook zijn overige
279
overwinningen laten zich in een reisroute vatten.
Hetzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de catalogus van Eirenaios, wiens
overwinningen hem voerden langs Askalon, Scythopolis, Sidon, Tripolis en Leucade. Na
diverse zeges in het noorden van Syrië ging hij naar het eiland Cyprus, waar hij
overwinningen in Salamis en Kition aan zijn palmares toevoegde, om van daaruit over te
steken naar Cappadocië (Caesarea Mazaka) en Lyaconië (Iconium). Na twee successen in
zuid-Italië en op de Peloponnesos besluit hij zijn erelijst met een circuit in Cilicië bestaande
280
Eirenaios lijkt gedurende zijn carrière
uit spelen in Aigai, Adana en Mopsouestia.
meerdere malen aan de festivaltour van de Levant te hebben deelgenomen. Bij een groot
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I.Anazarbos 25 (= SEG 12.512), r. 9-11: ᾽Αντιόχειαν κατὰ τὸ ἑξῆσ τὸν ῾Αδριάνειον καὶ τὸν Κομόδειον
καὶ τὸν Εὐκράτουσ. Deze zeges worden gevolgd door overwinningen in Anazarbos en Tarsus. Cf. SEG
27.843 (Hadrianeia en Eukrateia in Antiochië, met daarna een zege bij spelen in het Cilicische Adana),
Bean (1965) no. 149 (Hadrianeia en Eukrateia) en FD III 1:555 (Hadrianeia en Eukrateia).
278
W. Ameling (IK 27, 13-14) en Weir (2004) 138-139 huldigen dezelfde opvatting.
279
CIG 2.2810b, r. 34-47: Μιτυλι[νθν ἀν|δρῶν παν]κράτιν, ᾽Αδρα[μφττιον ἀνδρῶ]ν πανκράτιν, …… |³µ
[άνδ]ρῶν πανκράτιν, …… α ἀνδρῶν πανκράτιν, [Νεικομιδ]|ειαν ἀνδρῶν πανκράτιν, [Ν]εικζαν ἀνδρῶν
πανκράτιν, Προυςιάδα | ἀνδρῶν πανκράτιν, Κλαυδιόπολιν β´ ἀνδρῶν πανκράτιν, ᾽Ανκφ|ραν [τ]ῆσ
Γαλατίασ ἀνδρῶν πανκράτιν, Πεςςινοῦντα ἀνδρῶν παν|κράτιν, Δαμαςκὸν β´ ἀνδρῶν πανκράτιν,
Βθρυτὸν ἀνδρῶν παν|´:κράτιν, Σφρον ἀνδρῶν πανκράτιν, Καιςάρειαν τῆσ τράτωνοσ | ἀνδρῶν
πανκράτιν, Nζαν πόλιν τῆσ αμαρίασ ἀνδρῶν πανκράτιν, | κυκόπολιν ἀνδρῶν πανκράτιν, Γάξαν
ἀνδρῶν πανκράτιν, | Καιςάρειαν Πανιάδα β´ ἀνδρῶν πανκράτιν, ῾Ιερόπολιν ἀνδρῶν | πανκράτιν,
᾽Αναηαρβὸν ἀνδρῶν πανκράτιν, Μοψουεςτίαν ἀν|´µδρῶν πανκράτιν, Σρίπολιν τῆσ υρίασ ἀνδρῶν
πανκράτιν, | Φιλαδζλφειαν τῆσ ᾽Αραβίασ ἀνδρῶν πανκράτιν, Ζεῦγμα πρὸσ | τῷ Εὐφράτῃ ἀνδρῶν
πανκράτιν, Κιβφραν ἀνδρῶν πανκράτιν.
280
CIG 4472, r. 20-25: ταλαντιαῖοι· ᾽Αςκάλω(να), κυκόπολιν, ειδ[ῶ]να τρίσ, Σρίπο|λιν δίσ, Λευκάδα γ´
πυγμιν, δρόμον, ῾Ιερὰν πόλιν τρὶσ πυγμιν, | πάλθν, πανκράτιον, Βζροιαν δίσ, Ζεῦγμα δίσ, ᾽Απάμειαν
τρίσ, Χαλκίδα | πυγμιν, δρόμον, αλαμεῖνα τρίσ, Κίτι[ο]ν πυγμιν, πανκράτιον, Μάξακα β´ | Εἰκόνι[ον]
πυγμιν, δρόμον, ᾽Αντιόχειαν, Πάτρασ πυγμιν, δρόμον, Σάραντον πυγμιν, |²µ Αἰγαίασ β´, ῎Αδανα β´,
Μάμψαςτον β´.
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aantal wedstrijden heeft hij twee of drie zeges behaald, hetgeen aannemelijk maakt dat hij
281
meerdere malen langs eenzelfde voorgeschreven route is getrokken.

Kaart 2.4 - Reisroutes van Eirenaios en Menandros langs mogelijke wedstrijdcircuits in de
Levant
Na afloop van het festivalcircuit van de Levant begaven de atleten zich weer richting KleinAzië en Griekenland, waar aan het einde van het vierde jaar ongetwijfeld de Nemeïsche
spelen in Argos en de Halieia op het eiland Rhodos op het programma stonden. Eerder dat
jaar vond er vermoedelijk op de Peloponnesos een alternatief circuit plaats, dat begon met
een festival in Mantineia. Dit schaars geattesteerde festival volgde in de kalender van
Hadrianus op de Pythische en Isthmische spelen uit het einde van het derde jaar. Er moeten
281

Dit kan in een relatief korte tijdsspanne van enkele jaren zijn bereikt. In tegenstelling tot de heilige
spelen, die om de twee of de vier jaar werden gehouden, konden prijsspelen ieder jaar plaatsvinden.
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hieropvolgend nog een aantal wedstrijden hebben plaatsgevonden, want de tekst uit Troas
vervolgt met het noemen van de Olympische spelen van Athene, een festival dat weer in het
eerste jaar van de cyclus op het programma stond (τὰ ἐν Μαντινείᾳ Κοινὰ ᾽Αχαιῶν καὶ
᾽Αρκάδων, εἶτα ᾽Ολφμπεια).
Er zijn in ere-inscripties enkele aanknopingspunten te vinden voor een Griekse tour
in het vierde jaar. Diezelfde opeenvolging (Isthmia – Mantineia – Olymp(i)eia) is namelijk
terug te vinden in de al eerder aangehaalde chronologisch geordende catalogus van de
282
vijfkamper Menandros, die in die festivals verscheidene overwinningen behaalde.
Daaronder bevindt zich ook een zege in Sparta, een stad waarvan bekend is dat ze in de
283
keizertijd over een rijk agonistisch leven beschikte. De spelen van Mantineia en Sparta
284
worden in het epigrafische materiaal vaker na elkaar genoemd , hetgeen Antony
Spawforth ertoe bracht de gebruikelijke interpretatie van een regionale opsomming van
overwinningen in dergelijke catalogi in twijfel te trekken: ‘Timing was probably also a factor:
the ease, that is, with which an agonistes could fit a visit to a particular meeting into a longer
professional itinerary: it is probably not accidental, for instances, that victories at Mantinea
285
and Sparta are listed successively in several agonistic careers’. Mogelijkerwijs behoorden
tot dit circuit ook wedstrijden in Epidauros, Thebe, Lebadeia en Plataiai, die in verschillende
catalogi direct op elkaar volgen, maar waarvan niet bekend is wanneer ze precies
286
plaatsvonden. Alleen een grondige analyse van al het relevante epigrafische materiaal,
zowel betreffende atleten als musici, zal een goed beeld kunnen geven van de exacte
wedstrijdsamenstelling van het vierde kalenderjaar. Het staat echter buiten kijf dat er ook in
die periode verscheidene circuits moeten zijn afgewerkt.
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I.Eph. 2072, r. 15-16: Ἴςκμια ἐν Ἰςκμῷ τὸ γʹ, Μαντίνεια, Λακεδαίμονα τὸ βʹ, λυμπείεια ἐν Ἀκήναισ.
Zie hiervoor Cartledge & Spawforth (1989) 184-189. De voornaamste festivals van de stad waren de
Ourania (sinds 97/98 n. Chr), de Eurykleia (sinds 136/137 n. Chr.) en de Olympia Kommodeia.
284
E.g. IGR 4.1519, I.Smyrna 659.
285
Spawforth (1989) 195-196.
286
E.g. IG II2 3169/70, SEG 36.258, IG 7.49, FD III 1:550. Dit circuit zou dan een alternatief kunnen zijn
geweest voor atleten die niet naar de Levant wensten af te reizen.
283
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Conclusie
In dit hoofdstuk is getracht een beeld te schetsen van de geografische mobiliteit van de
atleten in de keizertijd. Ik hoop te hebben aangetoond dat de (on)mogelijkheden van het
antieke reisverkeer in hoge mate bepalend waren voor het sportieve leven van een atleet.
Diens carrièremogelijkheden waren sterk afhankelijk van diverse externe factoren, zoals de
klimatologische omstandigheden, de toestand van het wegennet en de beperkingen die aan
het scheepvaartverkeer gesteld werden. Atleten was er dan ook alles aan gelegen om hun
reistijd zo efficiënt mogelijk te besteden. Zij waren constant op zoek naar een manier
waarop in een kort tijdsbestek aan zoveel mogelijk festivals kon worden meegedaan. Hun
belangen kwamen daarbij overeen met die van de steden en bonden, die immers gebaat
waren bij een zo sterk mogelijk deelnemersveld bij hun spelen. De keizerlijke overheid, die
zich menigmaal geconfronteerd zag met financiele malversaties en onrust rondom de
287
organisatie van festivals (maar in diezelfde spelen ook mogelijkheden zag om, onder
andere, de keizercultus te versterken), wenste een strakke controle uit te oefenen op het
festivalwezen.
De oplossing was een wedstrijdkalender die regionaal geordend was, d.w.z. dat de
atleten in deze constellatie van gebied naar gebied trokken. Binnen een bepaalde regio
waren de wedstrijden gekoppeld aan een vast tijdstip, corresponderend met een specifiek
jaar uit de vierjarige Olympische cyclus. Afhankelijk van de ‘wedstrijddichtheid’ van een
provincie namen de atleten er één of meerdere malen per Olympiade aan festivals deel.
Voor de steden betekende dit dat hun festivals elkaar niet konden overlappen en geen
atleten aan elkaars deelnemersveld konden onttrekken.
Het bestaan van zo’n wedstrijdkalender werd lange tijd vermoed, maar kan door
de vondst van de inscriptie uit Alexandria Troas nu worden bevestigd. Keizer Hadrianus trad
in overleg met de theatersynode en stedelijke afgevaardigden, nadat er knelpunten waren
gerezen ten aanzien van de datum van diverse spelen. Hij stelde opnieuw vast wanneer de
voornaamste wedstrijden gehouden moesten worden en stuurde vervolgens een schrijven
naar alle betrokkenen, met de mededeling dat het beslotene op stèles diende te worden
288
opgetekend.
De door Hadrianus gedecreteerde wedstrijdvolgorde bleek overeen te komen met
de opeenvolging van festivals zoals die op basis van het overige epigrafische materiaal werd
vermoed. Hiermee is vast komen te staan dat chronologisch geordende
overwinningscatalogi een betrouwbare bron vormen voor de reconstructie van de
wedstrijdkalender van de keizertijd. Een vergelijking tussen de tekst van Hadrianus en de
inscriptie van een naamloze vijfkamper maakt dit overduidelijk. Inscripties waarin zeges per
leeftijdscategorie worden opgesomd en/of die de zinsnede κατὰ τὸ ἑξῆσ bevatten, kunnen
gebruikt worden als fundering van een raamwerk waarbinnen het mogelijk is om minder
bekende festivals (relatief) te dateren. Het eredocument van Marcus Tullius *…+ liet
bijvoorbeeld zien dat de Panhellenia, Olympia, Isthmia, Hadrianeia (Athene) en de Kapitolia
289
in die exacte volgorde op het programma stonden , hetgeen door de recente vondst werd
bevestigd. Uit de ere-inscriptie van de citer-speler Gaius Antonius Septimius Publius werd
287
Illustratief is in dit kader het (fictieve) betoog dat Maecenas in 29 v. Chr. volgens Cassius Dio (52.30)
gehouden heeft in het bijzijn van Augustus en Agrippa: ‘Ten tweede moeten de steden niet te veel geld
steken in onnodig veel of grote gebouwen of een groot aantal verschillende spelen, dit om te voorkomen
dat ze met zinloze uitgaven hun financiele positie in gevaar brengen en door onverstandige concurrentie
onderling ruzie krijgen’. De hier aangestipte problematiek heeft in werkelijkheid geen betrekking op de
tijd van Augustus, maar is een terugprojectie van de situatie uit Dio’s eigen tijd (3 e eeuw n. Chr.). Zie
voor deze passage uitvoeriger hoofdstuk vier.
288
Petzl & Schwertheim (2006) 16, r. 83-84: ταῦτά μου τα γράμματα ἐν ςτιλλαισ ἀναγραψάτωςαν αἱ
πόλεισ, παρ᾽ αἷσ οἱ ἀγῶνεσ οἱ διατεταγμζνοι ἄγονται, αἱ δὲ ςφνοδοι ἐν τοῖσ ἱεροῖσ τοῖσ ἑαυτῶν.
289
IG II2 3163, r. 5-6: νεικιςασ κατὰ τὸ ἑξῆσ Πανελλινια, ᾿Ολφμπια, Ἴςκμια, ῾Αδριάνεια ῾Ρϊμθ*ν+.
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duidelijk dat de Olympia in Smyrna plaatsvonden voor de Hadrianeia (Athene) en dat die
290
weer voorafgingen aan het Italische en west-Griekse circuit. Publius Aelius Aristomachos
won achtereenvolgens de Kapitolia, Sebasta, Aktia, Panathenaia, Koina Asias (Smyrna) en de
291
Isthmia. Ook deze beide opeenvolgingen zijn terug te vinden in de tekst van Hadrianus en
geven aan wat de pijlers waren waarop het systeem was gebaseerd.
Op basis van die gecombineerde informatie is er nu een instrumentarium
voorhanden dat ons in staat stelt om agonistische inscripties beter te doorgronden.
Chronologisch gerangschikte overwinningscatalogi kunnen met behulp van dit kader eerder
herkend worden, terwijl aanvullingen op verloren gegane delen van inscripties nu een
292
stevigere basis kunnen krijgen. Daarnaast is het nu mogelijk om de relatieve positie te
bepalen van festivals waarover verder niets is overgeleverd, zoals in het onderstaande geval.
Het betreft de catalogus van een naamloos gebleven hardloper uit Klein-Azië:

5

10

15

20

καὶ φέςιοσ καὶ Ἠλεῖοσ
νεικήςασ λύμπια ἐν
φέςῳ δίαυλον, λύμπια
ἐν Πείςῃ παίδων ςτάδιον, Διδύμεια ἐν Μειλήτῳ παίδων ςτάδιο*ν,+
Αὐγούςτεια ἐν Περγάμῳ ἀγενείων
ςτάδιον, Ἁδριάνεια ἐν φέςῳ ἀγεν*εί]ων ςτάδιον, κοινὰ Ἀςίασ ἐν άρδεςι*ν+
ἀγενείων ςτάδιον, Ἀπολλώνει*α+
Πύκια ἐν Ἱερᾷ πόλει ἀγενείων ς*τά]διον, Σραιάνεια ἐν Περγά*μῳ ἀγ+εν*εί]ων ςτάδιον, Βαρβίλλθα *ἐν +φέςῳ ἀ*γε+νείων ς<τ>άδιον, Σρα*ιάνεια ἐν+ Περ*γά]μῳ τὸ βʹ, φέςθα τὰ μεγάλ*α ἀν+δρῶ*ν δίαυ+*λ+ο̣ν, Ἁλεῖα ἐν Ῥόδῳ ἀνδρῶν *δίαυ+*λ+ον ὅπλον, Κόρθα ἐν άρδεςιν *δί]*α+υλον, Δεῖα ἐν Λαοδικείᾳ *δίαυ+λον, Νέμεα ἐν Ἄργει ἀν*δρῶν+
δίαυλον ὅπλον, Διδύμεια ἐν Μειλή293
τῳ ἀν*δ+ρ*ῶ+ν δίαυλ̣*ον ὅπλον?].

Op basis van het bovengenoemde raamwerk kan bijvoorbeeld worden aangetoond dat de
Didymeia (r. 4-5) van Milete na de Olympische Spelen (jaar 1) plaatsvonden, maar voor de
Hadrianeia in Ephese (halverwege jaar 3). De Koina Asias van Sardis (r. 8), de Apollonia
Pythia (Tralles, r. 9-10) en de Traianeia (Pergamon, r. 11) waren ingekaderd tussen diezelfde
Hadrianeia en de Balbilleia van Ephese en moeten derhalve in het derde of vierde jaar van
de cyclus gehouden zijn. Wanneer dergelijke vergelijkingen op grote schaal zullen worden
gemaakt, zal de kennis van het Griekse festivalwezen ten tijde van het keizerrijk sterk
toenemen en kan de wedstrijdkalender in nog meer detail worden gereconstrueerd.
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CIG 3208 (= IGR IV 1432), r. 6-9: μύρναν λύμπια τῇ ϛιʹ, Ἁδ̣ριάνια, Ῥώ̣μθν βʹ, Ποτιόλουσ βʹ, Νέαν
πόλιν γʹ, Ἄκτια βʹ, τὴν ἐξ Ἄργουσ ἀςπίδα, Νέμεα γʹ, πάντασ κακ’ ἑξῆσ.
291
I.Magn. 180, r. 6-12: κατὰ τὸ ἑξῆσ Καπετώλεια ἐν ῾Ρώμῃ, εβαςτὰ ἐν Νζᾳ πόλει, ῎Ακτια, Πανακιναια
τὰ πρῶτα δοκζντα εἰςελαςτικὰ ὑπὸ κεοῦ Ἁδριανοῦ, ἐν μφρνῃ κοινὸν Ἀςίασ, Ἴςκμια.
292
Het zou de moeite lonen om dit instrumentarium los te laten op het gehele agonistische corpus,
aangezien veel van het ons overgeleverde materiaal gecorrumpeerd is geraakt door aanvullingen die
iedere grond missen.
293
I. Eph. 1132. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 5.
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Wedstrijdkalender (c. 200 n. Chr.)
In het voorgaande is betoogd dat de wedstrijdkalender ten tijde van de keizertijd regionaal
geordend was. Op basis van het epigrafische materiaal kunnen de eerste drie jaren van de
Olympische cyclus met zekerheid gereconstrueerd worden. Wanneer deze gegevens op
kaart worden gesteld, laten zich duidelijk circuits herkennen. Over het vierde jaar bestaat
zoals gezegd minder duidelijkheid en de invulling daarvan is in zekere mate speculatief.

JAAR 1 (= kaart 2.5)
Festival

Plaats

Datum

Duur/bijzonderheden

Hadrianeia

Smyrna

4 januari

40 dagen, 2 dagen reistijd

Olympia

Smyrna

februari (?)

niet in kalender Hadrianus

Olympia

Ephese

half februari

Ephese

tot begin april

52 dagen voor beide

Augusteia

Pergamon

eind mei (?)

niet in kalender Hadrianus

Pythia

Tralleis

voorjaar (?)

alternatief voor Griekse tour?

Panhellenia

Athene

voorjaar

Olympia

Athene

juli

Olympia

Olympia

augustus

Isthmia

Korinthe

september

Eleusinia (?)

Athene/Eleusis

oktober

Hadrianeia

Athene

november

Balbilleia
294

294

In het eerste jaar vond tevens een viering van de Augusteia in Pergamon plaats. Uit de tekst van
Hadrianus is gebleken dat dit festival deel uitmaakte van het prominente Klein-Aziatische circuit dat
ieder derde jaar van de Olympische cyclus plaatsvond. Het bleef echter niet beperkt tot één editie. Net
als de Isthmische en Nemeïsche spelen vonden de Augusteia om de twee jaar plaats. Dit laat zich
opmaken uit de ere-inscriptie van de pankratiast Marcus Aurelius Asklepiades (IG 14.1102-1104).
Gedurende zijn carrière – die zich over zes jaren uitstrekte – wist deze atleet het festival in Pergamon
drie keer te winnen, hetgeen alleen mogelijk was bij een tweejaarlijkse cyclus. Dit verklaart ook waarom
de overwinningscatalogi van atleten over het algemeen meer zeges vermelden bij wedstrijden die
iedere twee jaar gehouden werden dan bij penteterische festivals. De worstelaar Marcus Aurelius
Hermagoras (IG 14.739) won tijdens een loopbaan van vergelijkbare duur bijvoorbeeld nergens meer
dan twee keer een prominent kransfestival, behalve bij de Nemeïsche spelen (3x) en de Augusteia van
Pergamon (4x).
Het lijkt erop dat de viering van dit laatstgenoemde festival in het Olympische jaar minder
prestige genoot dan de editie die in jaar drie plaatshad. De chronologisch geordende catalogi bevatten
namelijk meer verwijzingen naar de Augusteia van het prestigieuze wedstrijdcircuit van Klein-Azië. Waar
die editie met enige zekerheid tot de maand mei van het derde jaar van de Olympiade herleid kan
worden, is de informatie omtrent de datum van de eerdere Augusteia vele malen schaarser. Toch is een
relatieve datering op basis van het epigrafische materiaal mogelijk. Een fragmentarisch overgeleverde
palmares uit Smyrna (I.Smyrna 664) laat zien dat het festival plaatsvond na de Olympia van Ephese,
maar voorafgaand aan de Pythia in Tralleis. Dit festival vond halverwege het jaar plaats. Het is
waarschijnlijk te veronderstellen dat ook deze editie van de Augusteia zich aansloot bij een circuit van
Klein-Aziatische spelen, in dit geval bestaande uit de Hadrianeia en Olympia van Smyrna en de Olympia
en Balbilleia van Ephese.
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JAAR 2 (= kaart 2.6)
Festival

Plaats

Datum

Duur/bijzonderheden

Eleusinia (?)

Tarentum

januari

Kapitolia

Rome

half mei-12 juni

Eusebeia

Puteoli

half juni

Sebasta

Neapolis

half juli-13 augustus

Aktia

Nikopolis

vanaf 23 september

?

Patras

eind oktober

Aspis

Argos

november

Nemea

Argos

t/m 30 december

Festival

Plaats

Datum

Duur/bijzonderheden

Panathenaia

Athene

maart

15 dagen reistijd

Koina Asias

Smyrna

half april

40 dagen, 2 dagenr

40 dagen

JAAR 3 (= kaart 2.7)

reistijd
Augusteia

Pergamon

eind mei

40 dagen, 4 dagen
reistijd

Hadrianeia

Ephese

begin juli

Pythia

Delphi

eind augustus

Isthmia

Korinthe

herfst

Sebasta

Alexandrië

december

Festival

Plaats

Datum

Hadrianeia Philadelphia

Alexandrië

januari (?)

Seleukeios

Alexandrië

februari (?)

Koina Arkadia

Mantineia

voorjaar

Nemeïsche spelen

Argos

december

Halieia

Rhodos

kort hierna

40 dagen

JAAR 4 (= kaart 2.7)
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Kaart 2.5 – De wedstrijdkalender in het eerste jaar van de Olympische cyclus
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Kaart 2.6 – De wedstrijdkalender in het tweede jaar van de Olympische cyclus
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Kaart 2.7 – De wedstrijdkalender in het derde en vierde jaar van de Olympische cyclus
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Hoofdstuk 3

‘De enige van alle Grieken’. Atleten op recordjacht

‘Naast hem staan twee beelden van de Eleër Kapros, de zoon van Pythagoras, die op dezelfde
dag een krans ontving voor zowel het worstelen als het pankration. Deze Kapros was de
1
eerste mens [πρῶτοσ ἀνκρϊπων] die deze twee overwinningen wist te behalen.’
(Pausanias 6.15.10)
‘The Greek did not care for records, and he kept no records’
(E. N. Gardiner, Greek Athletic Sports and Festivals, 2)
Op 28 januari 2007 won de Zwitserse toptennisser Roger Federer voor de derde keer in zijn
ste
carrière de Australian Open. De finale was de 36 wedstrijd op rij waarin hij ongeslagen
bleef. Zo begon voor hem het nieuwe jaar zoals hij de twee voorgaande jaren geëindigd was:
als de onbetwiste nummer één van de wereld en hard op weg om alle bestaande records te
breken. In totaal zou hij maar liefst 237 weken onafgebroken op de eerste plaats van de
wereldranglijst staan, tot 18 augustus 2008. Bij de US Open van 2007 in New York bereikte
hij zijn tiende opeenvolgende grandslamfinale, een ongeëvenaarde prestatie in de
geschiedenis van het tennis. Zijn succesvolle campagne in 2006 – met een recordaantal van
17 toernooizeges – leverde hem in totaal 8.343.885 dollar op, een bedrag dat tot dan toe
nog nooit eerder door een professionele tennisser in één jaar verdiend was.
In totaal heeft Federer nu dertien grandslamtitels op zijn naam staan. Hij staat
daarmee tweede op de ranglijst aller tijden en heeft inmiddels de Amerikaanse
recordhouder Pete Sampras (veertien Grand Slams) in het zicht gekregen. Hij is de enige
tennisser aller tijden die zowel Wimbledon als de US Open vijfmaal op rij wist te winnen. Zijn
ongekende erelijst vertoont eigenlijk maar één smetje, namelijk het ontbreken van een titel
op Roland Garros. Met een overwinning in Parijs zou Federer niet alleen zijn palmares
compleet maken, maar ook een gooi kunnen doen naar het ultieme record: de Grand Slam.
De Australiër Rod Laver was de laatste die in 1969 alle vier de grandslamtoernooien in één
seizoen op zijn naam schreef. Enkel de Amerikaan Don Budge was hem in 1938 hierin
voorgegaan. In het proftennis leek het uitgesloten dat iemand in een jaar nog eens de
2
complete verzameling zou opeisen. Gezien zijn talent zou Federer (of zijn grote tegenstrever
Rafael Nadal) op korte termijn waar kunnen gaan maken wat door velen voor onmogelijk
werd gehouden.
De moderne sport wordt gekenmerkt door een sterke fascinatie voor dit soort
records, waarbij alle denkbare kwantificeerbare gegevens de moeite van het vermelden
3
waard lijken te zijn. Wedstrijdverslagen gaan regelmatig vergezeld van uitgebreide
statistieken waarin te lezen valt dat een of andere sporter de eerste is geweest die een
uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, of zich daarmee juist in een illuster rijtje voorgangers
geschaard heeft. Lange tijd waren het vooral de Amerikaanse profsporten (honkbal,
basketbal, ijshockey) die in dit opzicht het voortouw namen, maar sinds enige tijd wordt de
1
παρὰ δὲ αὐτὸν ἀνδριάντεσ δύο ἀνδρόσ εἰςιν Ἠλείου Κάπρου τοῦ Πυκαγόρου, πάλθσ τε εἰλθφότοσ καὶ
παγκρατίου ςτέφανον ἐπὶ ἡμέρασ τῆσ αὐτῆσ πρώτῳ δὲ γεγόναςιν ἀνκρώπων αἱ δύο νῖκαι τῷ Κάπρῳ
τούτῳ.
2
Het concept Grand Slam beperkt zich overigens niet alleen tot het tennis. In sporten als golf, worstelen
en snooker behelst de titel eveneens het winnen van de voornaamste toernooien, al dan niet in één
seizoen. Een dergelijke prestatie wordt in iedere betreffende tak van sport als het summum van een
carrière gezien.
3
Zie Guttmann (1978) 15-55.
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berichtgeving over een mondiale sport als voetbal ook gedomineerd door een eindeloze brij
4
van cijfers en getallen.
Er is vaak beweerd dat het nauwgezet bijhouden van sportresultaten een puur
modern verschijnsel is en dat hier in vroeger tijden geen sprake van was. De sporthistoricus
Allen Guttmann heeft het begrip ‘record’ ooit omschreven als: ‘… an unsurpassed but
presumably surpassable quantified achievement. This use of the term record, derived from
the phrase ‘the best recorded achievement’, first appeared in English in the mid-nineteenth
5
century.’ Hij kreeg bijval van zijn collega Richard Mandell, die in een recensie van een boek
over sport in de Oudheid het volgende opmerkte: ‘I claim that the sports record is a recent
innovation and a talisman for the idea of progress in a disciplined, industrialized meritocratic
6
mass society.’
Over de laatstgenoemde stelling valt mijns inziens te twisten, zeker wanneer in
zulke algemene termen over het begrip ‘record’ wordt gesproken. Er zijn immers vele
vormen van ‘ongeëvenaarde, maar te overtreffen prestaties’ onder die noemer te brengen.
Een typisch moderne vorm bestaat eruit sportieve prestaties in afstand en tijd te meten. Dit
type record maakte het mogelijk dat er in vele takken van sport een wereldwijde competitie
ontstond, waarbij bovendien heden en verleden in toenemende mate verstrengeld raakten
in de jacht op de aanscherping van records. De Grieken en Romeinen kenden een dergelijk
streven naar steeds snellere tijden en grotere afstanden niet. Het was voor hen van geen
belang of de meest recente Olympisch sprintkampioen nu harder had gelopen dan zijn
voorganger vier jaar eerder had gedaan. Alleen de overwinning telde, niet het tijdsbestek
waarbinnen die zege tot stand was gekomen.
Los van het feit dat het in de antieke wereld technisch gezien onmogelijk was om
tot een gedegen en accurate vorm van tijdswaarneming te komen, zou een chronometer in
de praktijk ook van weinig nut geweest zijn. Overal in de Griekse wereld werden namelijk
lokale afstandsmaten gebruikt, met als gevolg dat de stadia verschillende afmetingen
7
konden hebben en universele tijdsmetingen niet mogelijk waren. Bij een onderdeel als het
discuswerpen was het weliswaar goed mogelijk om de afgelegde afstand met enige precisie
vast te stellen, maar omdat de zwaarte van de discus per festival uiteenliep bestonden
8
‘baanrecords’ niet als zodanig.
4
Kranten en tijdschriften vullen hun katernen in toenemende mate met uiteenlopende informatie als
spelersbeoordelingen, het aantal ondernomen doelpogingen, corners en buitenspelsituaties.
Kenmerkend voor deze ontwikkeling is het feit dat er tegenwoordig bedrijven (en zelfs vakgroepen van
universiteiten) zijn die zich speciaal hebben toegelegd op het bijhouden en verstrekken van
sportstatistieken.
5
Guttmann (1990) 157.
6
Mandell (1992) 60-61, in een bespreking van W. Decker (1992), Sports and Games in Ancient Egypt
(New Haven). Die stelling werd nogmaals onderschreven in een recent boek dat nota bene was gewijd
aan ‘antike Rekorde’. Klynne & Klynne (2003) leggen in hun werk de Oudheid vanuit het heden records
op en gaan voorbij aan de discussie over de functie ervan in de Griekse en Romeinse wereld. Deze
werkwijze verklaart waarom ze (Vorwort, 10) stellen dat ‘Die geringe Zahl der Rekorde auf dem Gebiet
des Sports mag uns Heutige verwundern … Der moderne Ausdruck ‘Rekord’ soll übrigens im 19.
Jahrhundert in England geprägt sein; dort gab es die ersten Aufzeichnungen (records) von
Sportergebnissen’.
7
Het stadion van Olympia had bijvoorbeeld een afmeting van 192.28 meter, terwijl dat van Delphi
177.55 meter in lengte was. Zie voor meer antieke stadia en hun afmetingen Golden (2004) 157-159.
8
Er zijn weliswaar twee ‘afstandsrecords’ uit de klassieke periode bekend, maar hun betrouwbaarheid
moet ernstig in twijfel worden getrokken. De vijfkamper Phayllos uit Kroton zou aan het begin van de
vijfde eeuw v. Chr. bij het verspringen een afstand van 55 voet hebben afgelegd. De Spartaan Chionis
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Dit alles wil echter niet zeggen dat bijzondere verrichtingen binnen de Griekse atletiek geen
rol speelden in de competitiedrang van atleten. Integendeel, zij streefden er te allen tijde
naar om de successen van hun voorgangers te overtreffen door een unieke serie zeges neer
te zetten of als eerste en enige een specifieke prestatie te leveren. Dit wijkt in essentie
nauwelijks af van de wijze waarop een moderne topsporter als Roger Federer eeuwige roem
weet te verwerven. Het Grieks kent weliswaar geen exact equivalent voor het moderne
woord ‘record’, maar er bestond wel degelijk een terminologie voor het optekenen van
9
uitzonderlijke sportresultaten. In ere-inscripties wordt hier door middel van termen als εἷσ,
πρῶτοσ en μόνοσ (en varianten hierop) melding van gemaakt, terwijl antieke auteurs als
Pausanias en Philostratos in hun werken eveneens blijk geven van het feit dat bijzondere
prestaties op die wijze werden gememoreerd. Antieke atleten gingen er bijvoorbeeld prat op
de eerste uit hun stad of regio te zijn geweest die een bepaald festival had weten te winnen,
of vermeldden met trots dat zij de overwinningen van de mythologische sportheld Herakles
hadden geëvenaard.
In dit opzicht verschilde de antieke wereld niet van de moderne tijd, waarin ook
veel aandacht is voor een ander type record: wie is de eerste, jongste of oudste (aller tijden,
sinds atleet X of jaar Y) met de meeste ([opeenvolgende] winstpartijen, Olympische
medailles etc.)? In het restant van dit hoofdstuk zal ik trachten aan te tonen dat zulke
records een antieke pendant hadden. In de Romeinse keizertijd werden ze nauwgezet
bijgehouden en waren ze vaak bepalend voor de keuzes die een atleet gedurende zijn
carrière maakte.
Oud en nieuw
David Young heeft de overeenkomstige gedragingen van antieke en contemporaine atleten
op dit punt treffend geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden uit de moderne
Olympische geschiedenis. In 1984, bij de spelen van Los Angeles, werd alom verwacht dat de
Amerikaan Carl Lewis een poging zou gaan doen om het legendarische wereldrecord
verspringen van Bob Beamon (gevestigd in 1968) aan te vallen. Toen hij met zijn tweede
sprong een gouden medaille had veiliggesteld (maar nog niet in de buurt van het record was
gekomen), weigerde hij nog van zijn overige sprongen gebruik te maken – tot grote
verbazing en vooral ergernis van de vele toeschouwers. Lewis zag echter bewust af van
verdere pogingen. Hij wist dat hij er niet in zou slagen het twintig jaar oude record te
verbeteren en richtte zijn pijlen op een ander bijzonder record, dat van Jesse Owens. Deze
beroemde atleet had in 1936 (tijdens de beruchte Hitler-spelen van Berlijn) vier keer goud
gehaald, een prestatie die tot dan toe door niemand was overtroffen. Lewis slaagde in zijn
opzet en werd daarmee, in de woorden van Young, ‘the second man, after Jesse Owens, to
10
win an Olympic track and field quadruple’.
Het tweede voorbeeld heeft een antiek precedent. De vechtsporter Kleitomachos
uit Thebe won tijdens de Olympische spelen van 216 v. Chr. zowel het boksen als het
pankration. Daarmee overtrof hij de prestatie van de beroemde Theogenes van Thasos, die
deed het in de zevende eeuw v. Chr. met 52 voet niet veel slechter, ware het niet dat een latere bron
(Eusebius, ad Olympiade 29) een afstand van 33 voet vermeldt. Zie voor deze prestaties Golden (2004)
37-38, 131-132. Hoe dan ook, hun in afstand gemeten records zijn de uitzondering die de regel
bevestigt.
9
Tod (1949) 110.
10
Young (1996) 188. Hij maakt hier een originele toespeling op de antieke atleten die erin slaagden
zowel het worstelen als het pankration te winnen in Olympia en die als ‘de opvolgers van Herakles’ (zie
noot 21) geboekstaafd werden.
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beide onderdelen aan het begin van de vijfde eeuw v. Chr. in afzonderlijke Olympiaden had
weten te winnen. Kleitomachos wilde vier jaar later zijn kunststukje herhalen en vroeg
daarom aan de organisatie of het pankration, dat als minder inspannend werd beschouwd,
eenmalig voor het boksen kon plaatsvinden. Hoewel de Eleërs met dit verzoek instemden,
11
verloor hij echter de finale. Tijdens de spelen van Atlanta in 1996 volgde de sprinter
Michael Johnson een vergelijkbare strategie. Hij wenste de eerste atleet te worden die zowel
de 200 meter als de 400 meter op zijn naam wist te schrijven. Om dit doel te kunnen
verwezenlijken verzocht hij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om het programma
aan te passen, zodat hij in staat gesteld werd om zich voor beide onderdelen optimaal voor
te kunnen bereiden. Na de 400 meter zonder al te veel moeite gewonnen te hebben,
verbaasde Johnson de wereld drie dagen later door ook Olympisch kampioen te worden op
de 200 meter, in een verbluffend wereldrecord.
Records in de klassieke en hellenistische periode
Het was Aristoteles die rond 350 v. Chr. de algemene maatschappelijke competitie van zijn
tijd trachtte te duiden en daarmee tevens de kern van het Griekse ‘recordsysteem’
blootlegde. In zijn Rhetorica beschrijft hij hoe een spreker geacht wordt iemand te prijzen:
‘Je moet ook veel middelen tot versterking aanwenden, bijvoorbeeld wanneer iemand als
12
enige of als eerste iets verwezenlijkt heeft’. Al in de klassieke periode spraken dergelijke
prestaties op sportgebied tot de verbeelding en werden ze, ter meerdere ere en glorie van
de betreffende atleet, opgetekend. Hagias was in 484 v. Chr. bijvoorbeeld ‘de eerste man uit
13
Thessalië’ met een Olympische overwinning in het pankration. In Delphi wonnen zowel hij
als zijn broers Telemachos (worstelen) en Agelaos (stadionloop) bij één en dezelfde editie
van de Pythische spelen, hetgeen de laatstgenoemde in een ere-epigram deed opmerken:
14
‘Van alle stervelingen zijn wij de enigen die deze kransen bezitten’. Xenophon van Korinthe
won in 464 v. Chr. zowel de stadionloop als de vijfkamp in Olympia. ‘Nooit deed een
15
sterveling dat voor hem’, schreef Pindaros in een aan deze veelzijdige atleet gewijde ode.
De grootste atleet van de vijfde eeuw v. Chr. was de hierboven genoemde
vechtsporter Theogenes van Thasos. Hij behaalde gedurende een carrière van 22 jaar niet
minder dan 1300 overwinningen en zette daarbij vele records neer, waarvan de meest
16
bijzondere in een epigram gememoreerd werden. Na zijn dood werd hij eeuwenlang als
held vereerd, maar in tegenstelling tot zijn enorme aantal overwinningen bleken zijn
grensverleggende prestaties geen eeuwigheidswaarde te hebben. Theogenes’ ongenaakbaar
geachte records gaven namelijk aanleiding tot een verbeten strijd. Latere atleten stelden
alles in het werk om ze te evenaren en zelfs te overtreffen. Lange tijd was hij bijvoorbeeld de
17
enige die kon bogen op een Olympische krans bij zowel het boksen als het pankration. In

11

Zie Golden (2004) 42 voor verwijzingen naar de betreffende antieke passages.
Aristoteles, Rhetorica 1.1368a: Χρθςτζον δὲ καὶ τῶν αὐξθτικῶν πολλοῖσ, οἷον εἰ μόνοσ ἢ πρῶτοσ
πεποίθκεν.
13
Ebert (1972) no. 43: πρῶτοσ … γῆσ ἀπὸ Θεςςαλίασ.
14
Ibid., no. 45: μοῦνοι δὲ κνθτῶν τοφςδ᾽ ἔχομεν ςτεφάνουσ.
15
Pindaros, Ol. 13.30-31: ἀντεβόλθςεν τῶν ἀνὴρ κνατὸσ οὔπω τισ πρότερον.
16
Ebert (1972) no. 37.
17
Theogenes was zo trots op zijn prestatie dat hij zijn zoon Disolympios (‘tweevoudig Olympisch
kampioen’) noemde. Het was Sofie Remijsen (K.U. Leuven) die mij op dit feit attent maakte, waarvoor
mijn dank.
12
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216 en 212 v. Chr. werd die prestatie zoals gezegd herhaald door Kleitomachos van Thebe,
18
die daarmee ‘de tweede na Theogenes’ werd met een dubbelslag in Olympia.
Deze moest echter lijdzaam toezien hoe een concurrent, Kapros van Elis, tijdens
het laatstgenoemde jaar een nog indrukwekkender record vestigde. Hij werd namelijk de
eerste man (πρῶτοσ ἀνκρϊπων) die erin slaagde om op één dag zowel Olympisch
pankration- als worstelkampioen te worden. Hij trad daarmee in de voetsporen van de
halfgod Herakles, die in een ver en mythisch verleden naar verluidt de lat voor deze prestatie
had gelegd. Er werd naar aanleiding van Kapros’ optreden zelfs een nieuwe titel ingesteld.
Hij was ‘de tweede na Herakles’ en werd als zodanig in de annalen van de Griekse atletiek
19
geregistreerd.
Het succes van Kapros bleek een stimulans voor latere atleten. Velen probeerden
zich onsterfelijk te maken door zijn kunststukje (en daarmee dat van de halfgod) te herhalen.
In de loop van bijna drie eeuwen ontstond er zo een select clubje van ‘opvolgers van
Herakles’ (οἱ ἀφ᾿ ῾Ηρακλζουσ). Hun namen (zie tabel 3.1) waren wijd en zijd verbreid in de
Griekse wereld en strekten tot navolging. De betreffende kampioenen moeten zich –
ondanks de honderden jaren die hen van elkaar scheidde – onderling verbonden hebben
gevoeld, net als Carl Lewis zich vijftig jaar na dato wenste te spiegelen aan Jesse Owens en
de tennisser Rafael Nadal met zijn recente dubbelslag op Roland Garos en Wimbledon (2008)
in de voetsporen trad van de legenden Rod Laver en Björn Borg.
Atleten waren mijns inziens om die reden niet alleen in competitie met
tijdgenoten, maar evenzeer met hun voorgangers uit een ver(der) verleden. Dat dit
sentiment sterk voelbaar was, blijkt uit de ere-inscriptie voor de pankratiast Kallikrates uit
Aphrodisias. Hij werd in de tweede eeuw n. Chr. door zijn stadsgenoten geprezen omdat hij
niet alleen zijn tijdgenoten, maar ‘alle antieke [atleten]’ (ἅπαντασ ἀρχαίουσ) in fysieke kracht
20
zou hebben overtroffen. Stokoude records, die soms wel vijf of meer eeuwen teruggingen,
stonden eenieder helder voor de geest en er werd voortdurend getracht ze aan te scherpen.
Andermaal blijkt hieruit de enorme continuïteit die er van de Griekse atletiek uitging.
Ondanks de schaalvergroting die in de loop der tijden had plaatsgevonden, vormden de
prestaties uit het klassieke en hellenistische tijdvak voor atleten uit de Romeinse periode
nog altijd een referentiekader, dat richting gaf aan hetgeen ze in hun loopbaan wilden
bereiken.
21

Tabel 3.1 – De ‘opvolgers van Herakles’
Kapros
Elis
212 v. Chr.
Aristomenes
Rhodos
156 v. Chr.
Protophanes
Magnesia ad M. 92 v. Chr.
Straton
Marion

Alexandrië
Alexandrië

68 v. Chr.
52 v. Chr.

δεφτεροσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ
τρίτοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ
τζταρτοσ ἀφ᾽
Ἡρακλζουσ
πζμπτοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ
ἕκτοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ

18

Pausanias 6.15.3-5: δεφτεροσ μετὰ Θεαγζνθν.
Eusebius, ad Olympiade 142: καὶ ἀναγράφεται δεφτεροσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ. Voor de discussie over de
herkomst van Eusebius’ lijst met Olympische winnaars (Africanus en/of Cassius Longinus), zie Christesen
& Martirosova-Torlone (2006) 38-39.
20
Roueché (1993) no. 89, r. 16.
21
Pausanias 5.21.10, Eusebius, ad Olympiade 142 (Kapros), 156 (Aristomenes), 172 (Protophanes), 178
(Straton), 182 (Marion), 198 (Aristeas), 204 (Nikostratos). Overigens weigerden de Eleërs na 37 n. Chr.
volgens Pausanias om onduidelijke redenen de titel nog toe te kennen, ondanks de aanwezigheid van
geschikte en bereidwillige kandidaten.
19
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Aristeas
Nikostratos

Stratonikeia
Aegae (Cilicië)

13 n. Chr.
37 n. Chr.

ἕβδομοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ
ὄγδοοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ

Recordmanie in de keizertijd
Gedurende de eerste eeuwen van onze jaartelling nam het optekenen van grensverleggende
sportprestaties een hoge vlucht. Ere-inscripties van atleten gingen in toenemende mate
vergezeld van overwinningscatalogi waarin een gedetailleerd beeld gegeven werd van de
22
behaalde successen. Die ontwikkeling was reeds in de hellenistische periode ingezet toen
het agonistische epigram, dat tot dan toe het meest gangbare medium was geweest om een
geslaagde sportcarrière te memoreren, aan betekenis begon te verliezen. Tijdens de
keizertijd werd die tendens versterkt en gingen eredocumenten meer en meer op korte
biografieën lijken, waarin een uitgebreide opsomming van gewonnen festivals gepaard ging
met de vermelding van bijzondere verrichtingen, ontvangen eerbewijzen en vervulde
ambten. Deels kan die toegenomen detaillering in verband gebracht worden met een
verschijnsel dat door Ramsay MacMullen in een beroemd geworden artikel is aangeduid als
‘the epigraphic habit’, de sterke toename van het aantal inscripties in de eerste en tweede
23
eeuw n. Chr. Tegelijkertijd nam over de gehele linie de informatiedichtheid in die teksten
sterk toe, een praktijk die door Steven Brunet is omschreven als ‘epigraphic loquaciousness ’
24
– met de ietwat pejoratieve connotatie van ‘babbelziek’. Waar voorheen in ere-inscripties
volstaan werd met summiere bewoordingen kwamen nu steeds meer zaken in aanmerking
om opgetekend te worden.
Binnen de Griekse atletiek viel die ontwikkeling echter al eerder waar te nemen.
Om die reden volstaat het niet om alleen te verwijzen naar veranderende epigrafische
conventies. De werkelijke oorzaak lag in de sport zelf besloten. Eeuwen van competitie
hadden honderden Olympische kampioenen en bijzondere atleten voortgebracht, wier
prestaties bezongen waren in even zo vele epigrammen en gebeiteld stonden in een
veelvoud aan eremonumenten. Zij wierpen een schaduw over het optreden van latere
atleten, die zich nauwelijks nog van hun voorgangers konden onderscheiden. Het winnen
van een Olympische titel was nog steeds een bijzonderheid, maar niet altijd meer voldoende
om eeuwige roem te kunnen claimen. Atleten uit later tijden wilden graag laten zien dat hun
carrières glansrijker waren dan die van hun voorgangers, maar binnen het gangbare
agonistische vocabulaire zagen zij daar geen mogelijkheid toe.
Tegen die achtergrond kwam vanaf de derde eeuw v. Chr. de gewoonte op om in
ere-inscripties niet alleen de hoogtepunten te vermelden, maar tevens een volledige
25
beschrijving te geven van de gewonnen festivals in een loopbaan. Dit bood enige tijd
soelaas, maar op den duur bleek ook deze manier van commemoratie voor dezelfde
problemen te zorgen. Olympia en de andere festivalterreinen raakten na verloop van tijd

22

Binnen dergelijke documenten kon soms ook een sneer worden uitgedeeld aan collega’s of
voorgangers. De worstelaar Marcus Aurelius Hermagoras (prosopographia no. 92) maakt in zijn ereinscripte bijvoorbeeld melding van het feit dat hij in de finale van negentien spelen een ‘onbeslist’ had
behaald. Hij beschouwde die prestaties klaarblijkelijk als een soort overwinningen. Andere atleten
dachten daar anders over. Zo sneerde de succesvolle pankratiast Publius Aelius Aristomachos (no. 122)
dat hij nooit op een ‘onbeslist’ had aangestuurd (μιτε ἱεράν ποτε ποιιςασ). Cf. Marcus Aurelius
Asklepiades (no. 83): μιτε ςυςτεφανωκείσ.
23
MacMullen (1982). Cf. Meyer (1990).
24
Brunet (1998) 70.
25
Zie de diverse voorbeelden bij Moretti (1953), in diens hoofdstuk ‘Età ellenistica’ (79-130, nos. 31-50).
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bezaaid met overwinningsmonumenten die veelvuldig overeenkomstige zegelijsten
bevatten. In die constellatie viel het atleten wederom zwaar om op te vallen.
In de keizertijd ging men er daarom toe over om op inscripties bijzondere
prestaties voor het voetlicht te brengen, die getuigenis aflegden van de specifieke
kwaliteiten van een atleet. Overwinningen kregen daardoor een meerwaarde, bijvoorbeeld
wanneer iemand er in geslaagd was als eerste meerdere disciplines tijdens één festival te
winnen of een zege had behaald zonder dat hij daarbij een ronde had mogen overslaan (een
zogenaame ‘bye’ of ‘walk-over’). Dit type bewering, ‘de eerste geweest te zijn met een
bepaalde prestatie’, was overigens stevig geworteld in de Griekse samenleving en beperkte
zich niet tot de wereld van de atletiek alleen. In de onderlinge rivaliteit tussen steden en
individuen bediende men zich eveneens van dit soort terminologie. In de tweede eeuw n.
Chr. stelden de Magnesiërs bijvoorbeeld dat hun lidmaatschap van het Panhellenion
gerechtvaardigd was, omdat zij de eerste Grieken waren die naar Klein-Azië waren
26
overgestoken en zich daar gevestigd hadden. Halverwege de eerste eeuw n. Chr. had een
inwoner uit Milete gepocht dat hij de eerste uit heel Ionië (en pas de vijfde uit Klein-Azië)
27
was geweest die in de Romeinse senaat was opgenomen. De proconsul Lollianus werd in
28
Smyrna ‘de enige en eerste onder de redenaars’ genoemd. Een stedelijke weldoener uit
Kyme werd ten tijde van keizer Augustus in die stad geëerd als de eerste en enige die een
29
banket had aangeboden aan burgers, vreemdelingen en Romeinen. En de arts Herakleitos
van Rhodiapolis (c. 100 n.Chr.) werd door zijn vaderstad geeerd als ‘de eerste man ooit’ die
30
naast dokter ook een dichter en schrijver van medische en filosofische verhandelingen was.
Het vroegste overgeleverde voorbeeld van een palmares ‘nieuwe stijl’ wordt
gevormd door de ere-inscriptie van een naamloos gebleven hardloper uit Milete, die in 20 v.
Chr. de diaulos bij de Olympische spelen won en daarnaast niet minder dan tien records op
31
zijn naam had staan. Dit eredocument geeft een verhelderend beeld van de
gedetailleerdheid waarmee binnen de Griekse atletiek grensverleggende prestaties werden
bijgehouden. Omwille van de duidelijkheid loont het de moeite om alle betreffende records
te noemen:
Tabel 3.2 – De records van een naamloze hardloper uit Milete (c. 20 v. Chr.)
Festival(s)
Pythia/Nemea

Plaats
Delphi/Argos

Eleutheria

Plataiai

Record
‘Eerste van allen’ (πρῶτοσ πάντων) met
opeenvolgende overwinningen in stadion,
diaulos en hoplitodromos binnen hetzelfde
jaar
‘Eerste en enige uit Klein-Azië’ (πρῶτοσ καὶ
μόνοσ τῶν ἀπὸ τῆσ ᾽Αςίασ) die uitgeroepen

26

IG II² 1091, r. 4-5: πρῶτοι λλινων διαβάντεσ εἰσ τὴν Ἀςίαν καὶ κατοικιςαντεσ.
I.Didyma 296, r. 7-11: πζμπτοσ μὲν ἀπὸ τῆσ Ἀςίασ ὅλθσ ἐκ τοῦ αἰῶνοσ εἰσ ςφγκλθτον εἰσελκϊν ἀπὸ δὲ
Μειλιτου καὶ τῆσ ἄλλθσ Ἰωνίασ μόνοσ καὶ πρῶτοσ.
28
I.Smyrna 635, r. 8-11: ὁ μόνοσ καὶ πρῶτοσ τῶν ῥθτόρων.
29
SEG 32.1243, r. 36-38: ἐν τε τᾶ Κορύδονι πρῶτοσ καὶ μόνοσ τοὶσ μὲν πολείταισ καὶ Ῥωμαίοισ καὶ
παροίκοισ καὶ ξένοισ ἀπὸ καρύγματοσ ἀρίςτιςεν ἐν τῷ πρυτανήῳ.
30
TAM 11.910, r. 12-14: πρῶτον ἀπ᾽ αἰῶνοσ ἰατρον καὶ ςυγγραφζα καὶ ποιθτὴν ἔργων ἰατρικῆσ καὶ
φιλοςοφίασ.
31
I.Didyma 201. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 10.
27

103

Aktia

Nikopolis

Sebasta Rhomaia

Pergamon

Isthmia

Korinthe

Pythia

Delphi

Eleutheria

Plataiai

‘Verenigingsagon’

Ephese (?)

Heraia

Argos

Nemea

Argos

was tot ‘Beste der Grieken’ (ἄριςτοσ τῶν
32
῾Ελλινων )
‘Eerste van allen’ (πρῶτοσ πάντων) met
overwinningen in stadion, diaulos en
hoplitodromos op één dag
‘Eerste van de Ioniërs’ (πρῶτοσ τῶν ᾽Ιϊνων)
met overwinningen in stadion, diaulos en
hoplitodromos
‘Eerste Milesiër’ (πρῶτοσ Μιλθςίων) met
een overwinning op de hoplitodromos
‘Eerste van de Ioniërs’ (πρῶτοσ τῶν ᾽Ιϊνων)
met twee opeenvolgende overwinningen in
stadion en hoplitodromos
‘Eerste en enige’ (πρῶτοσ καὶ μόνοσ) die
tweemaal uitgeroepen was tot ‘Beste der
Grieken’ (ἄριςτοσ τῶν
῾Ελλινων)
‘Eerste van allen’ (πρῶτοσ πάντων) met
overwinningen in stadion, diaulos en
hoplitodromos
‘Eerste Milesiër’ (πρῶτοσ Μιλθςίων) met
een overwinning in de stadionloop
‘Eerste van de Ioniërs’ (πρῶτοσ τῶν ᾽Ιϊνων)
met twee opeenvolgende overwinningen in
stadion, diaulos en hoplitodromos

De inscriptie van de Milesische hardloper laat goed zien hoe het Griekse recordsysteem
functioneerde. Zijn overwinningen worden – net als in de voorgaande eeuwen gebruikelijk
was – stuk voor stuk opgesomd door in alle gevallen het betreffende festival, de
leeftijdscategorie en het wedstrijdonderdeel te noemen. Tegelijkertijd worden de behaalde
zeges in een historische context geplaatst door ze te relateren aan hetgeen door andere
atleten in het verleden was gepresteerd. Sommige successen konden daardoor van het
stempel ‘uniek’ worden voorzien, hetgeen het de atleet in kwestie mogelijk maakte zich
meer dan voorheen van zijn voorgangers te onderscheiden.
De hardloper uit Milete kon bijvoorbeeld claimen dat hij de eerste atleet in de
geschiedenis was geweest die bij de Eleutheria in Plataiai tweemaal de wapenwedloop
gewonnen had. Hij was ook de enige die er ooit in geslaagd was om in het kortst mogelijke
tijdsbestek zowel bij de Pythische als bij de Nemeïsche spelen drie looponderdelen te
winnen. Uit die ietwat gekunstelde laatste claim blijkt direct het probleem waarvoor atleten
uit de keizertijd gesteld werden. Zij zagen zich namelijk geconfronteerd met de gevolgen van
het feit dat zij in een eeuwenlange traditie stonden. De Griekse atletiek had sinds haar
ontstaan in de achtste eeuw v. Chr. vele generaties atleten voortgebracht die in de loop der
tijden talloze records hadden neergezet. Dit maakte het voor hun opvolgers steeds
moeilijker om nog een prestatie te vinden die nog niet eerder was geleverd. Dit laat zich
terugzien in de claims die gedurende de eerste eeuwen van de jaartelling werden gelegd. De
bovengenoemde hardloper won bij zowel de Pythia als bij de Nemea de stadionloop, diaulos
32

Meer over over deze titel verderop in dit hoofdstuk.
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en hoplitodromos, maar kon op basis van die afzonderlijke resultaten geen geschiedenis
schrijven. In Delphi waren één of meerdere atleten hem reeds voorgegaan in hun winst van
de drie korte loopnummers tijdens een specifieke editie van het festival. Voor de Nemeïsche
spelen gold hetzelfde. Het was echter nog nooit iemand gelukt om die onderdelen bij beide
festivals, die kort na elkaar plaatsvonden, te winnen. Geconfronteerd met een sterke
‘recorddichtheid’ bleven er ten aanzien van de traditionele spelen voor veel atleten slechts
nog ‘kruimels’ over, hetgeen soms tot ogenschijnlijk vergezochte (maar niet minder
beduidende!) claims leidde.
De Milesische hardloper bevond zich echter in zoverre in een gunstige positie dat
hij kon profiteren van de veranderingen die zich in zijn tijd binnen de Griekse atletiek hadden
voltrokken. De toename van het aantal festivals had er namelijk voor gezorgd dat de
mogelijkheden voor nieuwe grensverleggende prestaties waren verruimd. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat zijn meest aansprekende records verband houden met wedstrijden
die recentelijk waren ingesteld. Zo was hij ‘de eerste van allen’ (πρῶτοσ πάντων) die op één
dag bij de Aktische spelen (ingesteld in 27 v. Chr.) stadion, diaulos en hoplitodromos op zijn
naam wist te schrijven. In Delphi had hij zoals gezegd exact hetzelfde gepresteerd, maar daar
was hij slechts één van de velen geweest. In Nikopolis daarentegen had hij met zijn
driedubbele overwinning naam gemaakt. Hetzelfde gold voor zijn identieke driedubbele
overwinning bij een nieuw festival dat door de atletenvereniging naar alle waarschijnlijkheid
in Ephese werd georganiseerd.
Deels kon het probleem ook worden omzeild door binnen de ‘πρϊτωσ-successen’
gradaties aan te brengen, op regionaal en zelfs lokaal niveau. Een bestaand record kon op
die manier alsnog door een atleet uit de keizertijd worden geclaimd. Bovengenoemde
hardloper was bijvoorbeeld ‘de eerste van de Ioniërs’ (πρῶτοσ τῶν ᾽Ιϊνων) die in twee
edities van de Pythische en Nemeïsche spelen de eerder genoemde drie looponderdelen had
gewonnen. Die claim impliceert dat hij niet de eerste atleet ooit was geweest die dat
33
presteerde, maar wel de eerste uit zijn geboortestreek. Evenmin was hij de allereerste
winnaar van de hoplitodromos in Plataiai, maar hij zegevierde daar wel als ‘eerste en enige
uit Klein-Azië’ (πρῶτοσ καὶ μόνοσ τῶν ἀπὸ τῆσ ᾽Αςίασ). Bestaande records konden zodoende
op regionale schaal ‘hergebruikt’ worden, mits de houder ervan niet uit de streek afkomstig
was.
In dat laatste geval was het nog altijd mogelijk om een record in lokale context te
benutten. Een reguliere overwinning in een festival kreeg meer glans wanneer een atleet de
eerste uit zijn vaderstad was die op een dergelijk succes kon bogen. Op die manier
probeerde de bovengenoemde inwoner van Milete zijn zeges bij de Isthmia en Heraia in de
stadionloop en hoplitodromos als ‘eerste Milesiër’ (πρῶτοσ Μιλθςίων) meer kracht bij te
zetten. Datzelfde gold voor Titus Flavius Metrobios, ‘de eerste Iasiër’ (Ἰαςέων πρῶτοσ) die de
34
periodos won op het onderdeel dolichos en Titus Aelius Aurelius Menandros, ‘de eerste
Aphrodisiër’ (πρῶτοσ ᾽Αφροδειςιζων) met een pankration-zege in de Panathenaia en de
35
Olympia van Athene en de Kapitolijnse spelen in Rome. Hun prestaties werden weliswaar

33

Hetzelfde gold voor zijn driedubbele overwinningen in de recent ingestelde Sebasta Rhomaia van
Pergamon.
34
I.Iasos 107, r. 4-6: νικήςασ τὴν περίοδον ἀνδρῶν δόλιχον Ἰαςέων πρῶτοσ. Zie voor deze atleet ook
prosopographia no. 158.
35
Roueché (1993) no. 91b, r. 21-23, 25-27, 28-30. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 151.
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overschaduwd door eerdere atleten, maar vanuit hun vadersteden bezien konden ze zich
36
erop beroepen een uniek resultaat te hebben neergezet.
Voor de allergrootste kampioenen van de keizertijd boden de nieuwe epigrafische
conventies alle ruimte. Zij konden de vergelijking met hun voorgangers uit de klassieke en
hellenistische periode glansrijk doorstaan en profiteerden tevens van de verruimde
mogelijkheden die door de steeds uitdijende festivalkalender geschapen werden. Zo was de
Alexandrijnse vechtsporter Titus Flavius Archibios ‘de eerste mens’ (πρῶτοσ ἀνκρϊπων) die
het pankration bij de Pythische spelen driemaal achterelkaar wist te winnen. Bij de
Nemeïsche, Aktische en Kapitolijnse spelen wist hij op dat onderdeel gedurende zijn carrière
zelfs viermaal te zegevieren, een tot dan toe ongeëvenaarde prestatie. Zijn veelzijdigheid
toonde hij onder meer door bij de Balbilleia in Ephese als eerste atleet ooit zowel het
37
worstelen, boksen als pankration op één dag te winnen. De vechtsporter Aurelius Helix was
begin derde eeuw n. Chr. pas de eerste atleet die erin slaagde om zowel het worstelen als
ste
het pankration te winnen bij de Kapitolia in Rome, tijdens de 34 editie van dat festival die
38
132 jaar na de stichting plaatsvond.
De langeafstandsloper Titus Flavius Ari[..] kon evenzeer op een aantal imposante
records bogen, al valt vanwege de fragmentarische overlevering van zijn ere-inscriptie niet
op te maken hoeveel het er exact waren. Zijn grootste prestatie was erin gelegen dat hij ‘als
eerste van allen’ (πρᾶτοσ πάντων) tweemaal de periodos had weten te winnen, zonder ooit
verslagen te zijn en binnen de kortst mogelijke termijn. Hij was eveneens de eerste atleet die
kon bogen op drie opeenvolgende overwinningen in de dolichos van zowel de Isthmische als
Nemeïsche spelen. Met één van zijn zeges in Korinthe werd hij daarnaast ‘de enige aller
tijden’ (μόνοσ ἀπ’ αἰῶνοσ) die daar de langeafstandsloop won ‘omdat niemand het waagde
het tegen hem op te nemen’ (ἀπολαβὼν διὰ τὸ μθδένα κελῆςαι τῶν ἀνταγωνιςτᾶν
ἀγωνίςαςκαι). Zijn verdiensten als ‘eerste Rhodiër’ (πρᾶτοσ Ῥοδίων) in Olympia en Delphi
toonden andermaal aan dat hij een topatleet was, want hij behaalde bij beide spelen twee
39
opeenvolgende successen op de dolichos. Hoewel het hier om de meest prestigieuze
festivals gaat, zullen deze prestaties evenwel minder stof hebben doen opwaaien, omwille
van het feit dat enkele atleten uit het verleden hem hierin reeds waren voorgegaan.
In de loop der tijden ontstonden er ook variaties op het bovengeschetste concept
van ‘πρϊτωσ-Erfolgen’ die duidelijk moesten maken dat de betreffende atleten niet alleen
bij een specifiek festival iets unieks hadden gepresteerd, maar over de gehele linie tot de top
hadden behoord. Zo ging de imposante erelijst van de vechtsporter Marcus Aurelius

36

Hierbij moet worden aangetekend dat het voor atleten uit kleinere steden over het algemeen
makkelijker moet zijn geweest om een lokaal πρϊτωσ-Erfolg te claimen, aangezien de kans klein was dat
veel stadsgenoten hen in het verleden waren voorgegaan. De Milesische hardloper was weliswaar de
eerste uit zijn stad met een overwinning in de stadionloop van de Heraia, maar uit het feit de
aanduiding πρῶτοσ Μιλθςίων bij zijn zege op de hoplitodromos in datzelfde festival ontbreekt, kan
worden opgemaakt dat een andere Milesiër hem op dat onderdeel moet zijn voorgegaan. Cf. Aurelius
Fronton (prosopographia no. 33) uit Augusta Trajana, die als eerste atleet uit zijn vaderstad
overwinningen had behaald in onder meer de Olympische spelen en de Halieia op Rhodos: IGBR III, 2,
no. 1574, r. 4-6: μόνον καὶ πρῶτον τῶν ἀπ᾽ αἰῶνοσ πάντων ἀνκρϊπων ἀπὸ τῆσ αὐτου πατρίδοσ.
37
IG 14.747. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 153.
38
E.g. Cassius Dio 80.10.2. Aurelius Helix (prosopographia no. 34) wilde die prestatie ook in Olympia
neerzetten, maar werd door de organisatie van de spelen uitgesloten van deelname.
39
SEG 37.701, 7-9: [λύ]μ̣πια ἄνδρασ δόλιχον καὶ τᾷ δεύτερον λυμπιάδ[ι] ἄνδρασ δόλιχον πρᾶτοσ
Ῥοδίων [Πύκ]ια ἄνδρασ δόλιχον καὶ τᾷ δεύτερον Πυκιάδι ἄνδρασ δόλιχον πρᾶτοσ Ῥοδίων. Zie voor deze
atleet ook prosopographia no. 154.
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Demostratos Damas (no. 89) vergezeld van de opmerking dat hij ‘‘de eerste en enige mens
aller tijden’ (μόνοσ καὶ πρῶτοσ τῶν ἀπ᾽ αἰῶνοσ ἀνκρϊπων’) was die kon bogen op een
40
dergelijke palmares.
Andere atleten gingen er prat op een bijzondere zegecyclus te hebben neergezet.
Marcus Tullius *…+ kon in afzonderlijke festivals geen enkel regulier πρϊτωσ-succes claimen,
maar was wel ‘de enige en eerste bokser aller tijden’ die achtereenvolgens de Panhellenia in
Athene, de Olympische spelen, de Isthmische spelen, de Hadrianeia in Athene en de
41
Kapitolijnse spelen had gewonnen. De pankratiast Publius Aelius Aristomachos was ‘de
eerste en enige’ (πρῶτοσ καὶ μόνοσ) met opeenvolgende zeges in Olympia, Rome, Neapolis,
42
Nikopolis, Athene, Smyrna, Korinthe, Argos en Sparta. De hardloper Marcus Aurelius Abas
noemt zichzelf ‘de eerste en enige aller tijden uit Adada’ (πρῶτοσ καὶ μόνοσ Ἀδαδζα ἀπὸ τοῦ
αἰῶνοσ) die kon bogen op een overwinning bij een vijftiental in zijn ere-inscriptie genoemde
43
festivals. Titus Flavius Hermogenes won ten slotte als ‘eerste aller tijden’ de stadionloop,
44
diaulos en hoplitodromos bij een aantal niet nader genoemde wedstrijden.
Het epigrafische materiaal toont overduidelijk aan dat de atleten bekend waren
met hetgeen door hun voorgangers was gepresteerd. Er is geen enkele reden om aan te
nemen dat hun gedetailleerde aanspraken uit de lucht gegrepen waren en op fantasie
45
berusten. Subtiele variaties in de formulering laten zien dat bepaalde records reeds door
anderen geclaimd waren en alleen nog in afgezwakte vorm geëvenaard konden worden. In
sommige gevallen kan de evolutie van een specifiek record zelfs langs meerdere generaties
atleten worden getraceerd. Antonius Asklepiades, een prominente figuur uit de lokale elite
van Aizanoi (Phrygië), had als knaap het worstelen bij de Olympische spelen van 93 n. Chr.
gewonnen. Een ere-inscriptie gaf aan dat hij die overwinning extra cachet had gegeven door
te winnen ‘zonder gevloerd te worden’ (ἄπτωσ), ‘zonder een bye te krijgen’ (ἀνζφεδροσ) en
46
‘zonder door een tegenstander gegrepen te zijn’ (ἀμεςολάβθτοσ). Hij had derhalve een
bijzondere prestatie geleverd die maar weinigen hem na konden zeggen. Toch claimde
Asklepiades niet dat hij de eerste aller tijden was geweest die op deze indrukwekkende wijze
in Olympia had weten te winnen. Hij moet geweten hebben dat die eer te beurt was
47
gevallen aan Dionysides van Mylasa, die dat eerder die eeuw had klaargespeeld.
Twee pankratiasten uit Ephese, Publius Cornelius Ariston en Nikanor, wonnen
beiden de Olympische spelen bij de junioren (respectievelijk in 49 en 89 n. Chr.), zonder
48
daarbij een ronde vrijaf te krijgen. Ze konden die prestatie echter niet meer glans geven
40

I. Sardis 79c, r. 1-2.
IG 2 II2 3163, r. 4-6: μόνοσ καὶ πρῶτοσ τῶν ἀπ’ αἰῶνοσ πυκτῶν νεικήςασ κατὰ τὸ ἑξῆσ Πανελλήνια,
λύμπια, Ἴςκμια, Ἁδριάνεια, Ῥώμθ[ν]. Deze ongeëvenaarde opeenvolging maakte het mogelijk om
een gedeelte van de wedstrijdkalender chronologisch te duiden. Zie hiervoor hoofdstuk twee.
42
I.Magn. 180, r. 3-13. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 122.
43
IGR 3.370, r. 6-8: νενικθκότα πρῶτον καὶ μόνον ᾽Αδαδζα ἀπὸ τοῦ αἰῶνοσ ἱεροὺσ ἰςελαςτικοὺσ ἀγῶνασ
τοὺσ ὑποτεταγμζνουσ. Zie ook prosopographia no. 77.
44
SEG 34.1314, r. 14-16: καὶ τοὺσ λοιποὺσ ἀγῶνασ ςτάδια διαφλουσ ὁπλείτασ πρῶτον ἀπ᾽ αἰῶνοσ. Zie
voor deze atleet ook prosopographia no. 157.
45
Robert (1968b) 183, noot 2 weerlegt eerdere geleerden (o. a. H.A. Harris [1962], 20) die deze mening
waren toegedaan: ‘*I]l n’y a aucune raison de prendre pour des mensonges ou des exagérations les
mentions de victoires πρῶτοσ Μιληςίων, πρῶτοσ ᾽Ιώνων, πρῶτοσ πάντων, et de les traiter dans un esprit
de plaisanterie soupçonneuse et sarcastique’.
46
SEG 42.1186. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 23.
47
I.Mylasa 403, r. 6-13: Διονυςίδου τοῦ Δθμθτρίου ὀλυνπιονίκου, ςτεφανωκέντοσ λύνπια παῖδασ
πάλθν, πρώτου καὶ μόνου [ἀ+πτῶτοσ καὶ ἀμεςολαβήτου καὶ ἀν<ε>φέδρου.
48
IvO 225 (Ariston), IvO 227 (Nikanor). Zie voor deze atleten ook prosopographia nos. 126 en 108.
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door een ‘πρϊτωσ-Erfolg’ te claimen, omdat iemand hen daarin reeds was voorgegaan. Een
zekere Heliodoros had dit rond het begin van de jaartelling ‘als eerste van allen’ (πρᾶτοσ
49
πάντων) gepresteerd. Aangezien hij afkomstig was van het eiland Kos ontnam hij de twee
latere atleten daarmee tegelijkertijd de mogelijkheid een andere distinctie aan te brengen,
namelijk ‘de eerste uit Klein-Azië’ (πρώτοσ τῶν ἀπὸ τῆσ Ἀςίασ) geweest te zijn met een
50
dergelijk succes. Dat was weer de maximale verdienste geweest die de vechtsporter
Aristeas had kunnen claimen toen hij rond 13 n. Chr. bij de Isthmische spelen zowel het
51
worstelen als het pankration won. Hij moest zijn meerdere erkennen in de reeds
gememoreerde Kleitomachos van Thebe (eind derde eeuw v. Chr.), die bij dat festival tijdens
één editie daarbovenop ook nog het boksen had gewonnen, ‘als enige van alle Grieken’
52
(μοῦνοσ δ᾽ λλάνων). Die had daarmee op zijn beurt weer de legendarische Theogenes
van Thasos afgetroefd, tot dan toe in Isthmia ‘de enige man op aarde die zowel het boksen
53
als het pankration won op één dag’.
Hoe moeilijk het in later tijden soms kon zijn om een unieke prestatie te claimen,
blijkt uit de catalogus van de bokser Marcus Iustius Marcianus Rufus. Hij kende aan het begin
van de tweede eeuw n. Chr. een succesvolle loopbaan met bijna 200 overwinningen,
waaronder de Pythische, Kapitolijnse en Aktische spelen. Los van zijn zeges kon hij zich ten
aanzien van die festivals echter niet onderscheiden. Hij moest zich tevreden stellen met de
claim ‘de eerste en enige ooit’ (πρῶτοσ καὶ μόνοσ τῶν ἀπὸ αἰῶνοσ) geweest te zijn met winst
54
in alle drie de leeftijdscategorieën in een festival te Nikomedia. Met hem moesten vele
andere atleten uit de keizertijd zich tevreden stellen met weinig aansprekende claims.
De eerder genoemde anoniem gebleven hardloper uit Milete, met vele records op
zijn naam, won rond 20 v. Chr. in Delphi op één dag stadion, diaulos en hoplitodromos, maar
noemde zichzelf niet de allereerste mens noch de eerste atleet uit Klein-Azië die dat gelukt
was. Het lijdt geen twijfel dat die eer moet zijn toegekomen aan Leonidas van Rhodos,
55
volgens Pausanias de beroemdste hardloper van allemaal. Hij won tussen 164 en 152 v Chr.
bij liefst vier achtereenvolgende Olympiaden de drie korte loopnummers. Hij moet dat
knappe staaltje van atletische veelzijdigheid mijns inziens ten minste één keer bij de
Pythische spelen hebben herhaald, en daarmee de ‘eerste van allen’ en tegelijkertijd ‘de
56
eerste uit Klein-Azië’ geworden zijn. Leonidas scherpte daarmee een record aan dat meer
dan drie eeuwen had standgehouden. Tussen 488 en 480 v. Chr. had Astylos van Kroton ten
57
minste één (maar waarschijnlijk twee) keer die afstanden in Olympia gewonnen. Hij was op
49

Iscr. Cos EV 247A (= Habicht [1996] 93-94). De hier gebruikte vorm πρᾶτοσ πάντων is in het dialect.
Uit het feit dat Ariston zelfs niet claimt ‘de eerste Ephesiër’ te zijn, zou kunnen worden afgeleid dat
ook iemand uit zijn vaderstad hem reeds was voorgegaan. Het eiland Kos maakte deel uit van de
landstreek Carië en werd als zodanig tot Klein-Azië gerekend.
51
Wel won Aristeas in 13 n. Chr. zowel het worstelen als het boksen in Olympia, waarmee hij – zoals
eerder vermeld – ‘de zesde na Herakles’ werd. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 26.
52
Ebert (1972) no. 67, r. 7.
53
Ibid. no. 37, r. 8-9: μοῦνον ἐπιχκονίων πυγμῆσ παγκρατίου τ᾽ ἐπινίκιον ἤματι τωὐτῶι.
54
SEG 13.540, r. 10-12. Hij was daarentegen wel de eerste inwoner van Sinope met twee overwinningen
bij de Aktische spelen van Nikopolis en met één zege bij de Panathenaia in Athene. Zie ook
prosopographia no. 102.
55
Pausanias 6.13.4: τὰ μζντοι ἐπιφανζςτατα ἐσ δρόμον Λεωνίδα ̔Ροδίῳ.
56
Ditzelfde moet hij tweemaal op rij hebben gerealiseerd in de Nemeïsche spelen van Argos. Dat zou
verklaren waarom de Milesische hardloper zichzelf niet meer dan ‘de eerste Ioniër’ (zie boven) noemde
die deze bijzondere prestatie had neergezet.
57
Pausanias 6.13.1, Plato, Wetten 8.840A. Hij kwam later uit voor Syracuse, weggelokt door de tiran
Hieron.
50
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zijn beurt weer degene geweest die de prestaties van Phanas van Pellene en Chionis van
59
Sparta had overtroffen.
De Spartanen waren zich overigens terdege bewust van het feit dat hun
stadsgenoot een record was kwijtgeraakt. Toen zij aan het begin van de vijfde eeuw v. Chr.
met de Syracusanen streden om het leiderschap over de Grieken in de oorlog tegen de
Perzen, lieten zij in Olympia een standbeeld oprichten voor Chionis. Het beeld, dat was
gemaakt door de beroemde beeldhouwer Myron, werd naast dat van Astylos gezet. Aan de
bijbehorende overwinningscatalogus werd vervolgens een zinsnede toegevoegd, die
duidelijk maakt hoezeer atletiekrecords werden bijgehouden en prestige gaven: ‘Er was nog
geen hoplitodromos *in de tijd van Chionis+’. Oftewel, de Spartanen waren van mening dat
Astylos enkel een nieuw record hadden kunnen vestigen, omdat er in Olympia later een
nieuw onderdeel was toegevoegd. Had Chionis nog geleefd, zo luidt de strekking van hun
toevoeging, dan had hij ook die discipline moeiteloos gewonnen en Astylos de kans
60
ontnomen met een record te pochen.
61
Het record van Leonidas bleek evenwel niet te overtreffen. Dit mag geen
verwondering wekken, aangezien kandidaat-hardlopers daarvoor gedurende vijf
achtereenvolgende Olympiaden (= 17 jaar) ongeslagen dienden te blijven op drie
62
uiteenlopende disciplines. Dit zal fysiek gezien onmogelijk zijn gebleken. Latere atleten,
met name die uit de keizertijd, werden door de prestaties van hun voorgangers beperkt in
hun mogelijkheden. Zij werden genoodzaakt om zich op andere manieren te onderscheiden.
De Milesische hardloper had zijn Delphische succes door toedoen van Leonidas niet
wezenlijk kunnen uitbuiten, maar hij had het voordeel dat er in zijn eigen tijd nieuwe
festivals waren opgekomen waar hij op recordgebied ‘vrij spel’ had. Daardoor kon hij
bijvoorbeeld bij de recentelijk ingestelde Aktische spelen (27 v. Chr.), waar hij niet gehinderd
werd door concurrentie uit een ver verleden, wel claimen πρῶτοσ πάντων te zijn met een
63
zege in stadion, diaulos en hoplitodromos.
Een andere manier was erin gelegen om op zoek te gaan naar prestaties die nog
niet eerder waren geleverd. Dit werd naarmate de eeuwen verstreken en er geen nieuwe
onderdelen meer aan het wedstrijdprogramma van Griekse festivals werd toegevoegd
64
steeds moeilijker , maar voor uitzonderlijke atleten bleven er altijd mogelijkheden bestaan.
65
De hardloper Polites uit Keramos (Carië) was zo’n buitengewoon getalenteerde sporter.
Hij blonk uit in alle loopdisciplines, hetgeen hem er waarschijnlijk toe gebracht heeft een
58

Eusebius, ad Olympiade 67: πρῶτοσ ἐτρίςςευςεν ςτάδιον δίαυλον ὅπλον.
Pausanias 3.14.3, 4.23.4, 6.13.2, 8.39.3, Eusebius, ad Olympiade 29, 30, 31.
60
Young (1996) 189.
61
Hij was en bleef, in de woorden van Eusebius/Africanus, ‘de eerste en enige man met twaalf
Olympische kransen in vier Olympiaden’ (μόνοσ δὲ καὶ πρῶτοσ ἐπὶ τζςςαρασ ᾽Ολυμπιακοὺσ ἔχει
δϊδεκα).
62
Ook in andere disciplines bestonden records met eeuwigheidswaarde. Gorgos van Elis had in de derde
eeuw v. Chr. liefst viermaal achter elkaar de Olympische vijfkamp gewonnen. Pausanias (6.15.9),
schrijvend in de tweede eeuw n. Chr., vermeldt dat tot aan zijn eigen tijd niemand erin geslaagd was
hem te evenaren : μόνῳ δὲ α ̓νκρϊπων α ̓́χρι ἐμου̂ τ ῷ Γόργῳ τζςςαρεσ μὲν ̓Ολυμπία γεγόναςιν ἐπὶ
πεντάκλῳ.
63
Moretti (1953) no. 59, r. 9-11.
64
De laatste toevoeging aan het Olympisch programma vond in het jaar 200 v. Chr. plaats, toen het
pankration voor jongens werd ingevoerd. Tot aan het definitieve einde van de Olympische spelen in de
vierde eeuw n. Chr. kwamen er geen nieuwe disciplines meer bij. Zie voor deze ontwikkeling Golden
(2004) 114-119.
65
Pausanias 6.13.3-4, Eusebius, ad Olympiade 212. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 118.
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onmogelijk geachte prestatie na te streven. Zijn succesvolle poging daartoe, bij de
Olympische spelen van 69 n. Chr., maakte van hem de eerste man die erin slaagde om in
Olympia stadion, diaulos en dolichos te winnen. Leonidas mocht dan viermaal achtereen de
drie sprintonderdelen gewonnen hebben, maar Polites’ winnende combinatie van korte en
lange afstand was nog nooit vertoond en maakte hem evenzeer tot een legende. Pausanias
(6.13.3) noemt zijn prestaties niet voor niets van een ’groot wonder’ (μζγα καῦμα). Polites
moet daarmee de evolutie van de Olympische hardlooprecords (zie tabel 3.3) tot een einde
hebben gebracht, tenzij er in later tijden nog een atleet geweest is die alle vier de
hardlooponderdelen (dus met inbegrip van de hoplitodromos) heeft weten te winnen. Het
bronnenmateriaal zwijgt hier echter (betekenisvol?) over.
Tabel 3.3 – De evolutie van de hardlooprecords in Olympia door de eeuwen heen
NAAM
Chionis
Phanas
Astylos
Leonidas
Polites

STAD
Sparta
Pellene
Kroton
Rhodos
Keramos

TIJD
664, 660, 656 v. Chr.
512 v. Chr.
488, 484, 480 v. Chr.
164, 160, 156, 152 v. Chr.
69 n. Chr.

ONDERDELEN
stadion, diaulos (3x)
stadion, diaulos, hoplitodromos
stadion, diaulos, hoplitodromos (2x?)
stadion, diaulos, hoplitodromos (4x)
stadion, diaulos, dolichos

Beschikbare bronnen
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat atleten uit de keizertijd over een grondige
kennis van de Griekse atletiekgeschiedenis beschikten. Het is nu de vraag op welke manier
de atleten aan die specifieke informatie kwamen. Er moeten hun verschillende bronnen ter
beschikking hebben gestaan die, afhankelijk van hetgeen ze wensten te claimen, allemaal of
gedeeltelijk geraadpleegd dienden te worden. Een atleet die wilde weten of hij de eerste uit
zijn vaderstad was geweest die een bepaald festival had weten te winnen, kon zich beperken
tot lokale archieven. Iemand die echter wilde nagaan of een bepaalde zegereeks al eerder in
de geschiedenis van de Griekse atletiek was voorgekomen, moest zijn toevlucht nemen tot
meerdere bronnen. Hetzelfde gold voor atleten die hoopten hun successen extra glans te
kunnen geven door nadruk te leggen op het speciale karakter ervan, bijvoorbeeld omdat zij
de eerste waren geweest die ooit hadden gezegevierd ‘zonder een bye te hebben gekregen’
66
of als enige binnen twee jaar in alle drie de leeftijdscategorieen waren uitgekomen.
Veel van de door hen gewenste informatie zal kunnen zijn verkregen bij hun
bezoek aan de verschillende festivalterreinen. Ter plaatse waren vaak gidsen (ἐξθγιται)
actief die tegen betaling bereid waren een rondgang te maken langs de voornaamste
eremonumenten en atleten te wijzen op bijzondere en unieke prestaties van hun
voorgangers. Hoewel hun verhalen de waarheid soms geweld aandeden, moeten zij toch als
67
een relatief betrouwbare bron worden beschouwd. Toch zullen gidsen soms het antwoord
schuldig moeten zijn gebleven op specifieke vragen van atleten, omdat bijvoorbeeld niet
iedere overwinnaar in Olympia gebruik maakte van het recht om ter plekke een standbeeld
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E.g. Roueché (1993) no. 91b, r. 7-10: πρῶτον καὶ μόνον τῶν ἀπ᾽ αἰῶνοσ ἀγωνιςάμενον τριετίᾳ τὰσ
τρεῖσ κρίςεισ, παῖδα ἀγζνειον, ἄνδρα.
67
Casson (1974) 264-267. Pausanias maakt in zijn werk melding van zijn contacten met plaatselijke
gidsen, wier betrouwbaarheid hij enige malen ernstig in twijfel trekt (e.g. 5.21.9). Desalniettemin is het
goed voorstelbaar dat hij veel van zijn informatie aan hen ontleende, zonder daar uitdrukkelijk melding
van te maken. Zie hiervoor Habicht (1985) 144-146.
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met een bijbehorende ere-inscriptie op te richten. Maar in grote lijnen moeten de talloze
in steen gebeitelde getuigenissen een goed beeld hebben gegeven van de records die in het
verleden waren neergezet.
Voorts werden atleten ook tijdens hun trainingen geconfronteerd met grootse
daden uit de atletiekgeschiedenis, aangezien de gymnasia en stadia in de Griekse wereld vol
69
stonden met eerbewijzen voor succesvolle sporters en vaak ook lokale archieven bevatten.
En zelfs onderweg moeten atleten niet ontsnapt zijn aan de competitie met het verleden,
want monumenten voor lokale kampioenen hadden niet zelden tevens een plaats op de
70
agora of aan de belangrijkste toegangswegen van antieke steden. Atleten zullen ten slotte
ook van elkaar geweten hebben welke prestaties zij geleverd hadden. Dit vindt bevestiging in
de lijkrede voor de vroeggestorven bokser Melankomas. Tijdens diens uitvaart werd hij ten
overstaan van een groot aantal aanwezigen uit de wereld van de Griekse atletiek
toegesproken door een persoonlijke vriend, die het niet nodig achtte om zijn vele
overwinningen met naam en toenaam te memoreren:
‘Het is, in aanwezigheid van jullie die daar weet van hebben, overbodig om een volledig
beeld te geven – één voor één – van de kransen en de wedstrijden waarin hij ze gewonnen
71
heeft … ’
Aanvullende en gezaghebbende informatie kon worden ontleend aan de Olympische
archieven die door de Eleërs werden bijgehouden. Ofschoon de originele documenten niet
zijn overgeleverd en hun aard niet geheel duidelijk is, valt uit literaire en epigrafische
bronnen op te maken dat ze regelmatig als referentiekader gebruikt zijn. Door Philostratos
worden ze geroemd om hun betrouwbaarheid, terwijl Pausanias met behulp van deze
archiefstukken kon aantonen dat een bekend gidsenverhaal op de verkeerde feiten gestoeld
72
was. Diezelfde stukken brachten ook uitkomst wanneer de Eleërs met een ongewone
situatie werden geconfronteerd. Dit blijkt uit een eredecreet dat door hen werd opgesteld
73
ten faveure van de atleet Tiberius Claudius Rufus. Zijn vaderstad werd hierin meegedeeld
dat hem alle privileges van een Olympische overwinnaar toevielen, ondanks het feit dat hij
er niet in was geslaagd de finale van het pankration te winnen.
Rufus en zijn tegenstander waren zo aan elkaar gewaagd dat, na een gevecht van
enkele uren, bij het invallen van de duisternis nog geen beslissing gevallen was. Aangezien
68

Pausanias 6.1.1.
De grootste atleet uit de Romeinse keizertijd, Marcus Aurelius Demostratos Damas (no. 89), werd
bijvoorbeeld geëerd met een levensgroot standbeeld in het stadion van zijn vaderstad Sardis. In het
gymnasion van Antikyra (Phokis) stond een beeld van Xenodamos (no. 160), de Olympische
pankrationkampioen van het jaar 67 n. Chr.
70
Zie Brunet (1998) 100, 295 voor de situatie in Ephese. Van Nijf (1999) 191 heeft aangetoond dat het
beeld van de zegevierende atleet een prominente plaats innam in het straatbeeld van Klein-Aziatische
steden.
71
Dio Chrysostomos, Orationes 29.10: καὶ τὸ μὲν τοὺσ ςτεφάνουσ αὐτοῦ κακ᾽ ἕκαςτον ἐπεξιζναι καὶ τοὺσ
ἀγῶνασ, ἐν οἷσ ἐνίκθςε, πρὸσ εἰδότασ ὑμᾶσ περιττόν.
72
Philostratos, Gymnastikos 2, Pausanias 5.21.9. Laatstgenoemde zinspeelt ook op de aanwezigheid van
archieven wanneer hij beschrijft hoe de Alexandrijnse pankratiast Sarapion (zie prosopographia no. 131)
zich in 25 n. Chr. een dag voor de wedstrijd uit angst voor zijn tegenstanders terugtrok uit de
Olympische spelen. Pausanias (5.21.18) stelt dat hij ‘volgens de verslagen de enige Egyptenaar, de enige
van alle mensen zelf, is die een boete kreeg voor zijn lafheid’.
73
IvO 54 en prosopographia no. 147. Zie Merkelbach (1974b) voor een verdere interpretatie van dit
decreet.
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beiden blijk hadden gegeven van uitzonderlijke kracht en dito uithoudingsvermogen, werden
ze gezamenlijk tot Olympisch kampioen uitgeroepen. Het eredecreet besluit met expliciet te
vermelden dat een onbeslist bij de eindstrijd van het pankration in Olympia nooit eerder was
voorgekomen, iets wat de Eleërs moeten hebben vastgesteld met behulp van hun eigen
archieven.
Niet alleen van de Olympische spelen werden gegevens bijgehouden. Pausanias
laat doorschemeren dat dit ook bij de overige spelen uit de traditionele periodos het geval
74
was. Andere festivals moeten naar alle waarschijnlijkheid ook archieven hebben
75
gehanteerd, al ontbreekt substantieel bewijs voor die stelling. Voorts is bekend dat steden
lijsten bijhielden van overwinningen van hun burgers in vooraanstaande wedstrijden, zoals is
76
geattesteerd voor het eiland Keos en Athene in de hellenistische periode. Joachim Ebert
was zelfs van mening dat de betreffende Atheense tekst informatie bevatte over de records
77
die door atleten uit die stad waren neergezet in Olympia.
Met het ontstaan van de atletenvereniging aan het einde van de eerste eeuw v.
Chr. moet de informatievoorziening een stuk soepeler zijn verlopen. Stephen Brunet heeft
gesuggereerd dat de primaire functie van de vereniging erin was gelegen om de sportieve
78
prestaties van haar leden gedetailleerd bij te houden. Het bronnenmateriaal op dit punt, zij
het zeer spaarzaam, lijkt inderdaad in die richting te wijzen. Dat er binnen de vereniging
enige mate van verslaglegging plaatsvond, kan worden opgemaakt uit twee inscripties uit
het begin van de eerste eeuw n. Chr. Daarin lieten twee vechtsporters optekenen dat zij de
eersten van het gilde (πρῶτοσ τῶν ἀπὸ τῆσ οἰκουμζνθσ) waren die successen in de periodos
hadden behaald, hetgeen alleen kan betekenen dat de atletenvereniging de prestaties van
79
haar leden op enige wijze registreerde.
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de verschillende functionarissen van
het gilde een rol speelden in dit proces. Uit de eerder gememoreerde lidmaatschapskaart
van de Egyptische bokser Aurelius Herminos (zie inleiding) kan worden opgemaakt dat een
ste
groot aantal van hen in functie was tijdens de 49 editie (= 194 n. Chr.) van de Sebasta in
Neapolis. Naast de opperpriesters Marcus Aurelius Demostratos Damas, Marcus Aurelius
Demetrios en Marcus Aurelius Chrysippos, allen prominente ex-atleten, was ook een zekere
Publius Aelius Euktemon present in Neapolis. Hij wordt in de papyrustekst beschreven als de
80
‘algemeen secretaris van de atletenvereniging’ (ἀρχιγραμματζωσ ξυςτοῦ). Hij was
74

Pausanias 6.13.8.
Jüthner (1969) 70-74 wijst op het bestaan van diverse (niet overgeleverde) werken met de titel περὶ
ἀγϊνων, waarin de geschiedenis van diverse festivals werd beschreven. Cf. Suda, s.v. ῎Ακτια: Ἄκτια:
ἀγὼν παλαιὸσ, ὡσ Καλλίμαχοσ ἐν τῷ περὶ τῶν Ἀγώνων δῆλον ποιεῖ. Brunet (1998) 49 oppert dat
hiervoor wellicht lokaal archiefmateriaal gebruikt is, hetgeen dan zou betekenen dat ook elders door
magistraten verslagen werden bijgehouden.
76
IG XII.5 608 (Keos) bevatte een lijst met lokale winnaars in de Isthmische en Nemeïsche spelen. IG II²
2326 noemt Olympische overwinnaars afkomstig uit Athene.
77
Ebert (1982) 8.
78
Brunet (1998) 52.
79
Het betreft de bokser Demokrates (prosopographia no. 46) en de worstelaar en pankratiast Aristeas
(prosopographia no. 26). Laatstgenoemde won het circuit bovendien ἐν τῇ περιόδῳ (‘in de periodos’),
d.w.z. in de kortst mogelijke tijd, drie jaar. Dit moet, zoals Brunet (1998) 53 terecht opmerkt, betekenen
dat de vereniging niet alleen bijhield welke festivals een atleet zoal wist te winnen, maar ook wanneer
dat precies gebeurde.
80
Frisch (1986) no. 6, r. 64-65, 82-83. In datzelfde document (r. 101-102) treedt Quintilius Karpophoros,
een andere secretaris van de vereniging naar voren. Hij legde getuigenis af van het feit dat diezelfde
Herminos enige tijd later als keizerpriester had gefunctioneerd bij de Koina Asias in Sardis.
75
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verantwoordelijk voor het opstellen van de oorkonde die Herminos’ lidmaatschap van de
vereniging officieel bekrachtigde. De aanwezigheid van Euktemon roept de vraag op diens
taken ter plekke beperkt waren tot het voeren van een ‘ledenadministratie’ of dat er door
hen wellicht nog meer opgetekend diende te worden van hetgeen er zich in Neapolis
afspeelde.
Hierbij valt automatisch te denken aan het registreren van de winaars in het
festival. Enige geordende administratie was binnen de Griekse atletiek noodzakelijk, omdat
bepaalde overwinningen een atleet recht gaven op beloningen van financiële (e.g.
pensioenen) of andere aard (e.g. privileges) in de vaderstad. Net zoals Herminos zijn
lidmaatschapskaart aan de stedelijke autoriteiten kon tonen als bewijs voor zijn nieuwe
status, zo moet er ook officiële documentatie hebben bestaan die succesvolle atleten
konden overleggen ter getuigenis van hun behaalde zeges. Het is bekend dat lokale
agonotheten doorgaans na afloop van een festival inscripties lieten oprichten met daarop de
81
namen van de winnaars bij de betreffende spelen. Mogelijkerwijs stuurden zij ook een
afschrift daarvan naar het hoofdkwartier in Rome dat vervolgens in het archief werd
82
opgenomen.
Enkele aanwijzingen lijken erop te duiden dat de vereniging zelf ook steden en
keizers aanschreef ter verkrijging van privileges voor haar leden. Middels officiële
documenten legde ze getuigenis af van de geleverde prestaties en spoorde ze de stedelijke
en keizerlijke overheid aan om eerder gedane geloftes in te lossen. Reinhold Merkelbach
heeft een dergelijke werkwijze bijvoorbeeld gezien in de twee inscripties die in Olympia voor
83
de pankratiast Tiberius Claudius Rufus (zie noot 73) werden opgericht. Hij opperde dat IvO
55 het bevestigende antwoord van diens vaderstad Smyrna was op het verzoek van de
atletenvereniging om Rufus de eerbewijzen te doen toekomen waarop een Olympisch
winnaar krachtens gewoonte recht had, daarmee de centrale bemiddelende rol van het gilde
erkennend. Volgens Merkelbach was Marcus Vetulenus Laetus, de agonotheet van de
betreffende Olympische spelen en als zodanig verantwoordelijk voor de beslissing om Rufus
als Olympioneikes aan te merken, ‘nach Abschluss der Spiele nach Rome gereist … und am
Büro des Weltverbandes der Athleten – praktisch dem kaiserlichen Büro für den Sport – eine
84
komplette Liste der Sieger einreichen, die dort zu den Akten genommen wurde’.
Ter ondersteuning van zijn theorie kan gewezen worden op de aanbevelingen die
de vereniging had gedaan bij de keizers ten faveure van Titus Aelius Aurelius Menandros uit
85
Aphrodisias. Deze atleet werd geëerd voor het feit dat hij als xystarch uiterst ruimhartig de
prijzen had verzorgd voor een festival in Antiochië (Pisidië). Die activiteiten werden volgens
een ere-inscriptie meerdere malen onder de aandacht gebracht bij het keizerlijke hof, met
als gevolg dat Menander met eerbewijzen overladen werd (waaronder het Romeinse
81

I.Eph. 1122 bevat een fragmentarisch overgeleverde lijst met winnaars in de Balbilleia, een voornaam
festival in Ephese. Dergelijke documenten moeten ook elders in grote aantallen opgesteld zijn geweest.
82
Het is, zoals in de inleiding betoogd, bekend dat de curia athletarum nabij de Thermen van Trajanus
over een archief beschikte. Hadrianus stemde op 5 mei 134 n. Chr. in met de komst van het atletengilde
naar Rome en ging akkoord met het oprichten van een gebouw waarin onder meer de archieven van de
vereniging ondergebracht konden worden. Oliver (1989) no. 86, r. 7-8: καὶ οἴκθμα ὡσ τὰ γράμματα
ἀποτίκεςκαι τὰ κοινά.
83
Merkelbach (1974b). Het betreft de inscripties IvO 54 en 55. Zijn theorie wordt aangehaald en
plausibel geacht door Brunet (1998) 54-56.
84
Ibid., 102. Overigens is de hier genoemde agonotheet een voorouder van Lucius Vetulenus Laetus, die
in de inleiding ter sprake kwam als weldoener van de atletenvereniging in datzelfde Olympia.
85
Roueché (1993) no. 91.
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burgerrecht). Uit bovenstaande voorbeelden blijkt duidelijk de reactieve en pro-actieve rol
van de atletenvereniging.
Het gilde komt hierin ook naar voren als een haast modern aandoend
bureaucratisch apparaat dat zowel voor atleten, steden als de keizerlijke overheid inzake de
Griekse atletiek de belangrijkste bron van informatie was. Vooral haar bemiddelende rol
tussen atleten en de autoriteiten valt op. Op welke schaal dit ‘administratieve centrum’
daadwerkelijk fungeerde, laat zich bij gebrek aan substantieel bronnenmateriaal niet staven.
Wel is het raadzaam te waken voor een al te anachronistische benadering. De spaarzame
aanwijzingen zijn voor meerdere interpretaties vatbaar en dragen het gevaar in zich dat
teveel gewicht aan de taken van de atletenvereniging wordt toegekend. Alleen nieuwe,
eensluidende bewijsstukken kunnen de geopperde hypothesen legitimiteit verschaffen.
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Voor zijn Romeinse burgerrechtverlening en dat van andere atleten, zie hoofdstuk vier.
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Atleten en hun eretitels
Een ongedateerde grafsteen uit Romeins Egypte, van onbekende herkomst, gedenkt het
leven van een zekere Rufus:
‘De onvergetelijke Rufus, winnaar van de Kapitolijnse spelen, Olympisch, Pythisch en
Isthmisch kampioen, veelvuldig overwinnaar, buitengewoon winnaar, onoverwonnen
87
worstelaar, bokser, pankratiast, xystarch. Houd goede moed!’
Het grafschrift laat er geen twijfel over bestaan wat gedurende zijn leven de voornaamste
bezigheid van de overledene is geweest. Hij was een atleet die bij Griekse sportfestivals
uitkwam als worstelaar, bokser en pankratiast, en die na afloop van zijn sportieve carrière
het ambt van xystarch (toezichthouder bij spelen) had bekleed. Daarnaast bevat zijn epitaaf
een aantal opmerkelijke termen, die op het eerste gezicht een nogal cryptische indruk
maken. Het gaat hier om zogenaamde agonistische eretitels, kernachtige begrippen die in
één oogopslag duidelijk moesten maken welke successen een atleet tijdens een loopbaan
88
had behaald. Met dergelijke titels, veelvuldig eindigend op -ν(ε)ίκθσ , werd bijvoorbeeld de
winst in een specifiek festival aangeduid, of een bepaalde verdienste die een gehele carrière
omvatte. De grafsteen was daarmee tegelijkertijd een verkorte palmares, die ingewijden in
staat stelde zich in kort tijdsbestek een beeld te vormen van Rufus’ statuur als atleet.
Eretitels bestonden reeds in de klassieke periode, zij het op een bescheiden schaal.
De dichters Pindaros en Bacchylides maken in hun overwinningsoden enige malen melding
van Olympioneikai, Pythioneikai en Isthmioneikai, oftewel winnaars in de Olympische,
89
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Pythische en Isthmische spelen. Ook in ere-inscripties komen ze sporadisch voor. Het was
echter pas in de keizertijd dat het gebruik van eretitels een hoge vlucht nam. In die periode
nam hun aantal en verscheidenheid toe en werden ze in toenemende mate gebruikt in de
koptekst van ere-inscripties voor atleten. Daarnaast kunnen ze ook in andere documenten,
91
92
zoals in magistratenlijsten en op munten worden aangetroffen, hetgeen andermaal
93
aangeeft dat de scheidslijn tussen atletiek en civic duties feitelijk niet viel te trekken.
Grofweg vallen er in de eerste eeuwen van onze jaartelling twee soorten eretitels
te onderscheiden. De grootste groep houdt verband met specifieke festivals en verwijst naar
één of meerdere overwinningen tijdens een bepaalde wedstrijd. Een klein aantal titels heeft
daarentegen betrekking op prestaties die gedurende langere tijd en/of tijdens verschillende
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SB I 5725: Ῥοῦφον τὸν ἀίμνθςτον καπετωλιονίκθν, ὀλυμπιονίκθν, πυκιονίκθν, εἰςκμιονίκθν,
πλιςτονίκθν, παράδοξον, ἄλιπτον, παλεςτιν, πφκτθν, πανκρατιαςτιν, ξυςτάρχθν. Εὐψφχει. De grafsteen
bevindt zich momenteel in het Nationaal Museum van Warschau. Cf. I.Eph. 1127 (= prosopographia no.
135).
88
Zowel -νείκθσ als -νίκθσ komen voor in het epigrafische materiaal. Welke weergave in een inscriptie
gehanteerd wordt, is sterk tijd- en plaatsgebonden. Laatstgenoemde vorm is bijvoorbeeld de gangbare
in teksten (inscripties, papyri) uit Egypte, terwijl in Klein-Azië doorgaans de –ε is toegevoegd. Hoewel ik
in dit hoofdstuk telkenmale letterlijk zal citeren, maak ik in het geval van getranscribeerde titels gebruik
van de meer gangbare schrijfvorm -νείκθσ.
89
E,g, Pindaros, Ol. 6.4, Pyth. 9.1, Bacchylides 1.46, 9.26.
90
E.g. IG II² 2413, r. 14, Ebert (1972) no. 12.
91
E.g. Milet I 3, no. 128.
92
Voor enkele voorbeelden, zie Robert (1934) 52-61.
93
Zoals elders is aangegeven, namen telgen uit aristocratische families in hun jonge jaren deel aan
sportfestivals en behaalden op die manier soms atletische eretitels. Later bleven ze die titels voeren en
ontleenden daar een zekere status aan.
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spelen zijn geleverd. In de meeste gevallen valt op basis van informatie uit epigrafische en
literaire bronnen te achterhalen aan welke eisen een atleet diende te voldoen, maar van
sommige titels is het niet altijd even duidelijk wat ze precies inhielden. Het is wel helder dat
niet iedere titel dezelfde status had. Er was sprake van een duidelijke hiërarchie, die –
uitzonderingen daargelaten – in het overgrote deel van de inscripties wordt weerspiegeld in
de volgorde waarin de behaalde titels zijn opgenomen (zie figuur 3.4). De pankratiast Marcus
Aurelius Thelymitres uit Milete werd bijvoorbeeld in een ere-inscriptie achtereenvolgens
Pythioneikes, Kapitolioneikes, pleistoneikes en paradoxos genoemd, hetgeen een
94
afgebakende rangorde impliceert. Een andere vechtsporter, Alexandros, burger van Myra
en archont van de atletenvereniging, wordt in een papyrustekst betiteld als Pythioneikes,
Sebastioneikes en Halioneikes, een opsomming die andermaal duidelijk maakt hoe de status
95
van de betreffende festivals en eretitels zich tot elkaar verhielden.
In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de voornaamste titels de revue passeren en
zal getracht worden van iedere titel de betekenis en reikwijdte te duiden. Bijzondere
aandacht zal er ten slotte zijn voor de titel periodoneikes en het daarmee verband houdende
concept van de periodos, omdat de vraag naar hun functioneren in de keizertijd nog altijd
niet bevredigend is beantwoord.
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I.Didyma 370, r. 11-12. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 99.
Frisch (1986) no. 6, r. 58, 66. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 18.
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Periodoneikes
Olympioneikes
Pisaios
Pythioneikes
Isthmioneikes
Nemeoneikes
Olympioneikes

Pleistoneikes

Aleiptos

Paradoxos

ἄριστος
Ἑλλήνων

'Opvolger van
Herakles'
Kapitolioneikes
Aktioneikes
Sebastoneikes

Halioneikes
Hieroneikes

Asioneikes

Epheseoneikes
Themioneikes

Fig. 3.4 – Schematische weergave van de hiërarchie van de meest voorkomende
agonistische eretitels
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Hieroneikes
De Griekse atletiek bood atleten reeds in het beginstadium van hun carrières de
mogelijkheid om agonistische eretitels te verwerven. Het kon vaak bij de eerste deelname
aan een festival al raak zijn. In theorie was het mogelijk dat een jonge knaap zijn debuut
96
opluisterde met een overwinning in een wedstrijd uit de periodos , maar voor de meesten
zal de start van hun loopbaan zich op lokaal of regionaal niveau hebben afgespeeld. Zo
behaalde een naamloos gebleven vijfkamper uit Ephese halverwege de tweede eeuw n. Chr.
97
zijn eerste successen als knaap in Smyrna, Sardis en in zijn vaderstad. De bokser Photion
begon met zeges als jongeling in Milete, zijn vaderstad Laodikeia ad Lycum en Ephese en
98
verwierf daardoor direct de status van ἱερονείκθσ (‘heilig overwinnaar’).
Voor veel beginnende atleten zal dit de eerste titel uit hun loopbaan geweest zijn.
Zij dankten dit eerbewijs aan een overwinning in een heilig festival (ἱερὸσ ἀγῶν), het soort
wedstrijd dat zich wat betreft status en beloning sterk onderscheidde van de zogenaamde
‘prijsspelen’ (ἀγῶνεσ κεματικοί of ἀγῶνεσ [ἡμι]ταλαντιαῖοι), waar een (grote) som gelds de
voornaamste aantrekkingskracht vormde. Hun prestige stak over het algemeen af bij dat van
heilige spelen, waarover atleten in hun overwinningscatalogi zonder uitzondering uitvoerig
uitweiden. Prijsspelen worden daarentegen in inscripties niet of nauwelijks gememoreerd;
vaak wordt volstaan met het vermelden van het aantal behaalde successen in die specifieke
99
categorie wedstrijden.
Met een overwinning in een heilig festival maakten atleten nog geen naam binnen
de wereld van de Griekse atletiek, maar ze kwalificeerden zich daarmee wel voor het
lidmaatschap van de atletenvereniging. Zij moesten hiervoor een bepaald bedrag (het enige
100
bekende geval van Herminos spreekt over 100 denarii ) betalen en daarnaast een bewijs
kunnen overleggen van hun nieuw verworven status. In Ephese konden hieroneikai – met
uitzondering van winnaars in de Ephesea – voor 60 denarii een getuigschrift uit het lokale
101
archief (antigrapheion) verkrijgen. Als lid van de vereniging kon een atleet aanspraak
maken op diverse privileges, zoals onschendbaarheid (ἄςυλία) en vrijstelling van belasting
en allerhande liturgieën.
Het wekt geen verbazing dat de titel ἱερονείκθσ slechts in bepaalde echelons van
de Griekse atletiek valt aan te treffen. In veruit de meeste gevallen is die titel de enige die
door een atleet gevoerd wordt. Dit duidt er vaak op dat een sportieve carrière weinig
hoogtepunten heeft gekend en dat het succes beperkt is gebleven tot een enkele
102
overwinning in een heilig festival. Toch kan niet zonder meer gesteld worden dat alle
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Een naamloze hardloper uit Klein-Azië (prosopographia no. 6) won als knaap de stadionloop in
Olympia, waarschijnlijk bij een van zijn eerste deelnames aan een festival. Publius Aelius Aristomachos
(no. 122) behaalde zijn allereerste zege bij de Nemeïsche spelen in Argos.
97
I.Eph. 2072, r. 1-4.
98
I.Eph. 1605, r. 1. De carrièreopbouw van (jonge) atleten zal in hoofdstuk vier uitgebreid aan bod
komen.
99
E.g. SEG 41.1407, r. 16-18: καὶ κεματικοὺσ ἄλλουσ τεςςεράκοντα τζςςαρασ.
100
Zie Frisch (1986) no. 6, r. 4-5: καὶ ἀποδεδωκότα τὸ κατὰ τὸν νόμον *ἐντά+γιον πᾶν ἐκ πλιρουσ
*δ+θνάρια ἑκατόν.
101
I.Eph. 14, r. 25-27: ἱερονεικῶν χωρὶσ τῶν ςτεφανουμζνων τὰ μεγάλα εβαςτὰ φζςθα δθ. ξ´.
102
E.g. IGBR V 5404. Dit is ook veelvuldig het geval bij (lijsten met) magistraten (e.g. IG II² 3741, I. Eph.
902, 1045). Zij waren – zoals het de telgen van de antieke jeunesse dorée betaamt – in hun jonge jaren
als atleet actief geweest en hadden soms zelfs voorname overwinningen behaald. Zij maakten echter
geen carrière in de Griekse atletiek, maar bleven wel met enige trots de titel voeren die naar dat
jeugdige sportieve succes verwees.
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hieroneikai per definitie tot de mindere goden gerekend moeten worden. In een aantal
gevallen gaat het namelijk om jonge beginnende atleten, die naar aanleiding van een zege in
een bepaald festival met een monument geeërd worden en op dat moment alleen de status
van hieroneikes bezaten. Bij latere successen verdween die titel vervolgens naar de
achtergrond, zoals het geval van de bokser Photion duidelijk maakt. Hij duikt, twintig jaar na
zijn eerste schreden in de Griekse atletiek te hebben gezet, op in een papyrustekst die was
opgetekend nadat hij zijn carrière had beëindigd. In dat document wordt hij geen
hieroneikes meer genoemd, maar een Olympioneikes, paradoxos en vermoedelijk ook
pleistoneikes, titels die aangeven dat hij tijdens zijn loopbaan een groot aantal aansprekende
zeges had geboekt. Dit voorbeeld maakt duidelijk waarom er zich onder de grote
kampioenen geen atleten bevonden die zich expliciet hieroneikes noemden. Zij behaalden
vaak meerdere titels en wensten als vanzelfsprekend alleen de meest voorname onder hen
te voeren. Als winnaars van diverse heilige spelen hadden zij weliswaar recht op de titel van
hieroneikes, maar uit prestigeoverwegingen zullen ze ervan afgezien hebben om deze in hun
eredocumenten op te nemen.
De afzonderlijke spelen uit de periodos
De titels Olympioneikes, Pythioneikes, Isthmioneikes en (waarschijnlijk ook) Nemeoneikes
bestonden zoals gezegd reeds in de klassieke en hellenistische periode en bleven gedurende
de keizertijd onverminderd in gebruik. Zo vermeldt het grafschrift van de Alexandrijnse
bokser Agathos Daimon (alias ‘de Kameel’), die ergens in de eerste eeuw n. Chr. op 35-jarige
103
leeftijd stierf in het stadion van Olympia, dat hij een Νεμεονείκθσ was. Dit gold ook voor
een zekere Apollonios, die in de Flavische tijd met die titel getooid is op een munt uit Aigai
104
(Aeolië). De Egyptische bokser Rufus, die eerder dit hoofdstuk werd gememoreerd, werd
105
onder andere πυκιονίκθσ en εἰςκμιονίκθσ genoemd.
In tegenstelling tot de voorgaande tijdvakken is het met name ten aanzien van de
titel van λυμπιονείκθσ in deze periode lang niet altijd duidelijk of de originele Olympische
106
spelen bedoeld worden. De keizertijd zag de opkomst van een groot aantal festivals die
sterk gemodelleerd waren naar het voorbeeld van Olympia. Daaronder bevonden zich
prestigieuze wedstrijden als de Olympia van Athene en Ephese, maar ook spelen in
107
bijvoorbeeld Tarsus en Tyrus met hoogstens een regionaal karakter. Deze ‘isolympische’
festivals kwamen op grote schaal voor in het Griekse oosten en kenden overwinnaars, die
sportief gezien meestal van een minder kaliber waren, het recht toe om zich ‘Olympisch
kampioen’ te noemen. Aangezien deze Olympioneikai in de meeste gevallen geen melding
maken van het feit dat hun zeges in een ‘spin-off’ zijn behaald, is het bijzonder lastig om
onderscheid tussen beide groepen te maken.
Dat dit in de eerste eeuwen van de jaartelling reeds werd onderkend, blijkt uit het
108
feit dat atleten zelf gingen benadrukken dat hun succes in Pisa was behaald.
De
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SEG 22.354. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 16.
Robert (1934) 54: πὶ Ἀπολλωνίου νεμεονείκου.
105
Zie noot 87.
106
Dit geldt overigens ook ten aanzien van de festivalaanduiding Olympia in overwinningscatalogi.
107
Moretti (1953), s.v. λφμπια geeft de namen van een twintigtal steden waar ‘imitaties’ van de
Olympische spelen plaatsvonden. Klose (2005) 126 komt op basis van inscripties en munten tot maar
liefst 38 nabootsingen van de Olympische spelen. De Pythische (33x), Aktische (15x) en Kapitolijnse (9x)
spelen kregen in de keizertijd eveneens op grote schaal navolging. Zie hiervoor ook Günther
(2005/2006).
108
De traditionele benaming voor de landstreek rondom Olympia waarin het heiligdom was gelegen.
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vechtsporter Marcus Aurelius Peios uit Daldis (Lydië) wordt in een ere-inscriptie uit
109
Philadelphia bijvoorbeeld λυμπιονίκθσ Πειςαῖοσ genoemd. Datzelfde geldt voor een
110
naamloos gebleven bokser uit Milete: πφκτθσ ὀλυμπιονείκθσ Πειςαῖ*οσ+. Een atleet uit
Hermoupolis, actief ten tijde van keizer Gallienus, liet zich in zijn ere-inscriptie in dezelfde
bewoordingen uit om te laten zien dat hij de originele Olympische spelen had gewonnen:
111
ὀλυμπιονίκθσ Πιςαῖοσ. Over een sprinter uit Ephese wordt gesproken als λυμπιονείκθσ
112
τῶν ἐν Πείςῃ. Bovengenoemde sporters vreesden ongetwijfeld dat de toename van het
aantal ‘onechte’ Olympioneikai afbreuk zou doen aan hun glorieuze prestaties in het meest
prestigieuze festival uit de antieke wereld. Om dezelfde reden kan in veel erelijsten van
113
atleten bij de vermelding ᾽Ολφμπια ook de toevoeging ἐν Πείςῃ worden aangetroffen. Als
stelregel kan voorts worden aangehouden dat wanneer Olympioneikes niet de lijst met
verkregen eerbewijzen aanvoert, er een grote kans bestaat dat de titel behaald is na een
succes in één van de vele navolgingen van de traditionele Olympische spelen. Marcus Popillis
Sotus, winnaar in de diaulos bij een lokaal festival in Tlos (Lycië), is daar een goed voorbeeld
114
van.
Nieuwe festivals
De komst van nieuwe spelen in Italië en Epirus bood – zoals gezegd – atleten nieuwe
115
mogelijkheden om zich van hun voorgangers te onderscheiden. Zij konden na het ontstaan
van de Aktia, Sebasta, Kapitolia en Eusebeia gaan proberen een πρϊτωσ-Erfolg aan hun
palmares toe te voegen en zich zo een plaats te verwerven in de geschiedenisboeken van de
Griekse atletiek. Tegelijkertijd werd door die nieuwe festivals het aantal agonistische
eretitels uitgebreid, want van de Aktische, Sebasteïsche en Kapitolijnse spelen is bekend dat
bij die gelegenheden eventeels titels werden verleend, die uitgingen van hetzelfde principe
116
als bij de wedstrijden uit de periodos het geval was. De titel Sebastoneikes verwijst zoals
de naam al aangeeft naar een overwinning in de Sebasta van Neapolis, een festival dat tot
de meest prominente van de keizertijd behoorde. Om die reden moet aan de eretitel enig
117
gewicht worden toegekend, al komt deze niet frequent voor. Opvallend genoeg lijkt er bij
de Eusebeia in Puteoli geen titel te vergeven zijn geweest, al kan dit ook te wijten zijn aan de
toevallige en gebrekkige overlevering van het bronnenmateriaal. Ook de Aktia en de
Kapitolia vonden tijdens de keizertijd op grote schaal navolging in het Griekse oosten,
waardoor hier hetzelfde euvel bestaat als wat hierboven ten aanzien van de Olympische
spelen is opgemerkt, namelijk dat lang niet altijd valt uit te maken of een atleet een eretitel
te danken had aan een succes in de oorspronkelijke spelen of aan een zege bij een ‘spin-off’.
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CIG 3427, r. 6-7.
Günther (1986) 319, noot 16.
111
SPP V 73 II, r. 7-8. In dit specifieke geval uit Egypte wordt de elders wel gebruikelijke -ε in de
vermelding van de eretitel weggelaten. Cf. Milet VI 2.500.
112
I.Eph. 1133, r. 3-4.
113
E.g. IG II² 3163, 3169/70, IG VII 49, I.Eph. 1609, 1615, IGRR 4.1519.
114
TAM II 585, r. 14-16: Πυκιονίκθσ, λυμπιονίκθσ, πλειςτονίκθσ, παράδοξοσ. Cf. I. Eph. 1127:
εκοῦνδοσ παράδοξοσ παλαιςτὴσ πανκρατιαςτὴσ ἰςκμιονείκθσ ὀλυμπιονείκθσ πλειςτονείκθσ.
115
Zie pagina 36 ff.
116
Aktioneikes: Moretti (1953) no. 80, Roueché (1993) nos. 70, 74. Kapitolioneikes: I.Didyma 370, 371,
Robert, Hellenica (1960) 478.
117
SEG 6.58.12 (Ankyra), Frisch (1986) no. 6, r. 67 (Myra), IG 12.1.647 (Rhodos).
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Aleiptos
Een van de meest zeldzame titels binnen de Griekse atletiek was die van ἄλειπτοσ. In
tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, was het slechts een handjevol atleten gegund om
118
zich in hun ere-inscripties ‘onverslaanbaar’ te mogen noemen.
Alleen de grootste
kampioenen konden namelijk voldoen aan de eis die aan de titel gesteld werd: geen enkele
nederlaag lijden tijdens de gehele carrière. Oorspronkelijk was het geen eretitel, maar een
119
terminus technicus die voorbehouden was aan hardlopers. Het is duidelijk dat de term in
verband gebracht moet worden met λείπειςκαι, dat in de context van een wedstrijd
120
‘achterblijven in een race’ betekent. Aleiptos was in eerste instantie dus de aanduiding
voor iemand die in loopverband niet te kloppen was. In die betekenis werd het nog aan het
begin van de derde eeuw n. Chr. gebruikt door een vijfkamper uit Klein-Azië. Deze atleet
121
bleef bij diverse wedstrijden in Macedonië telkens ongeslagen op het sprintonderdeel.
Louis Robert heeft laten zien dat de term in de loop der tijd een meer algemene
betekenis (‘niet te verslaan’) kreeg en dat ook andere atleten en zelfs acteurs, musici en
122
gladiatoren zichzelf als aleiptos gingen betitelen. Het vroegste voorbeeld is afkomstig uit
de achtentwintigste redevoering van Dio Chrysostomos, die in zijn geheel gewijd is aan de
123
bokser Melankomas. Tijdens een bezoek aan de Sebasta in Neapolis (vermoedelijk in het
jaar 74 n. Chr.) vernemen Dio en zijn metgezel van een trainer dat de beroemde atleet kort
daarvoor gestorven was, terwijl hij in voorbereiding was op het festival. Vervolgens wordt
door hem uit de doeken gedaan wat Melankomas nu zo bijzonder maakte. Naar eigen
zeggen was hij ‘vanaf zijn entree bij de Pythische spelen de eerste man van wie bekend is dat
124
hij ongeslagen wist te blijven’. Daarmee overtrof hij zijn vader, een Olympisch kampioen,
van wie uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze daar niet in geslaagd was. Iets verderop in de
redevoering kan uit de woorden van diezelfde trainer worden opgemaakt wanneer er over
een atleet als zijnde aleiptos gesproken kon worden: ‘Want als zijn leven was gespaard dan
zou hij onvermijdelijk lelijker geworden zijn na de mooiste te zijn geweest, zwakker na de
125
sterkste te zijn geweest, en wellicht zou hij ook zijn verslagen’. Dit impliceert dat hij in dat
laatste geval niet als aleiptos zou zijn aangeduid, zoals de opmerking over zijn vader duidelijk
maakt. Het was voor atleten dus pas mogelijk om zich op hun ongeslagen status te laten
voorstaan wanneer hun loopbaan ten einde was gekomen.
In tegenstelling tot het begrip ἄλειπτοσ lijkt de hieruit voorkomende eretitel pas
rond het midden van de tweede eeuw n. Chr. in zwang te zijn geraakt. Dit laat zich althans
opmaken uit een tweetal vergelijkbare monumenten ter ere van prominente vechtsporters,
Publius Aelius Aristomachos en Titus Aelius Aurelius Maron. Beide bestonden uit een
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standbeeld, een overwinningscatalogus en een epigram. Rond 120 n. Chr. werd er in
Magnesia ad Maeandrum een monument opgesteld voor de pankratiast Aristomachos, na
het beëindigen van zijn actieve loopbaan. Het bijbehorende epigram eindigt met de
126
volgende woorden: ‘Wat nog meer? In alle stadia bleef ik onoverwonnen!’.
In de
overwinningscatalogus, die een twintigtal jaren later ter ere van hem werd opgericht, valt te
lezen dat hij een periodoneikes was. Zijn ongeslagen status, die eerder al in poëtische taal
bezongen was, werd echter nog niet in een eretitel vervat. Dit lijkt er op te duiden dat in die
periode aleiptos nog niet als titel werd gehanteerd.
Korte tijd later (c. 150-160 n. Chr.) was dat wel het geval. Toen werd de worstelaar
Maron in zijn vaderstad Seleukeia ad Kalykadnum met een monument geëerd. Zijn epigram
vermeldt eveneens dat hij nooit voor een tegenstander had moeten buigen, in geen van de
127
drie leeftijdsklassen waarin hij was uitgekomen. In de koptekst van zijn zegecatalogus
wordt die prestatie omschreven als παλαιςτὴν ἄλειπτον (‘als worstelaar onoverwonnen’),
128
direct na de vermelding van de titel periodoneikes.
Uit de tweede en derde eeuw n. Chr. zijn een paar andere atleten bekend die de
titel ἄλειπτοσ dragen. Hun getuigenissen laten zien dat ze stuk voor stuk tot de besten van
hun generatie behoorden. Bijna zonder uitzondering betreft het (meervoudige) winnaars in
de periodos, zoals Marcus Aurelius Demostratos Damas, Marcus Aurelius Asklepiades en
129
diens vader Demetrios, en Lucius Silicius Firmus Mandrogenes.
Asklepiades bleef zes jaar
lang ongeslagen en behaalde daarin tegen de 100 overwinningen (zie hoofdstuk vier). Dit
hoeft niet te verbazen, want een dergelijke prestatie is zo uniek dat het alleen voor de meest
getalenteerden onder hen kan zijn weggelegd. In de moderne sport, die vele malen
competitiever en dynamischer is dan de Griekse atletiek, is het bijna ondenkbaar dat iemand
erin slaagt gedurende langere tijd ongeslagen te blijven. Zelfs een toptennisser als Roger
Federer verliest immers weleens een partij. Bij mijn weten is de Russische worstelaar
Alexander Karelin de enige sporter uit de recente geschiedenis die op een bijzonder
langdurige serie zonder een enkele nederlaag kon bogen. Tussen 1987 en 2000 verloor hij in
de discipline van het Grieks-Romeins worstelen geen enkele internationale wedstrijd en won
hij drie keer Olympisch goud. De laatste zes jaar van zijn recordserie verloor hij zelfs geen
enkel punt in een gevecht met een tegenstander.
De term aleiptos moet in de keizertijd een min of meer magische klank gehad
hebben. Dat ene woord op een inscriptie maakte voor omstanders direct duidelijk dat ze
hoogstwaarschijnlijk met een sporter van een buitengewoon kaliber te maken hadden. De
130
atleet Sokrates uit Kyme gebruikte aleiptos zelfs als bijnaam. Atleten koesterden hun
ongeslagen status en lijken er alles aan gedaan te hebben om deze te behouden, soms ook
door een selectieve wedstrijdkeuze. Het verliezen van een finale in een festival hoorde bij
het alledaagse leven van de atleet, maar voor iemand die nastreefde aleiptos te worden
stond er veel meer op het spel. Atleten die in een bepaalde discipline niet tot de absolute
top behoorden, zullen zich alleen voor een specifieke wedstrijd hebben ingeschreven
wanneer ze min of meer zeker konden zijn van de overwinning.
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De vermaarde Marcus Aurelius Demostratos Damas was hoofdzakelijk als pankratiast actief,
131
maar kwam soms ook in het boksen uit. In die discipline wist hij tot aan het einde van zijn
loopbaan ongeslagen te blijven. Afgaande op zijn uitvoerige overwinningscatalogus lijkt hij
die status echter in stand te hebben gehouden door aan zo min mogelijk wedstrijden mee te
doen. Waar hij bij het pankration talrijke zeges behaalde in alle grote spelen van zijn tijd, was
zijn erelijst bij het boksen minder imposant. Alleen bij de Nemeïsche spelen in Argos (2x) en
de Hadrianeia van Alexandrië durfde hij het klaarblijkelijk wel aan om als bokser aan de start
te verschijnen. Angst voor een nederlaag (en daarmee het einde van een zegeserie) hielden
hem weg bij de overige festivals uit de periodos. Vermoedelijk was daar de concurrentie te
sterk en kon Damas, in tegenstelling tot bij het pankration, het boksen niet in gelijke mate
domineren.
Eenzelfde tactiek lijkt te zijn gehanteerd door de vechtsporter Gaius Licinius
132
Inventus uit Smyrna. Ook hij was primair als pankratiast actief, maar was ook enigszins
bedreven in het worstelen en het boksen. In laatstgenoemde discipline bleef hij ongeslagen,
ongetwijfeld niet zozeer vanwege zijn buitengewone talent en capaciteiten als wel middels
een behoedzaame deelnamestrategie. Aangezien hij op een zeker moment doorkreeg dat hij
als pankratiast geen periodoneikes kon worden, moet hij het vooruitzicht op een
prestigieuze eretitel in het boksen hebben gekoesterd en hiernaar bewust hebben
gehandeld. In dat opzicht konden ook atleten van een iets minder kaliber de status van
ἄλειπτοσ verkrijgen.
Paradoxos/paradoxoneikes
De meest voorkomende titel in agonistische documenten uit de keizertijd is die van
133
παράδοξοσ of παραδοξονίκθσ. Juist dat frequente gebruik ervan in inscripties en papyri
heeft in het verleden voor de nodige misverstanden gezorgd. Lange tijd werd verondersteld
dat de term geen specifieke prestatie aanduidde, maar slechts ter algemene karakterisering
van een loopbaan diende. Louis Robert stelde herhaaldelijk dat met deze kwalificatie een
134
atleet als ‘verbazingwekkend’ (‘étonnant’) werd gekenschetst. Volgens Luigi Moretti werd
hiermee ‘vagamente’ gezinspeeld op het ‘carattere straordinario ed eccezionale dei successi
135
dell’atleta’. In de LSJ wordt in vergelijkbare termen over ‘buitengewoon overwinnend’
136
(‘conquering marvellously’) en ‘de Bewonderenswaardige’ (‘the Admirable’) gesproken.
Het was Reinhold Merkelbach die op basis van een studie naar de ere-inscriptie van de
pankratiast Aurelius Achilleus uit Aphrodisias inzag dat de titel wel degelijk een nauw
omschreven betekenis had, namelijk dat een παραδοξονίκθσ tijdens een festival in twee
137
disciplines of bij twee leeftijdscategorieën had weten te zegevieren.
De vroegste vermeldingen van de term stammen uit het einde van de eerste eeuw
n. Chr. De pankratiast Tiberius Claudius Artemidoros, Olympisch kampioen in 69 n. Chr.,
wijdde na zijn sportieve carrière in Ephese een monument aan keizer Nerva (96-98 n. Chr.).
In de bijbehorende inscriptie presenteert hij zichzelf als παγκρατιαςτισ περιοδονείκθσ καὶ
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παραδοξονείκθσ.
Niet veel later duikt de titel ook op in de zegecatalogus van de
pankratiast Titus Flavius Archibios, wiens loopbaan tussen 94 en 107 n. Chr. gedateerd kan
139
worden. In diezelfde periode werd door de Griekse auteur Plutarchus uit de doeken
gedaan welke prestatie zij daarvoor hadden moeten leveren. In zijn Parallelle Levens stelt hij
140
de Atheense strateeg Cimon tegenover de Romeinse generaal Lucullus. Eerstgenoemde
acht hij superieur, omdat deze zowel op land als ter zee militaire overwinningen had
behaald. Plutarchus vergelijkt dit succes vervolgens met een succes dat door atleten behaald
kon worden:
‘ … net zoals atleten die op één dag kransen winnen in zowel worstelen als pankration naar
141
gewoonte paradoxoneikes genoemd worden’.
Volgens Plutarchus was een παραδοξονείκθσ iemand die zowel het worstelen als het
pankration had weten te winnen bij een Grieks sportfestival. Daarmee lijkt de titel erg op
een andere die in de eeuwen daarvoor in zwang was, zij het dat de eerder behandelde
‘opvolgers van Herakles’ (zie figuur 3.1) die dubbelslag niet bij een willekeurig festival
leverden maar tijdens de Olympische spelen. Het feit dat Plutarchus het nodig vond om het
begrip paradoxoneikes toe te lichten zou kunnen betekenen dat de titel pas recentelijk zijn
intrede had gedaan in de Griekse atletiek en voor velen nog uitleg behoefde, hetgeen in
overeenstemming is met de contemporaine getuigenissen uit het epigrafische materiaal.
Bovengenoemde passage levert echter ook problemen op. Hoewel het merendeel
van de paradoxoneikai vechtsporters zijn zoals Artemidoros en Archibios, wordt de titel in
later tijden ook gevoerd door atleten uit andere disciplines. De lidmaatschapskaart van de
bokser Herminos, waarover al enige malen is gesproken, laat dit duidelijk zien. Deze werd
ondertekend door een aantal functionarissen van de atletenvereniging, waarvan velen de
titel paradoxos voeren. Onder hen waren de vechtsporters Demostratos Damas en Marcus
Aurelius Demetrios alias Harpokration, maar ook de hardlopers [K..kta]benos Proklos uit
Ephese, Prosdektos van Mytilene, Alexander alias Athenodoros uit Mytilene en [NN], zoon
142
van Zosimos, uit Philadelphia. Daarnaast is de titel ook geattesteerd onder de beoefenaars
van de muzische kunsten, zoals dansers, acteurs, herauten, citerspelers, trompetters en zelfs
143
gladiatoren.
Het is nu de vraag waarom Plutarchus een beknoptere definitie hanteert dan op
basis van de overgeleverde getuigenissen gerechtvaardigd lijkt. Stephen Brunet heeft hier
een aannemelijke verklaring voor gegeven. Hij stelt dat de titel op een zeker moment een
verruiming heeft ondergaan en niet langer voorbehouden bleef aan de beoefenaars van de
twee betreffende vechtsporten. Als parallel kan worden aangevoerd dat ook enkele andere
titels eenzelfde ontwikkeling doormaakten. Eerder bleek al dat de term aleiptos in eerste
instantie alleen in de context van hardloopwedstrijden werd gebruikt, maar later de
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terminus technicus werd om de ongeslagen status van een atleet mee aan te duiden. Op
dezelfde wijze verwerd het begrip ἀκονιτί van een ‘stofloze’ overwinning in het worstelen
tot de algemene benaming voor een winstpartij die behaald werd omdat een tegenstander
145
om welke reden dan ook verstek had laten gaan. Een dergelijke zienswijze sluit goed aan
bij het bronnenmateriaal, aangezien de getuigenissen van de niet-vechtsporters onder de
paradoxoneikai zonder uitzondering uit de tweede en derde eeuw n. Chr. stammen.
Het is niet verwonderlijk dat andere atleten zich ook graag de titel van παράδοξοσ
wensten toe te eigenen. Het was immers in de meeste gevallen een bijzonderheid wanneer
iemand erin slaagde om bij twee disciplines of in twee verschillende leeftijdscategorieën te
zegevieren. Voorafgaand aan de verruiming van de term in de tweede eeuw n. Chr. konden
zij een dubbelslag alleen vermelden te midden van hun andere overwinningen, waardoor
deze unieke prestatie minder opviel. Een zekere Nikophanes uit Thespiae won ten tijde van
keizer Augustus in Thessaloniki bijvoorbeeld op één en dezelfde dag in een onbekend
146
atletiekonderdeel bij zowel de παῖδεσ πυκικοί als bij de παῖδεσ ἰςκμικοί.
Tegen de
achtergrond van al zijn andere opgesomde overwinningen zal dit succes echter niet direct
zijn opgemerkt door een beschouwer van zijn eremonument.
Met het algeheel beschikbaar komen van de titel paradoxos kwam daar
verandering in. In één oogopslag werd nu duidelijk dat men met een atleet van doen had die
een bijzondere en niet alledaagse prestatie had geleverd. De bokser Marcus Iustius
Marcianus Rufus was tijdens de regering van Hadrianus een van de eersten die van die
verruimde mogelijkheid tot zelfrepresentatie konden profiteren. In een eredocument dat
door zijn vaderstad Sinope werd opgericht, wordt de titel in de aanhef genoemd, direct na
147
de naam van de atleet. Andere voorbeelden laten zien dat de term paradoxos in de
148
tweede en derde eeuw n. Chr. een plaats kreeg in de koptekst van ere-inscripties.
Stephen Brunet heeft de door Merkelbach opgestelde definitie verder trachten aan
149
te scherpen aan de hand van een inscriptie uit Tralleis.
Daarin wordt een
langeafstandsloper opgevoerd die, terwijl hij nog gerechtigd was om in de jongenscategorie
uit te komen, overging naar de mannen en in die klasse vervolgens vijf spelen in Tarsus wist
te winnen. Hij zegevierde derhalve niet bij één en dezelfde gelegenheid in twee categorieën,
maar noemde zich desalniettemin wel paradoxos. Op basis daarvan concludeert Brunet dat
hij die titel te danken moet hebben gehad aan het ‘buitengewone’ karakter van zijn zeges bij
de mannen, die immers plaatsvonden terwijl hij feitelijk nog een knaap was. Als ik zijn
interpretatie goed begrijp, kwalificeerde een atleet die normaal gesproken in zowel de
knapen- als de jongelingencategorie uitkwam zich met twee overwinningen in die klassen
niet als paradoxos. Dat zou enkel voorbehouden geweest zijn aan hen die vanuit de παῖδεσ
en/of de ἀγζνειοι ook met succes een gooi deden naar een titel bij de mannen.
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Als parallel voor deze striktere regeling haalt Brunet het verhaal van Tiberius Claudius
Artemidoros aan, dat door Pausanias is opgetekend. Deze pankratiast slaagde er in 67 n. Chr.
niet in om de Olympische spelen te winnen vanwege zijn extreem jeugdige leeftijd. Enige tijd
later wist hij diezelfde tegenstanders echter wel te verslaan bij de Koina Asias van Smyrna.
Vervolgens werd hij door omstanders aangespoord om ook bij de jongelingen en de mannen
een gooi naar de titel te doen, en met succes. Hij won derhalve in drie leeftijdscategorieën
op één dag en mocht zich met recht paradoxoneikes noemen. Het is echter niet mogelijk om
hieruit af te leiden dat die status enkel voortkwam uit zijn optreden buiten de eigen
150
leeftijdsklasse, zoals Brunet wil doen voorkomen. In mijn optiek behoeft de definitie van
Merkelbach geen nadere afbakening en moet de tekst uit Tralleis als een geval apart worden
beschouwd. Ook volgens de algemeen geaccepteerde criteria kwalificeerde Artemidoros zich
immers met twee overwinningen voor de titel. Als pure pankratiast moest hij wel meer
moeite doen dan het geval was voor atleten die op meerdere disciplines uit de voeten
konden. Zij konden op twee manieren een dubbelslag realiseren, ofwel via het winnen van
twee verschillende onderdelen dan wel door één discipline op hun naam te schrijven in twee
leeftijdklassen.
Het feit dat de termen paradoxos en paradoxoneikes relatief veel voorkomen in
het epigrafische materiaal laat zich goed verklaren wanneer gekeken wordt naar de
moeilijkheidsgraad die eraan ten grondslag lag. In tegenstelling tot sommige andere titels
was het voor deze titel niet noodzakelijk om de vereiste prestatie bij een
hoogaangeschreven wedstrijd te leveren. Ieder heilig festival kwam in aanmerking om een
atleet als paradoxos te kwalificeren, of het nu de originele Olympische spelen waren of –
zoals in het geval van Marcianus Rufus – lokale spelen in Antiochië. Het maakte nogal
verschil of iemand een dubbelslag realiseerde in Olympia of in een onbeduidend festival
waar er niet of nauwelijks serieuze concurrentie bestond. De ene paradoxos was dan ook
zeker de andere niet, al kwam dat onderscheid in de titel zelf niet tot uitdrukking. Het
onderlinge kwaliteitsverschil kon alleen gemaakt worden in combinatie met andere, meer
prestigieuze titels. Zo had de eerder gememoreerde pankratiast Tiberius Claudius
Artemidoros zijn status als paradoxos te danken aan een succes in de bescheiden Koina Asias
van Smyrna, maar hij kon die titel wel afzetten tegen het winnen van de periodos. Voor het
merendeel der overgeleverde paradoxoneikai was dit echter niet weggelegd. Zij die in hun
ere-inscripties alleen deze titel voeren, moeten dan ook tot de mindere goden van het
151
atletengilde worden gerekend.
De titel van paradoxos was een lang leven beschoren. Nog ver nadat de wereld van
de Griekse atletiek ten einde was gekomen, bleef de term in de kringen van het
volksvermaak bestaan. In de vijfde of zesde eeuw n. Chr. ging een zekere Nepotos uit Tyrus,
152
een entertainer in een onbekende discipline, er nog prat op een paradoxos te zijn.
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Brunet (1998) 190-193.
E.g. Lucius Septimius Theronides. Zie voor deze atleet Işkan (2002) 145-164 en prosopographia no.
72. Voor deze bewering geldt hetzelfde voorbehoud als wat eerder in het kader van de titel van
ἱερονείκθσ is gemaakt, namelijk dat deze ook gevoerd kan worden door atleten die op een later (niet
geattesteerd) moment in hun carrière wel tot de top gingen behoren. Agonistische ere-inscripties geven
nu eenmaal veelvuldig niet meer dan een momentopname uit een loopbaan weer.
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SEG 53.1610.
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Pleistoneikes
Nauw verwant aan paradoxos is de titel van πλειςτονίκθσ (‘veelvoudig overwinnaar’). Een
groot aantal atleten kan bogen op beide titels, zij het dat de laatstgenoemde een hogere
status lijkt te hebben genoten. Dit kan worden opgemaakt uit een analyse van de
overgeleverde ere-inscripties. Daarin gaat pleistoneikes in alle bekende gevallen vooraf aan
paradoxos. Gaius Licinius Inventus uit Smyrna was bijvoorbeeld een παλαιςτὴσ
153
πανκρατιαςτὴσ πλειςτονείκθσ παράδοξοσ. Drie zonen van Marcus Aurelius Demostratos
Damas presenteren zich in het postume eerbetoon aan hun vader achtereenvolgens als
154
pleistoneikai en paradoxoi.
De lijst met voorbeelden kan zonder moeite worden
155
uitgebreid.
Ook ten aanzien van deze titel heeft men lange tijd verondersteld dat er geen
specifieke betekenis van uitging en dat de drager ervan simpelweg wilde uitdrukken dat hij
156
Dit is echter nauwelijks voorstelbaar,
vele overwinningen op zijn naam had staan.
aangezien er – zoals gezegd – aan agonistische eretitels juist strikte eisen verbonden waren.
Waarom zou pleistoneikes dan een uitzondering op die regel vormen? Bovendien zou de titel
dan op een veel grotere schaal geattesteerd moeten zijn dan nu het geval is. Er zijn talloze
atleten die tientallen overwinningen in heilige kransspelen op hun naam hebben staan, maar
slechts een gering aantal van hen noemt zich in hun ere-inscripties daadwerkelijk
pleistoneikes. Stephen Brunet heeft om die reden terecht betoogd dat er wel degelijk
157
specifieke prestaties vereist waren voor de titel.
Reinhold Merkelbach heeft als eerste getracht een definitie van het begrip
‘veelvoudig overwinnaar’ uit het bronnenmateriaal te destilleren. Hij haalt in dat kader een
juridische bepaling aan die stamt uit het begin van de gezamenlijke regering van Diocletianus
en Maximianus (285-286 n. Chr.):
‘Bepaling aangaande atleten. In de tijd dat Diocletianus Augustus en Maximianus Caesar
was. Van de hand van Hermogenianus. Tenslotte is het de gewoonte om vrijstelling van
burgerlijke plichten te gunnen aan atleten die in alle leeftijdsklassen zijn uitgekomen en
tenminste drie kransen gewonnen hebben bij heilige spelen, waarvan één in Rome of in het
oude Griekenland, en van wie vastgesteld is dat ze de krans terecht ontvangen hebben
158
zonder dat er tegenstanders omgekocht of afgekocht zijn.’
Merkelbach interpreteert bovenstaande tekst ‘als ob hier die πλειςτονῖκαι beschrieben
159
würden’. Hij stelt dat er sinds de tijd van keizer Hadrianus zoveel heilige kransspelen
gecreëerd waren dat het begrip ἱερονίκθσ aan inflatie onderhevig was geworden. In zijn
optiek werd om die reden op enig moment een nieuwe titel geïntroduceerd, die was
153

I.Tralleis 113, r. 6-8. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 56.
I.Sardis 79, r. 23-30: ἀναςτθςάντων τὸν ἀνδριάντα Αὐρθλίου Δαμᾶ ἀρχιερέωσ τοῦ ςύμπαντοσ ξυςτοῦ
διὰ βίου, ξυςτάρχου καὶ ἐπὶ βαλανείων τοῦ εβαςτοῦ, πλειςτονείκου παραδόξου καὶ Μάρκου
Δθμοςτρατιανοῦ πλειςτονείκου παραδόξου καὶ Δθμοςτράτου Ἡγεμονίδου πλειςτονείκου παραδόξου.
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E.g. Moretti (1953) nos. 72, 83, SB 1.5725, I.Eph. 1084a, I. Stratonikeia 685, TAM II 585, IG V.1 305.
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E.g. Moretti (1953) 189, LSJ, s.v. πλειςτονίκθσ.
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Brunet (1998) 205-206. Veel van het onderstaande is aan zijn werk ontleend.
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Codex Iustinianus X.54 (53): De athletis. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Hermogeni.
Athletis ita demum, si per omnem aetatem certasse, coronis quoque non minus tribus certaminis sacri, in
quibus vel semel Romae seu antiquae Graeciae, merito coronati non aemulis corruptis ac redemptis
probentur, civilium munerum tribui solet vacationem (vert. René van Royen).
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Merkelbach (1974a) 96.
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voorbehouden aan atleten die in ten minste drie prestigieuze spelen een krans hadden
gewonnen. Zij konden zich op die wijze onderscheiden van de overige winnaars in heilige
kransfestivals en hadden op grond van hun verdiensten recht op allerhande privileges, zoals
belastingvrijheid.
Op zichzelf is dit een interessante hypothese, zij het dat er enkele bezwaren aan
kleven. Op de eerste plaats wordt er in deze wetsbepaling niet expliciet melding gemaakt
van het concept pleistoneikes. Daarnaast moet het ontstaan van de titel niet tot de tweede
of zelfs derde eeuw n. Chr. worden teruggevoerd, maar veel eerder. Mogelijkerwijs stamt de
160
eerste verwijzing naar een πλειςτονείκθσ uit de regering van keizer Augustus. De titel was
161
met zekerheid in 49 n. Chr. al in gebruik. Een zwaarwegender tegenargument ligt besloten
in het vermeende kader dat door de wettekst geschapen wordt. De vrijstelling van
burgerlijke plichten – en daarmee volgens Merkelbach ook de status van pleistoneikes –
werd verleend aan atleten die in alle drie de leeftijdscategorieën waren uitgekomen en
tijdens hun loopbaan ten minste drie zeges in heilige kransspelen hadden behaald,
waaronder eentje in Rome (ergo, de Kapitolijnse spelen) of in antiqua Graecia (ergo, de
periodos). Een dergelijke bepaling maakte het weliswaar een stuk moeilijker om de titel te
verwerven, maar dit verklaart nog altijd niet waarom een aantal prominente atleten er geen
aanspraak op kon of wilde maken. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. De bokser
162
Marcianus Iustius Rufus uit Sinope was slechts een παράδοξοσ, maar zou zich onder de
gestelde voorwaarden met 48 ‘heilige overwinningen’ – bij de knapen, jongelingen en
mannen in onder andere Rome (3x) en Korinthe (2x) – toch ruimschoots als pleistoneikes
hebben moeten kunnen kwalificeren? Datzelfde geldt voor de pankratiast Titus Aelius
Aurelius Menandros uit Aphrodisias, die er zich op liet voorstaan dat hij de eerste en enige
aller tijden was die binnen twee jaar in alle leeftijdsklassen was uitgekomen en die kon
163
bogen op voldoende zeges in onder andere Delphi, Nemea (3x), Athene (2x) en Rome.
Merkelbach’s definitie van de titel blijkt derhalve niet bevredigend in
overeenstemming te brengen met de schaarse aanwijzingen die het bronnenmateriaal biedt.
Toch valt er in de betreffende ere-inscripties wel een belangrijk aanknopingspunt waar te
nemen. Bij nadere bestudering van alle bekende pleistoneikai blijkt geen van hen namelijk
164
aanspraak te kunnen maken op de titel van periodoneikes. Met andere woorden, zij lijken
net tekort gekomen te zijn voor de absolute top. Velen waren naast pleistoneikes ook
paradoxos, Nemeoneikes, Isthmioneikes, Pythioneikes of zelfs Olympioneikes, maar het
winnen van de periodos bleef buiten hun bereik. Het lijkt er dan ook sterk op dat
pleistoneikes in het geheel van agonistische eretitels een middenpositie innam tussen
periodoneikes en paradoxos. De titel werd gevoerd door atleten die tot bijzondere prestaties
in staat waren, maar die het (nog) niet was gelukt om alle festivals uit de ‘Grote Vier’ op hun
165
naam te schrijven.
In die zin beschouwd kan pleistoneikes wellicht als een
160

Moretti (1953) no. 62, r. 3: [Δθμο]κράτθ Δθμοκράτουσ [τοῦ πλει?]ςτονίκου.
Ebert (1972) no. 76. De pankratiast Publius Cornelius Ariston (no. 126), Olympisch juniorenkampioen
in 49 n. Chr. werd bezongen in een epigram dat was gecomponeerd door de pleistoneikes Tiberius
Claudius Thassalos (Σιβερίου Κλαυδίου Θεςςαλοῦ Κϊου πλειςτονείκου).
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SEG 13.540. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 102.
163
Roueché (1993) 91b, r. 7-10: πρῶτον καὶ μόνον τῶν ἀπ᾽ αἰῶνοσ ἀγωνιςάμε νον τριετίᾳ τὰσ τρεῖσ
κρίςεισ, παῖδα ἀγζνειον, ἄνδρα. Zie ook prosopographia no. 151.
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Een goed voorbeeld is de eerder gememoreerde Tiberius Claudius Rufus (no. 147), een pleistoneikes
die in Olympia de finale bereikte maar zich daarin tevreden moest stellen met een ‘onbeslist’. De
Ephesische vechtsporter Marcus Antonius Sekoundos (no. 135) won in Olympia en Korinthe, terwijl de
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‘aanmoedigingsprijs’ worden opgevat, een aanduiding voor een veelbelovende atleet die op
weg was om periodoneikes te worden.
Het valt bij gebrek aan substantieel bewijs niet te achterhalen welke festivals een
atleet nu precies voor de titel kwalificeerden. Afgaande op het epigrafische materiaal kan
wel worden vastgesteld dat de dragers ervan allen één of meerdere prestigieuze spelen
hadden gewonnen. Het lijkt daarom aannemelijk te veronderstellen dat een gedeeltelijke
periodos en/of winst in de meest vooraanstaande agonistische centra (te denken valt aan
Athene, Ephese, Smyrna of Pergamon) een vereiste was om zich pleistoneikes te mogen
noemen. Mogelijkerwijs kwam die titel vervolgens te vervallen wanneer zij in een latere fase
van hun loopbaan (alsnog) periodoneikes werden. Dat zou goed kunnen verklaren waarom er
zich onder de absolute topatleten geen pleistoneikai bevinden. Zij hadden hun eerdere
status als pleistoneikes kunnen omzetten in de meest begeerde titel van allemaal, namelijk
die van periodoneikes.
Triastes
De meeste agonistische eretitels zijn redelijk tot goed te duiden. Ze zijn veelvuldig
geattesteerd in het epigrafische materiaal en zijn in sommige gevallen ook terug te vinden in
literaire bronnen. Dat geldt niet of nauwelijks voor de term τριαςτισ (‘drievoudig
overwinnaar’), waarvan mijns inziens serieus afgevraagd kan worden of hij onder dezelfde
noemer geschaard moet worden als bijvoorbeeld paradoxoneikes en pleistoneikes. Toch
bestaat er binnen de wetenschappelijke literatuur een algehele (schijn)consensus over de
vermeende betekenis en reikwijdte ervan. E. N. Gardiner zette in 1910 de toon door te
stellen dat ‘Phanas of Pellene [512 v. Chr.], who, by winning three races at Olympia in one
166
day, won the title of triple victor (τριαςτήσ)’. Latere geleerden zijn hem in die opvatting
gevolgd en hebben de lijst met triastai uitgebreid met namen als Astylos van Kroton,
Nikokles van Acriae, Hekatomnos van Milete, Polites van Keramos, Titus Flavius Hermogenes
167
en Aelius Granianus van Sikyon. Recentelijk stelde de prominente archeoloog Stephen G.
Miller in zijn standaardwerk over de Griekse atletiek nog dat ‘Leonidas of Rhodes won the
168
stadion, the diaulos, and the hoplitodromos and was hailed with the title Triastes (tripler)’.
Het lijkt derhalve een uitgemaakte zaak welke prestatie er verstaan dient te
worden onder de term. Alle bovengenoemde voorbeelden betreffen hardlopers die elk drie
overwinningen hebben behaald tijdens één enkele Olympiade. Op basis van dat succes
zouden zij gerechtigd zijn geweest de eretitel triastes te mogen dragen. Een kritische analyse
van het bronnenmateriaal laat echter zien dat deze stelling in de loop der tijden een eigen
leven is gaan leiden en gefundeerd is op een – mijns inziens – te ruimte interpretatie van één
specifieke bron. Eusebius, de kroniekschrijver uit de eerste helft van de vierde eeuw n. Chr.,
heeft in zijn werk een lijst met Olympische kampioenen opgenomen die in essentie
169
teruggaat op Cassius Longinus en Julius Africanus. Bij elke Olympiade vermeldt hij de
winnaar van de stadionloop, evenals andere bijzondere sportprestaties tijdens dat festival.
ste
Ten aanzien van het jaar 164 v. Chr. luidt de aantekening als volgt: ‘154 Olympiade.

hierboven gememoreerde Menandros een pleistoneikes was met kransen in de Nemeïsche, Isthmische
en Pythische spelen op zak.
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Gardiner (1910) 82.
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Moretti (1953) 117-118, Swaddling (1999) 57, Golden (2004) 168-169.
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Leonidas behaalde drie overwinningen, [waaronder] stadion’. Uit een latere bron, de
redenaar Philostratos, valt op te maken welke overwinningen naast de stadionloop de
171
kwalificatie als triastes bewerkstelligden, namelijk diaulos en hoplitodromos.
Eusebius is echter de enige antieke bron waarin expliciet melding wordt gemaakt
van de term τριαςτὴσ, en dan alleen in relatie tot het optreden van Leonidas tijdens die
specifieke Olympiade. Geen van de andere bovengenoemde atleten wordt in enige literaire
172
tekst of inscriptie als zodanig bestempeld. Hun algemeen geaccepteerde status als triastai
gaat dus enkel terug op het feit dat zij de prestatie van Leonidas in Olympia hebben weten te
evenaren. Het is mijns inziens de vraag of er op basis van dit karige bewijsmateriaal zonder
meer gesteld kan worden dat het vanaf de zesde eeuw v. Chr. een gangbare praktijk was om
de winnaars van drie Olympische hardlooponderdelen een dergelijke titel te verlenen. De
tekst van Eusebius laat zich ten aanzien van Phanas van Pellene, de eerste vermeende drager
ste
ervan, in hele andere bewoordingen uit: 67 Olympiade. Phanas van Pellene, de eerste die
173
drie races wist te winnen, stadion, diaulos, hoplitodromos. Wellicht bestond er in de zesde
eeuw v. Chr. nog geen officiële titel, maar waarom zou de auteur de opvolgers van Leonidas
in de keizertijd de titel ontzeggen wanneer ze daar krachtens hun prestaties wel recht op
hadden?
Er is een andere en meer aannemelijke verklaring denkbaar. Dat in Eusebius’ lijst
met Olympioneikai iemand als een triastes wordt aangeduid, wil niet per definitie zeggen dat
de atleet in kwestie in zijn eigen tijd daadwerkelijk als zodanig beschouwd werd. Het is
duidelijk dat hij (en daarmee zijn directe bronnen Longinus en Africanus) in sommige
gevallen gebruiken en terminologie uit hun eigen tijd in het verleden terugprojecteren. Zo
betitelt Eusebius in zijn werk de sprinter Andromenes van Korinthe, Olympisch kampioen
e
tijdens de 118 spelen in 308 v. Chr., als een periodoneikes, terwijl kan worden aangetoond
174
dat die titel pas in de eerste eeuw n. Chr. in zwang raakte. Ik acht het zeer wel mogelijk
dat de term triastes pas vrij laat zijn opwachting maakte in de Griekse atletiek, in de tweede
of derde eeuw n. Chr. Voor die periode kwamen drievoudige overwinningen wel degelijk
175
voor, maar werden ze nog niet in een specifieke titel vervat. Een dergelijke verruiming van
het agonistische vocabulaire zou zich goed laten verklaren tegen de achtergrond van een
sterk toegenomen competitiedrang, waarover eerder dit hoofdstuk gesproken is. Nieuwe
eretitels boden atleten immers extra mogelijkheden om zich van hun tijdgenoten en
voorgangers te onderscheiden.
Het is wellicht geen toeval dat de enige twee werkelijke attestaties van τριαςτισ in
een epigrafische context uit ongeveer dezelfde periode stammen als waarin Longinus zijn
kroniek te boek stelde. Een inscriptie uit Ankyra bevat de palmares van een zekere Quintus
Iulius Dionysios uit Katana (Aeolië), van wie niet met zekerheid valt vast te stellen is of hij als
atleet actief was. Feit is wel dat hij in een onbekend gebleven discipline zegevierde tijdens
de tweede editie van de Asklepieia Soteria Pythia in de hoofdstad van de Romeinse provincie
Galatië. In de koptekst van zijn eredocument, de plaats waar gewoonlijk agonistische titels
170

Eusebius, ad Olympiade 154: ‘κατοςτὴ νδ᾽. Λεωνίδασ Ῥόδιοσ, τριαςτὴσ, ςτάδιον.
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vermeld staan, valt te lezen dat hij een τριαςτισ was. Stephen Mitchell relateert die
verdienste aan zijn succes in de spelen van Ankyra, waar hij volgens de inscriptie drie
overwinningen behaalde (Ἀςκλθπιεῖα ωτθρεῖα Πφκια γ´). Hij wordt daarin gevolgd door
Louis Robert, die het begrip triastes overigens nog ruimer definieert. Naar zijn opvatting was
de titel weggelegd voor eenieder die bij een festival op één dag een drietal zeges
177
behaalde. Jean-Paul Rey-Coquais hanteert diezelfde definitie in zijn publicatie van een
178
inscriptie uit Tyrus die gewijd was aan de Alexandrijnse atleet Marcus Aurelius Ammonios.
Er is echter een probleem met de door Robert geformuleerde (en sindsdien
179
algemeen geaccepteerde) hypothese. In tegenstelling tot het begrip paradoxoneikes is er
ten aanzien van triastes geen antieke omschrijving overgeleverd, waardoor niet valt uit te
180
maken wat de vereisten waren voor de titel. Het epigrafische materiaal biedt in deze
echter ook geen uitkomst, aangezien de inscripties van zowel Dionysios als Ammonios geen
melding maken van het onderdeel waarop ze actief zijn geweest. Hoe aannemelijk de
theorie van Robert ook moge zijn, de werkelijke definitie van het begrip valt momenteel niet
te achterhalen. Het is in mijn optiek dan ook niet juist om op basis van weinigzeggende
bewijsstukken simpelweg te stellen dat drie overwinningen bij één festival iemand
kwalificeerden als triastes, zonder nadrukkelijk melding te maken van de onzekerheid die
deze boude bewering omringt.
Daarnaast rijst de vraag naar de status en frequentie van de titel binnen het
agonistische domein. Waarom staan er bijvoorbeeld niet veel meer atleten uit de late
tweede en derde eeuw n. Chr. als triastai te boek? Zijn andere getuigenissen door toeval
niet overgeleverd of is er iets anders aan de hand? Bij gebrek aan substantieel bewijs is het
alleen mogelijk te speculeren. Wat in vergelijkend perspectief opvalt is dat de overige
eretitels, ook de minder prestigieuze, in veel ruimere mate zijn geattesteerd dan de term
triastes. Dit zou aan een willekeurige overlevering en de wisselvalligheden van de eerder
genoemde epigraphic habit kunnen liggen, maar dat lijkt mij niet aannemelijk. Veel eerder
zou ik willen stellen dat de titel binnen het geheel van eerbewijzen een marginale betekenis
had. De catalogus van Quintus Iulius Dionysios laat zien dat hij op enkele vooraanstaande
overwinningen kon bogen (Isthmia, Aspis), maar over het algemeen genomen een tamelijk
middelmatige atleet (of musicus) was. Buiten zijn erelijst valt dit ook op te maken uit het feit
dat hij geen van de in dit hoofdstuk behandelde titels op zijn naam heeft staan. In mijn
optiek was triastes een weinig prestigieuze titel, die alleen gebruikt werd door atleten als
Dionysios omdat die hem de enige mogelijkheid bood om in zijn eredocument een speciale
verdienste te claimen. Veel van zijn succesvolle collega’s moeten eveneens het recht gehad
176
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hebben om zich triastes te noemen, maar zullen daar vanaf gezien hebben omdat die titel in
het licht van hun andere prestaties niet veel voorstelde.
Ἄριστος Ἑλλήνων (‘Beste der Grieken’)
Tijdens de Romeinse keizertijd was er in de wedstrijdkalender een bijzondere plaats
ingeruimd voor een festival in Plataiai (Boeotië). De zogenaamde Eleutheria (Vrijheidsspelen)
werden iedere vier jaar in augustus/september georganiseerd ter ere van de soldaten die in
181
479 v. Chr. gesneuveld waren in de vermaarde veldslag tegen de Perzen. Recentelijk is
door enkele geleerden opgemerkt dat het festival niet zoals verwacht zou worden uit de tijd
van de Perzische oorlogen stamt, maar als een ‘invented tradition’ moet worden beschouwd
die voortkwam uit de inspanningen tot Griekse eendracht en verzet tegen de Macedonische
182
overheersing. ‘Plataiai’ was een belangrijke Griekse lieu de mémoire die al naar gelang de
politieke en culturele omstandigheden telkens werd geherdefinieerd. De grootste
populariteit bereikte het festival tijdens de eerste eeuwen van de jaartelling toen het een
belangrijke rol speelde in het cultiveren van het glorieuze Griekse verleden tegen de
achtergrond van de nieuwe Romeinse wereldorde.
Het mag niet verwonderlijk heten dat tijdens de Eleutheria een speciale plaats
werd ingenomen door een wedstrijdonderdeel dat expliciet verwees naar de heroïsche
aanleiding voor het festival. De hoplietenloop (ὁπλείτθσ) vormde het absolute hoogtepunt
van de spelen, hetgeen nog eens werd benadrukt door het gebruik om aan de winnaars van
die discipline een speciale titel toe te kennen, namelijk ‘Beste der Grieken’ (ἄριςτοσ
183
λλινων). Vermoedelijk stamt de titel niet uit de beginfase van het festival, maar werd
deze pas in een later stadium geïntroduceerd. Het eerste geattesteerde voorbeeld dateert
184
uit het begin van de Romeinse keizertijd, rond 20 v. Chr (zie noot 31) Dat het hier om een
werkelijke agonistische titel gaat, blijkt uit het feit dat hij in de koptekst van ere-inscripties
genoemd wordt naast veel van de andere titels die in dit hoofdstuk ter sprake komen. De
hardloper Mnasiboulos (c. 160 n. Chr.) wordt op zijn eredocument bijvoorbeeld als volgt
geïntroduceerd: Mnasiboulos, zoon van Mnasiboulos, tweemaal periodoneikes, ‘Beste der
185
Grieken’.
Uit verschillende bronnen valt op te maken dat er bij de Eleutheria geen sprake
was van een gewone hoplitodromos. Normaal gesproken werd dit onderdeel, net als de
andere loopdisciplines, in het stadion afgewerkt en bedroeg de afstand twee of vier stadiën
186
(ongeveer 400 of 800 meter). In Plataiai lagen de zaken anders. Volgens Philostratos viel

181
Golden (2004) 58-59 geeft de relevante antieke passages waarin dit festival genoemd worden. Cf.
Robert (1929b).
182
E.g. Schachter (1994) 125-143, Van Nijf (2005) 273-277.
183
Uit de Romeinse tijd stamt ook het gebruik van de Dialogos, een retorische competitie die aan de
spelen vooraf ging en die was gewijd aan de vraag welke stad zich tijdens de veldslag het meest had
onderscheiden (ἀριςτεία). Redenaars uit met name Athene en Sparta gingen hierbij verbaal met elkaar
de strijd aan om uit te maken welke stad voorop mocht gaan in de processie die de Eleutheria iedere
vier jaar opende. Zie hiervoor Robertson (1986).
184
Van Nijf (2005) 276, noot 20 verwijst – in navolging van Schachter (1994) 141 – naar een inscriptie uit
circa 200-180 v. Chr. (SEG 11.338) waarin sprake is van λευκζρια ὁπλίτ*α+ν τὸν ἀπὸ τοῦ τροπαίου
πρᾶτοσ Ἀχαιῶν. Hij vermoedt een voorloper van de titel aristos Hellenôn.
185
IG 9.1 146, r. 1-5: Μναςίβου[λον] Μναςιβού[λου], δὶσ περιο[δονί]κου, ἀρίςτ[ου λ][λ]ήνων. Zie voor
deze atleet ook prosopographia no. 107.
186
In Olympia bedroeg de afstand bijvoorbeeld 384 meter; in Argos daarentegen ongeveer het dubbele.
Zie voor deze discipline Golden (2004) 84-85. Cf. Suda, s.v. Δίαυλοσ
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de wapenwedloop daar op de eerste plaats op ‘vanwege de lengte van de baan’ (διὰ τὸ
187
μῆκοσ τοῦ δρόμου). Een ere-inscriptie uit Milete maakt duidelijk dat het begin van de race
gesitueerd was bij het overwinningsmonument dat de Grieken ter nagedachtenis van de slag
188
van Plataiai hadden opgericht. Volgens Pausanias liepen de atleten vanaf dat punt naar
het altaar van Zeus Eleutherios, een afstand die naar zijn zeggen 15 stadia bedroeg – iets
189
minder dan drie kilometer.
Daarnaast was ook de bewapening van de deelnemers
zwaarder dan elders. Philostratos vermeldt dat hun uitrusting het lichaam van de atleten van
top tot teen bedekte, hetgeen impliceert dat het dragen van scheenplaten en helm hier – in
190
tegenstelling tot bij andere spelen – altijd verplicht bleef.
Fig. 3.5 – Geattesteerde winnaars in de wapenwedloop van de Eleutheria (Plataiai)
Naam
[NN]
191
Novius
Hermogenes
Mnasiboulos
Agathopous
K[..kta]benos
Alkandridas
Damokratidas
Optatos

Stad
Milete
Athene
Xanthos
Elateia
Aegina
Ephese
Sparta
Sparta
Egypte

Tijd
20 v. Chr.
61-62 n. Chr.
80-90 n. Chr.
160-165 n. Chr.
170-180 n. Chr.
180-190 n. Chr.
e
3 eeuw n. Chr.
e
3 eeuw n. Chr.
e
3 eeuw n. Chr.

Aantal zeges
2x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
2x

Overige onderdelen
ςτάδιον, δίαυλοσ
n.b.
ςτάδιον, δίαυλοσ
ςτάδιον
ςτάδιον
n.b.
ςτάδιον, δίαυλοσ
n.b.
πζντακλον

Enkele zaken vallen op aan de bovenstaande lijst met winnaars. Op de eerste plaats wordt
duidelijk dat de eretitel ‘Beste der Grieken’ gedurende ten minste drie eeuwen in gebruik is
geweest en net als bij de ‘opvolgers van Herakles’ heden en verleden in de Griekse atletiek
met elkaar verbond. De Egyptische vijfkamper Optatos stond – meer dan 250 jaar later – in
dezelfde traditie als de naamloos gebleven hardloper uit Milete en zal de evenaring van
diens prestatie als een groot persoonlijk succes hebben beschouwd. Opvallend is ook het feit
dat de meeste overgeleverde winnaars specialisten op de sprintafstand(en) waren, terwijl de
hoplitodromos in Plataiai feitelijk een langeafstandsloop was. Desalniettemin schitteren de
wellicht verwachte δολιχοδρόμοι door afwezigheid. De verklaring hiervoor lijkt te moeten
worden gezocht in de looptechniek die vereist was voor de wapenwedloop. In tegenstelling
tot langeafstandslopers waren de hoplitodromoi zeer bedreven in het rennen met helm,
schild en scheenplaten. Hun ervaring met een (volledige) wapenuitrusting zal zwaarder
187

Philostratos, Gymnastikos 8.
Milet I, 9, no. 369, r. 7: τὸν ἀπὸ τοῦ τροπαίου ἐνόπλιον δρόμον. Cf. SEG 1314-1317 (Titus Flavius
Hermogenes) waarin τὸν ἀπὸ τοῦ τροπαίου zelfs als aanduiding voor het festival in Plataiai gebruikt
wordt.
189
Pausanias 9.2.6: Σρόπαιον δὲ ὃ τῆσ μάχθσ τῆσ Πλαταιᾶςιν ἀνζκεςαν οἱ Ἕλλθνεσ πεντεκαίδεκα
ςταδίοισ μάλιςτα ἔςτθκεν ἀπωτζρω τῆσ πόλεωσ.
190
Bij andere festivals lijkt de uitrusting in de loop der tijden beperkt te zijn gebleven tot het dragen van
alleen een schild.
191
IG II² 1990, r. 5. Tiberius Claudius Novius bekleedde tijdens zijn leven de twee belangrijkste
bestuursfuncties van Athene. Hij was acht keer hoplieten-generaal (ςτρατθγοῦντοσ ἐπὶ τοὺσ ὁπλείτασ)
en tevens epimelētēs. Zie Geagan (1979). Novius moet in zijn jeugd als atleet actief geweest zijn, maar is
bij gebrek aan enige verdere informatie over zijn sportieve loopbaan niet in de atletencatalogus achterin
dit proefschrift opgenomen.
188
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hebben gewogen dan het feit dat ze in Plataiai een vele malen grotere afstand moesten
afleggen, die op het eerste gezicht in het voordeel van een langeafstandsloper zou moeten
zijn geweest.
Als we Philostratos mogen geloven, namen de naamloos gebleven Milesische
hardloper, K[..kta]benos en Optatos een groot risico door na hun eerste overwinning
opnieuw een gooi te doen naar de titel. Hij vertelt dat er in Plataiai namelijk een wet van
kracht was die eerdere winnaars met de dood bedreigde wanneer ze er niet in zouden
192
slagen een hernieuwde deelname met een zege te bekronen. Het is echter de vraag of de
Atheense sofist hier de werkelijkheid geen geweld aandoet. Philostratos is aangaande de
193
Griekse atletiek lang niet altijd betrouwbaar. Onno van Nijf heeft verondersteld dat de
auteur het verhaal zelf de wereld in heeft geholpen. Een dergelijke handelswijze zou goed
passen in de intellectuele traditie van de Romeinse keizertijd waarin regelmatig nieuwe
194
mythes werden gefabriceerd over het verre Griekse verleden.
Overige titels
De Griekse atletiek kende een breed scala aan agonistische eretitels. In de voorgaande
paragrafen zijn de meest voorkomende voorbeelden reeds aan de orde gekomen. Daarnaast
bevat het epigrafische materiaal incidenteel verwijzingen naar enkele andere titels, zoals
Halioneikes, Asioneikes, Epheseoneikes en themioneikes. Deze hadden weliswaar een minder
prominent karakter, maar bieden wel een verhelderende blik op de wijze waarop eretitels
ook op een (inter)regionale schaal konden functioneren.
Halioneikes
Net als bij de festivals uit de periodos en de ‘westelijke tour’ het geval was, bestond ook bij
sommige spelen in Klein-Azië het gebruik om winnaars een titel te verlenen die refereerde
aan het daarin behaalde succes. Zo was een Ἁλιον(ε)ίκθσ een overwinnaar in de spelen die
ter ere van de god Helios op het eiland Rhodos werden georganiseerd. De Halieia zijn vanaf
het midden van de vijfde eeuw v. Chr. geattesteerd en werden in de keizertijd nog altijd tot
195
de groep met voorname kransspelen gerekend. Verscheidene topatleten hebben een of
196
meerdere overwinningen in dit festival op hun palmares staan. Het is echter veelzeggend
dat geen van hen zich in ere-inscripties daadwerkelijk halioneikes noemt. Zij gaan prat op
hun status als periodoneikes of aleiptos, in het licht waarvan een titel die voortkwam uit een
succes op Rhodos niet veel voorstelde, hoe prestigieus het lokale festival ook mocht zijn.
Voor atleten uit nabijgelegen steden lag dat anders. Zij namen de eretitel wel op in
hun palmares, zoals een zekere Epainetos Pamphilos Koliorgeus uit Stratonikeia, naar eigen
197
zeggen naast pleistoneikes en paradoxos ook een δρομεὺσ Ἁλιονίκθσ. De vechtsporter
Alexander alias Athenodoros uit het Lycische Myra zag er evenzeer heil in om de titel te
vermelden, en hij was voorwaar geen onverdienstelijk atleet met zeges in de Pythische
198
spelen en de Sebasta op zijn naam. Een opmerkelijke halioneikes is ten slotte de hardloper
192

Philostratos, Gymnastikos 8.
Voorbeelden bij Poliakoff (1982) 143-147 en Brunet (1998) 128-129.
194
Van Nijf (2005) 277.
195
Golden (2004) 76-77 geeft relevante secundaire literatuur over dit festival.
196
E.g. SEG 37.701 (Titus Flavius Ari*…+), IG 14.1102-1104 (Marcus Aurelius Asklepiades) en SEG 37.712
(Titus Aelius Aurelius Heras).
197
I.Strat. 685, r. 2-3.
198
Frisch (1986) no. 6, r. 66-67: [Ἀλ]ζξανδροσ [β´] ὁ καὶ Ἀ[κθν]όδωροσ Μυρεὺσ καὶ φζςιοσ παλαιςτὴσ
παν[κρατι]αςτὴσ πυκιον[είκ]θσ ςεβαςτονείκθσ ἀλιονείκθσ παράδοξοσ.
193
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Aurelius Fronton. Hij had ogenschijnlijk geen banden met de regio rondom Rhodos, want hij
kwam uit Augusta Trajana in Thracië. Het getuigt dan ook van een zeker prestige dat de titel
in zijn geval toch op een eredocument vermeld werd, te midden van Olympioneikes en
199
paradoxos.
Een halioneikes mocht dan primair een regionale betekenis worden
toegedicht, maar kon zeker ook interessant zijn voor atleten afkomstig uit andere streken.
Asioneikes
De bokser Tiberius Claudius Teimodemos Koliorgeus uit Stratonikeia was naast pleistoneikes
200
ook een Ἀςιονείκθσ.
Hij dankte die status aan een zege in de Koina Asias, de
verzamelnaam voor een festival dat in verschillende steden van Klein-Azië werd
201
georganiseerd door de koinon (provinciale federatie).
De meest prominente edities
hadden plaats in Ephese, Smyrna en Pergamon, maar er zijn ook vieringen geattesteerd in
202
Kyzikos, Laodikeia, Philadelphia, Sardis en Tralleis. Het valt niet te achterhalen of de titel
bij al die gelegenheden werd toegekend of alleen in de voornaamste drie steden van KleinAzië. Wel is duidelijk dat asioneikes geen oecumenische betekenis had, aangezien alle
203
geattesteerde dragers ervan uit hetzelfde rijksdeel afkomstig waren.
Nog beperkter was het gebruik van de titel φεςθονείκθσ, die een verwijzing is
204
naar een overwinning in de Ephesea. Hier lijkt sprake te zijn van een ἅπαξ λεγόμενον,
aangezien geen van de andere winnaars in dit festival op een dergelijke wijze betiteld wordt.
Het betreft een eremonument aan een naamloos gebleven vijfkamper uit Ephese, dat was
205
opgericht door diens collega Marcus Claudius Menandros. Waar de geëerde atleet (wiens
eretitels overigens niet zijn overgeleverd vanwege de fragmentarische staat van de
inscriptie) kon bogen op aanzienlijke successen in de grote festivals, moest Menandros
genoegen nemen met de status van Epheseoneikes en paradoxos. Stephen Brunet acht het
om die reden voorstelbaar dat hij de titel zelf in het leven geroepen heeft om zijn weinig
206
imposante erelijst wat meer glans te geven.
Bij spelen met een louter lokale of hoogstens een regionale betekenis (de
zogenaamde themides) kon ook een titel worden behaald, zij het van zeer weinig tot geen
prestige: κεμιονείκθσ. Een worstelaar uit Kadyanda (Lycië) liet zich na winst in een lokaal en
onbeduidend prijsfestival zo noemen op een ere-inscriptie. En passant wordt vermeld dat
207
zijn vader ook een themioneikes was.
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IGBR III.2 1574, r. 3-4: Αὐρ. Φρόντωνα Διοφανοῦσ λυμπιονείκθν Ἁλιονείκθν δρομζα παράδοξον.
Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 33.
200
I.Strat. 1043, r. 3.
201
Brunet (1998) 169.
202
Moretti (1954a) 276-289, Herz (1998b) 133-136.
203
Naast Stratonikeia is de titel ook geattesteerd voor atleten en musici uit Nikomedia, Klaudiopolis,
Pergamon, Didyma en Aphrodisias. Zie Brunet (1998) 169, noot 63. Het enige voorbeeld van buiten
Klein-Azië stamt uit Korinthe (IG 4.206), maar is een eerbetoon aan de jonge worstelaar Lucius Iulius
Nikostratos die afkomstig was uit Sardis.
204
LSJ, s.v. φεςθονίκθσ.
205
I.Eph. 2072, r. 22-24: ἐκ τῶν ἰδίων Μ. Κλ. Μενάν*δρου+ πεντάκλου φεςθονε*ίκου+ παραδόξου.
206
Brunet (1998) 168-169. Het is niet bekend of het bij de Ephesea daadwerkelijk gebruikelijk was om
een titel aan de winnaars toe te kennen. Gezien het feit dat voor andere eretitels bewijsstukken nodig
waren, ligt het niet voor de hand te veronderstellen dat Menandros een niet-legitieme claim legde op de
titel van Epheseoneikes.
207
TAM II 688. Pleket (1998) 156-162 gaat nader in op door privépersonen georganiseerde lokale
festivals themides) en geeft hiervan enkele voorbeelden.
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Bovenstaande voorbeelden doen de vraag rijzen of er gedurende de keizertijd wellicht niet
nog meer agonistische eretitels in omloop geweest zijn. Als bij alle gememoreerde festivals –
zowel aan de top als net daaronder – titels werden verleend aan succesvolle atleten,
waarom dan ook niet bij andere spelen? Het bronnenmateriaal biedt hier echter (nog) geen
aanwijzingen voor. Dit kan te wijten zijn aan een toevallige overlevering, maar het kan ook
zo zijn dat sommige festivals het gebruik simpelweg niet kenden. Dat zou een mogelijke
verklaring kunnen zijn voor de ogenschijnlijke willekeur die zich op sommige vlakken ten
aanzien van agonistische eretitels voordoet. Want waarom kende de Griekse atletiek
bijvoorbeeld wel Halioneikai, maar geen Eusebeioneikai? En waarom wel een titel voor
winnaars in de wedstrijden van de periodos, maar niet voor degenen die de Schild-spelen
van Argos of de Panathenaia en Panhellenia in Athene gewonnen hadden? Waren er wellicht
ook privileges en/of (materiële) beloningen aan de ere-titels verbonden? Alleen nieuwe
documenten kunnen daarover uitsluitsel geven.
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De antieke Grand Slam en de titel van periodoneikes
‘Hij [Nero] stak over naar Griekenland … om er als wagenmenner en citerspeler op te treden
… Rome was hem kennelijk niet genoeg meer, net zomin als het theater van Pompeius of de
Circus Maximus. Wat hij echt nodig had was een expeditie in het buitenland om zo, zoals hij
208
het uitdrukte, periodoneikes te kunnen worden’.
Iedere antieke atleet hoopte ooit Olympisch kampioen te worden, maar slechts een enkeling
slaagde er daadwerkelijk in die droom te realiseren. Een zege in Olympia bracht dan ook
onsterfelijke roem met zich mee. De namen van de winnaars lagen op eenieders lippen en
met de titel van λυμπιονείκθσ in het bezit lagen er voor een atleet grote rijkdommen in het
verschiet. Desalniettemin was er één prestatie die nog hoger werd aangeslagen en die als
het absolute summum van een atletische carrière werd beschouwd: het winnen van de
periodos, de selecte groep wedstrijden die zich het beste laat vergelijken met de moderne
Grand Slam bij het tennis. Wie daarin slaagde mocht zich voor het leven periodoneikes
noemen, een titel die alleen aan de allerbeste atleten was voorbehouden.
Hoewel het frequente gebruik van beide begrippen in (populair)wetenschappelijke publicaties anders doet vermoeden, bestaat er nog altijd veel
onduidelijkheid over hun exacte betekenis en reikwijdte. De kern van de problematiek wordt
gevormd door twee kwesties. Op de eerste plaats, in hoeverre waren de veranderingen die
zich binnen de Griekse atletiek voltrokken gedurende de vroege keizertijd van invloed op de
wijze waarop de periodos in die tijd werd gedefinieerd? En daarmee samenhangend, wat
was er in deze periode nu exact vereist om als atleet de titel van periodoneikes te mogen
voeren? Ten aanzien van deze punten zijn de afgelopen decennia uiteenlopende
interpretaties naar voren gebracht, die zich allen op dezelfde schaarse bronnen verlaten.
Gezien de complexiteit en de soms tegenstrijdige aard van het materiaal mag het niet
verwonderlijk heten dat er tot op heden geen eensluidende conclusies zijn getrokken. Toch
kan mijns inziens in grote lijnen worden vastgesteld wat in de eerste eeuwen van de
jaartelling onder beide begrippen werd verstaan.
Een aantal zaken is volstrekt helder. Zo bestaat er een algehele consensus over het
feit dat gedurende de klassieke en hellenistische periode een viertal festivals de meest
vooraanstaande positie innam op de wedstrijdkalender: de Olympische, Pythische,
Nemeïsche en Isthmische spelen. Deze konden bogen op de langste geschiedenis en
oefenden vanwege hun prestige de grootste aantrekkingskracht uit. Zij vonden verspreid
over een Olympiade in de zomermaanden plaats en vormden de pijlers waarop de
wedstrijdkalender was gefundeerd. Een of meerdere overwinningen in die spelen maakten
een loopbaan pas echt succesvol.
Er wordt echter nogal eens voorbijgegaan aan het feit dat die specifieke festivals
gedurende de eerste eeuwen van hun bestaan niet als een onverbrekelijke eenheid
geconcipieerd werden. Pas aan het begin van de tweede eeuw v. Chr. wordt voor het eerst
gesproken van de periodos als zijnde een samenhangend wedstrijdcircuit bestaande uit ‘de
Grote Vier’, en wel in een overwinningscatalogus van de bokser Epitherses uit Erythrai

208

Cassius Dio 63.8.3 (vert. G.H. de Vries). Waar ik periodoneikes onvertaald laat, gebruikt hij de
ongelukkig gekozen en ietwat anachronistische term ‘wereldkampioen’. Ik kom hier later in dit
hoofdstuk op terug.
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209

(Ionië). Er is derhalve, in tegenstelling tot wat vaak voor een vaststaand feit wordt
aangenomen, geen reden om aan te nemen dat men gedurende de eerste vijfhonderd jaar
van de Griekse atletiek het concept van een Grand Slam hanteerde.
Er is voor deze periode evenmin bewijs te vinden voor de stelling dat men
210
winnaars in de vier prominentste wedstrijden als periodoneikai erkende.
De titel
περιοδονείκθσ stamt uit veel later tijden en is voor het eerst geattesteerd in een
magistratenlijst uit Chios. Daarin wordt achter de naam van de Olympisch kampioen
211
Apollonios (37 n. Chr.) specifiek vermeld dat hij een ‘periodos-winnaar’ was.
Het is
daarom niet juist (en feitelijk zeer misleidend) om te stellen dat ‘the wrestler Milon [de
beroemde worstelaar uit de zesde eeuw v. Chr.] … is remarkable … for having been the first
212
recorded περιοδονίκησ’. Op grond van maatstaven uit de keizertijd moet Milon inderdaad
als ’de allereerste periodoneikes’ worden beschouwd. Door zijn tijdgenoten zal hij echter
zeker niet als zodanig gezien en geregistreerd zijn, om de eenvoudige reden dat men die titel
213
Zoals verderop zal worden betoogd, hangt de
in zijn tijd simpelweg niet (toe)kende.
opkomst van de titel periodoneikes nauw samen met de sterk toegenomen competitiedrang
van de eerste eeuwen n. Chr.
Er is uit de Oudheid slechts één definitie bekend van het begrip periodos. De
grammaticus Sextus Pompeius Festus, die leefde en werkte in de late tweede eeuw n. Chr.,
geeft de volgende toelichting: ‘Van iemand die de Pythische, Isthmische, Nemeïsche en
Olympische Spelen gewonnen heeft, wordt gezegd dat hij op sportgebied de periodos
214
gewonnen heeft. Want hij heeft achter elkaar aan die evenementen deelgenomen’. Festus
baseerde zich voor zijn getuigenis op het geschrift De verborum significatu van Verrius
Flaccus, die actief was ten tijde van keizer Augustus. Het is nu de vraag in hoeverre deze
passage kan bijdragen aan de discussie omtrent de samenstelling van de periodos in de
keizertijd. Uit het bronnenmateriaal kan namelijk worden opgemaakt dat de antieke Grand
Slam gedurende de eerste eeuwen n. Chr. is uitgebreid. Wanneer dat precies gebeurde en
op welke schaal is niet geheel duidelijk. Dit heeft ervoor gezorgd dat er de afgelopen
decennia veelvuldig is gediscussieerd over het onderwerp. Wanneer de door Festus
gehanteerde definitie ook in zijn eigen tijd nog werkelijke betekenis had (en dus niet alleen
een eerdere praktijk uit de tijd van Flaccus weerspiegelde) dan kan zijn getuigenis mijns

209

IvO 186, r. 3-4: νικιςαντα ἄνδρασ πυγμὴν Ολφμπια δὶσ καὶ τὴν περίοδον. Er is geopperd dat in een
fragmentarisch overgeleverd epigram ter ere van de hardloper Kleainetos (midden vierde eeuw v. Chr.)
de term περίοδοσ gelezen moet worden, maar dit is twijfelachtig. Zie Charneux (1985). Evenzeer
problematisch (en daardoor als bewijs onbruikbaar) is een fragment uit de Olympioneikai van
Eratosthenes (eind derde eeuw v. Chr.) dat is opgenomen in een veel later commentaar op Menander
(FGrH 8): ᾽Ερατοςκζνθσ … φθςίν ᾽Αςτυάναξ ὁ Μιλιςιοσ τὴν περίοδον ἀκονιτί. Er valt niet uit te maken
of de scholiast hier daadwerkelijk de oorspronkelijke tekst parafraseert of dat hij zelf de notie van de
periodos heeft toegevoegd.
210
Zoals werd aangenomen door Knab (1934) 4-5 en in mindere mate door Moretti (1953) 34-35.
211
I.Chios 55 (= SEG 17.381), Moretti (1957) no. 765.
212
Weir (2004) 30.
213
De verwarring op dit punt lijkt mij grotendeels ontstaan te zijn door de verzamelingen van
periodoneikai die door Knab (1934) en Moretti (1954b) zijn aangelegd. Zij gingen voorbij aan de late
introductie van het concept periodos en namen derhalve ook winnaars uit de klassieke en hellenistische
periode op.
214
Festus, s.v. ‘periodos’ (ed. Lindsay, Gloss. Lati. IV, 321): in gymnicis certaminibus perihodon vicisse
dicitur, qui Pythia, Isthmia, Nemea, Olympia vicit, a circumitu eorum spectaculorum (vert. René van
Royen).
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inziens een belangrijke bijdrage leveren aan het ophelderen van de eisen die gedurende de
keizertijd aan de titel van periodoneikes werden gesteld.
Een uitbreiding van de periodos?
De vroege keizertijd zag de aansluiting van Italië en Epirus bij de wereld van de Griekse
agonistiek. Twee Romeinse keizers, te weten Augustus en Domitianus, waren
verantwoordelijk voor het instellen van drie prestigieuze spelen: de Aktische spelen in
Nikopolis (27 v. Chr.), de Sebasta in Neapolis (2 n. Chr.) en de Kapitolijnse spelen in Rome (86
215
n. Chr.). In het verleden is door diverse geleerden beweerd dat deze festivals op enig
moment tot de periodos zijn gaan behoren. Louis Robert was de eerste die deze stelling
216
onderbouwde aan de hand van enkele welbekende agonistische ere-inscripties. Zo won de
bokser Eirenaios uit het Syrische Laodikeia ‘de Aktische spelen van Augustus, onderdeel van
217
de periodos’. De catalogus van een naamloos gebleven Olympisch kampioen uit het
midden van de eerste eeuw n. Chr. vermeldt vier zeges in Olympia en ‘in de rest van de
218
De heraut Titus Aelius Aurelius Apollonios was een
periodos, inclusief de Aktia’.
219
‘periodoneikes met inbegrip van de Kapitolijnse spelen’. De pankratiast Tiberius Claudius
Hermas won ‘twee keer de Olympische spelen en de rest van de periodos binnen de kortst
mogelijke termijn, inclusief twee keer de Nemeische spelen, de Aktische spelen en de
220
Heraia’.
In het verlengde van Robert’s these is vaak beweerd dat de nieuwe spelen direct
221
na hun ontstaan aan de periodos zijn toegevoegd. Zowel van Augustus als Domitianus
wordt verondersteld dat zij hun invloed als keizer hebben aangewend om hun festivals op
die manier aan de top van de wedstrijdkalender te plaatsen. Het bovengenoemde
epigrafische materiaal biedt hiervoor echter geen duidelijke aanknopingspunten. De
vroegste vermeldingen van de Aktia in combinatie met de periodos zijn ten minste vijftig jaar
later dan de stichting van het festival, terwijl het in dit verband vaak als bewijs aangehaalde
eredocument van Eirenaios uit het begin van de derde eeuw n. Chr. dateert. Ten aanzien van
de Kapitolia stamt de enige getuigenis uit het midden van de tweede eeuw n. Chr. en het tot
de periodos behoren van de Sebasta berust zoals gezegd enkel op het vermoeden van Louis
Robert. Het is derhalve niet zozeer de vraag óf de antieke Grand Slam werd uitgebreid, maar
wanneer en op welke manier dat precies gebeurde. Er is reden om aan te nemen dat dit pas
op zijn vroegst rond het midden van de tweede eeuw n. Chr. het geval was.

215

Zie voor deze festivals de diverse verwijzingen in hoofdstuk twee.
E.g. Robert (1954) 113-115. Ten aanzien van de Sebasta was hij iets minder stellig: ‘On peut se
demander si les Sebasta de Naples n’ont pas eu le même privilège’. Zijn opvatting heeft in bijna alle
latere publicaties navolging gekregen, e.g. Ebert (1972) 234, Kennell (1988) 243, Frisch (1991) 113-115,
Golden (2004) 131 en Decker, DNP (2008) s.v. ‘periodos, periodoneikes’. Ook van de Heraia in Argos
heeft Robert aangenomen dat ze tot de periodos zijn gaan behoren. Dit festival was vooral van belang
voor musici, aangezien er bij de Olympische spelen geen muzische onderdelen op het programma
stonden.
217
CIG 4472, r. 10: Αὐγοφςτου ῎Ακτια ἐν Νεικοπόλει τῆσ περίοδου.
218
IvO 230, r. 2-3: καὶ τὴν λοιπὴν περίοδον ςὺν Ἀκκτίοιςι.
219
IG II² 3161, r. 4-5: περιοδονείκθσ ςὺν Καπιτωλίοισ.
220
IvO 231, r. 2-6: νεικήςασ λύμπια δὶσ καὶ τὴν λοιπὴν περίοδον ἐν τῇ *πε+ριόδῳ ςὺν δ*ὶ+σ Νεμείοισ
*καὶ] Ἀκτίοισ καὶ Ἡραίοισ.
221
E.g. Rieger (1999) 173, noot 7: ‘ab 27 v. Chr. zählten die Aktia von Nikopolis, ab 2 n. Chr. die Sebasta
von Neapel und ab 86 n. Chr. die Capitolia von Rom zur Periodos’. Cf. Lämmer (1986-87) 31, Günther
(1986) 320.
216
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Twee Griekse geleerden hebben op die mogelijkheid gewezen. Th. Sarikakis stelde in 1965 in
een artikel over de Aktische spelen vast dat dit festival in de eerste fase van haar bestaan
nog niet tot de periodos behoorde. Hij wijst in dit verband onder andere op een inscriptie
van het eiland Tenos (eerste eeuw n. Chr.), waarin een zekere Pankles zowel een
Ἀκτιονείκθσ als een περιοδονείκθσ genoemd wordt. Een ander voorbeeld wordt gevormd
door de ere-inscriptie van de bokser Kandidianos uit Aphrodisias (derde eeuw n. Chr.) die
222
met dezelfde twee titels gekenschetst wordt. De strekking van zijn betoog is helder: als
het festivaI in Nikopolis daadwerkelijk onderdeel uitmaakte van de groep van prominentste
wedstrijden, waarom wordt er in sommige ere-inscripties dan nog afzonderlijk melding
gemaakt van de titel ‘winnaar van de Aktia’?
I.E. Stephanis heeft die gedachte verder uitgewerkt door het eerder genoemde
bewijsmateriaal anders te interpreteren. Hij komt ten aanzien van de inscripties met de
formule τὴν περίοδον ςὺν *e.g. Ἀκτίοιςι, Καπιτωλίοισ] tot een geheel andere conclusie dan
Robert en andere geleerden. Volgens Stephanis wordt met die formule niet bedoeld dat een
atleet de Grand Slam heeft gewonnen inclusief het daarna genoemde festival, maar veel
eerder de periodos en daarnaast/bovendien (bijvoorbeeld) de Aktische of Kapitolijnse
spelen. In zijn optiek duidt de term ςὺν op een supplement, een aanvulling met
overwinningen in de meest prestigieuze spelen die op dat moment (nog) niet tot de periodos
223
behoorden, zoals de Italische festivals.
Toch is ook deze interpretatie niet zonder
problemen. De inscriptie van de pankratiast Hermas (zie noot 220) noemt immers een zege
ςὺν δ[ὶ]σ Νεμείοισ [καὶ] Ἀκτίοισ καὶ Ἡραίοισ, hetgeen niet te rijmen valt met de verklaring
die door Stephanis wordt gegeven. Er bestaat immers geen twijfel over het feit dat de
Nemeïsche spelen onderdeel uitmaakten van de oude periodos. Niet voor niets wordt er in
de ere-inscriptie van Eirenaios een scherp onderscheid gemaakt tussen de nieuwe en
traditionele festivals binnen de Grand Slam: Αὐγοφςτου ῎Ακτια ἐν Νεικοπόλει τῆσ περίοδου
224
Maar waarom worden de Nemea in de
… τῆσ ἀρχαίασ περιόδου εβάςμια Νζμια.
eerstgenoemde inscriptie dan op één lijn gesteld met de Aktia en Heraia, waarvan door
Stephanis wordt beweerd dat ze halverwege de eerste eeuw n. Chr. nog niet tot de periodos
gerekend werden?
In mijn optiek is er een oplossing mogelijk, zij het enigszins gekunsteld. Hermas kan
tweemaal de Olympische spelen hebben gewonnen, terwijl hij in de rest van de periodos –
die bestond uit de Pythische, Nemeïsche en Istmische spelen – elk één zege behaalde.
Daarbovenop zegevierde hij dan nog twee keren extra bij de Nemea in Argos en won hij de
Aktia en de Heraia. Vanuit dat perspectief bezien functioneert ςὺν als een aanvulling op de
erelijst van een atleet, en niet als een mogelijke aanwijzing voor de samenstelling van de
periodos.
Het is echter de vraag of dit moderne academische debat niet voorbijgaat aan een
fundamentele kwestie, namelijk in hoeverre er in de keizertijd zelf (on)duidelijkheid bestond
over de samenstelling van de periodos. Stephen Brunet heeft in dit kader gewezen op de
overwinningscatalogus van een hardloper uit Ephese, viervoudig Olympisch kampioen op de
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Sarikakis (1965) 153-155. De betreffende inscripties zijn IG 12 5.909 (Tenos), Roueché (1993) no. 74.
Zijn theorie wordt echter ondermijnd door SEG 36.1051-55, waarin Marcus Aurelius Thelymitres naast
periodoneikes zowel een Kapitolioneikes als een Pythioneikes genoemd wordt.
223
Stephanis (1988) 277. Het is opvallend dat de term ςὺν alleen voorkomt in combinatie met de
periodos.
224
CIG 4472, r. 10, 16-17.
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dolichos. Deze was naar eigen zeggen een περιοδονείκθσ πολλάκισ , een uiterst
merkwaardige claim wanneer men bedenkt dat atleten normaal gesproken gedetailleerd
uitweiden over hun prestaties en gewoon zijn precies te vermelden hoeveel overwinningen
en titels ze gedurende hun carrière hebben behaald. Brunet ziet in deze onnauwkeurige
omschrijving een bewijs voor het ontbreken van een heldere afbakening van het begrip
periodos in de tijd zelf. De palmares van de atleet in kwestie kon wellicht op verschillende
manieren geïnterpreteerd worden, afhankelijk van welke criteria werden aangelegd. In het
hypothetische geval dat hij in totaal zestien keer een festival uit de periodos op zijn naam
wist te schrijven (bijvoorbeeld: 4x Olympia, 2x Pythia, 5x Nemea, 5x Isthmia), waren er twee
mogelijkheden. Hij was ofwel: a) tweevoudig periodoneikes vanwege het feit dat hij de
Pythische spelen niet meer dan tweemaal wist te winnen, dan wel: b) viervoudig
periodoneikes, omdat hij viermaal het benodigde aantal van vier losse zeges wist te behalen.
Om ondanks de mogelijke verwarring toch een zo sterk mogelijke claim te kunnen leggen,
hanteerde hij de neutrale term ‘vaak’, waarbij hij tevens optimaal gebruik maakte van de
226
beperkte ruimte die hem op zijn ere-inscriptie ter beschikking stond.
In dezelfde context moet wellicht de catalogus van de hardloper ὁ Γραῦσ (‘de Oude
Vrouw’) worden bezien. Hij won ‘de periodos, de Olympische spelen in Pisa driemaal
227
achterelkaar en alle andere spelen’ , waarbij de laatste aanduiding een verkorte vorm zou
kunnen zijn geweest van ‘alle andere spelen die deel uitmaken van de periodos’. Dit zou
kunnen duiden op onduidelijkheid over het al dan niet tot de Grand Slam behoren van
bepaalde spelen. Over Olympia bestond overigens op geen enkel moment twijfel, want de
verheven status van het festival in Elis kwam in de tweede en derde eeuw n. Chr. andermaal
tot uitdrukking in een tweetal inscripties. Keizer Hadrianus liet het begin van de door hem
gereorganiseerde wedstrijdkalender (zie hoofdstuk twee) van de Olympische spelen uitgaan,
228
Een
omdat ‘deze wedstrijd eerbiedwaardig en van alle Griekse de beroemdste is’.
worstelaar uit Ephese vermeldde met trots op zijn eredocument dat hij tot de meest
229
prominente wedstrijd uit de periodos was toegelaten.
Vereisten voor de titel van periodoneikes
Er is de afgelopen decennia veelvuldig getwist over de vraag waaraan een atleet precies
moest voldoen om zich een periodoneikes te mogen noemen. Het gebrek aan directe
informatie uit de Oudheid laat zich hier goed voelen. Louis Robert betoogde dat in de
keizertijd, hoewel het aantal festivals werd verondersteld te zijn uitgebreid naar zeven, nog
altijd vier overwinningen volstonden om als winnaar van de periodos te gelden. In zijn optiek
kon een zege bij één van de nieuwe wedstrijden (Aktia, Sebasta, Kapitolia) als vervanging
230
gelden voor een ontbrekende titel in de ‘Grote Vier’. Volgens Robert werd er in de tweede
eeuw n. Chr. een ruimere definitie gehanteerd dan voorheen. Op die manier probeerde hij
een verklaring te vinden voor het feit dat de erelijsten van sommige periodoneikai
225

I.Eph. 1133. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 8.
Brunet (1998) 202-203.
227
I.Eph. 1609, r. 3-8: νεικήςασ τὴν περίοδον, καὶ τρὶσ λύνπια τὰ ἐν Πείςῃ κατὰ τὸ ἑξῆσ, καὶ τοὺσ
ἑτέρουσ ἀγῶνασ πάντασ. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 1.
228
Petzl & Schwertheim (2006) 12, r. 61-62: ὅτι ἐςτὶν ἀρχαῖοσ ὁ ἀγὼν οὗτοσ καὶ ἐνδοξότατοσ τῶν γε
῾Ελλθνικῶν.
229
I.Eph. 1112, r. 15-16: νεικιςαντα λφμπια ἐμ Πείςῃ τὸν πρῶτον τῆσ περιόδου κρικζντα (‘winst in de
Olympische spelen, beschouwd als het voornaamste festival uit de periodos’). Zie voor deze atleet ook
prosopographia no. 84.
230
Robert (1954) 114.
226
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opvallende hiaten vertonen. De pankratiast Publius Aelius Aristomachos uit Magnesia ad
Maeandrum is daar een goed voorbeeld van. Hij won tussen 116 en 119 n. Chr. in de
knapencategorie alle belangrijke sportfestivals, met uitzondering van de Pythische spelen.
231
Desalniettemin gaat hij er in zijn ere-inscriptie prat op een periodoneikes te zijn. Naar de
mening van Robert was dit een legitieme claim, omdat Aristomachos het gemis aan een
krans uit Delphi onder de nieuwe criteria kon compenseren met titels in Nikopolis, Neapolis
en Rome.
Luigi Moretti ging een stap verder. In zijn optiek waren er atleten die zich valselijk
de titel van periodoneikes toe-eigenden, zoals Aristomachos. Hij was van mening dat
gedurende de keizertijd overwinningen in de Olympische, Pythische, Isthmische en
Nemeische spelen een vereiste bleven voor de eretitel. Door ‘valsspelers’ werden volgens
Moretti echter ten onrechte vier losse overwinningen in festivals uit de periodos als
232
afdoende beschouwd. Het geval van Aristomachos geldt inderdaad als problematisch. Hij
was een groot atleet die in 117 n. Chr. Olympisch kampioen werd in het pankration.
Vervolgens slaagde hij erin om een aantal voorname festivals (waaronder die uit de Italische
tour) achter elkaar te winnen. Op grond van zijn sportieve prestaties zou hij derhalve in staat
geweest moeten zijn om ook de Pythische krans te verwerven. Zijn palmares bevat echter
geen enkele verwijzing naar een succes in Delphi. Hoe was het dan mogelijk dat hij toch de
titel periodoneikes kon voeren?
Aristomachos werd door zijn vaderstad geëerd met een groot monument. In twee
inscripties worden zijn vele overwinningen bezongen. Het eerste document is een epigram,
dat kort na het beëindigen van zijn loopbaan (circa 120 n. Chr.) lijkt te zijn opgetekend. Het
lofdicht eindigt namelijk met de bewering dat hij nimmer verslagen werd (ἐν ςταδίοισ πᾶςιν
233
ἄλειπτοσ ἔφυν ), een claim die zoals eerder in dit hoofdstuk is opgemerkt, alleen na afloop
van een sportieve loopbaan te maken viel. Dit zou betekenen dat Aristomachos in de
periode voorafgaand aan het epigram, toen hij uitkwam in de categorie van knapen, niet in
Delphi heeft deelgenomen. Het epigram bevat tegelijkertijd een aanknopingspunt voor het
vervolg van zijn loopbaan. Na een eerdere zege bij de Isthmische spelen in de jongste
leeftijdscategorie behaalde hij enige jaren later (vermoedelijk in 119 n. Chr.) zijn enige
bekende overwinning bij de jongelingen. Daarmee moet hij een eerste stap hebben gezet op
weg naar een professionele carrière in de Griekse atletiek. Zoals zo velen stond ook
Aristomachos op 17- of 18-jarige leeftijd voor een belangrijke keuze: ofwel als atleet actief
blijven en doorstromen naar de mannencategorie, of – indien van voorname afkomst – er de
brui aangeven ten faveure van een bestuurscarrière op lokaal en/of rijksniveau.
Op basis van het epigrafische materiaal valt met enige zekerheid te zeggen welke
keuze hij gemaakt heeft. Naast het epigram bevat het monument voor Aristomachos
namelijk ook een reguliere ere-inscriptie, die vele jaren later (rond 140 n. Chr.) moet zijn
opgericht. Daarin valt te lezen dat hij xystarch van de atletenvereniging in Kyzikos is geweest
en dat hij een aantal maal als gezant naar keizer Hadrianus en naar Pannonië is geweest.
Xystarchen waren bijna zonder uitzondering prominente ex-atleten die na een keizerlijke
benoeming verantwoordelijk werden gemaakt voor de organisatie van festivals in een
bepaalde stad en/of regio. De inscriptie bevat daarnaast dezelfde overwinningen als het
231

I.Magn. 180, r. 1-2: Π. Αἴλιοσ Ἀριςτόμαχοσ περιοδονείκθσ. Zie voor deze atleet ook prosopographia
no. 122.
232
Moretti (1954) 120. Hij wordt hierin gevolgd door Maróti (1988) 343, die Aristomachos eveneens als
een falsus ziet.
233
I.Magn. 181, r. 12.
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eerdere epigram, zij het met de toevoeging dat Aristomachos een periodoneikes was (zie
boven). Op basis van zijn palmares lijkt te moeten worden geconcludeerd dat hij zijn actieve
loopbaan vroegtijdig beëindigde, maar wel als official bij de sport betrokken bleef. Daarnaast
moet hij ook op enigerlei wijze in bestuurlijke zaken verzeild geraakt zijn, getuige zijn
deelname aan gezantschappen.
Wanneer – mijns inziens terecht – echter wordt uitgegaan van het feit dat voor de
titel periodoneikes een overwinning in Delphi noodzakelijk was, resteert maar een uitweg. In
dat geval moet Aristomachos in een later stadium, d.w.z. na de in het eredocument
gememoreerde zeges, de Pythische spelen gewonnen hebben, waarschijnlijk in de
234
mannencategorie. Het is echter niet duidelijk waarom dat eventuele succes dan niet in de
latere ere-inscriptie is opgenomen, tenzij wordt aangenomen dat de overwinning in Delphi
besloten ligt in de titel van periodoneikes. Dat is de opvatting van Stephanis, die in de
zegecyclus uit de catalogus niet een volledige opsomming van alle behaalde successen ziet,
maar eerder een uittreksel waarin de hoogtepunten uit Aristomachos’ sportieve loopbaan
235
worden benadrukt. In zijn optiek was het niet noodzakelijk om de Pythische zege expliciet
te vermelden, omdat tijdgenoten aan de aanduiding van periodoneikes voldoende hadden
om te weten dat hij daarvoor ook een overwinning in Delphi had moeten behalen. Het was
die prestatie die hem voor de titel had gekwalificeerd, en niet zijn successen in de nieuwe
festivals.
Een dergelijke hypothese vormt een interessante gedachtegang, want dit zou erop
kunnen duiden dat de samenstelling van de periodos ten minste tot circa 140 n. Chr. (en
wellicht langer) onveranderd bleef: Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea. Een analyse van de
ere-inscripties waarin iemand uitdrukkelijk als winnaar van het prestigieuze circuit genoemd
wordt, enerzijds via de formule νεικιςασ τὴν περίοδον (tot circa 100 n. Chr.) of anderzijds
via het daadwerkelijke gebruik van de titel periodoneikes, lijkt deze stelling te bevestigen. Uit
de gevallen waarvan ook een zegecatalogus is overgeleverd, kan worden opgemaakt dat alle
atleten in kwestie op overwinningen konden bogen in de ‘Grote Vier’. Dit zegt op zichzelf
niets over de exacte samenstelling van de periodos tijdens de keizertijd, maar maakt
onmiskenbaar duidelijk dat de traditionele festivals er nog altijd onderdeel van uitmaakten.
236
Het vroegste
Hiermee wordt de ‘vervangingstheorie’ van Robert onwaarschijnlijk.
voorbeeld wordt gevormd door de vechtsporter Aristeas, die zijn status als Grand Slamkampioen duidelijk lijkt terug te voeren op successen in de Olympische, Pythische,
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Zoals betoogd door Stephanis (1988) 280.
De formulering op een eredocument uit Ilion lijkt deze stelling te bevestigen. De vechtsporter
Pergamos (I.Ilion 125, r. 3-7) won vele wedstrijden, ‘waaronder’ de Pythische spelen in Delphi:
νικιςαντα πολλοὺσ μὲν καὶ ἄλλουσ *ἀγ+ῶνασ ἱερουσ καὶ τὰ ἐν Δε*λφοῖ+σ Πφκια *ἀ+ν*δ+ρῶν π*α+γ*κράτιον+
κτλ. Cf. IGR IVc, r. 4-7: ἐκ παιδὸσ δὲ τὸν ἄνδρα προσβὰσ ἱεροὺσ μθ´, ἐν οἷσ πυγμῆσ Πφκια ἐν Δελφοῖσ,
Ἴςκμια, Νζμεα κτλ.
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Overigens kunnen ook de andere voorbeelden die Moretti aanhaalt in het kader van zijn ‘vals spel’
theorie goed worden verklaard. Een naamloos gebleven fluitspeler uit Delphi (FD III 1:550 ) ontbeerde
weliswaar een Olympische overwinning, maar dit mag geen verbazing wekken aangezien muzische
wedstrijden niet op het programma stonden in Olympia. Het tweede voorbeeld betreft de Atheense
vechtsporter Menodoros. Hij noemde zichzelf een winnaar in de periodos zonder dat hij op een zege in
de Isthmische spelen kon bogen. Zijn carrière moet rond 135-130 v. Chr. gedateerd worden, kort na de
verwoesting van Korinthe. Zeer waarschijnlijk vonden de spelen vanwege die gebeurtenis geen
doorgang, met als gevolg dat de periodos gedurende enige tijd uit slechts drie festivals moet hebben
bestaan. Zie hiervoor Dow (1955) 86.
235
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Isthmische en Nemeïsche spelen. Zijn zege bij de Aktische spelen van Nikopolis wordt in de
237
ere-inscriptie duidelijk apart gezet van die vier wedstrijden.
Aristeas’ carriere moet rond 13 n. Chr. geplaatst worden, hetgeen hem een
tijdgenoot maakt van Verrius Flaccus, de grammaticus (en hofleraar van Gaius en Lucius
Caesar) aan wie Festus zijn definitie van de periodos had ontleend. Flaccus verkeerde in
kringen rond keizer Augustus. Het is om die reden nauwelijks voorstelbaar dat hij ten
aanzien van de periodos een verkeerde voorstelling van zaken zou geven door de Aktia daar
onterecht buiten te laten. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat de Aktische
spelen niet vanaf hun eerste begin tot de periodos behoorden, zoals het overige
bronnenmateriaal lijkt te suggereren. Nog in het begin van de derde eeuw n. Chr. herleidt de
hardloper Publius Aelius Alkandridas uit Sparta zijn status als tweevoudig periodoneikes tot
de traditionele vier spelen, zonder melding te maken van nieuwe festivals als de Aktia en de
238
Kapitolia.
Kennelijk was ook toen nog een zege in de festivals van de ‘Grote Vier’
noodzakelijk om zich periodoneikes te noemen, hetgeen de verklaring moet zijn voor het feit
dat verscheidene succesvolle atleten uit de tweede eeuw n. Chr. hun vaak indrukwekkende
erelijsten niet konden verfraaien met die titel. De bokser Marcus Iustius Marcianus Rufus uit
Sinope behaalde tijdens zijn ten minste negen jaar durende loopbaan bijna 200
overwinningen, maar in Olympia viel hij klaarblijkelijk telkenmale buiten de prijzen. Om dit
gemis voor de buitenwereld enigszins te maskeren voerde hij in zijn overwinningscatalogus
een zege bij een ander Olympisch festival op als hoogtepunt, zonder daarbij te vermelden
239
dat het niet om de originele spelen ging. En hoewel hij meerdere zeges behaalde in de
festivals van de Italische tour konden deze niet als compensatie dienen voor het ontbreken
van een Olympische krans. Marcus Aurelius Demostratos Damas was als pankratiast twee
keer periodoneikes, maar als bokser bleef een dergelijk succes voor hem uit aangezien hij in
240
Olympia niet wist te winnen. De worstelaar Marcus Aurelius Hermagoras won gedurende
ten minste vijf jaar meer dan 150 festivals, waaronder enkele malen de Isthmische,
Nemeïsche en Aktische spelen, maar nimmer in Delphi en Olympia. Wel vermeldt hij met
trots dat hij in 177 n. Chr. een onbeslist gevecht leverde in de Olympische finale, hetgeen hij
241
moet hebben beschouwd als een soort van overwinning.
Een nieuwe periodos?
Toch lijkt er zich rond het midden van de tweede eeuw n. Chr. een verandering te hebben
voltrokken ten aanzien van de meest prominente reeks van wedstrijden. Dit laat zich
opmaken uit een drietal inscripties waarin melding gemaakt wordt van een zogenaamde
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I.Strat. 1042, r. 9-10. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 26.
SEG 11.831. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 121.
SEG 13.540. Aangezien de overwinningscatalogus een hiërarchisch ordening te zien geeft en de door
Rufus gewonnen Olympia in de inscriptie slechts als zevende genoemd worden, ligt het voor de hand te
veronderstellen dat het hier niet om de Olympische spelen van Pisa ging, maar om een isolympische
navolging met dezelfde naam. Zie noot 107.
240
IGR IV 1519c, r. 6-7: ἐν οἷσ πυγμῆσ Πύκια ἐν Δελφοῖσ, Ἴςκμια, Νέμεα. Gezien zijn ongeslagen status
als bokser (πφκτθσ ἄλειπτοσ) moet hij op dat onderdeel verstek hebben laten gaan bij het Olympische
festival, mogelijkerwijs vanwege een te sterke concurrentie die hem op een ongewenste nederlaag zou
kunnen trakteren.
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Door andere atleten werd op een dergelijk ‘succes’ juist neergekeken. Zie noot 22.
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periodos teleios. Het vroegste voorbeeld wordt gevormd door de ere-inscriptie van de
worstelaar Titus Aelius Aurelius Maron uit Seleukeia ad Kalykadnum (circa 150-160 n. Chr.),
die zich erop laat beroepen περιοδονίκθσ τζλειοσ πρῶτοσ ἀνκρϊπων te zijn, de eerste mens
243
die de volledige periodos gewonnen heeft. Peter Frisch heeft in een artikel gewezen op
het uitzonderlijke karakter van deze titel. Net als vele andere geleerden meende hij dat het
circuit op dat moment uit zeven of acht festivals bestond en dat Maron derhalve een
ongeëvenaarde prestatie leverde door al die wedstrijden te winnen. Dit blijkt in zijn optiek
uit het feit dat na de laatste uitbreiding van de periodos – met de Kapitolijnse spelen in
Rome onder Domitianus – ‘mindestens 75 Jahre vergangen [sind] bevor erstmals ein
244
Wettkämpfer alle seit 86 n. Chr. zur Periodos gehörenden Agone gewinnen konnte’.
Maron zette inderdaad een uitstekend resultaat neer, maar zijn succes was – in
tegenstelling tot wat door Frisch wordt beweerd – niet uniek te noemen. Al rond 90 n. Chr.
slaagde de hardloper Titus Flavius Hermogenes, bijgenaamd ‘het Paard’, er in om dezelfde
zegecyclus neer te zetten: hij behaalde overwinningen in de Olympische (8x), Pythische (5x),
Nemeïsche (9x), Isthmische (9x), Aktische (4x), Sebasteïsche (3x) en Kapitolijnse spelen
245
(1x). Datzelfde gold aan het begin van de tweede eeuw n. Chr. voor de pankratiast Titus
246
Flavius Archibios. Maron moet met zijn claim derhalve iets anders op het oog gehad
hebben, want – in het licht van wat eerder is betoogd – ligt het niet voor de hand te
veronderstellen dat hij onwetend was van de prestaties van zijn voorgangers. In mijn optiek
moet de verklaring voor zijn titel in een andere richting gezocht worden. Kort tevoren, in 142
n. Chr., werden in Puteoli voor de eerste keer de Eusebeia georganiseerd, een festival ter ere
van de overleden keizer Hadrianus. Daarmee kwam het aantal nieuwe, ‘Romeinse’ spelen op
vier, een zelfde aantal als de traditionele periodos. Tezamen met de Kapitolia, Sebasta en
Aktia vormden de Eusebeia een prestigieus westelijk circuit dat iedere Olympische cyclus in
247
de even jaren ondeelbaar door vier werd gehouden.
Het is zeer wel mogelijk dat er vanaf het midden van de tweede eeuw n. Chr. naast
de traditionele ‘Grote Vier’ een nieuwe periodos was ontstaan. Dit zou kunnen verklaren
waarom de Syrische bokser Aurelius Septimius Eirenaios in zijn ere-inscriptie spreekt over de
Nemeïsche spelen als behorende tot de ἀρχαία περίοδοσ, terwijl hij de Aktische spelen
248
onder de algemene noemer periodos rangschikte. Tegen die achtergrond wordt duidelijk
wat Maron exact bedoelde met zijn claim περιοδονίκθσ τζλειοσ πρῶτοσ ἀνκρϊπων te zijn.
Hij was de eerste atleet in de geschiedenis die beide circuits had weten te winnen, zowel het
oude (Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea) als het nieuwe (bestaande uit Kapitolia, Sebasta,
Eusebeia, Aktia). Zijn prestatie was vergelijkbaar met die van voorgangers als Hermogenes
en Archibios, zij het dat Maron kon claimen dat hij ook nog het recent ingestelde festival in
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IGUR I 244, r. 9-10: καὶ αὐτοῦ περιόδου τελείου ἀνδρῶν ἐν τοῖσ ςκάμμαςιν, SEG 34.176: νεικιςασ
Πανελλινια ἀνδρῶν ςτάδιον καὶ Πανακιναια περίοδοσ τζλει*οσ ἀνδρῶν+. Beide inscripties stammen uit
de derde eeuw n. Chr. Zie ook Geagan (1984).
243
SEG 41.1407, r. 6. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 150.
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Frisch (1991) 71-74.
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Balland (1984), SEG 34.1314-17. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 157.
246
I. Napoli 1.51. Archibios behaalde onder meer de volgende overwinningen: Olympia (2x), Delphi (4x),
Argos (4x), Isthmia (2x), Nikopolis (4x), Neapolis (3x), Rome (4x). Hij won daarnaast ook eenmaal de
Schild-spelen in Argos, die door sommigen ook tot de uitgebreide periodos gerekend wordt, en de
Herakleia Epinikia in Rome (107 of 109 n. Chr.). Zie hiervoor prosopographia no. 153.
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Zie voor deze zogenaamde ‘Italische en west-Griekse tour’ het tweede hoofdstuk van dit proefschrift.
248
CIG 4472. Cf. noot 209. Helaas komt de term ἀρχαία περίοδοσ in geen enkele andere inscriptie voor.
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Puteoli had gewonnen. Frisch gaat aan deze mogelijkheid voorbij omdat hij juist die
overwinning buiten beschouwing laat in zijn analyse van de samenstelling van de periodos.
Overigens verliest de prestatie van Maron iets van zijn glans als we beseffen dat hij
kort na het ontstaan van het ‘Romeinse’ circuit actief was en dus in staat was om dit nieuwe
type record op zijn naam te schrijven. Zoals gezegd werd het in de loop der tijden steeds
moeilijker om bepaalde records neer te zetten, omdat atleten uit eerdere generaties al veel
πρϊτωσ-Erfolgen hadden neergezet en voor de neus van latere generaties hadden
weggekaapt. Nieuwe festivals boden dan ook een uitgelezen mogelijkheid om een plek in de
geschiedenisboeken van de Griekse atletiek te verwerven. De langeafstandsloper Titus
Flavius Metrobios won bijvoorbeeld de dolichos tijdens de eerste editie van de Kapitolia in
86 n. Chr. en kon daardoor pochen ‘de eerste mens’ te zijn geweest die dat had weten te
249
presteren.
Weinigen slaagden er overigens in de prestatie van Maron te evenaren,
hetgeen een goede indicatie vormt van het bijzondere karakter ervan. Van nog slechts twee
atleten is bekend dat zij de acht festivals in kwestie wisten te winnen. De vechtsporter
Claudius Apollonius, een telg uit een geslacht van Olympische kampioenen, deed het aan het
250
einde van de tweede eeuw n. Chr. , evenals de Alexandrijnse sprinter Lucius Septimius
251
Aurelius Serapion.
Gedurende de keizertijd bleef de traditionele periodos mijns inziens bestaan uit de
Olympische, Pythische, Istmische en Nemeïsche spelen. Hun verheven status kwam nimmer
in het geding, ook al werden de Isthmia en de Nemea op enig tijdstip qua populariteit
252
Een
overvleugeld door de nieuwe festivals in Rome, Puteoli, Neapolis en Nikopolis.
conservatieve houding en het feit dat de atleten overduidelijk in competitie waren met hun
voorgangers uit de klassieke en hellenistische periode zorgden er echter voor dat hun
toebehoren tot de Grand Slam nimmer in het geding kwam. Tegelijkertijd werd het belang
van die nieuwe, ‘Romeinse’ spelen erkend door de creatie van een andere periodos. Vanaf
142 n. Chr. werd atleten op die manier een nieuwe mogelijkheid geboden zich te
onderscheiden. Net als voorheen gaven overwinningen in de traditionele ‘Grote Vier’ hen
het recht de titel van periodoneikes te voeren. Wanneer nu ook het andere circuit gewonnen
werd, mocht iemand zich ‘buitengewoon’ of ‘volledig periodoneikes’ noemen, περιοδονίκθσ
τζλειοσ. Inscripties waarin de formules τὴν περίοδον ςὺν *e.g. Ἀκκτίοιςι, Καπιτωλίοισ] of
περιοδονίκθσ ςφν worden gehanteerd, moeten in mijn optiek als een tussenvorm worden
253
bezien. Een atleet had in zo’n geval de traditionele periodos gewonnen, plus één of
meerdere extra zeges in die voornaamste wedstrijdcyclus en/of overwinning(en) in het
‘Romeinse’ circuit. Dit zou ook kunnen verklaren waarom er in de ere-inscripties uit Tenos en
Aphrodisias, die tot op heden als problematisch werden beschouwd (zie noot 222), atleten
ten tonele worden gevoerd die zowel de titel van periodoneikes als die van Aktioneikes
dragen. Deze wijzen er andermaal op dat de Aktische spelen nooit tot de traditionele
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I.Iasos 109, r. 4-6: νικιςαντα ἀνδρῶν δόλιχον τὰ ἐν Ῥϊμθι Καπετϊλεια πρῶτον ἀνκρϊπων. Zie voor
deze atleet ook prosopographia no. 158.
250
Hij was een nazaat van de pankratiast Tiberius Claudius Rufus uit Smyrna (prosopographia no. 147).
De zoon van Apollonius, genaamd Claudius Rufus, was ook een periodoneikes.
251
Zie prosopographia no. 70.
252
Dit sentiment kwam ten tijde van Diocletianus andermaal aan de oppervlakte, toen de keizer
decreteerde dat bepaalde privileges voor overwinnaars alleen toevielen aan zij die gewonnen hadden in
een select aantal festivals, waaronder die van ‘het oude Griekenland’ (antiqua Graecia). Zie hiervoor
Codex Iustinianus x.54 (53).
253
Cf. de titel πλειςτονίκθσ, die zich qua status waarschijnlijk tussen περιοδονείκθσ en παραδοξονίκθσ
bevond.
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periodos zijn gaan behoren, maar rond het midden van de tweede eeuw n. Chr. in een nieuw
circuit werden opgenomen.
Aanvullende eisen
Nu duidelijk is geworden welke festivals tijdens de eerste eeuwen van de jaartelling wel en
niet deel uitmaakten van de antieke Grand Slam rijst een andere vraag: in hoeverre werden
er nog aanvullende eisen aan de titel van periodoneikes gesteld? Anders gezegd, werd de
titel toegekend voor prestaties die gedurende een gehele loopbaan werden behaald of was
er sprake van een nauwere afbakening ten aanzien van leeftijdscategorieën en
wedstrijdonderdelen? Ter verduidelijking loont het de moeite een vergelijking te maken met
de moderne sport. Het hedendaagse tennis kent, al dan niet in onbewuste navolging van de
Griekse atletiek, jaarlijks vier prominente toernooien: Wimbledon, de US Open, Roland
Garros en de Australian Open. De tenniss(t)er die er in slaagt om al die wedstrijden in één
kalenderjaar te winnen, mag zich Grand Slam-kampioen noemen, een prestatie die in 75 jaar
tennisgeschiedenis zelden is voorgekomen. Slechts zes enkelspelers kunnen een dergelijk
record claimen, waaronder een junior. Bij de mannen is het sinds 1969, toen het de
Australier Rod Laver lukte, niet meer voorgekomen dat iemand viermaal op rij zegevierde in
een en hetzelfde jaar. Toptennissers als André Agassi en Pete Sampras wonnen (bijna) alles
wat er te winnen viel, maar konden hun carrière desalniettemin niet met deze titel
bekronen. De absolute sterren van dit moment, de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard
Rafael Nadal, waren er in de afgelopen jaren steeds dichtbij, maar werden door elkaar
steeds van het ultieme succes afgehouden.
Nog altijd is Federer er daardoor niet in geslaagd om een andere, maar niet minder
prestigieuze ‘oeuvre-titel’ te bemachtigen, de zogenaamde career Grand Slam. Die wordt
toegekend aan diegenen die verspreid over hun loopbaan alle afzonderlijke wedstrijden van
de ‘Grote Vier’ ten minste eenmaal hebben weten te winnen. De hoge moeilijkheidsgraad
van deze prestatie blijkt uit het feit dat de laatste dertig jaar slechts drie vrouwen en één
man dit hebben weten te realiseren. Grote kampioenen als Björn Borg, John McEnroe en
Boris Becker faalden ondanks verwoede pogingen steeds bij een van de vier toernooien en
moesten zich met drie of meer zeges in de andere wedstrijden tevreden stellen. Federer
mist door de sterke concurrentie van Nadal nog altijd de toernooizege op Roland Garros. In
dat opzicht is er weinig verschil met de groep antieke atleten die veel heilige kransfestivals
wist te winnen, maar in Olympia nooit verder kwamen dan hoogstens een ‘onbeslist’ in de
finale.
Een analyse van de overgeleverde periodoneikai laat op het eerste gezicht zien dat,
om in aanmerking te komen voor de eretitel, alle benodigde overwinningen behaald dienden
te zijn in één enkel onderdeel en binnen één en dezelfde leeftijdscategorie. Demokrates
(prosopographia no. 46) ‘won de periodos bij de mannen in het boksen’ (νικιςαντα τὴν
254
περίοδον ἀνδρῶν πυγμὴν). Tiberius Claudius Patrobios (prosopographia no. 146) ‘won de
255
periodos bij de mannen in het worstelen’ (νεικιςασ ἀνδρῶν πάλθν τὴν περίοδον). Titus
Flavius Metrobios (prosopographia no. 158) ‘won de periodos bij de mannen in de dolichos’
256
(νικήςασ τὴν περίοδον ἀνδρῶν δόλιχον ), evenals Titus Flavius Ari*…+ (prosopographia no.
257
154).
Marcus Aurelius Asklepiades alias Hermodoros (prosopographia no. 83), wiens
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I.Magn. 149b, r. 4-5.
IGUR I 244, r. 4-5. Zie voor deze atleet ook appendix no.2.
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I.Iasos 107, r. 4-5.
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SER 66a, r. 3-4: νικάςαντα ἀνδρῶν δόλιχον τὰν περίοδον.
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loopbaan zich uitsluitend in de mannencategorie afspeelde, was een ‘periodoneikes in het
258
pankration’ (πανκρατιαςτὴσ περιοδονείκθσ).
Hetzelfde gold voor zijn collega Tiberius
259
Claudius Hermas (prosopographia no. 144).
Onder de groep periodoneikai bevinden zich ook junioren. De eerder
gememoreerde pankratiast Publius Aelius Aristomachos zegevierde immers alleen bij de
knapen en zei de Griekse atletiek voor het bereiken van de volwassen leeftijd vaarwel. Er
bestond ten aanzien van de periodos derhalve geen onderscheid tussen de categorie van
ἄνδρεσ en παῖδεσ. De leeftijdsklasse van de ἀγένειοι speelt in deze discussie geen rol, omdat
het bij de ‘baardlozen’ (16-18 jaar) niet mogelijk was om periodoneikes te worden.
Theoretisch gezien was een atleet weliswaar in staat om de ‘Grote Vier’ in de kortst
260
mogelijke tijdspanne van drie jaar te winnen , maar in de praktijk was dit onmogelijk. Bij de
Olympische en Pythische spelen bestond deze tussencategorie namelijk niet. Dit is wellicht
de reden waarom de pankratiast Titus Flavius Artemidoros zich geen periodoneikes noemde.
Hij zegevierde in alle festivals uit de periodos, maar zijn succes bij de Isthmische spelen
261
behaalde hij in de klasse van ἀγένειοι.
Ondanks bovenstaande voorbeelden lijkt het er op dat het concept periodoneikes
minder strikt was afgebakend en zich beter laat vergelijken met de career Grand Slam uit het
moderne tennis. Er zijn gevallen bekend van atleten die zich de titel aanmaten zonder dat zij
de benodigde overwinningen in een specifieke leeftijdscategorie of wedstrijdonderdeel
hadden behaald, maar wel op een zeker moment in hun carrière alle noodzakelijke kransen
hadden verzameld. Titus Aelius Aurelius Maron lijkt zijn zeges in de periodos over de beide
leeftijdsklassen van knapen en mannen te hebben verdeeld, al valt hier geen definitief
uitsluitsel over te geven omdat zijn ere-inscriptie op cruciale plaatsen aanvullende
informatie ontbeert. Hetzelfde geldt voor de palmares van de vechtsporter Damostratos
Damas. Een duidelijker voorbeeld wordt gevormd door de erelijst van de hardloper Publius
Aelius Alkandridas uit Sparta, die zijn status als tweevoudig periodoneikes te danken had aan
de volgende overwinningen:
262

Tabel 3.6 – De overwinningen van Publius Aelius Alkandridas in de periodos
Festival
Nemea
Nemea
Isthmia
Isthmia
Olympia
Olympia
Delphi
Delphi
Delphi
Delphi

Leeftijdsklasse
παῖδεσ
παῖδεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ

Onderdeel
ςτάδιον
ςτάδιον
ςτάδιον
ςτάδιον
ςτάδιον
ςτάδιον
δίαυλοσ
ὁπλείτθσ
δίαυλοσ
ὁπλείτθσ
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IGUR I 250, r. 2.
IvO 231, r. 8: ἄνδρασ πανκράτιον.
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In het eerste jaar stonden de Olympische en Isthmische spelen op het programma. In jaar twee kon
aan de Nemeïsche spelen worden deelgenomen en in het derde jaar aan de Pythische spelen.
261
IG 14.746.
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IG 5.1 305, 556, IvO 238, SEG 11.802, 831. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 121.
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Alkandridas behaalde in totaal tien zeges bij festivals uit de traditionele periodos, maar wel
in uiteenlopende categorieën en onderdelen. Klaarblijkelijk was het toegestaan om
overwinningen bij de knapen te combineren met zeges behaald bij de mannen. Hetzelfde
moet hebben gegolden voor successen in de stadionloop, diaulos en hoplitodromos.
Alkandridas zou naar moderne maatstaven gemeten derhalve eerder een career Grand Slam
behaald hebben dan een zuivere Grand Slam. Er is geen reden om aan te nemen dat hij een
uitzondering was, al is het bewijsmateriaal voor die stelling schaars. Een dergelijke prestatie
zal omwille van de lagere moeilijkheidsgraad ongetwijfeld als minder prestigieus zijn
beschouwd, maar kwalificeerde een atleet niettemin evenzeer als periodoneikes.
Regulier versus absoluut
Geheel in lijn met wat elders is opgemerkt over de competitiedrang van de atleten bleek ook
de titel periodoneikes een katalysator voor grensverleggende prestaties. In de jacht op
records volstond het al snel niet meer om enkel de vier wedstrijden uit de traditionele
periodos gewonnen te hebben, maar probeerde men zich middels aanvullende verrichtingen
te onderscheiden. De komst van de ‘volledige periodos’ (periodos teleios) bood zoals gezegd
een goede mogelijkheid om als atleet geschiedenis te schrijven. Een andere manier waarop
dat kon geschieden was door de benodigde overwinningen in een zo’n kort mogelijk
tijdsbestek te behalen, bij voorkeur binnen één en dezelfde Olympische cyclus. In dat geval
won een atleet τὴν περίοδον ἐν περιόδῳ (‘de periodos in de periodos’), een verdienste die
een reguliere periodoneikes (met een career Grand Slam) in de schaduw stelde. De
vechtsporter Aristeas mocht zich kort na het begin van de jaartelling het eerste lid van de
263
atletenvereniging noemen erin slaagde deze bijzondere prestatie neer te zetten.
Hieruit blijkt andermaal dat atleten zich terdege bewust waren van de sportieve
prestaties van hun voorgangers en tijdgenoten, want kort tevoren had de bokser
264
Demokrates als eerste verenigingslid ooit de periodos gewonnen. Aristeas kon die claim
alleen overtreffen door de voor de titel noodzakelijke zeges sneller te behalen dan zijn
voorganger dat had gedaan. Door zijn succesvolle poging ontnam hij tegelijkertijd latere
265
atleten de mogelijkheid om zich op een dergelijk record te laten voorstaan. Dit verklaart
waarschijnlijk waarom in later tijden verschillende variaties op deze buitengewone prestatie
in het epigrafische materiaal opduiken. In dat kader is het niet verwonderlijk dat de eerder
gememoreerde pankratiast Hermas (zie noot 220) bijvoorbeeld melding maakte van zijn
overwinningen bovenop de periodos, ςὺν δὶσ Νεμείοισ καὶ Ἀκτίοισ καὶ Ἡραίοισ. Ter
vergelijking, een Ephesische musicus won eveneens de ‘periodos in de periodos’ en
ste
vermeldde dat hij dit in zijn 22 levensjaar had klaargespeeld, hetgeen in zijn discipline
266
vermoedelijk een record was.
De Rhodische langeafstandsloper Titus Flavius Ari*…+
overtrof rond 80 n. Chr. op zijn beurt weer zowel Aristeas als Hermas, want hij ‘won bij de
dolichos in de mannencategorie tweemaal achterelkaar de periodos in de periodos zonder
267
overwonnen te worden’.
Dit moet een nieuwe aanscherping van dit record bijkans
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I.Strat. 1042, r. 11-13: <π>ρώτου τῶν ἀπὸ τῆσ οἰκουμένθσ ςτεφανωκέντοσ τὴν περίοδον ἐν περιόδῳ.
I.Magn. 149, r. 3-4: νικιςαντα τὴν περίοδον ἀνδρῶν πυγμὴν πρῶτον τῶν ἀπὸ τῆσ οἰκουμζνθσ.
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Marcus Aurelius Hierokles (I.Tralleis 108) won in de tweede eeuw n. Chr. eveneens de periodos in het
kortst mogelijke tijdsbestek, maar hij kon vanwege het optreden van Aristeas geen bijzondere claim op
deze prestatie leggen.
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FD III 1:554. Hij zal de jongste aller tijden geweest kunnen zijn die deze prestatie wist te leveren.
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SER 66a, r. 3-6: νικάςαντα ἀνδρῶν δόλιχον τὰν περίοδ̣ον ἐν τᾷ περιόδῳ δὶσ κατὰ τὸ ἑξᾶσ πρᾶτ̣ον
πάντων ἀνήςςατον εὐνοίασ ἕνεκα ἕνεκεν.
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onmogelijk hebben gemaakt, zeker gezien de relatief korte duur van de meeste
268
atletiekcarrières. Er is dan ook geen verbetering van die prestatie geattesteerd.
De overtreffende trap
Tegen de achtergrond van toegenomen onderlinge concurrentie en competitie moet ook
een laatste, bijzondere variatie op het concept van periodoneikes worden bezien. In 66 n.
Chr. begaf keizer Nero, bekend vanwege zijn voorliefde voor de agonistiek (zie hiervoor ook
appendix 2), zich met een groot gevolg op weg naar Griekenland. Bij Cassius Dio valt te lezen
wat de reden voor zijn bezoek was:
‘Hij [Nero] stak over naar Griekenland … om er als wagenmenner en citerspeler op te treden
… Rome was hem kennelijk niet genoeg meer, net zomin als het theater van Pompeius of de
Circus Maximus. Wat hij echt nodig had was een expeditie in het buitenland om zo, zoals hij
269
het uitdrukte, periodoneikes te kunnen worden’.
Hoewel de keizer tijdens zijn Griekse tournee niet als atleet actief was, verschilden zijn
doelstellingen niet van de gemiddelde bokser, worstelaar of hardloper. Hij had zijn zinnen
gezet op de ultieme prestatie: het winnen van alle festivals die tot de periodos behoorden.
Zowel bij de wagenrennen als bij de muzische onderdelen werd dit concept eveneens
270
gehanteerd. Er is de afgelopen decennia veelvuldig over Nero’s rondreis langs de Griekse
271
festivalcentra geschreven, bijna zonder uitzondering in uiterst negatieve bewoordingen.
Velen zagen in zijn gedragingen (heiligschennis, omkoping) de perfecte illustratie van het
megalomane en gedegenereerde karakter van de keizer. De meeste geleerden volgen de
antieke auteurs dan ook in hun afkeer van Nero’s artistieke neigingen. Dit heeft hen
verhinderd om de gebeurtenissen van 66/67 n. Chr. vanuit de enige juiste de context te
bezien, namelijk die van de agonistische wereld.
Dio stelt onomwonden vast dat Nero een duidelijk doel nastreefde tijdens zijn
peregrinatio Achaica. Hij wilde de periodos winnen, net als veel van de door hem
bewonderde musici hadden gedaan. Tegelijkertijd laat het bronnenmateriaal
doorschemeren dat hij zijn grote voorbeelden niet alleen wilde evenaren, maar zelfs
overtreffen. In dit streven herkennen we het adagium van iedere antieke atleet en musicus,
dat al door Homerus werd geformuleerd: ‘altijd de eerste willen zijn en anderen te
272
overtreffen’. Nero wilde, overeenkomstig zijn status als alleenheerser, echter meer dan
een reguliere periodoneikes zijn. Hij wist dat hij daarvoor een unieke zegeserie moest
neerzetten. Ook onder de musici waren er namelijk lieden geweest die de periodos reeds in
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Een auleet uit Phokis (FD III 1:550) won driemaal achterelkaar ‘de periodos in de periodos’. Hierbij
dient wel te worden aangetekend dat musici in vergelijking met atleten veel langer op het hoogste
niveau actief bleven en derhalve een grotere kans hadden om een dergelijke prestatie neer te zetten.
269
Cassius Dio 63.8.3 (vert. G.H. de Vries). Waar ik periodoneikes om duidelijke redenen onvertaald laat,
gebruikt hij, zoals eerder opgemerkt (noot 208), de ongelukkig gekozen term ‘wereldkampioen’.
270
Met één subtiel verschil: aangezien er bij de Olympische spelen geen muzische onderdelen op het
programma stonden, bestond de periodos voor citerspelers uit de Pythische, Isthmische en Nemeïsche
spelen, plus de schildspelen in Argos.
271
Enkele essays in Elsner & Masters (1994) kondigden het begin aan van een herwaardering voor zijn
optreden in Griekenland. Zie ook Champlin (2003) 54-61, die de Griekse tour van Nero in het juiste licht
plaatst.
272
Homeros, Ilias 6.208, 11.784.
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de kortst mogelijke termijn gewonnen hadden. In mijn optiek is dat de belangrijkste reden
274
waarom hij alle wedstrijden uit de periodos in één en hetzelfde jaar liet organiseren. Nero
kende de Griekse festivalwereld goed en moet op de hoogte geweest zijn van alle records
die door zijn voorgangers waren neergezet. Door zich in anderhalf jaar tijd tot periodoneikes
te laten kronen, al dan niet door vals spel en omkoping, presteerde hij iets wat voorheen nog
niemand gelukt was. Dit werd in mijn optiek belichaamd door de wijze waarop hij zowel in
Griekenland als bij terugkeer in Italië werd toegejuicht en de titels die door de keizer bij die
gelegenheden met trots gevoerd werden. Cassius Dio verhaalt met enig misbaar hoe het er
tijdens de verschillende Griekse festivals aan toe was gegaan:
‘Ze riepen Nero uit tot overwinnaar van de Pythische Spelen, de Olympische Spelen,
wereldkampioen op alle onderdelen (περιοδονίκθσ παντονίκθσ), en gaven hem de overige
275
gebruikelijke titels’.
Met evenveel dedain beschrijft hij vervolgens de feestelijke intocht van Nero in de stad
276
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Rome. Hij vermeldt daarbij naar eigen zeggen de exacte bewoordingen die door de
bevolking aan het adres van de keizer werden geuit:
‘Heil u, Olympische overwinnaar, heil Pythische overwinnaar! Augustus! Augustus! Heil Nero,
onze Hercules! Heil Nero, onze Apollo! De enige wereldkampioen, de enige vanaf het begin
278
der tijden!’
Meteen wordt duidelijk dat Nero zich als iedere andere winnaar van de grote Griekse
festivals presenteert. Hij is zowel Olympioneikes als Pythioneikes en laat zich – al dan niet
bewust – de vergelijking met de goden opdringen. Interessanter nog is de wijze waarop zijn
zege in de periodos wordt weergegeven. De vertaler hanteert het ongelukkig gekozen
‘wereldkampioen op alle onderdelen’. Daarnaast wekt ook de zinsnede ‘de enige vanaf het
begin der tijden’ (εἷσ ἀπᾤ αίῶνοσ) in deze context verbazing. Nero was zeker niet de eerste
periodoneikes aller tijden. Eerder in dit hoofdstuk is aangetoond dat dergelijke claims zeer
gedetailleerd waren en dat zeer wel bekend was wie een bepaalde prestatie op zijn naam
had geschreven. Wanneer het betreffende Grieks echter ter hand wordt genomen, valt op
dat de vertaler de term ‘wereldkampioen’ heeft gebruikt om περιοδονίκθσ παντονίκθσ onder
één noemer te vatten. Daarmee wordt, bezien vanuit de voorliggende paragrafen, duidelijk
welke claim Nero na afloop van zijn Griekse tournee kon leggen. Hij was de eerste aller tijden
die zichzelf een ‘absolute periodoneikes’ mocht noemen.
Zie noot 266, waarin een Ephesische musicus wordt aangehaald die dit in zijn 22ste levensjaar had
klaargespeeld.
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Suetonius, Nero 22.3.
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Cassius Dio 63.10 (vert. G.H. de Vries).
276
Eenieder met enige kennis van de Griekse agonistiek zal in het relaas van Dio en Suetonius (Nero 25)
een εἰςζλαςισ herkennen, een feestelijke intocht zoals die aan overwinnaars in heilige kransspelen
toekwam. Hiertoe werd volgens de (twijfelachtige) overlevering een deel van de stadsmuur afgebroken,
werden de behaalde kransen in de tocht meegedragen en werd het de geëerde toegestaan
standbeelden van zichzelf op te richten. Nero volgt dit procedé nauwgezet. Zie Golden (2004) 58.
277
‘Waarom zou ik hier parafraseren en niet de exacte woorden weergeven? De hier gebruikte
uitdrukkingen betekenen voor mijn geschiedwerk geen schande, integendeel: dat ik niet een ervan [de
aanroepingen] heb willen verdoezelen verleent er juist een bijzonder cachet aan’.
278
Cassius Dio 63.20.5 (vert. G.H. de Vries).
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Net als bij de titel periodoneikes teleios betekende dit dat Nero een meerwaarde had
gegeven aan zijn zege in de periodos en een unieke zegeserie had neergezet. Die verdienste
was mijns inziens gelegen in het feit dat hij alle benodigde festivals in één jaar tijd had weten
te winnen, zowel als wagenmenner en als citerspeler. Daardoor kon hij met recht als de
absolute winnaar van de periodos gelden, de overtreffende trap van wat er door
periodoneikai in het verleden was gepresteerd. Zijn succes zou door niemand ooit
geëvenaard kunnen worden, want alleen een keizer was in staat om de data van festivals
aan zijn eigen tourschema aan te passen. Het wekt dan ook geen verbazing dat de titel van
periodoneikes pantoneikes in het bronnenmateriaal nergens anders meer opduikt.
Conclusie
Het bijhouden van records wordt vaak gezien als een uitvloeisel van de moderne
sportcultuur, een wereld waarin alle denkbare kwantificeerbare gegevens de moeite van het
vermelden waard lijken te zijn. De antieke samenleving werd een dergelijke behoefte lange
tijd ontzegd, maar ten onrechte. De Oudheid kende weliswaar niet de gewoonte sportieve
prestaties in afstand en tijd te meten, maar binnen de Griekse atletiek bestond wel degelijk
het gebruik om uitzonderlijke sportresultaten voor de eeuwigheid vast te leggen. Middels
het gebruik van de termen εἷσ, πρῶτοσ en μόνοσ (en varianten hierop) gingen antieke atleten
er bijvoorbeeld prat op de eerste uit hun stad of regio te zijn geweest die een bepaald
festival had weten te winnen.
Zij waren niet alleen in competitie met tijdgenoten, maar streden ook tegen hun
voorgangers uit een ver(der) verleden en wel om eeuwige roem. Men werd voortdurend
geconfronteerd met de successen van eerdere atleten, wier standbeelden en ere-inscripties
overal in de Griekse wereld de gymnasia, stadia en festivalterreinen sierden. Door lokale
archieven te raadplegen wisten latere generaties precies welke prestaties er verlangd
werden om ook in de recordboeken te worden opgenomen. Men nam eerder geleverde
prestaties als uitgangspunt voor een carrière en trachtte die te evenaren en te overtreffen,
met als gevolg dat er telkens sportieve grenzen werden verlegd. Tegelijkertijd verbond dit
atleten door de eeuwen heen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van de zogenaamde ‘opvolgers
van Herakles’ of ‘Beste der Grieken’.
Met het verstrijken der eeuwen werd het voor een atleet echter steeds moeilijker
om zich te onderscheiden en te laten zien dat hij zich kon meten met illustere atleten uit
eerdere tijdvakken. Dit leidde ertoe dat men in de keizertijd op ere-inscripties naar nieuwe
manieren zocht om het bijzondere karakter van sportprestaties te benadrukken. Het was
niet meer voldoende om een volledige opsomming van alle behaalde overwinningen te
geven, aangezien er vele atleten waren geweest met een indrukwekkende palmares. De
geleverde prestaties moesten van het stempel ‘uniek’ worden voorzien en wel door te
stellen dat een atleet bijvoorbeeld de eerste aller tijden was geweest die de Pythische spelen
drie maal achtereen had weten te winnen.
Op den duur raakten echter ook de onderscheidingsmogelijkheden van dit
uitgebreide recordsysteem uitgeput. Alleen exceptionele atleten konden bestaande records
nog verbeteren, door bijvoorbeeld een vierde maal op rij in Delphi te winnen. Hergebruik op
regionaal of lokaal niveau kwam ook voor, doordat atleten bijvoorbeeld stelden dat zij de
enige uit hun streek of stad waren geweest die een bepaalde prestatie hadden geleverd. De
‘agonistische explosie’ van de eerste eeuwen n. Chr. gaf enig soelaas, doordat de komst van
nieuwe festivals atleten hernieuwde mogelijkheden bood op het behalen van een ‘πρϊτωσErfolg’.
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Een andere ontwikkeling uit de keizertijd was het in zwang raken van eretitels, kernachtige
begrippen die in één oogopslag duidelijk moesten maken welke successen een atleet tijdens
zijn sportieve loopbaan had behaald. Grofweg vallen er twee soorten te onderscheiden. De
grootste groep houdt verband met specifieke festivals en verwijst naar één of meerdere
overwinningen tijdens een bepaalde wedstrijd, zoals het merendeel der titels eindigend op –
ν(ε)ικθσ en bijvoorbeeld ἄριςτοσ ῾Ελλινων. Anderen hebben daarentegen betrekking op
prestaties die gedurende langere tijd en/of tijdens verschillende spelen zijn geleverd,
waaronder ἄλειπτοσ. Uit dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat deze titels een precies
omschreven reikwijdte hadden en dat er een duidelijke onderlinge hiërarchie bestond die
weerspiegeld wordt in het epigrafische materiaal.
Over geen van de in dit hoofdstuk besproken eretitels bestaat zoveel discussie als
ten aanzien van die van periodoneikes. Er wordt nog altijd druk gediscussieerd over de
gevolgen die het uitdijende agonistische landschap gehad heeft op het concept periodos.
Algemeen wordt aangenomen dat deze in de eerste eeuwen n. Chr. een verruiming heeft
ondergaan en kwam te bestaan uit zeven of acht wedstrijden. Ik hoop echter te hebben
aangetoond dat ook in keizertijd nog altijd overwinningen in de Olympische, Pythische,
Nemeïsche en Isthmische spelen noodzakelijk waren om periodoneikes te worden. De komst
van nieuwe festivals in Rome, Puteoli, Neapolis en Nikopolis leidde rond het midden van de
tweede eeuw n. Chr. tot de vorming van een ‘nieuwe periodos’. De weinige atleten die zich
in beide circuits tot winnaar wisten te kronen, mochten zich tooien met de titel van
periodoneikes teleios (winnaar van de ‘volledige periodos’).
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Hoofdstuk 4

De Griekse atletiek in de praktijk. Atleten nader bekeken

In de voorgaande hoofdstukken stond telkens één specifiek aspect uit het antieke
atletenbestaan centraal, namelijk hun geografische mobiliteit en de jacht op records. Daaruit
bleek hoezeer het vele reizen en de competitie met atleten uit het verleden van invloed was
op hun sportieve carrière. Tegelijkertijd werd duidelijk dat agonistische ere-inscripties een
rijke bron vormen voor de reconstructie van het atletenleven in de keizertijd. Het is op basis
van dit epigrafische materiaal mogelijk om nog dieper door te dringen in de wereld van de
Griekse beroepsatleten. Ik zal in dit hoofdstuk trachten een beeld te schetsen van de
dagelijkse realiteit waarmee zij te maken kregen. Op de eerste plaats zal geprobeerd worden
te achterhalen op welke wijze een atletiekcarrière vorm kreeg en wat deze qua inhoud en
duur precies behelsde. Vervolgens zal ik ingaan op de verdiensten en diverse beloningen die
atleten doorgaans ten deel vielen. Daarna wordt hun directe omgeving nader belicht en kijk
ik welke rol hun vadersteden, trainers en artsen speelden. Ten slotte zal ik op basis van
literaire en epigrafische bronnen nagaan hoe de onderlinge verstandhoudingen tussen
atleten lagen. Dit hoofdstuk besluit met een analyse van een onderbelicht fenomeen binnen
de Griekse atletiek, namelijk bijnamen.
Carrièreopbouw, verdiensten en beloningen
De meeste atleten zullen hun loopbaan in het plaatselijke gymnasion zijn begonnen. Dat was
de plek waar de jonge ingezetenen van een stad in verschillende leeftijdsgroepen (knapen,
1
epheben, neoi) hun (militaire) opleiding genoten. De diverse disciplines van de Griekse
atletiek speelden een voorname rol in het curriculum en werden op een competitieve wijze
beoefend. De wedstrijden in het gymnasion moeten een goede indicatie gegeven hebben
van de onderlinge krachtsverhoudingen en duidelijk hebben gemaakt welke jonge atleten
een kans maakten om op een hoger niveau aan spelen mee te doen. Lokale festivals zullen
2
dit ‘selectieproces’ nog verder versterkt hebben. Het gymnasion moet derhalve als een
springplank naar de ‘internationale’ wedstrijdatletiek hebben gefungeerd.
Hoewel er geen twijfel kan bestaan over het feit dat een dergelijke carrièreopbouw
op bijna alle atleten van toepassing zal zijn geweest, valt deze in het bronnenmateriaal
slechts met moeite te traceren. Het merendeel van de literaire en epigrafische teksten is
logischerwijs gewijd aan de hoogtepunten uit een atletiekloopbaan en maakt geen melding
3
van de inspanningen die aan die prestaties vooraf zijn gegaan. Slechts wanneer een atleet
middels een overwinningscatalogus zijn gehele carrière memoreert of wanneer er
getuigenissen uit verschillende fasen van een loopbaan voorhanden zijn, valt enig uitsluitsel
te geven over de eerste stappen die een atleet binnen de Griekse atletiek heeft gezet.

1
Het is niet geheel duidelijk hoe en in welke mate atleten van onaanzienlijke en arme komaf zich
toegang verschaften tot trainingsfaciliteiten, aangezien het gymnasion het exclusieve domein was van
de ‘middle- and upper-class’. Cf. Van Nijf (2001) 325: ‘To be sure, gymnasion education was not limited
to the bouleutic classes – we know of urban craftsmen and traders who registered an interest – but it will
not have extended much beyond a broad middle class. Any long term commitment to the gymnasion …
must have been an option open only to the happy few’.
2
Voor een overzicht van dit type festival, zie Pleket (1998) 154-167.
3
Pausanias, één van de voornaamste literaire bronnen ten aanzien van Olympische overwinnaars,
maakt bijvoorbeeld zelden of nooit melding van successen die door atleten buiten Olympia zijn behaald.
De aldaar opgerichte eremonumenten doen dat evenmin. Zo is van de worstelaar Markos uit Antiochië
(prosopographia no. 105) bekend dat hij tijdens de 219e Olympiade in 97 n. Chr. bij de knapen wist te
winnen, maar biedt geen enkele bron uitkomst over de wijze waarop hij zijn carrière in Syrië was
begonnen.
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Nadat een atleet in het plaatselijke gymnasion blijk had gegeven van zijn talent en besloten
had om serieus aan wedstrijden te gaan deelnemen, diende hij te bepalen waar hij in het
veld der beroepsatleten zijn debuut zou gaan maken. Dit was geen beslissing die voor de
vuist weg genomen kon worden, want de keuze van een atleet kon bepalend zijn voor het
verdere verloop van diens carrière. Wanneer iemand bijvoorbeeld te hoog inzette en een
roemloze aftocht beleefde bij een prestigieus kransfestival, dan kon dat soms betekenen dat
een veelbelovende loopbaan in een vroegtijdig stadium werd afgebroken. Een atleet had in
zo’n geval tevergeefs veel tijd en geld geïnvesteerd in training en reiskosten, zonder dat dit
tot het gewenste resultaat had geleid. Het was daarna de vraag of hij nog voldoende
middelen overhield om een nieuwe poging te wagen.
De vechtsporter Aurelius Septimius Eirenaios uit Laodikeia (Syrië) is hier een goed
4
voorbeeld van. Hij deed als knaap mee aan het Italische en west-Griekse wedstrijdcircuit,
maar slaagde er niet in de aansluiting bij de absolute top te vinden. Hij won weliswaar de
Aktische spelen, maar hij kon dat vroege succes geen vervolg geven. Uit zijn
overwinningscatalogus valt op te maken dat zijn carrière na dit mislukte avontuur enigszins
in het slop raakte. Zijn verdere loopbaan speelde zich af in de marge van de Griekse atletiek,
namelijk bij de weinig prestigieuze prijsfestivals van de Levant. Pas vele jaren later ondernam
hij een nieuwe – overigens tevergeefse – poging om een festival uit de ἀρχαία περίοδοσ te
5
winnen.
Het lijkt erop dat alleen uitzonderlijk getalenteerde atleten erin slaagden om direct
met succes in de meest prominente Griekse sportfestivals uit te komen. De Alexandrijnse
vechtsporter Titus Flavius Archibios maakte bijvoorbeeld al na één enkele zege in zijn
vaderstad op twaalf- of dertienjarige leeftijd de oversteek naar Griekenland en won daar het
6
pankration bij de knapen tijdens de Nemeïsche spelen. Hij bleef zijn verdere carrière op het
hoogste niveau actief en zegevierde meerdere malen bij de spelen uit de periodos. Marcus
Aurelius Demostratos Damas behaalde zijn allereerste succes bij de Pythische spelen in
7
Delphi en zette daarmee gelijk de toon voor zijn latere loopbaan. De meeste atleten zullen
echter voor een meer geleidelijke opbouw hebben gekozen en hun geluk eerst meerdere
malen in festivals binnen de eigen regio hebben beproefd. Daar konden ze in een minder
competitief deelnemersveld ervaring opdoen en hun technieken en trainingsmethoden
verfijnen. De hier behaalde overwinningen en het daaruit voortvloeiende prijzengeld stelden
een atleet vervolgens in staat om een betere trainer in te huren en om goed voorbereid de
stap te maken naar de grote festivals.
In een aantal gevallen kunnen we dit proces nauwgezet volgen. Het vroegste
8
voorbeeld betreft een naamloos gebleven vijfkamper uit Kos (begin eerste eeuw n. Chr.). Hij
debuteerde als knaap met een zege in de Asklepieia op zijn eigen eiland en won vervolgens
negen keer bij festivals met een voornamelijk regionale betekenis, in respectievelijk Lymira,
(opnieuw) Kos, Myndos, Knidos, Halikarnassos, Iasos, Teos en Sardis (zie kaart 4.1). Pas na
deze overwinningen waagde hij met succes zijn kans bij een prestigieus festival, de Rhomaia
Sebasta in Pergamon. Dit bleek de opmaat te zijn voor een internationale doorbraak, want
4

Zie prosopographia no. 41.
Op 30 december van het jaar 214 n. Chr. behaalde hij een ‘onbeslist’ in de finale van het boksen bij de
mannen tijdens de Nemeïsche spelen. In het licht van zijn verder weinig aansprekende erelijst heeft hij
gemeend dit op zijn ere-inscriptie als een succes te moeten memoreren.
6
Zie prosopographia no. 153. Daarmee is niet gezegd dat hij in dat vroege stadium geen nederlagen
leed. Hij onderscheidt zich echter van veel van zijn collega’s door op zeer jonge leeftijd al de grote
wedstrijden met succes te frequenteren.
7
FD III 1:557, r. 10-11. Cf. Dio Chrysostomos, Oratio 28.9, waarin aan de jonge atleet Melankomas ook
direct een succes in de Pythische spelen werd toegeschreven.
8
Iscr.Cos EV 218. Zie ook prosopographia no. 3.
5
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de resterende overwinningen die in zijn ere-inscriptie gememoreerd worden hebben onder
meer betrekking op de Aktische spelen van Nikopolis, de Panathenaia in Athene en de
Nemeïsche spelen in Argos. Op het moment dat zijn ere-inscriptie werd opgericht, was hij
net doorgebroken als succesvol vijfkamper. Het is echter niet bekend of hij zijn stijgende
prestatiecurve heeft weten door te zetten en meer voorname overwinningen wist te
behalen.
Een naamloos gebleven plaats- en tijdgenoot kende een bijna identieke
carrièreopbouw. Gedurende de jaren dat deze atleet (eveneens een vijfkamper) bij de
knapen en de jongelingen uitkwam, behaalde hij enkel overwinningen in zijn vaderstad en in
regionale festivals (Stratonikeia, Nysa, Colophon, Halikarnassos). Na zijn overgang naar de
mannencategorie waagde hij echter de oversteek naar Griekenland en wist daar zijn
grootste successen te boeken, in de Isthmische spelen en de Eleusinia van Athene (zie kaart
9
4.1).

Kaart 4.1 – De carrièreopbouw van twee vijfkampers uit Kos
Een ander voorbeeld van een bewuste loopbaanplanning stamt uit Ephese. Daar behaalde
de bokser Photion uit Laodikeia ad Lycum in het jaar 170 n. Chr. een overwinning bij de

9

Iscr.Cos EV 203. Zie ook prosopographia no. 11.
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10

mannen in de Ephesea. Dit bleek een keerpunt in zijn loopbaan te zijn, want nadien wist hij
de stap te zetten naar het allerhoogste niveau en te zegevieren bij de Eusebeia in Puteoli, de
Sebasta in Neapolis en de Schild-spelen van Argos. Uit een latere papyrustekst kan worden
opgemaakt dat hij op een zeker moment ook beslag heeft weten te leggen op de Olympische
titel. Voorafgaand aan zijn succes in Ephese was zijn erelijst echter minder imposant.
Gedurende de drie jaar dat hij als jongeling actief was, behaalde hij alleen zeges in festivals
uit de regio: de Didymeia in Milete, de Deia Sebasta in Laodikeia, de Koina Asias in Ephese,
de Koina Asias in Laodikeia, de Epineikia in Ephese en de Traianeia Deiphileia in Pergamon.
Gezien de geografische nabijheid van Laodikeia is het niet verwonderlijk dat Photion zijn
eerste serieuze stappen in Ephese zette. Die stad was één van de grote agonistische centra
van Klein-Azië en trok atleten uit de gehele Griekse wereld. Photion moet daar met sterkere
tegenstand dan voorheen geconfronteerd zijn en gemerkt hebben dat hij over het vereiste
niveau beschikte om ook elders successen te kunnen boeken.
Voor een tijdgenoot van Photion werd de kiem voor later succes op vergelijkbare
wijze gelegd. De naamloos gebleven hardloper won in de knapencategorie de Koina Asias in
Smyrna, de Augusteia in Pergamon, de Ephesea in Ephese, de Didymeia in Milete, de
Olympia in Tralleis, de Koina Asias in Sardis en de Pythia in Tralleis, alvorens naar Italië te
11
vertrekken en daar de Sebasta in Neapolis te winnen. Details over zijn latere
overwinningen zijn niet overgeleverd, maar gezien de geleidelijke opbouw van zijn carrière
kan hij best eens in de voetsporen van Photion zijn gevolgd. Ook Marcus Aurelius Koros, een
pankratiast uit Thyateira, nam in de vroegste jaren van zijn loopbaan alleen aan wedstrijden
in Klein-Azië deel. Pas toen hij in de categorie van de jongelingen uitkwam, stak hij de
Egeïsche Zee over om zeges te behalen bij de Hadrianeia in Athene, de Isthmische spelen en
12
de Kapitolia in Rome.
Een serie eredocumenten uit Oenoanda laat zien hoe een tweetal atleten op enig
moment in hun carrière vanuit Lycië de overstap maakte naar het ‘internationale’ niveau.
Lucius Septimius Flavianus Flavillianus (prosopographia no. 71) won kort na 212 n. Chr. het
worstelen bij de knapen in de dertiende editie van de Meleagreia in Oenoanda. Enkele jaren
later behaalde hij opnieuw een overwinning in zijn vaderstad, ditmaal bij het pankration
voor mannen in de Euaresteia. Ter herdenking van die zege werd door de lokale agonotheet
een monument opgericht, dat enkele jaren later werd bijgewerkt om de meest recente
successen van Flavillianus te vermelden. Er werd een aantal kransen toegevoegd, die
bewijzen dat hij ondertussen had weten te zegevieren bij festivals in Athene, Argos,
13
Laodikeia, Sardis, Ephese en Neapolis. Op vergelijkbare wijze werd ook het monument van
de uit Olympos afkomstige Marcus Aurelius Toalis, opgericht naar aanleiding van diens zege
in het pankration voor knapen bij de Euaresteia, in een later stadium geactualiseerd. Toalis
had op dat moment tweemaal de Olympische en de Aktische spelen, en eenmaal de
14
Pythische spelen gewonnen.
De duur van een atletiekcarrière
Ondanks de soms zeer gedetailleerde informatie uit overwinningscatalogi is het niet
eenvoudig om af te leiden hoe lang de sportieve carrière van atleten doorgaans kon duren.
Er wordt namelijk slechts zelden expliciet vermeld op welke leeftijd zij hun loopbaan
10

I.Eph. 1605. Zie ook prosopographia no. 115.
I.Eph. 1130.
12
IGRR IV 160. Zie ook prosopographia no. 94.
13
Hall & Millner (1994) nos. 5, 30, 31, 32.
14
Ibid., no. 7 (= prosopographia no. 100). Het is niet bekend of het hier de originele Olympia, Aktia en
Pythia betreft. Bij gebrek aan attestaties van dergelijke spelen in Lycië moet Toalis hoe dan ook het
regionale niveau zijn ontstegen.
11
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begonnen of beëindigden, laat staan gedurende hoeveel jaren ze binnen de Griekse atletiek
actief zijn geweest. De enige uitzondering is de pankratiast Marcus Aurelius Asklepiades. Hij
liet in zijn ere-inscriptie optekenen dat hij in totaal zes jaar aan wedstrijden deelnam, maar
15
zich op vijfentwintigjarige leeftijd uit de sport had teruggetrokken. Desalniettemin is het bij
veel atleten mogelijk om bij benadering de duur van hun loopbaan vast te stellen. Dit kan op
verschillende manieren geschieden.
Op de eerste plaats bieden de antieke auteurs in sommige gevallen uitkomst. In dit
kader is de lijst met Olympische sprintkampioenen van Eusebius/Africanus een belangrijke
bron. In het geval van atleten met meerdere overwinningen op hun naam geeft dit overzicht
met nauwkeurige dateringen een goede indicatie van de reikwijdte die een specifieke
atletiekcarrière had. Zo won Athenodoros van Aigion (Achaia) de stadionloop bij de mannen
16
in 49, 53 en 61 n. Chr., hetgeen een loopbaan van ten minste dertien jaar impliceert. Een
aantal atleten won twee opeenvolgende Olympische sprinttitels en moet derhalve minimaal
17
vijf jaar in competitie geweest zijn. De hardloper Titus Flavius Hermogenes (zie
prosopographia no. 157) uit Xanthos was volgens Eusebius/Africanus in 81 en 89 n. Chr.
18
succesvol in Olympia, wat hem een loopbaan van ten minste negen jaren oplevert.
Pausanias voegt daar nog aan toe dat Hermogenes bij drie Olympiaden in totaal acht zeges
19
wist te behalen. Aan de hand van zijn overgeleverde ere-inscripties kan vervolgens worden
vastgesteld hoe zijn Olympische successen over de periode 81-89 n. Chr. verspreid waren:
81 n. Chr.
85 n. Chr.
89 n. Chr.

ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ
δίαυλοσ en ὁπλείτθσ
ςτάδιον, δίαυλοσ en ὁπλείτθσ

Overwinningscatalogi bevatten over het algemeen geen of nauwelijks informatie over het
jaar waarin bepaalde zeges zijn behaald. Een uitzondering wordt gevormd door de
Olympische spelen. De vermelding van dit festival op ere-inscripties gaat soms vergezeld van
e
het editienummer waarin een zege is behaald, bijvoorbeeld λυμπιάδι ςικ´ (= 219
20
Olympiade). De hardloper Titus Flavius Archibios opent zijn erelijst bijvoorbeeld met het
memoreren van zijn grootste successen, de winst in het pankration bij de mannen in 101 en
105 n. Chr. Omdat hij ook melding maakt van zijn overwinningen in Rome, bij de derde editie
van de Kapitolia (als jongeling) en de Herakleia Epinikia, triomfspelen ter ere van Trajanus’

15

IG 14.1102, r. 35-36: ἀκλήςασ τὰ πάντα ἔτθ ἕξ, παυςάμενοσ τσ ἀκλήςεωσ ἐτῶν ὣν κε´. Enkele
eremonumenten met een funeraire context noemen soms eveneens een leeftijd bij het overlijden. Zo
was Marcus Aurelius Artemidoros (no. 81) 26 jaar en negen maanden oud toen hij stierf tijdens een
deelname aan de Sebasta van Neapolis. Hij had als knaap (d.w.z. de klasse tot 18 jaar) reeds aan
wedstrijden deelgenomen en moet zodoende ten minste acht jaar in competitie geweest zijn. Marcus
Tullius *…+ (no. 103 ) overleed op de leeftijd van 32 jaar, maar van hem is niet met zekerheid bekend of
hij op dat moment nog als atleet actief was.
16
Eusebius, ad Olympiade 207, 208, 210. Zie ook prosopographia no. 29.
17
Dit zijn Demaratos van Ephese (4 v. Chr., 1 n. Chr., no. 44), Dionysios alias Sameumys uit Alexandrië
(125 en 129 n. Chr., no. 48), Marcus Aurelius Agathopous uit Aegina (173 en 177 n. Chr., no. 78),
Isidoros uit Alexandrië (193 en 197 n. Chr., no. 65) en Heliodoros uit Alexandrië (213 en 217 n. Chr., no.
60). Zie Eusebius, ad Olympiade 194, 195, 226, 227, 238, 239, 243, 244, 248 en 249.
18
Eusebius, ad Olympiade 215, 217. In 85 n. Chr. werd hij afgetroefd door Apollophanes uit Tarsus.
19
Pausanias 6.13.3.
20
Overigens is het vermelden van de betreffende editie ook geattesteerd voor een aantal festivals in
Klein-Azië, in het bijzonder Ephese. Bij de Ephesea aldaar speelt dit gebruik ook een rol in de civic rivalry
met Smyrna, die onder meer draaide om de vraag welke stad de langste geschiedenis kende. Zie
hiervoor Lehner (2004) 130-136.
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overwinningen op de Daciërs, kan worden opgemaakt dat zijn carrière zich grofweg tussen
21
92 en 107 n. Chr. heeft afgespeeld.
In de meeste gevallen ontbreekt zo’n chronologisch kader echter, maar kan
indirect wel het nodige worden afgeleid over de carrièreduur van een atleet. Dit wordt
mogelijk gemaakt door het simpele feit dat het merendeel van de Griekse festivals op een
regelmatige basis plaatsvond en een twee- of (meest voorkomend) vierjaarlijkse cyclus
kende. Bij opeenvolgende overwinningen in één en hetzelfde festival kan aan de hand van
die informatie het minimum aantal jaren worden uitgerekend dat iemand in competitie was.
Demokrates, een vechtsporter uit Magnesia ad Maeandrum won bijvoorbeeld driemaal in de
Aktische spelen van Nikopolis – die eens per vier jaar plaatshadden – en moet gedurende ten
22
minste negen jaar in de wereld van de Griekse atletiek hebben rondgelopen.
Een ander voornaam instrument bij de reconstructie van een atletenloopbaan
wordt gevormd door de wedstrijdkalender. In hoofdstuk twee is getracht aan te tonen dat
de Griekse atletiek was opgebouwd langs de lijnen van regionaal geordende
wedstrijdcircuits, en dat met behulp van chronologisch gerangschikte overwinningscatalogi
en aanvullend materiaal (zoals de keizerlijke brieven uit Alexandria Troas) de datum van
diverse spelen kan worden bepaald. Op basis van die kennis is het mogelijk om de zeges van
atleten met enige zekerheid te dateren en een indruk te krijgen van de duur van hun
carrières. De pankratiast Publius Aelius Aristomachos (prosopographia no. 122) was volgens
zijn ere-inscriptie als knaap en jongeling actief en behaalde overwinningen in Olympia,
Rome, Neapolis, Nikopolis, Argos, Athene, Smyrna, Pergamon, Sparta en Korinthe. Zijn
ste
Olympische zege kwam naar eigen zeggen tot stand tijdens de 224 Olympiade (= 117 n.
Chr.). Daarnaast vermeldt hij ook dat hij in Athene zegevierde bij ‘de eerste eiselastische
Panathenaia gegeven door de goddelijke Hadrianus’, waarvan bekend is dat die in het jaar
23
119 n. Chr. vielen. Met die twee aanvullende wetenswaardigheden kan zijn (korte)
loopbaan volledig in kaart worden gebracht:
Tabel 4.1 – De loopbaan van Publius Aelius Aristomachos chronologisch gerangschikt
Plaats
Jaar
Festival
Categorie
Onderdeel
παῖδεσ
παγκράτιον
Olympia
117 n. Chr.
Olympia
Rome
118 n. Chr.
Kapitolia
παῖδεσ
παγκράτιον
Neapolis
118 n. Chr.
Sebasta
παῖδεσ
παγκράτιον
Nikopolis
118 n. Chr.
Aktia
παῖδεσ
παγκράτιον
Argos
118 n. Chr.
Nemea
παῖδεσ
παγκράτιον
Athene
119 n. Chr.
Panathenaia
παῖδεσ
παγκράτιον
Smyrna
119 n. Chr.
Koina Asias
παῖδεσ
παγκράτιον
Pergamon
119 n. Chr.
Koina Asias
παῖδεσ
παγκράτιον
Sparta
119 n. Chr.
Ourania
παῖδεσ
παγκράτιον
παῖδεσ
παγκράτιον
Korinthe
119 n. Chr.
Isthmia
Korinthe
119 n. Chr.
Isthmia
ἀγζνειοι
παγκράτιον
21

I.Napoli I.51, r. 6-7: νικιςαντα τὴν ςκ´ ᾽Ολυ[μπιάδα καὶ] τὴν ςκα´ ᾽Ολυμπιάδα ἀνδρῶν παγκράτ[ιον
καὶ ἐν] ῾Ρώμθι τὰ μεγάλα Καπετώλεια τὴν Σρίτθ[ν πενταετθρίδα] … τὰ ἐν ῾Ρώμθι ῾Ηράκλεια ἐπινίκια
αὐτοκράτοροσ Νζρουα Σραιανοῦ Κ[αίςαροσ εβαςτοῦ] Γερμανικοῦ Δακικοῦ ςτεφανωκζντα ἀνδρῶν
παγκρά[τιον]. Uit andere bronnen kan worden afgeleid dat de Kapitolijnse spelen in 86 n. Chr. werden
ingesteld en dat de Herakleia Epinikia waarschijnlijk plaatshadden in 107 n. Chr.
22
I.Magn. 149. Zie ook prosopographia no. 46. Als we er vanuit gaan dat zijn zeges opeenvolgend waren,
dan vonden de door hem gewonnen Aktia plaats in 26, 30 en 34 n. Chr.
23
I. Magn. 180, r. 4-6, 9-11: νεικιςασ λύμπια παίδων πανκράτιον λυμπιάδι ςκδ᾽ … Πανακιναια τὰ
πρῶτα δοκζντα εἰςελαςτικὰ ὑπὸ κεοῦ Ἁδριανοῦ. Voor de begindatum van dit festival zie Petzl &
Schwertheim (2006) 78, noot 227.
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Aristomachos was slechts drie jaar als atleet actief en trok zich in 120 n. Chr. – al dan niet na
het winnen van de Pythische spelen in Delphi (zie hoofdstuk drie) – terug uit de sport om zijn
vaderstad als politicus te dienen. Datzelfde gold voor de hardloper Marcus Aurelius Abas uit
Adada. Na enkele jaren met enig succes aan festivals te hebben deelgenomen, maakte hij
vervolgens carrière in het Romeinse leger waar hij het tot praefectus cohortis (en daarmee
24
de ridderstand) schopte. Zij staan model voor een groot aantal van de ons overgeleverde
atleten. Voor veel aristocratische telgen was hun participatie in de Griekse atletiek namelijk
van tijdelijke aard, een bezigheid die zich beperkte tot hun tienerjaren waarin ze – in
overeenstemming met de mores van hun stand – geacht werden zich onder te dompelen in
de cultuur van het Griekse gymnasion en alle activiteiten die daaraan verbonden waren. Dit
verklaart het zeer grote aantal inscripties waarin knapen en – in mindere mate – jongelingen
voor hun sportieve prestaties worden geëerd.
Tussen het achttiende en twintigste levensjaar zal er een duidelijke schifting
hebben plaatsgevonden waarbij de meest talentvolle atleten zich ook voor een voortzetting
van hun atletiekcarrière zullen hebben uitgesproken, terwijl de rest voor een loopbaan in
bestuur of leger geopteerd zal hebben. Slechts een minderheid zal een bewuste keuze voor
de sport gemaakt hebben. Stephen Brunet omschrijft deze groep als career athletes, omdat
25
zij uiteindelijk in de mannencategorie waren uitgekomen. De carrièreduur van deze atleten
wijkt dan ook sterk af van die van bijvoorbeeld een Aristomachos en een Abas, al waren
26
sommigen van hen op het moment van afhaken al vijf of zes jaar in competitie geweest.
Hoe lang de ‘professionals’ binnen de Griekse atletiek gemiddeld actief waren, valt
om diverse redenen niet uit te maken. Wel kan op basis van een comparatieve benadering
inzicht verkregen worden in de minimale carrièreduur van een groot aantal van dit type
atleten (zie tabel 4.2). In dit kader moet opnieuw worden opgemerkt dat de hier behandelde
gevallen tot een select gezelschap behoren en slechts een fractie van de totale
atletenpopulatie vormen. Hun aanwezigheid in deze studie komt hoofdzakelijk voort uit het
feit dat zij tot de meest succesvolle sporters van hun generatie behoorden, maar is in
sommige gevallen ook het resultaat van de min of meer willekeurige overlevering van hun
ere-inscripties. Over de grote meerderheid van antieke atleten is niets bekend. Een volledig
representatief beeld van de atletische beroepsgroep als geheel kan en wordt in het
onderstaande dan ook niet beoogd.
Tabel 4.2 – De carrièreduur van atleten actief tot in de mannencategorie
Naam
Ariston
[NN] uit Kos
Demokrates
Patrobius
Athenodoros
Metrobios
Hermogenes
Artemidoros
Archibios

Prosopographia
no. 28
no. 3
no. 46
no. 146
no. 29
no. 158
no. 157
no. 155
no. 153

Tijd
40-32 v. Chr.
c. 5 n. Chr.
25-34 n. Chr.
49-57 n. Chr.
49-61 n. Chr.
80-90 n. Chr.
81-89 n. Chr.
85-89 n. Chr.
94-107 n. Chr.

Aantal jaren
9+
8+
10+
9+
13+
7+
9+
7+
14+

24

IGR 3.370. Zie ook prosopographia no. 77. Mitchell (1985) 51-52 gelooft overigens niet dat de atleet
Abas gelijkgesteld dient te worden met de naam- en tijdgenoot die carrière maakte in het Romeinse
leger.
25
Brunet (1998) 238.
26
Knapen konden op de leeftijd van twaalf jaar al aan festivals deelnemen. Zie Crowther (1988).
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Asklep[i..]
Rufus
Menandros
Asklepiades
Tullius
Maron
Damas
Photion
Hermagoras
Artemidoros
Demetrios
ὁ Γραῦσ
Eirenaios

no. 156
no. 102
no. 151
no. 83
no. 103
no. 155
no. 89
no. 115
no. 92
no. 81
no. 45
no. 1
no. 41

eind 1e eeuw n. Chr.
begin 2e eeuw n. Chr.
c. 140 n. Chr.
181-186 n. Chr.
141-146 n. Chr.
150-160 n. Chr.
c. 170 n. Chr.
c. 170 n. Chr.
c. 180 n. Chr.
eind 2e eeuw n. Chr.
c. 200 n. Chr.
213-221 n. Chr.
c. 215 n. Chr.

5+
9+
6+
6
6+
7+
14+
7+
7+
8+
9+
9+
5+

De minimale carrièreduur van bovenstaande atleten loopt uiteen van vijf tot veertien jaar.
De meesten waren tussen de vijf en negen jaar actief, met enkele uitschieters naar boven.
Zonder uitzondering betreft het in dit laatste geval de absolute kampioenen, met ten minste
twee Olympische titels op hun naam (zoals Damas en Archibios). Rond het dertigste
levensjaar zal het voor praktisch alle atleten einde oefening geweest zijn, omdat ze fysiek
27
gezien niet meer opkonden tegen hun jongere tegenstanders. Alleen exceptionele atleten
en/of een gebrek aan serieuze concurrentie zullen deze praktijk hebben kunnen
doorbreken. De eerder gememoreerde sprinter Athenodoros (zie hierboven) moet met zijn
drie Olympische overwinningen (in 49, 53 en 61 n. Chr.) het veld als dertiger nog
gedomineerd hebben, al valt niet uit te maken of dat geschiedde omwille van zijn eigen
kwaliteiten en/of het matige niveau van zijn opponenten.
Overigens hoeft een loopbaan als career athlete niet altijd te betekenen dat een
atleet tot de top van zijn generatie behoorde. De bokser Aurelius Septimius Eirenaios kende
een carrière van meer dan vijf jaar, maar won vooral in weinig prestigieuze prijsspelen in
28
Cilicië en Syrië. Datzelfde geldt voor de pankratiast Titus Aelius Aurelius Menandros uit
Aphrodisias. Hij kon op een zeker moment niet (meer) met de allerbesten meekomen en
koos ervoor om nog een aantal jaren in de minder competitieve circuits van Klein-Azië en
29
Syrië mee te draaien.
De carrièreduur van atleten steekt schril af bij die van veel van hun muzische
collega’s. Zij waren voor hun prestaties in veel mindere mate afhankelijk van een goed
getraind lichaam dat slechts een beperkt aantal jaren op het hoogste niveau meekon, maar
konden gedurende langere tijd vertrouwen op hun stemgeluid en de uitmuntende
beheersing van een snaar- of blaasinstrument. De kans op ernstige blessures zal voor atleten
ook vele malen groter geweest zijn. Gezien de hardheid van de antieke sport en de beperkte
medische kennis zal menige atletiekloopbaan tijdens festivals of trainingen in de knop
gebroken zijn. Ik kom hier verderop in dit hoofdstuk nog op terug.

27

Op basis van de zware omstandigheden en beperkte kennis van medische en fysiologische zaken kan
worden vermoed dat topsporters in de Grieks-Romeinse wereld minder lang op de toppen van hun
kunnen presteerden dan hun moderne tegenhangers. Slechts incidenteel wordt in het antieke
bronnenmateriaal melding gemaakt van atleten die op hoge leeftijd nog actief waren. Zo deed de
Alexandrijnse bokser Agathos Daimon (prosopographia no. 16) als 35-jarige nog een gooi naar de
Olympische titel. Hij faalde en stierf in het stadion van Olympia, waarna er ter plekke voor hem een
monument werd opgericht waarop zijn tragische lot en leeftijd bij overlijden werden vermeld.
28
Zie prosopographia no. 41.
29
Zie prosopographia no. 152.
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Dat musici tot op hoge leeftijd actief bleven, blijk onder meer uit een bewaard gebleven
petitie die ten tijde van Diocletianus en Maximianus (286-305 n. Chr.) aan beide keizers werd
aangeboden. Het verzoekschrift was afkomstig van een anoniem gebleven heraut die zijn
zinnen had gezet op een ambt in Egypte. Als aanbeveling wenste hij op te merken dat hij,
inmiddels de vijftig gepasseerd, ‘gedurende achtentwintig jaar aan festivals had
30
deelgenomen’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat succesvolle musici tijdens hun
loopbaan vaker de periodos wonnen dan atleten. De heraut Gaius Iulius Bassos uit Milete
was in de tweede helft van de tweede eeuw n. Chr. liefst vijfmaal periodoneikes, wat
31
betekent dat hij minimaal negentien jaar eenzaam aan de top gestaan moet hebben.
Valerius Eklektos uit Sinope, actief in dezelfde discipline, won de ‘Grote Vier’ niet minder dan
ste
ste
ste
driemaal. Zijn vier Olympische successen werden behaald tijdens de 256 , 258 , 259 en
32
ste
260 Olympiade, oftewel een tijdspanne van ten minste zeventien jaar (245-261 n. Chr.).
33
De dichter Marcus Aurelius Ptolemaios uit Argos was ook drievoudig periodoneikes. Een
naamloos gebleven fluitspeler won de periodos zelfs driemaal achterelkaar in de kortst
34
mogelijke tijd, d.w.z. negen jaar. Ten gevolge van die langere carrièreduur konden
35
succesvolle musici ook op een aanzienlijk groter aantal overwinningen bogen.
Voorts lijkt het erop dat de atleten uit de keizertijd gemiddeld genomen een
kortere sportieve loopbaan kenden dan hun voorgangers uit de klassieke periode. De
redenaar Philostratos keek in de eerste helft van de derde eeuw n. Chr. met weemoed terug
op het verre verleden, waarin naar eigen zeggen atleten als Poulydamas van Skotoussa en
36
Tisandros van Naxos gewoon waren aan acht of soms negen Olympiaden deel te nemen.
Hoewel hij waarschijnlijk schromelijk overdrijft – er is geen enkel voorbeeld bekend van een
sportieve carrière die dertig jaar of meer omspande – staat vast dat de langst geattesteerde
sportieve loopbanen uit de Oudheid zonder uitzondering uit de zevende, zesde en vijfde
eeuw v. Chr. stammen. De vermaarde worstelaar Milon van Kroton spant op dit gebied de
kroon. Hij won zes of zeven opeenvolgende Olympische kransen, alvorens bij zijn laatste
37
deelname in Olympia verslagen te worden door zijn stadsgenoot Timasitheus. Hij was
derhalve minstens vierentwintig jaar op het hoogste niveau actief, even lang als de Spartaan
Hipposthenes die tussen 632 en 608 v. Chr. in Olympia met tussenpozen in dezelfde
38
discipline verscheidene triomfen had gevierd. De bokser Theagenes van Thasos behaalde in
39
een tijdsspanne van tweeëntwintig jaar niet minder dan 1300 of 1400 overwinningen.
Het is mijns inziens geen toeval dat topsportcarrières van meer dan twee decennia
in het zeer omvangrijke bronnenmateriaal van de keizertijd niet meer vallen aan te treffen.
Dit komt niet voort uit een willekeurige (en op dit punt dus gebrekkige) overlevering, maar
30

PSI 1422: εἴκοςι γὰρ καὶ ὀκτὼ ἔτθ μζχρι νῦν ἀγωνιςτὴσ τυγχάνω[ν] φοιτῶ.
Robert (1938) 93: [- - - υἱὸν Γ. ᾽Ιουλίου ?] Βάςςου Μιλθςίου κιρυκοσ καὶ τραγῳδοῦ ε´ περιοδονίκου.
32
IvO 243, Moretti (1953) no. 90.
33
FD III 1:89.
34
FD III 1:550. De periodos was bij de muzische disciplines anders van samenstelling, aangezien deze bij
de Olympische spelen niet op het programma stonden. Ter vervanging van dit festival dienden de Schildspelen in Argos.
35
Ook bij de beoefenaars van de muzische disciplines is het bronnenmateriaal op dit punt schaars, maar
niet minder informatief. Gaius Iulius Bassos (zie noot 31) behaalde bijvoorbeeld niet minder dan 260
overwinningen bovenop de meer dan twintig zeges die hij in zijn ere-inscriptie met naam en toenaam
wenste te vermelden. De acteur Gaius Iulius Iulianus (IG 5.1 662, I.Smyrna 656) kon bogen op een totaal
van 340 overwinningen. Cf. Weir (2004) 137, noot 902.
36
Philostratos, Gymnastikos 43.
37
Golden (2004) 103.
38
Ibid., 84.
39
SIG³ 64a (1300 zeges), Pausanias 6.11.5 (1400 zeges). De carrière van Theagenes is onderwerp van
discussie bij Pleket (1974) 63-67.
31
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heeft een duidelijk verklaarbare reden. De enorme schaalvergroting binnen de Griekse
atletiek moet de concurrentie sterk hebben geïntensiveerd en het niveau danig hebben
opgekrikt. Atleten met de capaciteiten van een Milon of Theagenes werden nog altijd
geboren (zie een Demostratos Damas), maar konden in de eerste eeuwen veel minder lang
dan voorheen een bepaalde discipline domineren. De kwantitatieve groei van het reservoir
aan beroepsatleten moet ervoor gezorgd hebben dat er voortdurend nieuwe talenten
opstonden die hen de hegemonie betwistten. Slechts zelden stond een atleet langer dan
twee Olympiaden aan de absolute top.
Aantallen zeges
Naast informatie over de duur van een atletiekloopbaan biedt het bronnenmateriaal ook
enige aanknopingspunten voor een getalsmatige onderbouwing van de behaalde sportieve
successen. Die overgeleverde cijfers maken het mogelijk om een beeld te krijgen van het
aantal overwinningen dat jaarlijks door atleten kon worden behaald. Daarnaast kan ook enig
inzicht verkregen worden in de verhouding tussen krans- en prijsspelen.
De eerder genoemde Marcus Aurelius Asklepiades was gedurende zijn twintigste
en vijfentwintigste levensjaar als pankratiast actief en won gedurende die zes jaar in totaal
34 ἀγῶνεσ ἱεροί. Daarnaast schreef hij naar eigen zeggen ook ‘vele prijsspelen’ op zijn naam,
40
waarbij hij slechts twee festivals bij naam noemt (in Sparta en Mantineia). In totaal won
Asklepiades derhalve ten minste 36 hoofdprijzen. Dit zou betekenen dat hij jaarlijks
gemiddeld bij zes wedstrijden als overwinnaar het stadion verliet. In werkelijkheid moet zijn
erelijst echter nog imposanter zijn geweest, omdat hij niet uitweidt over het exacte aantal
prijsspelen dat hij heeft gewonnen en het voorstelbaar is dat dit aantal hoger lag dan het
aantal zeges in kransspelen. Van andere atleten zijn dergelijke cijfers echter wel bekend, en
op basis hiervan kan globaal worden vastgesteld wat doorgaans het aandeel van κεματικοὶ
ἀγῶνεσ in een palmares was:
Tabel 4.3 – De overwinningen van atleten getalsmatig bekeken
ATLEET

AANTAL ZEGES

KRANSSPELEN

PRIJSSPELEN

CARRIÈRE

Rufus
Hermagoras
Metrobios

198
156
142

48
29
22

150
127
120

9 jaar +
7 jaar +
7 jaar +

Damas
Maron

111/112
77

68
33

41/44
44

14 jaar +
7 jaar +

Demetrios
Heliodoros
Eirenaios

67
60
56

20
24
6

47
36
50

9 jaar +
5 jaar +
5 jaar +

50+

15+

35

6 jaar +

Tullius

41

42

Uit de tabel blijkt dat – één uitzondering (Damas) daargelaten – alle bovengenoemde
atleten gedurende hun loopbaan meer overwinningen behaalden bij prijsspelen dan in

40

IGUR I 240, r. 33-35: καὶ κεματείτασ πλείονασ, ἐν οἷσ Εὐρύκλεια ἐν Λακεδαίμονι καὶ Μαντίνιαν.
De inscriptie van Tullius maakt duidelijk dat hij exact 35 prijsspelen heeft gewonnen, terwijl slechts
een deel (15) van het aantal zeges in kransfestivals is overgeleverd.
41
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kransfestivals. Dit is niet verrassend, aangezien de eerstgenoemde categorie van wedstrijden
in numeriek opzicht domineerde. Exacte gegevens ontbreken, maar het ligt voor de hand te
veronderstellen dat kransspelen tot een kleine bevoorrechte groep behoorden en slechts de
smalle top van een brede wedstrijdpiramide vormden. Bij prijsspelen was de concurrentie
ook vaak van een minder niveau, waardoor een zege daarin eenvoudiger te bewerkstelligen
was. Dit verklaart mijns inziens het grote aantal overwinningen dat door met name Rufus,
Hermagoras en Metrobios in deze categorie spelen werd behaald. Het lijkt er op dat Damas
zelden of alleen in het begin van zijn carrière aan prijsspelen heeft deelgenomen en zich
hoofdzakelijk op de vooraanstaande festivals richtte. Vanwege zijn talent en kwaliteiten kon
hij wellicht selectief te werk gaan en hoefde hij zich – in tegenstelling tot vele anderen – niet
in dezelfde mate bezig te houden met het verwerven van eenvoudige (maar daardoor weinig
prestigieuze) overwinningen.
Los van Damas loopt de verhouding tussen krans- en prijsspelen bij de overige
bovengenoemde atleten grofweg uiteen van 1:5 tot 2:3. Hoe lager de ratio uitvalt, des te
hoger lijkt de atleet in kwestie te moeten worden ingeschat. De vechtsporter Eirenaios
behaalde bijvoorbeeld in een loopbaan van ongeveer vijf jaar 50 zeges in prijsspelen, een
aantal dat hoger ligt dan dat van Maron en Demetrios (die bovendien een langere carrière
kenden). Wanneer echter gekeken wordt naar het aantal gewonnen kransfestivals, oftewel
de spelen die er qua status en prestige werkelijk toe deden, dan valt zijn oogst van zes stuks
echter in het niet vergeleken bij die van dit tweetal topatleten (met respectievelijk 44 en 47
overwinningen op hun naam). Zo kan ook cijfermatig worden onderbouwd dat Eirenaios een
atleet van minder kaliber was.
Deze gegevens, hoe speculatief ook, werpen enig nieuw licht op de totale erelijst
van Marcus Aurelius Asklepiades. Wanneer uitgegaan wordt van de gemiddelde ratio dan
zou hij in theorie rond de zeventig prijsspelen gewonnen kunnen hebben, hetgeen zijn totale
aantal overwinningen op iets meer dan honderd stuks zou brengen. Verspreid over zes jaar
zou hij dan gemiddeld ieder jaar tussen de vijftien en twintig wedstrijden op zijn naam
geschreven hebben. Als dan ook nog rekening wordt gehouden met de soms aanzienlijke
reisafstanden die dienden te worden afgelegd, dan kan geconstateerd worden dat
Asklepiades gedurende zijn actieve carrière constant onderweg is geweest en enkele malen
per maand aan spelen deelnam.
Een rekensom laat zien dat de andere topatleten jaarlijks met een soms nog
hogere frequentie binnen festivals participeerden. Waar Asklepiades gedurende zijn carrière
ongeslagen (ἄλειπτοσ) wist te blijven, moet bij hen ook nog een zeker verliespercentage in
ogenschouw worden genomen – niet iedere deelname betekende immers winst! Een aantal
van twintig tot dertig starts per jaar zal derhalve gangbaar geweest te zijn. Dit lijkt – zeker
gezien de reisomstandigheden en de af te leggen afstanden – wellicht aan de hoge kant,
maar die cijfers hebben geenszins betrekking op een gelijk aantal afzonderlijke festivals. Veel
atleten kwamen op verschillende onderdelen uit of namen soms in twee leeftijdscategorieën
deel aan wedstrijden. Dit feit is echter niet in het cijfermateriaal terug te vinden. Voor
minder succesvolle career athletes zal de situatie overigens niet veel anders geweest zijn.
Atleten als Eirenaios behaalden tijdens hun loopbaan weliswaar minder aansprekende
overwinningen, maar zij zullen naar alle waarschijnlijkheid even vaak als de toppers in actie
gekomen zijn, zij het dat hun verliespercentage waarschijnlijk hoger lag. Aan dat aantal
onsuccesvolle deelnames aan festivals – dat statistisch gezien aan een beter begrip van een
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Over het exacte aantal zeges dat hij behaalde bestaat onduidelijkheid. Zie hiervoor Strasser (2003)
292-293. De opmerking van Brunet (2003) 243, dat ‘Demostratos Damas won approximately two prize
festivals for every sacred festival he won’ laat zich niet staven op basis van het bronnenmateriaal.
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atletiekcarrière zou kunnen bijdragen – wordt om begrijpelijke redenen niet gerefereerd in
ere-inscripties en overwinningscatalogi.
Bovenstaande cijfers plaatsen de in hoofdstuk twee besproken kalender van
Hadrianus in een duidelijk perspectief. In dat document worden alleen de festivals bij naam
genoemd die wat prestige betreft de top van de agonistische ijsberg vormden. Uitgaande
van die kalender vonden er ieder jaar een stuk of zes van dat soort absolute topwedstrijden
plaats. Dit betekent dat atleten jaarlijks het grootste deel van hun tijd aan kleinere spelen
wijdden. Hoewel het bronnenmateriaal bijna geheel aan de voorname kransspelen gewijd is
(en daardoor anders doet vermoeden), vormden juist die overige en minder bekende
wedstrijden voor hen een belangrijk deel van hun bestaan. Veel van hun inkomsten zullen
zijn voortgekomen uit de start- en prijzengelden die bij dergelijke evenementen werden
uitgekeerd.
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Verdiensten
Het is onmogelijk om gefundeerde uitspraken te doen over de bedragen die door atleten
gedurende hun carrière konden worden verdiend. Slechts incidenteel wordt er in het
bronnenmateriaal melding gemaakt van het prijzengeld dat bij de diverse festivals aan
winnaars werd uitgekeerd. Evenmin is er veel bekend over de hoogte van de pensioenen die
door steden aan hun succesvolle ingezetenen werden verstrekt. Naar analogie met de
eredocumenten van en voor Romeinse wagenmenners zou wellicht verwacht kunnen
worden dat ook atleten zich met trots lieten voorstaan op hun totale verdiensten, maar dit is
43
niet het geval.
Desalniettemin loont het de moeite om op basis van het schaarse materiaal een
indicatie te geven van hun inkomsten, omdat hieruit blijkt dat een loopbaan in de Griekse
44
atletiek in financieel opzicht bijzonder lucratief kon zijn. Bij een groot aantal prijsspelen (de
zogenaamde [ἡμι+-ταλαντιαῖοι ἀγῶνεσ) werden voor één enkele overwinning respectievelijk
45
3000 en 6000 drachmen in het vooruitzicht gesteld. Vanzelfsprekend zal het uitgekeerde
bedrag in de praktijk niet voor ieder onderdeel en iedere leeftijdscategorie dezelfde hoogte
gehad hebben, maar er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de uitgeloofde
beloningen in werkelijkheid sterk afweken van de naamgeving van dit soort wedstrijden. Dit
beeld wordt versterkt wanneer gekeken wordt naar de prijzengelden van enkele lokale
festivals, die in veel gevallen tot de categorie van de minst prestigieuze spelen gerekend
moeten worden. Een aantal fragmentarische inscripties uit Aphrodisias in Carië (eind tweede
eeuw n. Chr.) geeft aan waarom dit soort festivals desalniettemin interessant konden zijn
voor de betere atleten. De lijst met prijzen (Θζματα) luidt in twee gevallen als volgt:
Ter gelegenheid van onbekende spelen
ἀνδρὶ
δολιχαδρόμῳ
ἀγενείοισ
ςταδιαδρόμῳ
πεντάκλῳ
παλαιςτῆ
πύκτῃ
πανκρατιαςτ<ῆ>
ἀνδρὶ
πεντάκλῳ
παιδὶ
ςταδιαδρόμῳ

✳͵β
✳͵β
✳,[α+
✳͵γω
✳,[͵γω+
✳͵ε
✳͵ατμ
✳͵αυ
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mannen
langeafstandsloper
jongelingen
stadionloper
vijfkamper
worstelaar
bokser
pankratiast
mannen
vijfkamper
knapen
stadionloper

2000 denarii
2000 denarii
[1000] denarii
3800 denarii
[3800] denarii
5000 denarii
1340 denarii
1400 denarii

43

De bestverdienende wagenmenner aller tijden was zonder twijfel de uit Lusitanië afkomstige Gaius
Appuleius Diocles, die gedurende een carrière van 24 jaar maar liefst 35.863.120 sestertiën verdiende.
Zie CIL VI 10048.
44
Hoewel een fel tegenstander van de beroepsatletiek laat de arts en redenaar Galenus in zijn
Protrepticus ad artes addiscendas (9-14) enkele malen doorklinken dat atleten gedurende hun carrières
over hoge inkomsten beschikten. Het spreekt overigens voor zich dat dit alleen het geval was voor de
topatleten en dat de verdiensten van de ‘mindere goden’ zich op een veel lager niveau bevonden.
45
E.g. CIG 2811a, r. 4-6: ἐν Ἀντιοχείᾳ Καιςαρείᾳ Κολωνείᾳ ἐπὶ τὸν ἀγῶνα ταλαντιαῖον.
46
Roueché (1993) no. 52.3, r. 1-12.
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Bij gelegenheid van een ander onbekend festival

47

κέματα γυμνικά
παιδὶ δολιχαδρόμῳ
παιδὶ ςταδιαδρόμῳ
παιδὶ <δι>αυλ<ο>δρόμῳ
παιδὶ πεντάκλῳ
παιδὶ παλαιςτῆ
παιδὶ πύκτῃ
παιδὶ πανκρατιαςτῆ
ἀγενείῳ ςταδιαδρόμῳ
ἀγενείῳ πεντάκλῳ
ἀγενείῳ παλαιςτῆ
ἀγενείῳ πύκτῃ
ἀγενείῳ πανκρατιαςτῆ
ἀνδρὶ δολιχαδρόμῳ
ἀνδρὶ ςταδιαδρόμῳ
ἀνδρὶ διαυλδρόμῳ
ἀνδρὶ πεντάκλῳ
ἀνδρὶ παλαιςτῆ
ἀνδρὶ πύκτῃ
ἀνδρὶ πανκρατιαςτῆ
ὁπλειτοδρόμῳ

prijzen van de atletiekwedstrijd
knapen, langeafstandsloper 5[00?] denarii
knapen, stadionloper
525 denarii
knapen, diaulosloper
500 denarii
knapen, vijfkamper
500 denarii
knapen, worstelaar
500 denarii
knapen, bokser
1000 denarii
knapen, pankratiast
1650 denarii
jongelingen, stadionloper 750 denarii
jongelingen, vijfkamper
385 denarii
jongelingen, worstelaar
1500 denarii
jongelingen, bokser
1500 denarii
jongelingen, pankratiast
1500 denarii
mannen, langeafstandsloper 750 denarii
mannen, stadionloper
1250 denarii
mannen, diaulosloper
1000 denarii
mannen, vijfkamper
500 denarii
mannen, worstelaar
2000 denarii
mannen, bokser
2000 denarii
mannen, pankratiast
3000 denarii
hoplietenloper
500 denarii

✳,φ* +
✳,φκε
✳,φ
✳,φ
✳,φ
✳͵α
✳͵αχν
✳,ψν
✳,τπε
✳͵αφ
✳͵αφ
✳͵αφ
✳,ψν
✳͵αςν
✳͵α
✳,φ
✳͵β
✳͵β
✳͵γ
✳,φ

Afb. 4.1 – De (geld)prijzen van een sportfestival, afgebeeld op een vierde-eeuws mozaïek
uit Gafsa (Tunesië)
47

Roueché (1993) no. 52.4, r. 1-14.
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Uit bovenstaande prijslijsten wordt duidelijk dat de vechtnummers een grote populariteit
genoten en (financieel) hogelijk werden gewaardeerd. Het pankration stond, getuige de
uitgeloofde bedragen, veruit het hoogst aangeschreven: respectievelijk 5000 en 3000 denarii
voor winst bij de jongelingen en mannen. Voor vijfkampers lagen de verdiensten heel wat
lager, aangezien zij voor een overwinning tot wel zes keer minder kregen uitgekeerd dan een
succesvolle pankratiast. Desalniettemin kon ook hun prijzengeld op jaarbasis nog aardig
oplopen, zeker wanneer ze ook als bijvoorbeeld sprinter actief waren. Aelius Granianus uit
Sikyon (zie appendix 1) behaalde twee Olympische titels in de pentathlon, maar won in
Sparta bij een prijsfestival het bedrag van 1500 denarii als winnaar van de stadionloop. Hij
kwam op dat moment nog uit in de knapencategorie, hetgeen andermaal laat zien dat
atleten reeds in een vroeg stadium van hun loopbaan fortuin konden maken binnen de
Griekse atletiek. Bij datzelfde Spartaanse festival, vermoedelijk de Eurykleia, waren ook de
48
overige juniorenprijzen aanzienlijk: tussen de 1500 en 2500 denarii. Uiteraard lagen de
beloningen soms op een veel lager niveau. In het kleine stadje Ambryssos (Phokis) vonden in
de Severische periode bijvoorbeeld spelen plaats waarbij de hoofdprijs niet meer dan 15
denarii bedroeg. De betere atleten lieten die wedstrijd links liggen, zoals uit een
49
overgeleverde lijst met overwinnaars kan worden opgemaakt.
Het mag desalniettemin duidelijk zijn dat topatleten met sommige van de
bovengeschetste prijzengelden in enkele jaren (en soms al op jonge leeftijd) exorbitante
bedragen konden verdienen, die schril afstaken bij de inkomsten van andere
50
beroepsgroepen. De bokser Marcus Iustius Marcianus Rufus won bijvoorbeeld in het begin
van de tweede eeuw n. Chr. niet minder dan 150 (half)talentspelen, hetgeen hem een
hypothetisch totaalbedrag van tussen de 450.000 en 900.000 drachmen kan hebben
51
opgeleverd. Marcus Aurelius Hermagoras, een worstelaar die een halve eeuw later actief
was, zegevierde bij 127 prijsspelen en zou zodoende in theorie op vergelijkbare verdiensten
52
als Rufus hebben kunnen bogen. Dit alles zegt overigens niets over de sociale status van
antieke atleten. Hoewel het vooruitzicht op verrijking lieden van nederige afkomst zal
hebben aangesproken, was het ook in aristocratische kringen volstrekt geaccepteerd om
53
voor sportieve prestaties materiële beloningen in ontvangst te nemen.
Het gewonnen prijzengeld was niet de enige bron van inkomsten voor atleten.
Enkele papyri uit het Egyptische Hermoupolis, dat volgens de redenaar Menander van
54
Laodikeia vermaard was om haar atleten , geven aan dat zij ten tijde van keizer Gallienus
(253-268 n. Chr.) voor een overwinning in een heilig kransfestival maandelijks van stadswege

48

SEG 11.838.
SIG³ 1086. Zie Robert (1940) 13.
50
Met één enkele overwinning in een prijsfestival verdiende een pankratiast bijvoorbeeld al een
veelvoud van het jaarsalaris van een Romeins legionair (450 denarii ten tijde van Septimius Severus) of
een lid van de praetoriaanse garde (1500 denarii onder diezelfde keizer). Zie voor de salarissen in het
leger Le Bohec (1994) 212.
51
SEG 13.540, r. 18: καὶ ἄλλ[ου]σ ταλαντιαίουσ [καὶ ἡμιταλαντιαίουσ] ρν́. Zelfs wanneer voor deze
overwinningen veel lagere bedragen (e.g. 1000 denarii) werden uitgekeerd, dan moet het totale
prijzengeld van Marcianus Rufus nog altijd aanzienlijk zijn geweest. Zie voor deze atleet ook
prosopographia no. 102.
52
IG 14.739, r. 7-8: νεικιςασ ἀγῶνασ κεματικοὺσ ρκη´. Hoewel hier in algemene zin over prijsspelen
wordt gesproken, lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat een groot aantal van de door Hermagoras
gewonnen festivals evenzeer met 3000 of 6000 drachmen gedoteerd waren. Zie ook prosopographia no.
92.
53
Van Nijf (2001) 323.
54
Αἰγινται μὲν γὰρ ἐπὶ ἀκλθτικῆ καὶ ρμουπολῖται μεγαλοφρονοῦςι, ontleend aan Drew-Bear (1988)
229.
49
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een uitkering (ὀψϊνιον) van tussen de 180 of 200 drachmen mochten ontvangen.
Klaarblijkelijk werden die bedragen in de praktijk niet altijd iedere maand daadwerkelijk
uitgekeerd. De pankratiast Aurelius Leukadios verzocht in 267 n. Chr. de stadsraad van
Hermoupolis namelijk om uitkering van alle gelden waarop hij krachtens twee
overwinningen in heilige spelen recht had. In totaal maakte hij over een periode van vier jaar
aanspraak op 15.900 drachmen, een zeer hoog geldbedrag voor een atleet die tijdens zijn
56
loopbaan niet bijster succesvol was.
Leukadios vormde met zijn grote verdiensten geen uitzondering in zijn vaderstad.
De pankratiast Claudius Maecenas, winnaar in de Isthmische spelen, maakte in datzelfde jaar
57
aanspraak op 16.000 drachmen uit de stadskas (πολιτικὸσ λόγοσ). Een andere pankratiast,
Tiberius Claudius Diodoros, won naast de Olympische spelen een aantal andere festivals en
58
claimde over een periode van twee jaar 5500 drachmen aan pensioenen. Opvallend is
voorts dat er in Hermoupolis geen onderscheid lijkt te zijn gemaakt tussen spelen uit de
periodos en ogenschijnlijk minder aanzienlijke festivals. Aurelius Serenos was een matige
atleet die alleen kon bogen op een overwinning in Gaza. Niettemin mocht hij vanwege die
zege iedere maand aanspraak maken op 200 drachmen, een hoger bedrag dan dat van
59
menigeen die in Olympia en elders had gewonnen. Overigens claimde niet iedere atleet
daadwerkelijk de gelden waarop hij recht had. Pensioenen golden als bezit en konden bij
testament worden overgedragen of van de hand gedaan worden. Een zekere Turbon, een
bokser uit Hermoupolis, verkocht bijvoorbeeld zijn recht op een dubbele uitkering voor 1000
drachmen aan een senator uit het nabijgelegen Antinoupolis, die het gebruik ervan aan zijn
60
twee zonen overdroeg.
Wanneer het laagste normbedrag van 180 drachmen wordt losgelaten op de
overwinningscatalogi van enkele absolute topatleten, dan blijkt dat zij hun gewonnen
erekransen bijzonder royaal te gelde konden maken. De 66 zeges van Marcus Aurelius
Agathopous, een hardloper uit Aegina (zie prosopographia no. 78), leverden hem –
hypothetisch bezien – op een zeker moment iedere maand 11.880 (= 66 x 180) drachmen op.
Dit betekende een jaarinkomen van 142.560 drachmen, enkel op basis van heilige spelen.
Demostratos Damas, de beroemde pankratiast uit Sardis, zou onder die voorwaarden
maandelijks 12.240 drachmen voor zijn 68 zeges in kransspelen hebben mogen ontvangen,
oftewel 146.880 drachmen op jaarbasis. Dit laatste bedrag zal in de praktijk nog hoger zijn
uitgevallen, want hij wist tijdens zijn carrière ook nog meer dan 40 lucratieve prijsspelen te
61
winnen. Helaas ontbreekt enige verdere informatie over de toekenning van pensioenen.
Het is daarom bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel jaar na dato een atleet nog recht had op
een uitkering en of duizelingwekkende bedragen zoals hierboven vermeld daadwerkelijk
jaarlijks werden uitgekeerd. Wellicht werd niet voor ieder gewonnen kransfestival een som
gelds betaald en hanteerde iedere stad, al naar gelang de financiële positie, eigen
normbedragen.
Hoe dan ook, bovenstaande getuigenissen geven zonder enige twijfel een heldere
indicatie van de uitzonderlijke verdiensten die een carrière in de Griekse atletiek met zich
55

Zie Drew-Bear (1988) 229-235 en Weiss (1982) 125-132. Het is niet bekend of dit normbedrag sterk
afweek van wat elders in het rijk of in eerdere eeuwen gangbaar was.
56
CPHerm. 54, 55, 56. Zie ook prosopographia no. 36.
57
CPHerm. 72. Vanwege de fragmentarische staat van deze papyrus valt niet uit te maken over welke
periode de pensioenen van Maecenas zich uitstrekten.
58
CPHerm. 73 II. Zie ook prosopographia no. 143.
59
CPHerm. 69, 70, 73 III. Zie ook Wallner (2001b) 130.
60
P.Lond. III 1164. Mogelijkerwijs lag acuut geldgebrek aan deze op het eerste gezicht ongunstig ogende
verkoop ten grondslag.
61
Strasser (2003) heeft zijn carrière in detail gereconstrueerd. Zie ook prosopographia no. 89.
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kon meebrengen. Atleten van het kaliber Hermagoras en Damas wisten hun prominente
status overigens op nog een manier te gelde maken. Olympische kampioenen oefenden een
grote aantrekkingskracht uit op toeschouwers. De organisatie van festivals was er dan ook
alles aan gelegen om dergelijke topatleten aan de start te krijgen. Hiervoor moeten met
enige regelmaat startgelden zijn betaald, al ontbreekt ook voor deze stelling substantieel
62
bewijs.
De bovenstaande rekensommen maken tegelijkertijd duidelijk dat de uitgekeerde
beloningen een zware aanslag moeten hebben betekend voor de stedelijke kas. Uit de
zojuist gememoreerde papyri kan bijvoorbeeld worden opgemaakt dat Hermoupolis aan het
einde van de derde eeuw n. Chr. in één enkel jaar om en nabij de 50.000 drachmen heeft
uitgekeerd aan succesvolle ingezetenen, een aanzienlijk bedrag voor een betrekkelijk kleine
63
nederzetting. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in diezelfde eeuw n. Chr. berichten
opduiken over de precaire financiële huishouding van sommige steden en dat de keizerlijke
overheid paal en perk trachtte te stellen aan de maandelijkse pensioenen voor atleten en
andere winnaars in Griekse spelen. De geschiedschrijver Cassius Dio, naast senator tevens
provinciegouverneur, maakte zich hier ernstige zorgen over en vatte het probleem samen in
een lange redevoering die hij in de mond legde van Maecenas, de rechterhand van keizer
Augustus. Hij liet hem het volgende opmerken:
‘Voor wie aan een wedstrijd deelneemt, moet de gewonnen prijs voldoende zijn. Een
uitzondering wil ik maken voor iemand die bij de Olympische of Pythische Spelen of bij een
wedstrijd hier in Rome de overwinning behaalt. Een dergelijke winnaar zou geld voor zijn
levensonderhoud moeten ontvangen. Het effect daarvan zal zijn dat de steden geen doelloze
uitgaven meer doen en ook niemand meer in training gaat die geen kans maakt op een
ereprijs. Kansloze deelnemers kunnen dan rondkijken naar een bezigheid die voor henzelf en
64
de gemeenschap nuttiger is. Dat is mijn opvatting daarover’.
Dio’s aansporingen waren aan dovemansoren gericht. Steden bleven veel geld spenderen
aan festivals en spelen, al zal de economische crisis van de derde eeuw n. Chr. in sommige
delen van het rijk wel een einde hebben gemaakt aan al te grote uitgaven. Onder de
gezamenlijke regering van Diocletianus en Maximianus werd in ieder geval nog een decreet
uitgevaardigd om de privileges en beloningen van atleten tot een minimum te beperken, ten
65
teken dat eerdere wetgeving niet het gewenste doel had bereikt.

62

Dio Chrysostomos, Orationes 66 (De Gloria) 11 noemt een bedrag van 30.000 drachmen dat door een
stad in Klein-Azië werd uitbetaald om een Olympische kampioen aan de start te krijgen. In een vierdeeeuwse brief uit Antiochië (Libanius, Ep. 1182, ed. R. Foerster, vol. XI, p. 265) lijkt eveneens op deze
praktijk te worden gezinspeeld. De agonotheet van een lokaal festival spoorde atleten aan om deel te
nemen ‘door middel van geld’ (διὰ χρθμάτων παρακλιςεωσ).
63
Méautis (1918) 155.
64
Cassius Dio 52.30 (vert. G.H. de Vries). Hij raadt verder af ‘dat alle winnaars van wedstrijden zonder
uitzondering levenslang door de gemeenschap worden onderhouden’.
65
Codex Iustinianus X.54 (53). Zie ook de paragraaf betreffende de titel van paradoxoneikes in hoofdstuk
drie.
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Overige beloningen en eerbewijzen
Atleten streden tijdens festivals primair om twee zaken: kransen en geldprijzen. Dit waren
echter niet de enige beloningen die bij winst op hen lagen te wachten. Een overwinning kon
bijvoorbeeld ook kostbare voorwerpen opleveren, zoals in Argos waar bij de Heraia een
bronzen schild werd uitgereikt. Dit leidde er in de Romeinse tijd zelfs toe dat dit festival
66
beter bekend kwam te staan als de Aspis oftewel ‘Schild-spelen’. In Athene werden
gedurende de eerste eeuwen n. Chr. bij de Panathenaia waarschijnlijk nog altijd grote
67
aantallen amforen gevuld met olijfolie beschikbaar gesteld aan de winnaars. Bij de Lageia,
een festival in Alexandrië, konden aan het einde van de vierde eeuw n. Chr. naast
68
geldbedragen ook linnen kledingstukken (mantels) gewonnen worden. Uit de tweede en
vooral derde eeuw n. Chr. is bekend dat bij een aantal spelen metalen voorwerpen (de
69
zogenaamde brabeia) tot de prijzen behoorden.
Als gevolg van hun overwinningen hadden atleten vaak het recht om een
standbeeld van zichzelf op te richten. Dit was zeker het geval in Olympia en zal ook op
70
andere plaatsen een gangbaar gebruik zijn geweest. Vaker nog werd een atleet geëerd
door de ἀγωνοκζτθσ, de plaatselijke magistraat die verantwoordelijk was voor de organisatie
van een festival en die over het algemeen een inscriptie of eremonument liet oprichten ter
nagedachtenis aan zijn eigen civic duty en het optreden van de winnaars. Door de eeuwen
heen zijn ook verschillende getuigenissen overgeleverd van de diverse vrijstellingen (van
militaire dienst, openbare ambten, liturgieën, belastingen etc.) die atleten genoten vanwege
71
hun sportieve verdiensten en ter verkrijging waarvan de beroepsvereniging zich inspande.
Bij een selecte groep festivals was voor atleten een bijzonder privilege te
verkrijgen. Dit betreft de zogenaamde agones eiselastikoi, spelen waaraan het recht
verbonden was om bij winst een feestelijke intocht (εἰςζλαςισ) te krijgen in de vaderstad. Uit
de weinige beschrijvingen die van dit gebeuren zijn overgeleverd, kan worden opgemaakt
dat een atleet bij zo’n gelegenheid gezeten in een vierspan zijn patris werd binnengereden
72
en vervolgens een ticker-tape parade avant la la lettre ten deel viel. Het was de Romeinse
keizer die besliste of een festival dit voorrecht aan de deelnemers in het vooruitzicht mocht
73
stellen. Dit leidde tijdens de regering van Trajanus tot een conflict tussen de atleten en
diens provinciegouverneur in Bithynië, Plinius de Jongere. Zij wensten direct na hun
overwinning in dergelijke spelen de speciale toelages te ontvangen die daarvoor door hun
vadersteden werden uitgeloofd, maar de keizer verordonneerde dat hier pas sprake van kon
zijn nadat zij daadwerkelijk hun triomfantelijke intocht hadden gehouden. De atleten
maakten ook aanspraak op toelagen voor wedstrijden die op het moment van hun zeges nog
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Ringwood-Arnold (1937) 436-440.
Kyle (1996) 106-136.
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SB 3.6222.
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De pankratiast Marcus Aurelius Koros (no. 94) won in 166 n. Chr. bij de ludi triumphales van Lucius
Verus en werd geëerd met een gouden brabeion (τιμθκεὶσ χρυςείῳ βραβείῳ). Zie ook Robert (1938) 91,
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Gallienus vrijgesteld van militaire dienst, openbare ambten en liturgieën. Zie hiervoor CPHerm. 119,
verso 3.
72
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niet de status van εἰςελαςτικόσ ἀγὼν genoten. Trajanus doorzag dat zij met hun verzoek
74
meer geld probeerden los te krijgen en weigerde om die reden de regels aan te passen.
(Ere-)burgerrecht
Voor atleten lag er naast kransen, geldprijzen en voorrechten in sommige gevallen nog een
eerbewijs in het verschiet wanneer ze met succes aan een festival deelnamen. De
organiserende stad kon hen namelijk voor hun prestaties met het lokale burgerrecht
75
belonen. Dat bood vooral voor de steden in kwestie voordelen, omdat zij maar al te graag
een graantje wensten mee te pikken van de sportieve verdiensten van atleten. Wanneer
iemand dan elders een succes behaalde, werden bij de prijsuitreiking door een heraut al zijn
burgerschappen omgeroepen en straalde iets van de zege af op de betreffende stad die hem
dat recht had verleend.
Voor de atleten lijken deze eerbewijzen geen echte inhoudelijke betekenis gehad
76
te hebben. Zij zagen er enkel een nieuwe mogelijkheid in om zich ten aanzien van hun
concurrenten sterker te profileren, namelijk door op ere-inscripties die burgerschappen op
te nemen waar ze werkelijk trots op waren. De vechtsporter Titus Aelius Aurelius Maron
maakt bijvoorbeeld expliciet melding van zijn burgerrecht in Rome, Athene en Alexandrië,
maar doet zijn overige burgerschappen af door te stellen dat hij ook nog ‘burger in vele
77
andere steden’ was. Die vage formulering valt in meer overwinningscatalogi aan te treffen.
De vijfkamper en sprinter Demetrios uit Salamis (Cyprus) kreeg gedurende zijn carrière in
niet minder dan 47 steden het burgerrecht, maar zag ervan af om deze bij naam te noemen
78
– vermoedelijk omdat het om onbeduidende steden ging.
De hardloper Titus Flavius Hermogenes volstond met te zeggen dat hij burger was
79
‘in de uitmuntendste steden van Klein-Azië en in alle steden van Griekenland’. Demostratos
Damas (no. 89) maakt wel met naam en toenaam melding van zijn in totaal 17
burgerschappen, maar hieronder bevinden zich dan ook steden als Alexandrië, Athene,
Ephese, Smyrna, Pergamon, Sparta, Elis, Delphi en Rome. Met een zekere trots vermeldt hij
ook dat hem door de keizers Marcus Aurelius en Commodus persoonlijk het Alexandrijnse
80
burgerrecht werd verleend, een niet alledaagse eer.
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overeenstemming met de gedragsregel van de keizers voorgenomen [heeft] het Alexandrijnse
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Het meest begeerde burgerrecht voor Griekse atleten was – tot het jaar 212 n. Chr. althans –
81
dat van Rome. Dit kon op een bijzondere wijze verworven worden, namelijk door te
zegevieren bij de Kapitolijnse spelen in de rijkshoofdstad. Net als bij ieder ander heilig
festival werd ook in Rome aan de winnaar een krans uitgedeeld, maar de belangstelling van
de atleten lijkt toch vooral te zijn uitgegaan naar de andere beloning die er in het verschiet
lag. Het was gebruikelijk dat bij de Kapitolia de regerende keizer, indien mogelijk, present
82
was en als ἀγωνοκζτθσ functioneerde. De pankratiast Publius Aelius Aristomachos won in
118 n. Chr. in aanwezigheid van Hadrianus en verkreeg daardoor voor zichzelf en zijn familie
83
het Romeinse burgerrecht. De pankratiast Titus Aelius Aurelius Menandros werd door
Antoninus Pius eigenhandig bekranst en met bijzondere eerbewijzen (ἐξαίρετοι τείμαί)
84
overladen. Die behelsden naast het ambt van xystarch bij een festival in Antiochië naar alle
85
waarschijnlijkheid ook het Romeinse burgerrecht. Een groot aantal atleten draagt het
praenomen en nomen gentilicium van een of meerdere keizers. Het lijdt geen twijfel dat er
een causaal verband bestaat tussen die nomenclatuur en hun successen in de Kapitolijnse
86
spelen. De eerste vijf geattesteerde winnaars zijn bijvoorbeeld allen Titii Flavii. Op
vergelijkbare wijze moet de naam van een aantal Kapitolioneikai (Titus Aelius Aurelius […])
teruggaan op een editie van dit festival tijdens de gezamenlijke regering van Antoninus Pius
87
en Marcus Aurelius, in 150, 154 of 158 n. Chr.
Een succesvolle deelname in Rome bracht ook het voordeel met zich mee dat een
atleet de persoonlijke aandacht van de keizer op zich gericht wist. Dat was slechts eenmaal
in de vier jaar mogelijk, wanneer de Griekse atletiek de rijkshoofdstad aandeed in het kader
88
van de ‘Italische tour’. Het was de Romeinse keizer die kandidaten voor de functies binnen
de atletenvereniging benoemde. Hij stelde ook persoonlijk xystarchen aan, de (ex-)atleten
die toezicht moesten houden bij de verschillende spelen die overal georganiseerd werden. In
de gunst staan van een regerende keizer strekte tot aanbeveling. Winst bij de Kapitolia kon
op lange termijn dan ook leiden tot een ambt binnen het gilde der atleten.
Raadslidmaatschap
Naast burgerschappen konden zegevierende atleten op nog een manier geëerd worden door
de stad waarin ze hun overwinning hadden behaald, namelijk door verlening van het
81

Een aantal van de overgeleverde atleten beschikte reeds over het Romeinse burgerrecht, omdat hun
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lidmaatschap van de lokale raad. Succes bij Griekse festivals werd door veel steden als een
passende aanleiding beschouwd om ook eigen burgers tot raadslid te verheffen. De musicus
Q. Pellius Severus uit Nikopolis maakt expliciet melding van deze mogelijkheid tot sociale
stijging. In zijn geval lijkt hier een overwinning bij de Aktische spelen aan ten grondslag
89
hebben gelegen. In tal van ere-inscripties wordt in de koptekst opgesomd in welke steden
deze honoraire status was verkregen. De al veelvuldig gememoreerde Alexandrijnse
pankratiast Marcus Aurelius Asklepiades was bijvoorbeeld ‘raadslid in Alexandrië,
90
Hermoupolis, Puteoli, Neapolis, Elis en Athene, en in vele andere steden burger en raadslid’.
De langeafstandsloper Marcus Aurelius *…+os was dat in zijn vaderstad Aphrodisias en in
91
Nikomedia en Ankyra. De vijfkamper Polykrates was βουλευτισ in zijn patris Kibyra en in
92
Philadelphia, Sparta, Athene, Ephese en Nikopolis.
Het is de vraag of atleten in de praktijk enige invulling aan hun
raadslidmaatschap(pen) hebben gegeven. De geografische spreiding van de betreffende
steden maakte het op voorhand al onmogelijk om overal in gelijke mate actief te zijn. Het ligt
echter niet voor de hand te veronderstellen dat ze überhaupt getracht hebben de verleende
status daadwerkelijk in politieke daden om te zetten. Atleten hadden hier simpelweg de tijd
niet voor, aangezien ze gedurende hun carrière constant onderweg waren. Pas na afloop van
hun loopbaan zullen ze mogelijkheden gezien hebben om een raadslidmaatschap uit te
oefenen, en dan waarschijnlijk alleen in de vaderstad of de stad waar ze zich hadden
gevestigd. In algemene zin lijkt de status van bouleutes ten aanzien van atleten primair een
ceremonieel eerbetoon te zijn geweest, waarmee een stad net als in het geval van het
ereburgerschap een deel van de glorie van een zegevierende atleet probeerde te
absorberen.
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Trainers, doktoren en blessures
‘Wat atletiektraining betreft, deze beschouw ik als een vorm van wijsheid die in niets
93
onderdoet voor de andere kunsten’.
(Philostratos, Gymnastikos 261.13-14)
Het sportieve succes van een atleet was net als in de hedendaagse sport afhankelijk van een
veelvoud aan factoren. Aanleg voor een bepaalde discipline was een eerste vereiste, terwijl
een zekere mate van geluk en de vorm van de dag het verschil konden maken tussen winst
of verlies. Een beslissende rol in dit alles werd gespeeld door een beroepsgroep die ervoor
zorgde dat het aangeboren talent van atleten tot volle wasdom kwam en dat hun
voorbereiding op de diverse festivals zo optimaal mogelijk verliep. Hoewel het optreden van
trainers van doorslaggevend belang was voor een loopbaan in de Griekse atletiek is er maar
relatief weinig over hen bekend, zeker in vergelijking met de gedetailleerde informatie die
over sommige atleten is overgeleverd.
Niettemin genoten trainers gedurende de gehele Oudheid een groot respect. In de
overwinningsodes van Pindaros en Bacchylides wordt met enige regelmaat de loftrompet
aan hun adres gestoken. Zo maakt de eerstgenoemde dichter in zijn tiende Olympische ode,
gewijd aan de jonge bokser Hagesidamos uit west-Lokri, duidelijk dat diens zege in Olympia
voor een groot deel op het conto van zijn trainer valt te schrijven:
‘Om zijn zege in de vuistkamp in Olympia
moet Hagesidamos
Ilas danken zoals
Patroklos Achilleus dankte.
Wie natuurtalent aanscherpt,
kan die man met gods handen
94
voeren naar immense roem’.
In latere bronnen wordt evenzeer waardering uitgesproken voor trainers. Kratinos, de
Olympische worstelkampioen van 212 v. Chr., was zo tevreden over het werk van zijn coach
dat hij de organisatie van de spelen verzocht om in diens eer een standbeeld te mogen
95
oprichten. Het zou niet de eerste keer zijn dat trainers openlijk deelden in de eer van een
96
sportief succes. Zij konden ook in een bredere context dienen als lichtend voorbeeld. In de
eerste eeuw n. Chr. verwees Seneca in één van zijn dialogen over zelfbeheersing naar de
werkwijze van Pyrrhus, ‘een geweldig trainer’, die zijn pupillen altijd voorhield nooit kwaad
97
te worden, want dat zou afbreuk doen aan hun techniek. Philostratos (Gymnastikos 23)
haalt ten slotte het verhaal aan van de pankratiast Lucius Silicius Firmus Mandrogenes uit
98
Magnesia ad Maeandrum. Zijn trainer zorgde er met een psychologisch trucje voor dat hij
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99

het beste uit zichzelf naar boven haalde. Met succes, want Mandrogenes schopte het tot
periodoneikes.
Antieke trainers waren bijna zonder uitzondering voormalige sporters. Na het
beëindigen van hun actieve loopbaan kozen sommige atleten ervoor in de sport actief te
blijven, hetzij als verenigingsofficial dan wel als trainer. Pindaros maakt duidelijk dat
praktijkervaring onontbeerlijk werd geacht voor het onderrichten van atleten. In zijn achtste
Olympische ode, gewijd aan Alkimedon van Aigion, de kampioen bij het juniorenboksen van
460 v. Chr., beschrijft hij hoezeer trainers met een sportief verleden in het voordeel waren:
‘Als ik in mijn hymne de roem heb opgeroepen
die Melesias verwierf in wedstrijden voor jongeren,
laat geen scherpe steen van afgunst me dan treffen.
Ik wil ook vermelden dat hem dezelfde zege
in Nemea te beurt viel,
daarna won hij in de kamp voor mannen
het pankration. Wie inzicht heeft,
zal vlotter onderwijzen. Het is dwaas vooraf geen kennis op te doen.
Onervaren geesten wegen al te licht.
Wie die ervaring heeft, kan meer dan anderen
spreken over het werk van een atleet en zeggen welke aanpak hem
vooruit zal helpen om in de heilige spelen
de meest begeerde glorie te behalen.
Vandaag is Alkimedon een geschenk voor hem,
100
hij won voor de dertigste maal’.
Veel van de overgeleverde trainers voldoen aan bovenstaande profielschets van ex-atleet
met praktijkkennis. Hippomachos uit Elis won rond 300 v. Chr. als jonge atleet het boksen in
Olympia. Later duikt hij in de bronnen op als een gewaardeerd trainer van vechtsporters,
over wie bovendien in de loop der eeuwen veel (ongetwijfeld legendarische) verhalen de
ronde gingen doen. Zo tuchtigde hij eens in het openbaar een worstelaar die naar zijn
mening het publiek teveel bespeelde en beweerde hij zijn atleten zelfs van grote afstand te
kunnen herkennen. Zijn honorarium is eveneens bekend: hij vroeg 100 drachmen voor zijn
diensten, een niet onaanzienlijk bedrag in een tijd waarin het jaarinkomen van een dagloner
101
drie keer zoveel bedroeg. Een eeuw eerder wijdde de trainer Mykon, een voormalig
bokskampioen bij de Pythische spelen, in Olympia een standbeeld aan één van zijn
102
succesvolle pupillen.
De situatie in de keizertijd getuigt van de continuïteit binnen de Griekse atletiek,
want ook in de eerste eeuwen van onze jaartelling bleven ex-atleten het trainersambt
domineren, zij het dat hun optreden in het bronnenmateriaal helaas veel minder sporen
heeft nagelaten dan in (en over) de klassieke en hellenistische periode het geval was. Nero
onderschreef in ieder geval de mening die Pindaros vijf eeuwen eerder had geventileerd
door Tiberius Claudius Patrobios, een voormalige topworstelaar (en dus een praktijkman pur
99

Volgens Philostratos schreef de trainer aan Lucius’ moeder een brief, waarin hij stelde dat zij een
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sang), als één van zijn persoonlijke trainers aan te stellen. Deze drievoudig Olympisch
kampioen moest de keizer klaarstomen voor de spelen van 69 n. Chr., waarin hij als atleet de
begerenswaardige krans bij het worstelen wenste te winnen. Hij stond vermoedelijk aan het
hoofd van een team van speciaal voor dit doel aangestelde hofworstelaars (luctatores
103
auli). Eerder al was de vechtsporter Tiberius Claudius Nikophon, de zoon een Olympisch
104
kampioen, benoemd tot ἀλείπτθσ Καίςαροσ, vermoedelijk door Caligula.
Hij en zijn
onbekend gebleven collega’s droegen aan het hof zorg voor de fysieke gesteldheid van de
keizer en de lichamelijke opvoeding van diens jonge(re) familieleden. Hun activiteiten
dienden (m.u.v. Nero) weliswaar niet direct ter voorbereiding op deelname aan
sportfestivals, maar hun praktijkervaring werd voor deze functie wel onontbeerlijk geacht.
Zij deelden die achtergrond in de beroepsatletiek bijvoorbeeld met *K…kta+benos,
de zoon van Proklos. Aan het einde van de tweede eeuw n. Chr. was hij als trainer en
penningmeester actief binnen de atletenvereniging. Hij kon bogen op een bijzonder
succesvolle sportcarrière, want hij was een periodoneikes en werd tweemaal uitgeroepen tot
ἄριςτοσ ῾Ελλινων (‘Beste der Grieken’), de prestigieuze eretitel die werd toegekend aan
105
winnaars in de wapenloop bij de Eleutheria in Plataiai. *K…kta+benos was op het eerste
gezicht de uitgelezen persoon om jonge, beginnende atleten te onderrichten. Hij kende de
wereld van de Griekse atletiek door en door en had ook in de beroepsvereniging carrière
gemaakt.
Toch werd die mening niet door iedereen gedeeld. De dokter en redenaar Galenus,
zelf op enig moment werkzaam aan het keizerlijk hof als lijfarts van Marcus Aurelius, had
weinig op met deze praktijkjongens. Als bekendste representant van de medische professie
sprak hij zich met enige regelmaat vol vuur uit tegen het in zijn ogen overdreven grote
106
belang dat aan de beoefenaars van de Griekse atletiek en hun trainers werd gehecht.
Volgens Galenus waren atleten niets anders dan dommekrachten die er een allesbehalve
voorbeeldige levensstijl op na hielden. Heel gevat noemt hij ze de meest miserabele
107
bevolkingsgroep denkbaar. Zijn scherpste kritiek heeft hij gereserveerd voor degenen
onder hen die zich vervolgens na hun loopbaan ‘trainer’ meenden te moeten noemen, zoals
een *K…kta]benos. Met veel dédain beschrijft hij hoe sommige van die in zijn ogen
108
onontwikkelde lieden
zelfs verhandelingen trachten te schrijven over massage,
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Suetonius, Nero 45.1, 53, Plinius, Naturalis Historia 35.167-168. Zie voor deze atleet appendix 2
I.Didyma 108 en prosopographia no. 145. Ook van de triumvir Marcus Antonius en de keizers Marcus
Aurelius en Commodus (diens uiteindelijke moordenaar Narcissus) is bekend dat zij zich van een
persoonlijke trainer bedienden.
105
Zie prosopographia no. 120.
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Deze thematiek is onderwerp van uitvoerige discussie bij König (2005) 254-300.
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Galenus, Protrepticus ad artes addiscendas 2.31. De aanduiding athlioi (‘zielepieten’) is een
woordspeling op de woorden ἀκλιϊτερον (‘meer miserabel’) en ἀκλθτισ (‘atleet’). Voor kritiek op de
Griekse atletiek en atleten in het algemeen, zie Gouw (2007) 140-182.
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Maar *K…kta+benos was, getuige zijn ondertekening van de lidmaatschapskaart van Aurelius
Herminos (prosopographia no. 35), behoorlijk in staat tot lezen en schrijven en zeker geen domme
jongen. Hij was bovendien ook penningmeester van de atletenvereniging. Een zekere mate van bewuste
stereotypering kan Galenus dan ook niet ontzegd worden, al zullen er zich onder het trainersgilde
ongetwijfeld ook minder ontwikkelde geesten hebben bevonden (e.g. [- - ?]letos, een coach die op
datzelfde document voor Herminos niet in staat was om een handtekening te produceren). Er rustte in
de antieke wereld ook een sociaal taboe op het aannemen van een betaalde betrekking, waardoor het
vak van trainer gedomineerd zal zijn door lieden die niet direct uit de aristocratie afkomstig waren.
Loukianos (Apologie 10) kapittelde mensen die dat wel deden: ‘hun slaafsheid is overduidelijk en zij
verschillen weinig van gekochte of geboren slaven’.
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gezondheid en lichamelijke oefening, zonder dat ze daar ook maar enige serieuze opleiding
109
voor hadden gevolgd!
In zijn redevoering gericht aan Thrasyboulos vertelt Galenus met veel misbaar over
zo’n autodidactische trainer die zich op een gegeven moment zelfs de vrijheid permitteerde
Hippokrates’ visie op massage te bekritiseren. Galenus had diens opvattingen, die hij van
harte onderschreef en als juist beschouwde, zojuist in het bijzijn van een aantal artsen en
filosofen uiteengezet toen een ‘praktijktrainer’ naar voren stapte en zich in de discussie
mengde. Hij vroeg de aanwezigen hun theorieën dan maar eens in de praktijk te brengen op
één van zijn pupillen, of er anders het zwijgen toe te doen. Hadden de geleerde heren soms
enig idee waar die Hippokrates het verspringen beoefende? Waar zou diens worstelschool
dan hebben gestaan? Het zou hem naar eigen zeggen niet verbaasd hebben als hun grote
voorbeeld niet eens wist hoe hij olie op zijn eigen lichaam moest aanbrengen, daarmee
implicerend dat zijn eigen jarenlange ervaringen veel waardevoller waren dan het eindeloze
getheoretiseer van goed opgeleide artsen zonder enig benul van hoe het er in de praktijk
daadwerkelijk aan toeging.
Verbouwereerd door zoveel onbeschaamdheid veegde Galenus hem vervolgens
hoogstpersoonlijk de mantel uit. Hoe durfde dat ‘achterlijke sujet’ (dit zijn de letterlijke
110
bewoordingen) zijn oordeel in twijfel te trekken? Dacht hij nu werkelijk dat zijn slechte
praktijken en frauduleuze kunsten op enige wijze heilzaam waren? Deze moeizame
conversatie moet illustratief geweest zijn voor het spanningsveld tussen medici die zich
vanuit een gedegen opleiding met de sport en het lichamelijke welzijn bezighielden, en zij
die zich vanuit de rangen van gepensioneerde atleten op dit terrein begaven. Zij
concurreerden met elkaar waardoor het wederzijdse onbegrip bleef bestaan. Maar de
positie van de praktijktrainer bleef in de gymnasia en stadia van de keizertijd onomstreden,
ongeacht de felle kritiek van de criticasters.
Helemaal ongelijk had Galenus overigens niet. Voormalige atleten gingen vaak op
hun eigen intuïtie af en hanteerden soms beproefde methoden die niet altijd goed
uitpakten. Beroemd is het verhaal van de Olympisch worstelkampioen Gerenos. Na zijn
overwinning in Olympia (vermoedelijk in 209 n. Chr.) stortte hij zich gedurende twee dagen
in het feestgedruis, ten gevolge waarvan hij oververmoeid en uit vorm raakte. Desondanks
liet zijn trainer hem de volgende morgen toch weer opdraven voor een uitputtende training,
die hem uiteindelijk fataal zou worden. Voor Philostratos (Gymnastikos 54) illustreert het
sterfgeval van Gerenos de gevaren die uitgingen van een in zijn tijd veel geprezen
trainingsmethode, waarin gewerkt werd volgens een vierdaagse cyclus die op vaste tijden –
111
ongeacht de lichamelijke gesteldheid van een atleet – fysiek zware trainingen voorschreef.
Net als atleten waren ook hun trainers geografisch gezien uiterst mobiel. Zij
vergezelden hun pupillen immers regelmatig op hun reizen langs de verschillende
festivalterreinen. De Egyptische vechtsporter Marcus Aurelius Ammonios legt hier op
bijzondere wijze getuigenis van af. Hij gaf zijn naamloos gebleven coach een laatste
rustplaats in zijn familiegraf te Hermoupolis, omdat hij de atleet jarenlang had vergezeld
tijdens verre reizen en er klaarblijkelijk een vriendschapsband tussen beide heren was
109

Hoewel niet of nauwelijks bewaard gebleven, is bekend dat verschillende trainers inderdaad
handleidingen hebben geschreven waarin ze hun oefenstof uiteenzetten. Ikkos van Tarente, de
Olympisch vijfkampkampioen van 444 v. Chr. en volgens Pausanias (6.10.5) de beste trainer van zijn tijd,
schreef naar verluidt het eerste trainingshandboek. Uit de tweede eeuw n. Chr. is een ‘doe-hetzelfboekje’ overgeleverd met daarop worstelinstructies, vermoedelijk geschreven door een trainer. Zie
hiervoor P. Oxy. III 466.
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Galenus, Thrasyboulos 46.
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Overigens stond Philostratos veel positiever tegenover de Griekse atletiek en haar trainers dan
Galenus. Zie hiervoor König (2005) 301-344.

179

112

ontstaan.
Eenzelfde beeld kan worden afgeleid uit het troostdecreet voor de
vroeggestorven worstelaar Marcus Alfidios, dat niet alleen was opgesteld door zijn collega’s
113
maar ook door de in Neapolis aanwezige trainers. De aanwezigheid van trainers was om
tal van redenen niet alleen gewenst, maar in veel gevallen ook verplicht. Zo is bekend dat
coaches in Olympia net als atleten verplicht waren een eed van goed gedrag af te leggen,
114
een gebruik dat elders ook van toepassing moet zijn geweest. In Priene (eerste eeuw v.
Chr.) wordt melding gemaakt van niet-lokale trainers die samen met hun atleten deelnamen
115
aan een banket dat ter ere van een festival werd georganiseerd.
De Alexandrijnse
hardloper Serapion won aan het einde van de tweede eeuw n. Chr. de Olympische spelen
116
van Ephese in het bijzijn van zijn trainer Zoilos Antiochos, die zelf uit Side afkomstig was.
In diezelfde stad werd een grafschrift opgesteld voor de Korinthische coach (ἀλείπτθσ)
117
Gnaius Cornelius Epaphrodeitos, vermoedelijk door een familielid. Het is waarschijnlijk dat
hij in die stad overleed tijdens een festival dat hij samen met zijn pupil(len) bezocht.
Trainers konden in het Grieks op verschillende manieren worden aangeduid: als
118
γυμναςτισ, παιδοτρίβθσ, ἀλείπτθσ of als ἐπιςτάτθσ. In vergelijking met de paidotribês, die
meer als een praktijktrainer lijkt te moeten worden beschouwd, werd gymnastês vooral
gebruikt in filosofische verhandelingen waarin in algemene of theoretiserende taal over
training werd gesproken. De twee laatstgenoemde termen worden echter het meest
gebezigd in het epigrafische materiaal, waaronder in overwinningsinscripties. Door of
namens atleten wordt daarin soms verwezen naar de trainer waaronder sportieve resultaten
werden bereikt. Bijna zonder uitzondering wordt daarvoor de formule ὑπὸ
ἀλείπτθν/ἐπιςτάτθν τὸν δεῖνα gebruikt. In de meeste bekende gevallen is een dergelijk
eerbetoon gerelateerd aan een enkele overwinning in een specifiek festival. De pankratiast
Gaius Perelius Aurelius Alexander won bijvoorbeeld de Asklepieia in zijn vaderstad, een
prestatie waarvan gememoreerd werd dat hij onder begeleiding van de coach Iulius Iulianus
119
120
was behaald. Uit Ephese zijn een groot aantal vergelijkbare voorbeelden bekend.
Zeldzamer zijn de getuigenissen waarin trainers door atleten geëerd worden voor
hun gehele ‘oeuvre’. Zo liet de sprinter Marcus Aurelius Agathopous uit Smyrna bijvoorbeeld
optekenen dat hij gedurende zijn carrière 66 heilige kransspelen had weten te winnen onder
121
auspiciën van de Alexandrijnse trainer Areios Hermeios. Een naamloos gebleven atleet,
vermoedelijk uit Ephese, somt in een vergelijkbaar document de zeges op die hij tijdens zijn
122
Een eveneens
loopbaan onder zijn coach Domnus Paphios had weten te behalen.
naamloze vechtsporter uit Thracië werd tijdens zijn winst in totaal 49 heilige kransspelen
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Bernand (1991). Zie ook prosopographia no. 79.
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Pausanias 5.24.9.
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I.Eph. 4113.
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begeleid door Aurelius Theodoros uit Kyme. In Sparta werd op een onbekend moment in
124
de Romeinse tijd de ἀλείπτθσ Claudius Cassius geëerd voor zijn training aan atleten.
De begrippen aleiptês en epistatês duiden in essentie dezelfde functie aan, zij het
op verschillende niveaus. Stephen Brunet heeft dit aangetoond in zijn studie naar de
agonistische inscripties van Ephese. Een eremonument uit die stad bevat informatie over de
loopbaan van de worstelaar Marcus Aurelius Asklepiades (niet te verwarren met de
gelijknamige atleet uit Alexandrië):

5

10

15

Μάριο*σ+ επτίμιοσ
Μαρίων φιλοςέβ(αςτοσ)
ἀκλοκέτθσ διὰ βίου
τῶν μ*ε+γάλων Μαριανῶ*ν+
Ἰ*ς+κμίων
Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) *Ἀ+ςκλθπιάδθν
φέςιον καὶ Ἠλεῖον
καὶ Ἀκθ̣*ν+αῖον παλαιςτὴ*ν+
νεικής*α+ντα ἐνδόξωσ τὸν
ἀγῶνα τ*ῶ+ν Μαριανῶν νέω*ν+
Ἰςκμίων *ὑ+πὸ ἐπιςτάτθν Αὐ*ρ(ήλιον)+
Νεικίαν *+φέςιον· ἐπετελέςκ*θ+
ὁ ἀγὼν ἀνκ(υπάτῳ) Λολλιανῷ Ἀουίτῳ·
καὶ μετὰ τοῦτο νεικήςαν*τα+
λύμπια ἐμ Πείςῃ τὸν πρῶτο*ν+
τσ περιόδου κρικέντα, Ἁδριάνει*α+
ἐν Ἀκήναισ, λευςείνια ἐν Ἀκήν*αισ+
125
ὑπὸ ἀλείπτθν Αὐρ(ήλιον) Λεωνίδαν.

Asklepiades won ergens tussen 220 en 230 n. Chr. het worstelen bij de Mariana Isthmia van
Ephese, een prestatie die op een zuil werd vereeuwigd. Dit type document is in groten getale
overgeleverd in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Het was bij veel festivals namelijk
gebruikelijk dat de winnaars na afloop groepsgewijs met een inscriptie geëerd werden, in
126
naam van een lokale magistraat. Asklepiades werd, getuige regels 11-12, ten tijde van dit
succes gecoacht door Aurelius Neikias, een inwoner van Ephese: ὑπὸ ἐπιςτάτθν Αὐρ(ιλιον)
Νεικίαν ᾿Εφζςιον.
Wat het geval van Asklepiades bijzonder maakt, is het feit dat op diezelfde
inscriptie ook enkele van zijn latere overwinningen staan vermeld (regels 14-17). Hij
behaalde na zijn succes in Ephese ook een overwinning bij de Olympische spelen,
‘beschouwd als de voornaamste wedstrijd uit de periodos’ (τὸν πρῶτον τσ περιόδου
κρικέντα), en daarna nog bij de Hadrianeia en Eleusinia van Athene. Asklepiades was op een
zeker moment dus het lokale niveau ontstegen en had ‘internationaal’ (of beter gezegd,
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IGBR III 1, 1961, no. 891. Zie ook prosopographia no. 9.
IG 5.1 491.
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I. Eph. 1112.
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Brunet (1998) 357. Vaak stelden lokale weldoeners fondsen beschikbaar om een op naam gesteld
festival in te stellen. Zij werden daarvoor in ruil bekleed met het ambt van ‘eeuwig agonotheet’
(ἀγωνοκζτθσ διὰ αἰῶνοσ). Dit betekende dat hen na hun dood nog altijd officieel eer werd bewezen, ook
al had een ander inmiddels de functie op zich genomen.
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‘oecumenisch’) weten door te breken. Die sprong naar de top werd echter niet meer
begeleid door zijn oude trainer Neikias, maar door een zekere Aurelius Leonidas. Die nieuwe
coach werd niet aangeduid met de term ἐπιςτάτθσ, maar was in plaats daarvan een
ἀλείπτθσ. Bovendien lijkt hij, gezien het ontbreken van de naam van zijn vaderstad, niet uit
Ephese afkomstig geweest te zijn. Stephen Brunet meent hieruit – mijns inziens overtuigend
– te kunnen afleiden dat we hier met twee verschillende soorten trainers te maken hebben:
de epistatês, een stedelijke magistraat wiens taak eruit bestond de knapen en jongelingen
fysiek onderricht te geven in de lokale gymnasia, en de aleiptês, een privétrainer die door
128
atleten kon worden ingehuurd om de stap naar de absolute top te maken.
Uit Thyateira en Tralleis zijn enkele voorbeelden bekend van epistatai die zich op
lokaal niveau bezighielden met de training van jonge atleten en in die hoedanigheid hun
pupillen ook coachten tijdens regionale festivals. De ἐπιςτάτθσ Aurelius Attikos uit Thyateira
wordt bijvoorbeeld genoemd in een eredocument voor een winnaar in lokale spelen, terwijl
zijn collega Trophimos uit Tralleis twee jonge sporters bijstond in hun zegetocht tijdens de
129
Mariana Isthmia in Ephese. Zij zullen daarbij niet alleen als trainer zijn opgetreden, maar
ook als mentor die hen wegwijs maakte op één van hun eerste reizen in den vreemde. Pas
wanneer een atleet er zeker van was dat hij ook op een hoger niveau meekon, zal hij zich tot
een erkende privétrainer hebben gewend. Bovendien was het ongetwijfeld een vereiste om
in die fase over enig (prijzen)geld te beschikken, want het inhuren van een dergelijke coach
zal – hoewel informatie over de verlangde gages helaas ontbreekt – geen goedkope
aangelegenheid geweest zijn.
Krediet voor beginnende atleten
Mogelijkerwijs was er gedurende de keizertijd ook ten aanzien van de financiën een taak
weggelegd voor de epistatês. Uit de hellenistische periode (rond 300 v. Chr.) stamt het
voorbeeld van de atleet Athenodoros. Hij was een veelbelovende sporter die het
burgerrecht van Ephese had verkregen toen hij zich na een overwinning bij de Nemeïsche
spelen als inwoner van die stad had laten uitroepen. Hij kon daarmee ook aanspraak maken
op de materiële beloningen die door de stad aan overwinnaars in heilige festivals werden
uitgeloofd. Toch bleken die premies niet voldoende om zijn carrière te vervolgen. Zijn trainer
Therippides richtte zich vervolgens tot de raad en het volk van Ephese met het verzoek om
eenieder met het burgerrecht te belonen die bereid zou zijn geld beschikbaar te stellen voor
130
de training (ἄςκθςισ) en reiskosten (ἐγδθμία) van zijn pupil. Als van stadswege benoemde
magistraat was Therippides de uitgelezen persoon om voor de belangen van aankomende
atleten op te komen en hun loopbaan op deze wijze te bespoedigen.
Dergelijk particulier initiatief, zij het spaarzaam gedocumenteerd, moet zowel in de
hellenistische als in de Romeinse periode een belangrijke rol hebben gespeeld in de
financiering van de carrières van minder bedeelde atleten. Een papyrustekst uit 257 v. Chr.
laat zien hoe individuen konden ‘investeren’ in talentvolle jonge atleten van nederige
afkomst. De rijke weldoener Zenon huurde de Alexandrijnse coach Ptolemaios in voor zijn
pupil Pyrrhos en was verheugd van hem te horen dat de extra training snel zijn vruchten zou
afwerpen; de verwachting was dat de jongen vele successen in de Griekse wedstrijdatletiek
127

Zowel Asklepiades als de betreffende magistraat van de Mariana Isthmia ontleenden hier een grote
mate van prestige aan, zodat het eremonument voor de eerdere overwinning in dat lokale festival werd
bijgewerkt.
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Brunet (2003) 225. De eerder genoemde coaches Zoilos Antiochos en Areios Hermeios behoren
eveneens tot deze laatste categorie.
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TAM 5.2 1011, I.Eph. 1111, 1113. Meer voorbeelden zijn te vinden bij Brunet (2003) 226-227.
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I.Eph. 1415, 2005. Robert (1967) 28-32 was de eerste die het epigrafische materiaal juist
interpreteerde.
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zou behalen en dat een deel van het gewonnen prijzengeld aan diens patroon zou
131
toevallen.
In Romeinse juridische teksten wordt enkele malen over een zogenaamd
132
‘atletenkrediet’ gesproken. Dit was een lening die het een (al dan niet beginnend) atleet
mogelijk maakte te investeren in een trainer en de noodzakelijke reiskosten te bekostigen.
Zo kon hij aan wedstrijden gaan deelnemen. Naar analogie met het bekendere zeekrediet
was in de overeenkomst tussen beide partijen een bepaling opgenomen die stelde dat het
geleende bedrag alleen dan hoefde te worden terugbetaald wanneer er sportief succes was
behaald. Het grote risico voor de geldverstrekker werd verdisconteerd in een relatief hoog
rentepercentage, dat bij winst in een (prijs)festival in één keer diende te worden afgelost.
Over de hoogte van de uitgekeerde bedragen en de looptijd van zulke leningen is niets
bekend.
Wanneer een atleet overwinningen behaalde maar niet genoeg geld verdiende om
het geleende geld volledig terug te betalen, dan raakte hij in een afhankelijke positie waarin
de schuldeiser de regie over zijn loopbaan kon overnemen. Deze kon dan bijvoorbeeld een
groot deel van het gewonnen prijzengeld in beslag nemen of hem dwingen aan bepaalde
wedstrijden mee te doen. Ook kon een schuldeiser afdwingen dat hij gedurende een langere
periode middels een verdeelsleutel zou delen in alle financiële beloningen (pensioenen,
geldprijzen) die een atleet toekwamen. In wezen fungeerde hij daarmee als een soort van
manager avant la lettre. Hoezeer een dergelijke relatie uit de hand kon lopen, bewijst een
juridische tekst uit het tweede kwart van de vierde eeuw n. Chr.:
‘Wanneer een geldverstrekker een atleet onrechtmatig opsluit en van wedstrijden weghoudt,
en daardoor van hem een belofte afdwingt een hogere som terug te betalen dan het
schuldbedrag, dan wordt bij bewijs voor dergelijke omstandigheden de zaak door een
133
bevoegde rechter naar billijkheid in de vroegere situatie hersteld’.
Naar alle waarschijnlijkheid betrof het hier een reguliere lening, zonder succesbepaling. De
atleet in kwestie werd het hier immers onmogelijk gemaakt om aan een festival deel te
nemen en daarmee een terugbetaling van geleende gelden mogelijk te maken. Het zullen
vooral de minder getalenteerde atleten geweest zijn die genoodzaakt waren om een
risicovolle lening aan te gaan, in de hoop op een financieel succesvolle carrière binnen de
Griekse atletiek. Het bestaan van dergelijke financiële regelingen laat andermaal zien dat
ook leden van de lagere sociale klassen een sportieve loopbaan konden en wensten na te
streven, zij het dat zij zich daar aanvankelijk veel meer inspanningen voor moesten
getroosten dan telgen uit aristocratische families. Tegelijkertijd biedt het bovenstaande
bewijsmateriaal enig tegenwicht aan het literaire en epigrafische bronnenmateriaal, dat
zoals gezegd in hoge mate aan de winnaars van de Griekse atletiek gewijd is.
In theorie kon een atleet zich door middel van omkoping onttrekken aan de
overeenkomst die met een geldverstrekker was gesloten. Hij liet zich dan in ruil voor een
134
bepaalde premie ‘afkopen’ en verloor opzettelijk van zijn tegenstander. Aangezien de
terugbetalingsregeling van de lening alleen betrekking had op prijzengeld konden deze
131

Zie P.Zenon 59060.
Wacke (1979) heeft een aantal van deze teksten tot onderwerp van studie gemaakt.
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Dig. 4.2.23.2 (Ulpianus libro 5. Opinionum): Si faenerator inciviliter custodiendo athletam et a
certaminibus prohibendo cavere compulerit ultra quantitatem debitae pecuniae, hic probatis competens
iudex rem suae aequitati restitui decernat.
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Pausanias (5.21.15) noemt twee beroemde gevallen van omkoping, waarbij de worstelaar Sosander
(12 v. Chr., prosopographia no. 137) en de bokser Sarapammon (125 n. Chr., prosopographia no. 130) bij
betrokken waren. Zie ook Forbes (1952) 169, 202.
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centen heimelijk in eigen zak gestoken worden. Wanneer het omkoopschandaal echter aan
het licht kwam – hetgeen regelmatig gebeurde– dan had de schuldeiser het recht om dit
135
onrechtmatig verkregen geldbedrag op te eisen. Wanneer een atleet weigerde terug te
betalen, dan werden zijn bij kransfestivals verdiende prijzen simpelweg in beslag
136
genomen.
Oneerlijk spel moet regelmatig zijn voorgekomen (zeker uit financiële
noodzaak), al lijkt het overdreven te stellen – zoals Philostratos, Gymnastikos 45 doet – dat
omkoping schering en inslag was in zijn tijd. Wel was de morele verontwaardiging groot
wanneer een geval van vals spel werd ontdekt, zoals in de Aansporing tot atleten van
pseudo-Dionysius (vijfde eeuw n. Chr.) tot uitdrukking wordt gebracht:
‘Het is schandelijk om een overwinning voor geld op te geven, en dit begrip van schande
heeft betrekking op beide partijen, de gevers en de ontvangers. De ontvangers krijgen geld in
plaats van een goede naam. Hier is het noodzakelijk uit te leggen hoe verschillend deze zijn:
geld is van tijdelijke aard, terwijl een reputatie onsterfelijk is; geld wordt weggenomen door
het lot, de tijd en oorlog, maar reputatie is immuun voor dit alles. Geld brengt plezier tijdens
het leven, maar een goede naam maakt ons benijd na de dood. Geld kan voortkomen uit
slechtheid, maar reputatie alleen uit deugd en een excellent karakter. Zij zijn nog erger dan
verraders, want die verkopen anderen, en deze mannen verkopen zichzelf. Ze lijken op
mannelijke prostituees door geld aan te nemen voor hun lichamen; maar prostituees mogen
wellicht nog vergeven worden vanwege hun jeugd, terwijl die lieden zichzelf weggeven voor
niets anders dan ordinair gewin. De gevers winnen aan verschijning, maar in feite hebben zij
hun overwinning gekocht. Zij verwerven geen glorie maar schande, want een valse zege
brengt een winnaar eerder tot schande dan dat hem glorie gebracht wordt. Zelfs wanneer zij
niet worden ontmaskerd, dan weten ze zelf dat ze vals hebben gespeeld. Anderen mogen dan
denken dat ze gewonnen hebben, maar in hun eigen harten hebben ze verloren. Er is geen
enkele vreugde in zo’n overwinning en de schande omringt hen altijd om getuigenis af te
leggen van een winst die feitelijk een aanfluiting is. Maar ook hier geldt dat zij niet
onopgemerkt blijven – hun valse spel valt gemakkelijk af te lezen aan hun fysieke
137
gesteldheid, oefeningen en eerdere optredens ’.
Philostratos laat in zijn werk over de atletiek overigens doorklinken dat ook trainers zich
soms met dergelijke corruptiepraktijken inlieten en in dezen een uiterst dubieuze rol konden
spelen. Ze kwamen volgens hem met zakken vol geld naar het gymnasion dat ze vervolgens
tegen torenhoge rentes uitleenden aan behoeftige atleten. In plaats van de belangen van
hun pupillen te dienen, waren ze in werkelijkheid volgens Philostratos alleen maar bezig met
oneigenlijke rijkdommen te vergaren middels de (ver)koop van wedstrijden en hun
bemiddeling daarin. Ze wendden hun invloed aan voor eigen gewin en waren een meester in
138
het ‘uitventen van de deugdelijkheid van hun atleten’. Artemidoros van Daldis illustreert
hun wangedrag aan de hand van een voorbeeld. De verder onbekende worstelaar Leonas uit
Syrië deed mee aan de Kapitolijnse spelen in Rome en wist enkele ronden door te komen.
139
Zijn trainer was echter omgekocht en dwong hem om de strijd te staken.
135

Wacke (1979) 159.
Dig. 42.1.40 (Papinianus libro 10. Responsorum): Commodis praemiorum, quae propter coronas
sacras praestantur, condemnato placuit interdici et eam pecuniam iure pignoris in causam iudicati capi.
137
Pseudo-Dionysius, Aansporing tot atleten 291 (ed. Russell & Wilson [1981]). Vertaling op basis van
hun tekstweergave, die in enkele opzichten (e.g. 380, noot 65) afwijkt van eerdere edities.
138
Philostratos, Gymnastikos 45: καπθλεφςι γάρ που τὰσ τῶν ἀκλθτῶν ἀρετὰσ. Ook op deze passage zal
enige mate van stereotypering van toepassing zijn, maar het lijkt wel legitiem te stellen dat sommige
trainers op deze manier hun vertrouwenspositie misbruikten om zo extra inkomsten te genereren.
139
Artemidoros, Oneirokritika 4.82.
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Blessures en doktoren
Een van de grootste gevaren die atleten gedurende hun carrières bedreigden was fysiek
ongemak. Blessures zullen – gezien de onderontwikkelde medische wetenschap van de
antieke wereld en het gebrek aan regels in met name de vechtsporten – op grote schaal zijn
140
voorgekomen. Bij onderdelen als het boksen en het pankration, waarbinnen alleen bijten
en het uitsteken van de ogen verboden waren, moet ernstig letsel eerder regel dan
uitzondering zijn geweest. Doktoren zullen in veel gevallen machteloos hebben gestaan
tegen de opgelopen verwondingen. Tegen interne bloedingen, gecompliceerde botbreuken
en zwaar hersenletsel was in de antieke wereld geen kruid gewassen. Het zal dan ook niet
zelden zijn voorgekomen dat atleten een blijvende invaliditeit overhielden aan hun
sportbeoefening.
Boksen werd in de Oudheid beschouwd als de meest gevaarlijke sport. Talrijke
bronnen leggen hier getuigenis van af, uiteenlopend van spotdichten tot inscripties. De
eerste regel van een lofzang op de vechtsporter Dorokleidas van het eiland Thera maakt het
gevaar ondubbelzinnig duidelijk wanneer letterlijk gesteld wordt dat een overwinning in het
141
Dit wordt treffend geïllustreerd door verscheidene
boksen in bloed gedrenkt is.
vaasafbeeldingen waarop bebloede gezichten
te zien zijn, alsmede door de zichtbaar
vervormde gezichten van in brons gegoten
142
boksers. In Romeinse tijd werd het boksen
door het gebruik van met ijzer versterkte
143
boksriemen
(caestus)
nog
bruter.
Artemidorus van Daldis stelt dan ook dat
dromen van boksen voor niemand goed
nieuws betekent, want ‘het gezicht wordt
144
immers ontsierd en men vergiet bloed’. De
talloze satirische epirammen van Loukillios
laten eveneens zien dat het beoefenen van de
bokssport grote risico’s met zich meebracht
en veelvuldig tot permanente schade aan het
145
gezicht leidde. Het gebrek aan enige vorm
van hoofdbescherming moet ook frequent
ernstig hersenletsel ten gevolge hebben
gehad. De bokser Aurelius Herminos werd
Afb. 4.2 – Detail van de ‘Terme Bokser’
waarschijnlijk niet zonder reden ‘de Onnozele’
(ὁ καὶ Μῶροσ) genoemd; vermoedelijk ging
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Forbes (1943) heeft een artikel aan deze thematiek gewijd en geeft hierin een groot aantal
voorbeelden.
141
IG 12.3.390 (= Kaibel [1878] no. 942: Ἁ νίκα πφκταιςι δι᾽ αἵματοσ.
142
Het bekendste voorbeeld wordt gevormd door de zogenaamde ‘Terme Bokser’ (zie afb. 4.2), in 1885
gevonden op de Quirinaal in Rome. Zie hiervoor bijvoorbeeld Zanker (2005).
143
Zie hiervoor Lee (1997).
144
Artemidoros, Oneirokritika 1.61.
145
E.g. Anthologia Palatina 11.161, waarin de bokser Onesimos een profeet raadpleegt over de vraag of
hij een hoge leeftijd zou bereiken. Het antwoord luidde dat hij alleen zeer oud zou worden wanneer hij
direct met boksen zou stoppen. Zo niet, dan was Saturnus, het meest ongunstige hemellichaam in dit
opzicht, zijn horoscoop en een vroegtijdige dood het gevolg. Voor een uitvoerige analyse van Loukillios’
spotdichten, zie Robert (1969).
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die bijnaam terug op het feit dat hij leidde aan dementia pugilistica, een neurologische
146
stoornis die ook tegenwoordig nog geregeld voorkomt bij professionele boksers.
De pankratiast Kallikrates uit Aphrodisias, die actief was ten tijde van keizer
Hadrianus, moest zijn loopbaan op het hoogtepunt afbreken, omdat schouderletsel hem
serieus parten speelde. Dit type blessure moet veel zijn voorgekomen. Hij werd door de
atletenvereniging geëerd in een decreet waarin de plotselinge beëindiging van zijn carrière
werd betreurd:
‘ … op het toppunt van zijn roem kwam de vretende jaloezie aangekropen, die uit afgunst ons
gemeenschappelijk goed wegnam door toe te slaan op die lichaamsdelen die voor
147
pankratiasten het belangrijkste zijn’.
De hofarts Galenus, die enige tijd in een
gladiatorenschool
te
Pergamon
werkzaam was, maakt in zijn werk De
compositione pharmacorum melding van
een recept dat bedoeld was om
zwellingen aan het hoofd en oogletsel
mee te behandelen. Gezien de hardheid
van de antieke vechtsporter wekt het
geen verbazing dat er een zalf bestond
ter bestrijding van dit type van
veelvoorkomende verwondingen. Het
smeersel, getiteld fuscum Olympionico
inscriptum (sic, ‘donkere Olympische
kampioenen’), zou voorbehouden zijn
geweest aan de winnaars van de
Olympische spelen en bevatte onder Afb. 4.3 – Mengsel voor een zalf tegen hoofdmeer opium, dat een erkend middel is om en oogletsel, British Museum. Foto: auteur
148
de pijn te verlichten (zie afb. 4.3).
In het licht van het bovenstaande is het dan ook niet verwonderlijk dat er binnen
de atletenvereniging doktoren actief waren. Getuigenissen van hun bestaan zijn echter
schaars waardoor het onmogelijk is om harde uitspraken te doen over hun functioneren. Een
grafschrift uit Thyateira (tweede of begin derde eeuw n. Chr.) noemt één van hen bij naam,
149
‘Heleis, archiater van de gehele xystos’ (Ηλεισ ἀρχίατροσ τοῦ ςφμπαντοσ ξυςτοῦ). Een
archiater verschilde van een reguliere dokter doordat de post alleen verkregen kon worden
door een keizerlijke benoeming (zie inleiding). Uit een bepaling in de Codex Theodosianus
150
blijkt dat de functie in Rome ten minste tot het jaar 368 n. Chr. bestaan heeft. Het is niet
146

Hij komt aan het einde van dit hoofdstuk uitgebreid aan bod.
Roueché (1993) no. 89, r. 18-22: ὧν ἕνεκα ἁπάντων πρὸσ τὸ ὑπερβάλλον τσ δόξθσ ἑρπφςασ ὁ
Βάςκανοσ φκόνοσ τὸ κοινὸν ἡμῶν ἀγακὸν νεμεςιςασ ἀπινεγκεν ἐνειρείςασ εἰσ μζρθ τοῦ ςϊματοσ τὰ
εὐχρθςτότατα πανκρατιαςταῖσ.
148
Bartels et al. (2006). Recente experimenten hebben aangetoond dat de zalf zich laat vergelijken met
een vloeibare pleister en er een directe verkoelende en verzachtende werking van uitgaat. Pers. comm.
medewerkers British Museum. Galenus maakt in zijn Protrepticus ad artes addiscendas ook meerdere
malen ondubbelzinnig duidelijk hoezeer de gezichten van pankratiasten te lijden hadden onder het
fysieke geweld waarmee ze tijdens wedstrijden te maken kregen.
149
Robert (1950) 25-27. Met de sumpas xystos wordt het gehele atletengilde aangeduid. Zie Golden
(2004) 178.
150
Codex Theodosianus XIII 3.8.
147
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duidelijk of het werkterrein van de atletenarts zich tot het hoofdkwartier van de vereniging
in de rijkshoofdstad beperkte of dat hij, net als de eveneens door de keizer aangestelde
xystarchen, ook werd uitgezonden om actief te zijn bij festivals die op diverse plaatsen in het
Griekse oosten door de vereniging werden georganiseerd. Het ligt in dat geval voor de hand
te veronderstellen dat er namens het gilde meerdere officiële artsen actief waren. Een
inscriptie uit Priene (eerste eeuw n. Chr.) toont aan dat ter gelegenheid van spelen doktoren
van heinde en verre toestroomden, zeer waarschijnlijk om zowel atleten als toeschouwers
151
bij te staan.

151

I.Priëne 111. Zij hadden samen met atleten, trainers en gezanten deel aan een banket dat door de
agonotheet bij gelegenheid van een festival voor de godin Athene was aangericht.
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Concurrenten én kameraden. De onderlinge verstandhouding tussen atleten
De Griekse atletiek kende een zeer competitief karakter. Er werd tijdens sportfestivals op het
scherpst van de snede gestreden om de felbegeerde kransen en geldprijzen. Niet zelden
vielen daarbij doden te betreuren in het stadion, hetgeen een direct gevolg was van een
ideologie waarin alleen de overwinning telde en verliezen als een grote schande werd
gezien. De belangen waren zodanig groot dat praktisch alle middelen geoorloofd waren om
te winnen. In hun niet aflatende jacht op roem en rijkdom werden vuil spel en bedrog door
de atleten dan ook niet geschuwd.
Dit alles roept het beeld op van een hevige rivaliteit tussen een groep atleten die
elkaar ieder succes misgunden. Een dergelijk afgunstig klimaat is nu eenmaal inherent aan
topsport en moet derhalve ook in de Oudheid hebben bestaan. Veelzeggend is in dat kader
de motivatie die door de Alexandrijnse pankratiast Marcus Aurelius Asklepiades werd
gegeven voor het vroegtijdig beëindigen van zijn carrière. Hij verliet de Griekse atletiek op
vijfentwintigjarige leeftijd vanwege ‘de gevaren en jaloezieën’ (κινδφνουσ καὶ φκόνουσ) die
152
zich rondom hem verzameld hadden. Waar die gevaren en jaloezieën, ongetwijfeld jegens
hem gericht, nu exact uit bestonden wordt helaas niet vermeld.
Hoe goed voorstelbaar ook, het is echter niet eenvoudig om concrete voorbeelden
van die onderlinge wedijver in het antieke bronnenmateriaal te herkennen. Binnen de
Griekse sportcultuur ging de aandacht namelijk bijna uitsluitend uit naar het winnende
individu. Dat komt in niets anders zo duidelijk tot uitdrukking als in de overwinningscatalogi,
die het PR-medium bij uitstek vormden voor succesvolle atleten. Dit type eredocument geeft
hen alle ruimte om uit te wijden over de geleverde prestaties. Zij doen dit bijna altijd vanuit
het eigen perspectief, zonder dat daarbij wordt gerefereerd aan de tegenstand die zij tijdens
wedstrijden hebben ondervonden. Achter iedere overwinning gaat echter de nederlaag van
een groot aantal atleten schuil en juist hun gedragingen zouden een licht kunnen werpen op
de onderlinge verstandhoudingen.
Het weinige materiaal dat direct in de richting van een hard en egoïstisch
topsportklimaat wijst, is vooral anekdotisch van aard. Pausanias vertelt bijvoorbeeld hoe er
bij de Olympische spelen van 93 n. Chr. een vechtpartij uitbrak tussen twee boksers uit
153
Alexandrië, Apollonios en Herakleides. De eerstgenoemde was pas na het sluiten van de
inschrijftermijn in Olympia aangekomen, maar voerde het ogenschijnlijk geldige excuus aan
154
dat hij op de Egeïsche Zee was opgehouden door tegenwind. Dit was een pertinente
leugen, want Apollonios had in werkelijkheid de voorliggende periode benut om
verschillende prijsspelen af te gaan in Klein-Azië en was daarom te laat naar Griekenland
afgereisd. Het was zijn stadsgenoot en tegenstrever Herakleides die de organisatie hier
attent op maakte, niet zozeer uit respect voor het naleven van de regels als wel uit puur
eigenbelang. Hij was namelijk reeds door de Eleërs tot Olympisch kampioen gekroond, bij
gebrek aan directe tegenstanders.
De verlate aankomst van een geduchte concurrent dreigde echter roet in het eten
te gooien, maar Herakleides’ getuigenis zorgde ervoor dat Apollonios gediskwalificeerd
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IG 14.1102, r. 37-38.
Pausanias 5.21.12-14.
154
IvO 56 bevat het fragmentarisch overgeleverde wedstrijdreglement van de Sebasta in Neapolis.
Daarin valt onder meer te lezen (r. 23-24) dat laatkomers een verklaring dienden af te leggen voor hun
niet tijdige arriveren. Legitieme redenen voor een late aankomst waren ziekte, zeerovers of schipbreuk:
εἰὰν δέ τισ ὑςτερίηῃ τσ προκεςμίασ, ἐπαγγελλέτω τὴν αἰτίαν τσ ὑςτερήςεωσ πρὸσ τοὺσ ἀγωνοκέτασ·
ἔςτωςαν δὲ νόςοσ ἢ λῃςταὶ ἢ ναυαγία. Gezien de isolympische status van de Sebasta zal een dergelijke
regel ook in Olympia van kracht geweest zijn, hetgeen goed in overeenstemming is met de anekdote van
Pausanias.
153
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werd. De uitslag van het juryberaad bracht die atleet vervolgens tot een zodanige razernij
dat hij zijn stadsgenoot te lijf ging en pas door tussenkomst van omstanders tot bedaren kon
worden gebracht. Van een onderlinge loyaliteit op basis van een gemeenschappelijke
vaderstad was in dit geval geenszins sprake. Het was ieder voor zich, want het winnen van
een krans in Olympia had een grote impact op de ‘marktwaarde’ van een atleet en was
bepalend voor het verdere verloop van een carrière. Olympische kampioenen genoten een
status aparte en konden onder meer hoge startgelden bedingen. Vanuit die context bezien
laat de woede-uitbarsting van Herakleides zich goed verklaren.
Onderlinge wrevel
Afgunstige gevoelens zullen vooral zijn ontstaan wanneer er een atleet ten tonele verscheen
die met kop en schouders boven de rest uitstak en met ogenschijnlijk gemak alle belangrijke
155
wedstrijden op zijn naam wist te schrijven. Dit had grote gevolgen voor de sportieve
aspiraties van andere atleten, want tweede of derde plaatsen bestonden niet in de Griekse
atletiek. Zij konden alleen nog uitblinken in de wedstrijden die zo’n topatleet aan zich voorbij
liet gaan. Het ultieme voorbeeld in deze is Milon van Kroton, die gedurende zes of zeven
Olympiaden (540-520/516 v. Chr.) telkenmale het worstelen won in Olympia en gedurende
156
die periode ook de overige festivals uit de periodos domineerde. Leonidas van Rhodos
heerste gedurende twaalf jaar (164-152 v. Chr.) op de drie korte Olympische loopnummers
157
en zal dit elders evenzeer gedaan hebben.
Ook uit de keizertijd zijn atleten bekend die meerdere jaren achtereen een
bepaalde discipline naar hun hand wisten te zetten. De hardloper Titus Flavius Hermogenes,
bijgenaamd ‘het Paard’, was bijvoorbeeld in de jaren 81-89 n. Chr. de onbetwiste kampioen
158
op de stadionloop, de diaulos en de hoplitodromos. Alleen in het jaar 85 n. Chr. wist
Apollophanes uit Tarsus een speldenprik uit te delen, door de korte sprint in Olympia te
159
winnen. Niet veel later won de langeafstandsloper Titus Flavius Ari*…+ gedurende ten
160
minste zeven jaar de dolichos bij alle voornaamste festivals van zijn tijd. Op dezelfde
discipline was een loper uit Bithynië, bijgenaamd ‘de Oude Vrouw’, in de periode 213-221 n.
161
Chr. drievoudig periodoneikes.
Andere hardlopers zullen tijdens de hegemonie van
bovenstaande atleten tevergeefs getracht hebben hen van de troon te stoten. Datzelfde gold
voor de opponenten van de worstelaar Tiberius Claudius Patrobius, tussen 49 en 57 n. Chr.
162
drie maal achtereen Olympisch kampioen , en Marcus Aurelius Demostratos Damas, die in
163
de jaren rond 170 n. Chr. oppermachtig was in het pankration.
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In het moderne herentennis is dat geen onbekende ontwikkeling. Daar worden de titels bij de meest
prominente toernooien al enige jaren verdeeld tussen de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael
Nadal.
156
Golden (2004) 103. De eerder gememoreerde worstelaar Alexander Karelin (zie hoofdstuk drie), in
vele opzichten een moderne Milon, gaf zijn tegenstanders gedurende dertien jaar geen enkele kans op
succes bij de Olympische spelen en de Europese en wereldkampioenschappen.
157
Ibid. 96.
158
Zie prosopographia no. 157.
159
Eusebius, ad Olympiade 216. Dit is het enige wapenfeit dat van Apollophanes is overgeleverd. Hij
moet in zijn verdere loopbaan onmiskenbaar hinder hebben ondervonden van Hermogenes’ dominantie
op de sprintafstand.
160
SER 66a, r. 3-6: νικάςαντα ἀνδρῶν δόλιχον τὰν περίοδ̣ον ἐν τᾷ περιόδῳ δὶσ κατὰ τὸ ἑξᾶσ πρᾶτ̣ον
πάντων ἀνήςςατον εὐνοίασ ἕνεκα ἕνεκεν (‘hij won bij de dolichos in de mannencategorie tweemaal
achterelkaar de periodos in de periodos zonder overwonnen te worden’).
161
Zie prosopographia no. 1.
162
Zie voor deze atleet prosopographia no. 146.
163
Strasser (2003).
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De eerder gememoreerde Marcus Aurelius Asklepiades behoorde evenzeer tot dit rijtje van
164
illustere atleten.
Hij bleef tussen 181 en 186 n. Chr. ongeslagen (ἄλειπτοσ) in het
pankration, ongetwijfeld tot grote frustratie van zijn tegenstrevers. In dat kader bezien is het
niet zo verwonderlijk dat er zich op den duur ‘gevaren en jaloezieën’ rondom hem
verzamelden. Ik acht het zeer wel mogelijk dat zijn vroege pensionering verband hield met
fysieke bedreigingen die hem ten deel vielen en die uitgingen van ontevreden
tegenstanders. Zij zagen hun sportieve ambities immers voortdurend gedwarsboomd door
Asklepiades. Zodra hij zich voor een festival registreerde, wisten andere atleten dat ze
weinig kans maakten op de overwinning. Mogelijkerwijs wilden zij daar voor eens en altijd
een einde aan maken door hem te intimideren of bewust te blesseren.
In dit verband kan ook gewezen worden op het bestaan van zogenaamde
defixiones, opgerolde loden plaatjes waarin iemand de goden en demonen van de
onderwereld aanriep om een ander kwaad te doen. Een dergelijke toevlucht tot magischreligieuze krachten was populair in de keizertijd en er zijn dan ook meer dan duizend van
zulke vervloekingstabletten overgeleverd, in heiligdommen, waterbronnen en op
begraafplaatsen. Ook in de wereld van sport en volksvermaak werden ze veelvuldig gebruikt,
getuige de vele voorbeelden (vooral uit noord-Afrika) waarin opgeroepen wordt om
wagenmenners en venatores in het verderf te storten. Op de Atheense agora zijn een aantal
defixiones gevonden die gericht waren aan atleten. Ze stammen uit de eerste helft van de
derde eeuw n. Chr. en noemen vier van hen bij naam. Klaarblijkelijk werden zij aan de
vooravond van hun deelname aan een festival in Athene door hun tegenstanders vervloekt,
in de hoop dat zij door fysiek ongemak een nederlaag zouden lijden. De opponenten
Sekoundos en Hergoumenos stelden zich op die manier bijvoorbeeld teweer tegen de
worstelaar Eutychianos en diens trainer Aithales. Anderen riepen bovennatuurlijke krachten
in om de worstelaars Attalos en Petres, een Macedoniër, en de hardloper Alkidamos van
165
succes af te houden.
Een atleet die lange tijd in de schaduw van een groot kampioen had gestaan, keek
reikhalzend uit naar het moment waarop zijn opponent, al dan niet vrijwillig, genoodzaakt
was een stap terug te doen en hij de kans kreeg de macht te grijpen. In sommige gevallen
moet dat tot iemands definitieve doorbraak hebben geleid, maar het zal ook zijn
voorgekomen dat de komst van een nieuwe ster aan het firmament een atleet andermaal
naar de achtergrond verwees. Menige atletiekloopbaan zal daardoor voortijdig zijn
afgebroken of een andere wending genomen hebben. De pankratiast Titus Aelius Aurelius
Menandros streed bijvoorbeeld enige jaren met succes op het hoogste niveau en won
enkele festivals uit de periodos, maar richtte zijn aandacht vervolgens de rest van zijn
carrière op minder prestigieuze wedstrijdcircuits in Klein-Azië en Syrië. Waarschijnlijk kon hij
op een zeker moment niet meer met de absolute top meekomen (door een blessure of
toegenomen concurrentie) en koos hij er bewust voor om op een lager niveau actief te
166
worden.
De redenaar Dio Chrysostomos beschrijft in één van zijn redevoeringen de
psychologische impact die een sportieve machtsovername kon hebben op een atleet. Hij
verhaalt hoe hij in het jaar 74 n. Chr. Neapolis bezocht en daar de training bijwoonde van
een zekere Iatrokles, een bokser die het jarenlang had moeten afleggen tegen zijn
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Zie noot 152.
Jordan (1985) no. 1-6. Zie ook prosopographia no. 51. Hoewel er buiten Athene tot op heden slechts
twee andere vervloekingstabletten (in Korinthe en Isthmia) jegens atleten bekend zijn, geeft dit
spaarzame materiaal toch een aanknopingspunt voor het bestaan en gebruik van bijgeloof binnen de
Griekse atletiek. Voor defixiones in het algemeen, zie Audollent (1904), Preisendanz (1972) 1-24, Gager
& Cooper (1999).
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Zie prosopographia no. 151.
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superieure tegenstander Melankomas. Bij hun laatste confrontatie in Campanië had de
eerstgenoemde de strijd direct opgegeven, omdat hij – moedeloos geworden door talloze
167
eerdere nederlagen – meende geen enkele kans te hebben om van hem te winnen. Het
gebrek aan aansprekende zeges wierp een grote smet op zijn carrière en moet hem ernstig
hebben doen twijfelen aan de voortzetting ervan.
Tijdens het bezoek van Chrysostomos aan Neapolis was de situatie echter
compleet veranderd. Melankomas was enige dagen daarvoor onverwachts gestorven,
waardoor Iatrokles ineens als topfavoriet voor het winnen van de Sebasta door het leven
ging. Hij bevond zich plotseling in het middelpunt van de publieke belangstelling. Waar hij
zich voorheen in betrekkelijke anonimiteit op wedstrijden had kunnen voorbereiden, trok
168
zijn training nu verreweg de meeste belangstellenden. Chrysostomos liet zich door een
omstander vertellen dat de plotselinge omkering van de verhoudingen tot een duidelijke
gedragsverandering had geleid bij de tot dan toe zo geplaagde bokser. Iatrokles straalde aan
de vooravond van de spelen een grenzeloos zelfvertrouwen uit nu zijn eeuwige rivaal het
leven gelaten had. Dio’s gesprekspartner spreekt dan ook hardop het vermoeden uit dat de
atleet een gevoel van vreugde niet heeft kunnen onderdrukken bij het horen van de
onheilstijding over zijn voormalige opponent. ‘Een logische reactie’, zo voegt hij eraan toe,
169
‘want hij weet dat niet alleen die krans, maar alle andere nu aan hem zullen toevallen’.
Tweestrijd
Hoewel de hegemonie van één enkele atleet soms grote vormen aan kon nemen, zal het
vaker zijn voorgekomen dat meerdere atleten elkaar de dominantie op een bepaald
onderdeel betwistten. Incidenteel kunnen voorbeelden van deze onderlinge strijd in het
bronnenmateriaal worden waargenomen. Een ere-inscriptie uit Anazarbos laat zien dat
atleten soms bijzonder aan elkaar gewaagd waren. Het betreffende document vormt een
170
eerbetoon aan de sprinter en vijfkamper Demetrios uit Salamis (Cyprus). Hij won rond het
midden van de derde eeuw n. Chr. diverse prestigieuze festivals, waaronder de Pythische
spelen en de Panathenaia. Bij de Koina Asias in een onbekende stad kreeg hij te maken met
171
een gelijkwaardige tegenstander, de Egyptenaar Optatos. Tezamen waren zij als enige
deelnemers overgebleven op het moment dat het vierde onderdeel van de pentatlon, de
stadionloop, op het programma stond. Demetrios had al twee disciplines gewonnen en kon
met een zege op de sprintafstand de eindoverwinning grijpen. Optatos bleek echter een
geduchte concurrent te zijn, zodat de twee kemphanen tot vier keer toe gelijktijdig over de
172
streep kwamen en de race telkens opnieuw moest worden gelopen. Pas bij de vijfde
poging (πέμπτῳ ἀπλῷ) lukte het Demetrios om zijn rivaal te verslaan en zich tot winnaar te
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Dio Chrysostomos, Oratio 28.4: Οὗτοσ μζντοι ᾽Ιατροκλσ ὁ τοῦ Μελαγκόμα ἀνταγωνιςτὴσ καὶ μόνοσ
ἐκείνῳ οὐκ ἀξιῶν παραχωρεῖν, τὸ γοῦν ἐφ᾽ ἑαυτῷ. οὐδὲν μζντοι πλζον ἐποίει · ἡττᾶτο γὰρ ἀεί, ἐνίοτε δι᾽
ὅλθσ τσ ἡμζρασ ἀγωνιςάμενοσ· ἤδθ μζντοι ἀπειρικει, ὥςτε τὸν τελευταῖον τοῦτον ἀγῶνα τὸν ἐν τῆ
Νεαπόλει οὐδζνα ταχφτερον τοφτου ἐνίκθςεν.
168
Ibid., ἀλλὰ νῦν ὁρᾶτε ὅςον φρονεῖ καὶ ἐν ὅςῳ πλικει γυμνάηεται.
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Ibid., καὶ εἰκὸσ μζντοι· οὐ γὰρ μόνον τοῦτον τὸν ςτζφανον, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἅπαντασ ἐπίςταται
αὑτοῦ ὄντασ.
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I.Anazarbos 25. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 45.
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Volgens Robert (1969) 185, noot 1 is deze atleet dezelfde als de Optatos die door Philostratos
(Gymnastikos 24) genoemd wordt als tweevoudig winnaar van de wapenwedloop in Plataiai. Zie ook
prosopographia no. 111.
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Op het eerste gezicht lijkt het onwaarschijnlijk dat er bij vier afzonderlijke gelegenheden geen
winnaar kon worden aangewezen. Een blik op de soms minieme onderlinge verschillen op de moderne
sprintafstanden maakt echter duidelijk dat het voor de jury in Elis bijzonder lastig moet zijn geweest om
met het blote oog en in een fractie van een seconde vast te stellen welke atleet als eerste de finishlijn
was gepasseerd. Een herstart zou bij onduidelijkheid over de winnaar de enige optie geweest zijn.
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kronen. Klaarblijkelijk sprak dit duel tussen beide kemphanen zo tot de verbeelding dat het
een speciale vermelding kreeg in de bovengenoemde ere-inscriptie, waardoor Optatos ook
173
indirect lof kreeg toegezwaaid.
De keizertijd moet veel meer van dit soort aansprekende tweegevechten hebben
gekend, maar hun bestaan kan slechts in een enkel geval op basis van concreet
bewijsmateriaal worden vermoed. Zo bestaat er waarschijnlijk enige chronologische overlap
tussen de carrières van de succesvolle hardlopers Titus Aelius Aurelius Heras (no. 149) en
Mnasiboulos (no. 107), wat aannemelijk maakt dat zij bij een of meerdere gelegenheden
tegen elkaar moeten zijn uitgekomen. Beiden behoorden tot de absolute top en konden
bogen op overwinningen in dezelfde grote festivals. Heras was in zijn jonge jaren succesvol
op de stadionloop, maar specialiseerde zich in de loop van zijn carrière ook op de diaulos,
dolichos en hoplitodromos. In 157 n. Chr. bereikte hij zijn sportieve hoogtepunt toen hij
174
zowel de korte sprint als de langeafstandsloop in Olympia wist te winnen. Opvallend
genoeg voor een atleet met zijn status waren de Olympische spelen het enige festival uit de
periodos waarin hij zegevierde. Overwinningen in de Pythische, Isthmische en Nemeïsche
spelen ontbreken namelijk op zijn erelijst. Het lijkt er dan ook sterk op dat hij zijn ambitie om
περιοδονείκθσ te worden op enig moment heeft moeten laten varen.
Dit zou goed verband kunnen houden met de entree van Mnasiboulos op het
wedstrijdtoneel. Deze atleet uit Elateia (Phokis) won vier jaar na Heras de stadionloop en de
175
hoplitodromos bij de Olympische spelen. Als tweevoudig periodoneikes moet hij in de
voorliggende jaren de nodige vooraanstaande heilige kransspelen op zijn naam hebben
geschreven. Zijn zeges in Delphi, Korinthe en Argos kunnen best eens ten koste zijn gegaan
van de sportieve aspiraties (winst in de periodos) van Heras. Mogelijkerwijs kwam diens
specialisatie op de langere loopnummers ook voort uit het feit dat hij na verloop van tijd op
de korte sprint pure snelheid tekort begon te komen en daardoor overvleugeld werd door
jongere atleten, waaronder Mnasiboulos. Op de overige loopafstanden kon dit gebrek
gecompenseerd worden door ervaring en tactisch inzicht.
Een andere tweestrijd speelde zich mogelijk twee decennia later af bij het
worstelen. Marcus Aurelius Hermagoras, een atleet uit Magnesia ad Sipylum en zoon van de
Olympische worstelkampioen van het jaar 137 n. Chr., won tijdens een carrière van zeven
jaar maar liefst 156 spelen. Hij slaagde er evenwel niet in om zijn erelijst de ultieme
bekroning te geven door periodoneikes te worden, want hij ontbeerde een overwinning in de
Olympische en Pythische spelen. Zijn enige wapenfeit in dat topsegment was een ‘onbeslist’
176
in de finale van de Olympische spelen, vermoedelijk in het jaar 177 n. Chr. Hoewel de
naam van zijn opponent in de eindstrijd niet wordt vermeld, is het mogelijk dat hij bij die
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I.Anazarbos 25, r. 12-14: κοινὸν Ἀςίασ νεικήςασ πέμπτῳ ἀπλῷ πτᾶτον, ποιήςασ αὐτῷ τετράκισ
ςύνδρομον. Over deze passage is veel discussie geweest, onder andere bij Moretti (1953) 255-256, Bean
(1956), Harris (1962) en Matthews (1994). Ik volg de interpretatie van Bean. Mogelijkerwijs was Optatos
ook de tegenstander van Demetrios in vier andere festivals waarin deze een ‘onbeslist’ behaalde. SEG
31.904 (= Jones 1981) bevat een epigram voor de pankratiast Aurelius Achilleus (no. 30) waarin vermeld
wordt hoe deze bij de Olympia in Ephese zowel de titel bij de knapen als de mannen behaalde door in de
finale respectievelijk een zekere Arion en een zekere Varianus te verslaan.
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Eusebius, ad Olympiade 234, SEG 37.712.
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Pausanias 10.34.5.
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Zie voor deze atleet prosopographia no. 92. Het jaar 177 n. Chr. wordt niet in de inscriptie genoemd,
maar komt uit de koker van Golden (2004) 23. Hermagoras behaalde overigens in maar liefst 19 overige
spelen een ‘onbeslist’, een raadselachtig hoog aantal waar hij klaarblijkelijk een zekere mate van status
aan ontleende. Sommige andere atleten keken juist neer op collega’s die dergelijke ‘prestaties’ in hun
overwinningscatalogi meenden te moeten memoreren. Zo sneerde de succesvolle pankratiast Publius
Aelius Aristomachos (no. 122) dat hij nooit op een ‘onbeslist’ had aangestuurd (μιτε ἱεράν ποτε
ποιιςασ). Cf. Marcus Aurelius Asklepiades (no. 83): μιτε ςυςτεφανωκείσ.
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gelegenheid tegenover een naamloze vechtsporter stond wiens ere-inscriptie in het theater
177
van Ephese is teruggevonden. Dit document stamt uit circa 180 n. Chr. en vermeldt
eveneens een ‘onbeslist’ in Olympia. Het is verleidelijk om in beide verwijzingen één en
dezelfde finale te zien, op basis van het feit dat zo’n onbesliste eindstrijd in Olympia niet
veelvuldig voorkwam. In tegenstelling tot Hermagoras wist deze atleet bij een tweede
gelegenheid vier jaar later overigens wel te zegevieren bij de Olympische spelen.
Een duel met eeuwigheidswaarde
Een gelukkig toeval heeft ervoor gezorgd dat er van één specifieke concurrentiestrijd tussen
twee atleten in ruime mate bewijs is overgeleverd. De overlevering heeft er in dit geval voor
gezorgd dat materiële, literaire en epigrafische bronnen in gelijke mate voorhanden zijn. Het
materiaal laat zien hoezeer een atletische tweestrijd in de keizertijd tot de verbeelding van
het grote publiek sprak en welk een populariteit antieke topatleten doorgaans genoten.
In Ostia, naast de voormalige Porta Marina, werd in de laat-Severische tijd (210235 n. Chr.) een winkelcomplex omgevormd tot een bar. Deze ‘Caupona di Alexander e Helix’
was voorzien van een mozaïekvloer en ontleent zijn moderne naam aan de twee naakte
figuren die erop staan afgebeeld (zie afb. 4.4). Ze staan met opgeheven armen en gebalde
vuisten klaar om het gevecht met elkaar aan te gaan. Het gaat hier onmiskenbaar om
pankratiasten, aangezien ze geen van beiden de voor boksers kenmerkende caestus
178
(handbedekking) dragen. Tussen hen in bevindt zich een palmtak en ter rechterzijde staat
een stuk metalen vaatwerk opgesteld, vermoedelijk de prijs waarom gestreden werd. Hun
179
beider namen worden boven de afbeelding weergegeven.
Christopher Jones heeft iets meer dan tien jaar geleden een geslaagde poging
180
gedaan om de identiteit van beide atleten te achterhalen. Ze konden door hem worden
geïdentificeerd als respectievelijk Gaius Perelius Aurelius Alexander (links) en Aurelius Helix
(rechts), twee Olympische kampioenen die ruimschoots hun sporen in het bronnenmateriaal
hebben nagelaten. Alexander, die al in de inleiding ter sprake is gekomen, was afkomstig uit
Thyateira in Lydië, waar hij aan het begin van zijn loopbaan enkele overwinningen behaalde
in lokale festivals. Vervolgens maakte hij met succes de overstap naar de grote
‘internationale’ wedstrijden en kroonde zichzelf uiteindelijk tot periodoneikes. Vanwege zijn
prestaties en aanzien als topatleet werd hij door zijn vaderstad als gezant naar keizer
Heliogabalus gestuurd, om hem ertoe te bewegen de plaatselijke Augusteia de status van
een heilig kransfestival te verlenen. Alexander slaagde in die opzet en werd daarvoor door
zijn stadsgenoten geëerd. In de nadagen van zijn carrière werd hij door de atletenvereniging
benoemd tot hogepriester voor het leven en xystarch, twee van de drie topfuncties op het
hoofdkwartier in Rome. Later werd hij door de keizer hoogstpersoonlijk aangesteld als
directeur van de keizerlijke baden, hetgeen andermaal aantoont dat dergelijke atleten zich
181
in kringen rondom het hof bewogen en toegang hadden tot de imperator.
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TAM 5.1017-1020, 1181. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 57.
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Afb. 4.4 – De pankratiasten Alexander en Helix op een mozaïekvloer van een bar in Ostia
Antica. Foto: auteur
Zijn tegenstrever Aurelius Helix is eveneens uitvoerig geattesteerd in de literaire bronnen.
Diverse auteurs spreken vol bewondering over het trainingsregime van deze atleet uit
Fenicië en vermelden dat hij tijdens de Olympische spelen van 213 en 217 n. Chr. het
pankration bij de mannen wist te winnen. Als tevens begenadigd worstelaar wenste hij in dat
laatstgenoemde jaar een dubbelslag te maken en daarmee ‘de achtste na Herakles’ te
worden die erin slaagde op dezelfde dag in beide onderdelen te zegevieren. Zijn
recordpoging werd – om onduidelijke redenen – echter gedwarsboomd door de Eleërs, die
de worstelwedstrijden van het programma schrapten. Hij haalde zijn gram door in 218 n.
Chr. bij de Kapitolijnse spelen als eerste deelnemer ooit beide vechtnummers op zijn naam
182
te schrijven.
Dit was niet zijn enige wapenfeit in Rome. Cassius Dio vertelt ‘dat Sardanapalus
[i.e. Heliogabalus] talrijke spelen en spektakels organiseerde, waarin Aurelius Helix, de atleet,
183
succes had’. Er is lange tijd gedacht dat deze passage onder meer een verwijzing bevatte
naar de Antoninia Pythia, een Grieks festival in Rome dat lange tijd ten onrechte aan
184
Heliogabalus werd toegeschreven. Jean-Yves Strasser heeft echter aangetoond dat uit de
woordkeuze van zowel Dio als Herodianus moet worden opgemaakt dat het hier om
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Cassius Dio 80.10.2, Philostratos, Gymnastikos 46, Heroïkos 16.23-17.5.
ὁ δὲ αρδανάπαλλοσ καὶ ἀγῶνασ ἐποίει καὶ κζασ ςυχνάσ Αὐριλιοσ Αἴλιξ ὁ ἀκλθτὴσ εὐδοκίμθςεν. Cf.
Herodianus 5.5.8: πανθγφρεισ τε παντοδαπὰσ ςυνεκρότει, ἱπποδρόμουσ τε καταςκευάςασ καὶ κζατρα,
διὰ τε ἡνιοχείασ καὶ πάντων κεαμάτων τε καὶ ἀκροαμάτων πλείςτων εὐωχοφμενον τὸν δμον καὶ
παννυχίηοντα εὐφραίειν ᾤετο.
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E.g. Robert (1970) 25. Overigens kan Aurelius Helix dit festival wel degelijk gewonnen hebben.
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traditionele Romeinse ludi en specatacula gaat. Hij ziet zijn theorie bevestigd doordat
Helix’ geslaagde optreden wordt omschreven middels εὐδοκιμζω, een term die nooit voor
een overwinning in een Griekse sportwedstrijd wordt gebruikt. Diens successen moeten
derhalve behaald zijn tijdens gelegenheden waarbij ‘le public est venu en masse et a
186
applaudi une exhibition, un concert, un récital, une conférence’. Strasser wijst mijns inziens
terecht op de grote populariteit die vechtsporten sinds de archaïsche tijd in Rome
187
genoten en veronderstelt dat Heliogabalus de stadsbevolking meerdere malen trakteerde
op athletarum spectacula, eenmalige (demonstratie)wedstrijden die onderdeel waren van
het Romeinse volksvermaak en waarin de beste boksers, worstelaars en pankratiasten (maar
188
ook hardlopers en vijfkampers) het tegen elkaar opnamen.
Juist dit soort gevechten moet een grote bijdrage hebben geleverd aan de
bekendheid van topatleten in Rome. Onder normale omstandigheden verkeerden zij in de
derde eeuw n. Chr. slechts eenmaal per Olympiade in de meest westelijke regio van de
Griekse atletiek, om er in een tijdsbestek van enkele maanden deel te nemen aan de
Kapitolia, de Antoninia Pythia, de Eusebeia en de Sebasta. Daarna verlegden zij hun
werkterrein weer voor langere tijd naar Griekenland, Klein-Azië en de Levant. In verhouding
met gladiatoren en wagenmenners, die ieder jaar met grote regelmaat hun opwachting
maakten in de amfitheaters en circussen van de stad, waren zij voor het Romeinse publiek
relatief weinig in levenden lijve te bewonderen. Door Griekse atleten frequenter buiten de
officiële wedstrijdcontext te laten optreden moet hun zichtbaarheid onder de
stadsbevolking zijn vergroot. Naar alle waarschijnlijkheid maakte Heliogabalus hierbij bewust
gebruik van de Romeinse voorliefde voor vechtsporters en liet hij – naar analogie met de
gebruiken van de arena – de grootste kampioenen tegen elkaar in het strijdperk treden, als
ware zij gladiatoren. Alexander en Helix waren daarbij als erkende periodoneikai voor de
hand liggende kandidaten. Het feit dat zij elkaars grootste rivalen waren, moet een extra
dimensie aan hun optreden gegeven hebben.
Mogelijk vonden dit soort duels een aantal maal achter elkaar plaats in de
maanden voorafgaand aan de grote festivals van Italië. Uit het hoofdstuk over de
geografische mobiliteit van de atleten is gebleken dat zij het post-Olympische jaar openden
met een festival in Tarentum (januari), waarna ze drie maanden de tijd hadden om zich voor
te bereiden op de Kapitolijnse spelen (mei). Een langdurig verblijf in Rome bood hun naast
uitgebreide trainingsfaciliteiten (zoals het stadion van Domitianus en de keizerlijke thermen)
ook de mogelijkheid om voor een groot publiek hun kunnen te laten zien en het nodige
prijzengeld op te strijken. Het ligt voor de hand om in het mozaïek uit de bar in Ostia een
herinnering aan een dergelijk gevecht te zien, aangezien de afgebeelde scène – in
tegenstelling tot een ander voorbeeld (zie onder) – geen specifieke verwijzingen naar een
189
Grieks festival bevat. Tegelijkertijd wordt duidelijk hoezeer ook atleten in de Severische
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Strasser (2004) 196-198. De gebezigde termen (ἀγῶνασ ποιεῖν, κζαι, κεάματα, ἀκροάματα) hebben in
zijn optiek geen relatie met de agonistiek, maar zijn de Griekse equivalenten van ludi facere,
spectacula/ludi en de diverse bijnummers van Romeinse spelen.
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Ibid. 200.
187
Zie Decker & Thuillier (2004) 234-241.
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Heliogabalus zou hiermee een traditie voorzetten die in de late republiek – in het kielzog van de
veroveringsoorlogen in het Griekse oosten – was ontstaan en waarbij elementen uit de Griekse
sportcultuur in het Romeinse volksvermaak werden geïntegreerd. Zo liet Pompeius in 55 v. Chr. tijdens
de inauguratie van zijn theater in diverse spelen Griekse atleten optreden en was Augustus verzot op de
door hemzelf georganiseerde gevechten tussen boksers van diverse pluimage. Zie voor de ontwikkeling
van dit type volksvermaak in Rome Gouw (2007) 71-107.
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In Ostia is tot op heden geen enkele agon geattesteerd. Vermoedelijk was de stad in dat opzicht
afhankelijk van Rome, zoals door Caldelli (1998) 247 is betoogd.
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periode in Rome en omgeving een sterrenstatus genoten. Net als gladiatoren en
wagenmenners figureren zij in de derde eeuw n.Chr rijkelijk op mozaïekvloeren, hetgeen een
duidelijke indicatie vormt voor het feit dat de Griekse atletiek in dit tijdvak definitief tot het
190
Romeinse volksvermaak was gaan behoren.
Herinnering aan topatleten
De periode tussen 150 en 250 n. Chr. was een absolute bloeiperiode voor de Griekse
atletiek. Onder de Severische keizers bereikte het aantal festivals dat jaarlijks werd
georganiseerd een hoogtepunt. Steden en weldoeners gaven grote bedragen uit aan
agonistische infrastructuur en prijzengelden. Vanuit Rome werden de belangen van de
atleten behartigd door de beroepsvereniging, die onder Antoninus Pius een nieuw
hoofdkwartier had betrokken nabij de Thermen van Trajanus. De populariteit van atleten
lijkt in deze periode geen grenzen te hebben gekend, getuige de uiteenlopende contexten
waarbinnen ze in het bronnenmateriaal opduiken. Op basis van de literaire, epigrafische en
archeologische bronnen is het mogelijk om het leven van atleten uit deze tijd in detail te
schetsen. Opmerkelijk is vooral het grote aantal mozaïeken waarop verscheidene topatleten
191
worden afgebeeld.
Recentelijk werd bijvoorbeeld bij opgravingen in Colonia Julia Nobilis, oftewel
Romeins Knossos, een villa uit de periode 190-220 n. Chr. blootgelegd die over eigen
badfaciliteiten beschikte. In één van de kamers werd een zwaar beschadigd mozaïek
aangetroffen, waarop met enige moeite de bovenlijven een tweetal mannenfiguren kunnen
worden ontwaard (zie afb. 4.5). Bovenaan was een inscriptie aangebracht, waarvan alleen
192
het laatste gedeelte is overgeleverd: *…+κλοσ ατορνίλοσ. Zeer waarschijnlijk bevat de
tekst de namen van wat naar alle waarschijnlijkheid twee atleten zijn geweest. Uit de lijst
met Olympische overwinnaars van Eusebius/Africanus is een zekere Satorninos bekend. Hij
won de stadionloop in het jaar 209 n.
Chr. en was afkomstig uit het
Kretenzische Gortyn, de hoofdstad van
de toenmalige provincie Creta et
193
Er bestaat, ondanks de
Cyrenaica.
lichte
naamsverschillen,
een
mogelijkheid dat deze Olympische
kampioen dezelfde persoon is als de
atleet die op het vloermozaïek wordt
weergegeven, maar erg waarschijnlijk
lijkt dit niet. Het weinige dat van de
afgebeelde figuren resteert, suggereert
dat het om boksers gaat en niet om Afb. 4.5 – Fragmentarisch overgeleverd mozaïek
sprinters. Hoe het ook zij, op dit met daarop de naam van de atleet Satornilos
mozaïek werd een contemporaine
190

Newby (2002) heeft dit concept (‘athletics as a spectacle’) in een artikel uitgewerkt en geeft
meerdere voorbeelden.
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De beroemdste voorbeelden hiervan stammen uit de Thermen van Caracalla in Rome, maar van deze
talrijke mozaïeken met atleten, trainers en officials is niet duidelijk of ze contemporain zijn met de bouw
van het badcomplex of van een latere datum (vierde eeuw n. Chr.) stammen. Daarom laat ik ze hier
buiten beschouwing. Zie hiervoor Insalaco (1989), Werner (1998) en Newby (2005) 62-63. Overigens is
150-250 n. Chr. ook de periode waarin agonistische motieven op grote schaal hun stempel drukken op
de muntslag. Zie hiervoor Harl (1987) 63-70 en Leschhorn (1998).
192
I.Cret. IV.28, Sweetman (2003) no. 12.
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Eusebius, ad Olympiade 247: ατορνίλοσ Κρὴσ Γορτφνιοσ ςτάδιον.
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atleet afgebeeld die een grote populariteit moet hebben genoten op Kreta en wellicht ver
daarbuiten.
In 1998 werd net buiten Pozzuoli, iets ten westen van Napels, een opmerkelijke
vondst gedaan. Bij opgravingen van een villacomplex ten noordoosten van de antieke stad
Puteoli werd een bijzonder goed geconserveerd vloermozaïek uit de derde eeuw n. Chr.
194
aangetroffen, waarop twee paar atleten staan afgebeeld (zie afb. 4.6). Het mozaïek is
uitgevoerd in zwart-wit en bevat naast de vier figuren ook een zogenaamde ‘prijstafelscène’, waarin zich overduidelijk een palmtak, prijzengeld en een voor de loting bestemde
195
urn laten herkennen.
De hoofdrolspelers moeten worden geïdentificeerd als
pankratiasten, aangezien ze geen van allen met de eerder gememoreerde caestus getooid
zijn. Bovendien worden ze met gebalde vuisten afgebeeld, een pose die karakteristiek is voor
beoefenaars van het pankration.

Afb. 4.6 – Het atletenmozaïek uit Puteoli, verwijzend naar de pankratiasten Aurelius Helix,
Aurelius Zotikos en Gaius Perelius Aurelius Alexander, Museo Archeologico dei Campi
Flegrei - Baia
Twee van de figuren dragen herkenbare namen. De meest linkse luistert naar de naam
‘(H)Elix’, terwijl de pankratiast uiterst rechts als ‘Alexander’ is aangeduid. Gezien de sterke
overeenkomsten met het eerder behandelde mozaïek uit Ostia, zowel qua iconografie als
wat betreft de datering, is er alle reden om de beide atleten gelijk te stellen aan de eerder
genoemde Aurelius Helix en Gaius Perelius Aurelius Alexander. Dit keer vechten zij echter
geen onderling duel uit, maar strijden elk tegen een andere opponent. Alexander neemt het
op tegen een zekere ‘Magira’, een naam die de keizerlijke favoriet Aurelius Zotikos in het
geheugen roept. Deze pankratiast uit Smyrna was een tijdgenoot van beide Olympische
kampioenen en werd volgens Cassius Dio ‘ὁ Μάγειροσ’ (‘de Kok’) genoemd, naar het beroep
van zijn vader. Naar verluidt bekleedde hij enige tijd de functie van cubicularius aan het hof.
194
Gialanella (2001) 599-608. Het mozaïek meet 6,90 bij 3,80 meter en bevindt zich momenteel in het
Museo Archeologico dei Campi Flegrei, gevestigd in het Castello di Baia nabij Napels.
195
Voor de iconografie van dit soort scènes, zie Rumscheid (2000) en Specht (2000). Voor een
beschrijving van de procedure rondom de loting, zie Golden (2004) 97, Lucianus, Hermotimos 40.
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Van Zotikos werd daarnaast beweerd dat hij een kortstondige liefdesaffaire zou hebben
196
beleefd met Heliogabalus en zelfs met de keizer zou zijn ‘getrouwd’. In dat kader heeft
Jean-Yves Strasser er op gewezen dat ‘Magira’, de vrouwelijke vorm van magirus, een
197
bewuste verwijzing moet zijn geweest naar de homoseksuele relatie tussen beiden.
Het is niet bekend wie de tegenstrever van Aurelius Helix is geweest. Ten gevolge
van een antieke reparatie aan het mozaïek is zijn naam helaas verloren gegaan.
Desalniettemin biedt het agonistische bronnenmateriaal wel de mogelijkheid tot enige
speculatie. Gezien de status van zijn overgebleven concurrenten ligt het voor de hand te
veronderstellen dat ook hij een talentvolle pankratiast moet zijn geweest, die in staat was
goed partij te bieden aan de beste vechters uit zijn tijd. Een aantal contemporaine atleten
voldoet aan een dergelijke profielschets. Één van de beste kandidaten is Lucius Silicius
Firmus Mandrogenes, een periodoneikes bij de knapen wiens Olympische overwinning
vermoedelijk uit het jaar 213 of (waarschijnlijker) 217 n. Chr. stamt en die ten tijde van
198
Heliogabalus’ heerschappij op de toppen van zijn sportieve kunnen moet zijn geweest.
Andere opties zijn de Xanthiër Marcus Aurelius Attikos Alexandros, eveneens Olympisch
kampioen ergens in het eerste kwart van de derde eeuw n. Chr., of de Alexandrijnse
pankratiast Aurelius Phoebammon (periodoneikes en winnaar in Olympia in het jaar 221 n.
199
Chr. en daarmee de opvolger van Mandrogenes).
De vraag rijst nu in welke context de afgebeelde scènes geplaatst dienen te
worden. Gaat het hier – net als bij het mozaïek uit Ostia – om de eerder gememoreerde
‘demonstratiewedstrijden’, of wordt hier verwezen naar gevechten die hebben
plaatsgevonden tijdens een officieel Grieks sportfestival? Voor die laatstgenoemde
mogelijkheid is op het mozaïek een aanwijzing te vinden. Boven de ‘prijstafel-scène’ bevindt
zich een zogenaamde tabula ansata, met daarop de inscriptie Iseo/Eusebia. De tweede term
lijkt een duidelijke verwijzing te zijn naar een wedstrijd die sinds 142 n. Chr. iedere vier jaar
in Puteoli werd gehouden, de Eusebeia. Na de dood van Hadrianus besloot zijn opvolger
Antoninus Pius de overleden keizer te eren met een sacrum certamen iselasticum, een heilig
kransfestival dat overwinnaars het recht gaf op een feestelijke intocht in hun vaderstad. Het
festival werd ingepast in het Italische wedstrijdcircuit en werd direct tot de meest
prestigieuze spelen gerekend, met als gevolg dat de beste atleten er deelnamen.
Dit moet ook gegolden hebben voor Aurelius Helix en Perelius Alexander, die
immers successen behaalden in de uitgebreide periodos en bijgevolg ook Puteoli moeten
hebben aangedaan. Helix was in 218 n. Chr. de eerste atleet die bij de Kapitolijnse spelen in
Rome zowel het worstelen als het pankration wist te winnen. In die blakende vorm moet hij
ongetwijfeld de voornaamste kanshebber zijn geweest om diezelfde onderdelen te winnen
bij de Eusebeia, een festival dat normaal gesproken nog geen maand later op het
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Zie verderop in dit hoofdstuk.
Strasser (2004) 205. Hij doet dit door Heliogabalus’ uitroep ‘concide Magire’ (SHA, Heliogabalus
10.5), gedaan bij het betreden van het ‘bruidsbed’, te koppelen aan een sterke seksuele connotatie en
die vervolgens te staven met parallellen. Naar de mening van Strasser, 207, ‘ … la mosaïque de
Pouzzoles, en surnommant Zôtikos non pas Magirus mais Magira, nous met donc, à notre avis, en prise
directe avec l’actualité sordide du règne d’ Élagabal’.
198
I.Magn. 199. Hij heeft zijn juniorentitel in Olympia derhalve behaald bij dezelfde gelegenheid als waar
Helix zich tot Olympisch kampioen bij de mannen kroonde. Zie voor Mandrogenes ook prosopographia
no. 73.
199
Alexandros: SEG 28.1247, Robert (1978) 290. Zie ook prosopographia no. 85. Deze atleet werd door
Jones (1998) 296-297 ook overwogen als zijnde de ‘Alexander’ van het mozaïek uit Ostia, al bestaat de
kans dat hij zijn Olympische overwinning niet in Elis, maar bij een regionale ‘spin-off’ heeft behaald.
Voor Phoebammon, zie P.Lond. 1243 en prosopographia no. 37.
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programma stond. Van Alexander kan alleen met zekerheid gezegd worden dat hij als
periodoneikes zeges heeft behaald in Griekenland, maar het lijkt gezien die prominente
status onwaarschijnlijk dat hij niet ook in Italië (en dus in Puteoli) actief is geweest. Van
Aurelius Zotikos zijn weliswaar geen sportieve prestaties overgeleverd, maar de wijze
waarop zijn plotselinge vertrek naar Rome wordt beschreven doet vermoeden dat ook hij als
201
beroepsatleet langs de belangrijkste festivalterreinen trok.
Speciaal voor de Eusebeia werd er in Puteoli een atletiekstadion aangelegd. Het
bevond zich in het noordwesten van de stad en was gelegen aan de via Domitiana, de
kustweg die rond de Baai van Neapolis liep en aansloot op de via Appia. Hoewel de
overblijfselen ervan al sinds het begin van de negentiende eeuw werden bestudeerd, kon
pas na uitvoerig archeologisch onderzoek in de jaren 1986-1988 met zekerheid de exacte
omvang van het complex worden vastgesteld. De afmetingen bedroegen 270 bij 70 meter en
daarmee behoorde het stadion van Puteoli tot de grotere in zijn soort. Het is niet bekend
hoeveel toeschouwers het kon herbergen, maar afgaande op vergelijkbare stadia in Rome,
202
Athene en Aphrodisias moet de capaciteit ten minste 30.000 hebben bedragen.
Het is in grote lijnen duidelijk hoe het stadion eruit heeft gezien. Dit is te danken
aan de bloeiende glasindustrie waarover Puteoli in de keizertijd beschikte. Gedurende de
vierde eeuw n. Chr. werden er op grote schaal bolvormige flesjes geproduceerd waarop een
tweedimensionale weergave van de antieke stad gegraveerd is. Het lijkt erop dat dit type
glaswerk als souvenir werd verkocht aan de vele vreemdelingen die Puteoli aandeden. In
203
totaal zijn acht exemplaren (deels) bewaard gebleven. Op elk van de overgeleverde flesjes
valt – naast een veelvoud aan openbare gebouwen, tempels en havenfaciliteiten – een
monumentale structuur te ontwaren waarboven de tekst STADIV(m) is aangebracht (zie afb.
4.7). Opvallend is dat de situering op de voorstelling overeenstemt met de daadwerkelijke
ligging in het noordwesten van de stad.

Afb. 4.7 – Stadsgezicht van Puteoli, zoals afgebeeld op glasflesjes uit de vierde eeuw n.
Chr. Het antieke stadion wordt linksboven vermeld
Het gebouw doet met zijn vele bogen sterk denken aan het stadium Domitiani en
vergelijkbare stadia uit de keizertijd. Net als op het Marsveld in Rome wordt het ene
200

Voor de exacte data van de wedstrijdkalender, zie hoofdstuk twee.
Cassius Dio 80.16.2: ἐξαίφνθσ ἐκ τῶν ἀγϊνων ἀναρπαςκεὶσ ἀνιχκθ τε ἐσ τὴν ῾Ρϊμθν ὑπὸ πομπσ
ἀπλζτου.
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Camodeca (2002) 148-161. De overblijfselen van het stadion zijn recentelijk (oktober 2008)
opengesteld voor het publiek, terwijl nieuwe opgravingen gepland staan om het complex in zijn geheel
vrij te leggen.
203
De flesjes zijn gepubliceerd door Ostrow (1979), non vidi. Ik baseer mij op Künzl (1990) en De Waele
(2000), wier bevindingen sterk leunen op dit eerstgenoemde werk.
201
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uiteinde van het stadion afgesloten door een U-vormige sphendoné, terwijl aan de andere
zijde een groots entreegebouw annex pronkfaçade zichtbaar is. Ook zijn overduidelijk de
uitstekende masten te zien waaraan de overkapping (velarium) was bevestigd. Tijdens de
meest recente opgravingen zijn sporen van deze constructie aan het licht gekomen. Daarbij
werd ook geconcludeerd dat de tribunes op gewelven rustten en dat de toeschouwers via
gangenstelsels (vomitoria) naar hun plaatsen werden geleid, iets dat op het antieke
stadsgezicht niet valt waar te nemen maar van tal van andere stadia in de Griekse wereld
204
bekend is.
Mogelijkerwijs valt het ontwerp van dit stadion in
verband te brengen met een unieke vondst die enkele
decennia geleden gedaan werd in de Villa Adriana in Tivoli.
Daar werd bij veldwerk een marmeren schaalmodel (zie afb.
4.8) aangetroffen dat een aantal overeenkomstige
205
Er is sinds de
architectonische elementen bevat.
ontdekking druk gespeculeerd over de vraag waar het model
voor diende. Ging het om een door Hadrianus zelf ontworpen
stadioncomplex dat ergens op het uitgestrekte villaterrein
moest gaan verrijzen? Of moet de voorgenomen nieuwbouw
elders gezocht worden, bijvoorbeeld in één van de vele
steden waar door de keizer een nieuw festival werd
ingesteld? Is het wellicht mogelijk dat het initiatief tot het
Afb. 4.8 – Marmeren
instellen van een ἀγϊν in Puteoli oorspronkelijk van
schaalmodel van een Grieks
Hadrianus uitging en dat diens vergevorderde plannen
stadioncomplex, Villa
(inclusief het stadion) na zijn dood – in licht aangepaste vorm
Adriani
– door Antoninus Pius werden overgenomen? Dit zou een
mogelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat de nieuwe keizer erin slaagde om in
betrekkelijk korte tijd een uitgebreide agonistische infrastructuur aan te leggen in de stad
206
waar zijn voorganger enige tijd begraven lag.
Op basis van de vindplaats en enige mate van common sense lijkt het
vanzelfsprekend om de op het mozaïek afgebeelde scènes in het stadion van Puteoli te
situeren, tijdens een niet nader gespecificeerde editie van de Eusebeia (in 218 n. Chr.?). De
inscriptie Iseo/Eusebia is echter niet zonder problemen en voor meerdere interpretaties
vatbaar. Giuseppe Camodeca heeft verondersteld dat hierin wordt gezinspeeld op een
bijzondere viering van het festival, dat voor één keer niet in het stadion maar in het Iseum
207
van de stad werd gehouden. Michel-Yves Perrin koppelt de tekst los van de agonistische
context en ziet er een reguliere wijding in: ‘ne faut-il pas plutôt voir là une dédicace
208
d’Eusebia à Is(a)eus?’. Wellicht is dit de meest plausibele verklaring voor de achtergrond
204
Naast het best bewaarde antieke voorbeeld, in Aphrodisias (Carië), is dit heden ten dage ook nog
goed waarneembaar in bijvoorbeeld het monumentale stadion van Perge (Pamphylië).
205
Charles-Gaffiot & Lavagne (1999) 187. Zo ging de constructie van het schaalmodel eveneens uit van
gewelven en vomitoria en beschikte het ook over enerzijds een entreegebouw en anderzijds een
sphendoné. Voor de architectuur van stadia uit de keizertijd en hun ontwikkeling, zie Welch (1998).
206
De Eusebeia vonden voor het eerst plaats in de zomer van het jaar 142 n. Chr., minder dan vier jaar
na de dood van Hadrianus. Naast een stadion zullen er in Puteoli ook trainingsfaciliteiten voor de atleten
en een voorziening voor de wagenrennen moeten zijn aangelegd.
207
Camodeca (2002) 175. Hij volgt hiermee de interpretatie van Gialanella (2001) 599-608, door wie het
mozaïek is gepubliceerd. Ik zie echter niet in waarom – indien het stadion niet beschikbaar was – juist
voor dit complex zou zijn gekozen, terwijl elders in de stad meer geschikte sport- en (amfi)theaterfaciliteiten voorhanden waren dan het Isis-heiligdom.
208
AE (2001) no. 845, 261.
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van de inscriptie. Dit neemt mijns inziens echter niet weg dat de afgebeelde scènes een
herinnering moeten zijn aan gevechten die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden in Puteoli.
Op basis van de ‘prijstafel-scène’, die duidt op concrete prijzen, lijkt het logisch te
veronderstellen dat duidelijk op de context van de Eusebeia en het speciaal daarvoor
geconstrueerde stadion wordt gezinspeeld.
Het mozaïek met de twee vechtersparen biedt mijns inziens ten slotte nog een
aanknopingspunt voor de afloop van de afgebeelde gevechten. De aanwezigheid van een
kleine palmtak bij diens naam kan niets anders impliceren dan dat Aurelius Helix uiteindelijk
de eindzege in het toernooi heeft weten te behalen. Na zich in de halve finale van zijn
naamloos gebleven tegenstander te hebben ontdaan, zal hij in de eindstrijd ofwel met
Aurelius Zotikos hebben afgerekend dan wel met zijn ‘eeuwige rivaal’ Alexander. Helix zal
echter nauwelijks tijd hebben gehad om van dit succes in Puteoli te genieten. Het
eerstvolgende festival diende zich korte tijd later weer aan en bood zijn tegenstrevers weer
volop kans om hem als de beste te onttronen.
Kameraadschap
Ondanks de vaak hevige rivaliteit in het stadion lijkt er daarbuiten tussen de atleten toch ook
een sfeer van kameraadschap te hebben bestaan. Dit hoeft geen verwondering te wekken,
aangezien zij als lid van een niet alledaagse beroepsgroep identieke levens leidden en
gedurende het jaar op elkaar aangewezen zullen zijn geweest. Hun sociale contacten
moeten zich grotendeels binnen de atletenvereniging hebben afgespeeld, omdat ze vaak
maanden of zelfs jaren achtereen van huis waren en dan praktisch alleen in het gezelschap
209
van andere atleten verkeerden. Buiten de wedstrijden om zal het competitie-element dan
ook een ondergeschikte rol hebben gespeeld en was men op de eerste plaats collega,
trainingspartner en bovenal reisgenoot. Iedereen trok immers voortdurend langs dezelfde
bestemmingen. In logistiek opzicht zal een onderlinge samenwerking ook onontbeerlijk
geweest zijn. De vervoersmogelijkheden waren veel minder ruim dan tegenwoordig en met
name de beperkingen van het antieke scheepvaartverkeer zullen atleten genoopt hebben tot
210
Daarnaast zullen ze elkaar in de voorbereiding op festivals ook
gezamenlijk reizen.
lichamelijk fit en scherp gehouden hebben.
Uitingen van een dergelijk corps d’esprit kunnen slechts incidenteel in het
211
bronnenmateriaal worden waargenomen. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de
wijze waarop er in tijden van tegenspoed door atleten werd gereageerd. Net als bij de
talloze andere collegia uit de keizertijd moet ook de atletenvereniging een voorname rol
212
hebben gespeeld in de begrafenissen van haar leden. Het kwam namelijk regelmatig voor
dat een atleet onderweg of tijdens een festival om het leven kwam, ver van huis en meestal
zonder de mogelijkheid om in het bijzijn van familie en vrienden in de vaderstad ter aarde
213
besteld te worden. De taak een waardige uitvaart te verzorgen, moet in zulke gevallen aan
209
De meest doorgewinterde career athletes zullen slechts enkele malen per Olympiade hun vaderstad
hebben aangedaan. Dit was ook de reden dat bijvoorbeeld een atleet uit Hermoupolis zijn pasgeboren
zoon Hellanikos onderbracht bij pleegouders in Ephese (zie hoofdstuk twee, noot 50).
210
Zoals in hoofdstuk twee betoogd, vallen er voor het gezamenlijk reizen van atleten geen harde
bewijzen aan te voeren. De aanwezigheid van de voltallige Alexandrijnse tak van de atletenvereniging bij
de Sebasta (IG XIV 747, r. 1-2) wekt evenwel de indruk dat zij gezamenlijk vanuit Egypte naar het festival
in Neapolis zijn gereisd, iets wat uit praktische overwegingen ook zeer voor de hand ligt.
211
Helaas zijn er geen reisverslagen van atleten overgeleverd of andere bronnen waarin hun onderlinge
omgang expliciet vanuit hun perspectief beschreven wordt.
212
Voor een overzicht van de funeraire activiteiten van collegia, zie Van Nijf (1997) 31-69.
213
De worstelaar Marcus Aurelius Artemidoros uit Saittai (no. 81) stierf bijvoorbeeld tijdens zijn
deelname aan de Sebasta in Neapolis en kreeg in die stad een grafmonument. Eenzelfde eerbetoon viel
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de mede-atleten zijn toegevallen. Overigens werd er ook vanuit de keizerlijke overheid
aandacht geschonken ten aanzien van dit punt. In een niet geheel duidelijke briefpassage
drong Hadrianus er bij de steden in het Griekse oosten bijvoorbeeld op aan om gestorven
214
atleten (alsmede musici) kosteloos te laten begraven.
Hoe zo’n uitvaart er in de praktijk aan toeging, kan worden opgemaakt uit een ereinscriptie die in Pergamon (of in de naburige havenstad Elaea) werd opgericht ter
215
nagedachtenis aan de vroeggestorven worstelaar Marcus Alfidios.
Hij was een
veelbelovende atleet die op een zeker moment in de eerste eeuw n. Chr. al enkele festivals
uit de periodos gewonnen had en zich volgens de in het eredocument geuite verwachting
216
spoedig tot periodoneikes zou kronen. Alfidios kon die hooggespannen verwachtingen
echter niet inlossen, omdat hij om het leven kwam tijdens de Sebasta in Neapolis. Zijn
plotselinge dood leidde tot grote droefenis onder de aanwezige atleten en trainers, een
sentiment dat wordt weerspiegeld in het troostdecreet dat zij lieten uitgaan naar zijn
vaderstad. Daarin wordt getuigenis afgelegd van de bedrukte stemming die er bij alle
betrokkenen heerste na het overlijden van Alfidios. Het document maakt ook melding van
zijn begrafenis en vermeldt dat alle atleten zich spontaan (αὐτοκζλευςτοι) en eensgezind
(ὁμοκυμαδόν) aansloten bij de uitvaartstoet en hem, ‘jammerend alsof het een verwant
217
betrof’ , naar zijn laatste rustplaats begeleidden. Als eerbetoon werd zijn lichaam daarbij
gedragen door de meest prominente hieroneikai. Na afloop hield de atletenvereniging van
heilige kranswinnaars een bijeenkomst waarin besloten werd om Alfidios met gouden
kransen, geschilderde portretten en standbeelden te gedenken, alsmede een ere-inscriptie
voor hem op te richten.
Een vergelijkbare sfeer van oprecht verdriet over de dood van een jonggestorven
atleet wordt beschreven door Dio Chrysostomos. Zoals elders gememoreerd, bracht hij in
218
het jaar 74 n. Chr. een bezoek aan Neapolis om de Sebasta bij te wonen. In het plaatselijke
gymnasion raakte hij aan de praat met een omstander, de trainer van een jonge pankratiast,
die hem vertelde dat drie dagen tevoren de illustere bokser Melankomas begraven was.
Hoewel hij zelf geen directe band met de overledene had, liet zijn gesprekspartner hem
weten net als alle andere aanwezigen diepbedroefd geweest te zijn toen hij het trieste
219
Eenzelfde
nieuws van het overlijden vernam. Zijn relaas eindigt zelfs met tranen.
Marcus Tullius *…+, een bokser uit Apamea (no. 103), na zijn vroegtijdige dood ten deel in Athene. De
vechtsporter Demophilos (vaderstad onbekend) overleed tijdens de Nemeïsche spelen (SEG 53.298bis).
De Alexandrijnse bokser Agathos Daimon (no. 16) stierf tijdens de Olympische spelen en kreeg een
laatste rustplaats in de nabijheid van Olympia.
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Petzl & Schwertheim (2006) 12, r. 48-49: τοῖσ δὲ ἀποκνῄςκουςιν ἀκλθταῖσ καὶ μουςικοῖσ, οἳ τὸν ὅλον
βίον διατελοῦςιν ἀποδθμοῦντεσ φιλάνκρωπόν ἐςτιν ἀνεῖςκαι τὰ τζλθ τὰ ἐπὶ ταῖσ ταφαῖσ. De
betreffende passage laat zich op meerdere manieren interpreteren, maar waarschijnlijk werd bedoeld
dat de stad waarin een atleet overleed geacht werd hem vrij van kosten te begraven.
215
De tekst is van uitvoerig commentaar voorzien door Bean (1965) 588-593 en later nogmaals
onderwerp van discussie geweest bij Robert (1968a) 406-417. Zie voor deze atleet ook prosopographia
no. 75.
216
Bean (1965) no. 2, r. 10-15: καὶ κατὰ πρᾶξιν μθδέποτε χείρων μθδενοσ ἐλεγχκναι ἐναγωνιηόμενοσ
τι περιόδωι, καὶ τοὺσ μὲν ἤδθ ενεικθκὼσ αὐτσ, ἀγῶνασ, οὓσ δὲ τὰ μάλιςτα ἐλπιηόμενοσ ὑπὸ τοῦ
βαςκάνου δαίμονοσ μεςολαβθκεὶσ.
217
Ibid., r.37-39: καὶ κατοδυράμενοι ὡσ οἰκεῖον ἅπαντεσ προέπεμψαν τὴν τελευταίαν.
218
Dio Chrysostomos, Orationes 28.1: κατὰ κζαν τοῦ ἀγῶνοσ.
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Ibid. 28.11: ὁ δὲ ἄνκρωποσ τοιοῦτοσ ἦν ὥςτε πάντασ ἐπ᾽ αὐτῷ λυπεῖςκαι τοὺσ ἐπιςταμζνουσ ἐκεῖνον.
Er bestaat nog altijd discussie over de vraag of Melankomas werkelijk bestaan heeft of dat hij aan de
creatieve geest van Chrysostomos ontsproten is. Zie hiervoor Poliakoff (1987b) 517-518. Hoe het ook zij,
die kwestie van historiciteit doet mijns inziens niets af aan het feit dat zijn beschrijving van de
onderlinge verhoudingen binnen het atletenmetier in grote lijnen op de werkelijkheid gestoeld is. Deze
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sentiment viel aan te treffen bij de festivalofficial die de lijkrede bij het graf van Melankomas
uitsprak. Naar eigen zeggen was zijn verdriet niet alleen groter dan dat van menig ander
vanwege de functie die hij uitoefende, maar vooral omdat de overledene meer dan wie ook
220
een persoonlijke vriend van hem was geweest.
Het bovengeschetste bronnenmateriaal wekt sterk de indruk dat de wereld van de
Griekse beroepsatletiek klein moet zijn geweest, waarbij men elkaar goed kende en waarin
vriendschappen bloeiden. Melankomas werd op zijn sterfbed bijvoorbeeld bijgestaan door
221
een collega en een jeugdvriend, de pankratiast Athenodoros. Een naamloos gebleven
vijfkamper uit Klein-Azië, die op 24-jarige leeftijd stierf tijdens de Ephesea in Ephese, werd
middels een standbeeld geëerd door zijn medepentatleet Marcus Claudius Menandros en
door de atleten tegen wie hij eerder in de categorie der jongelingen was uitgekomen (τῶν
222
ἀνταγωνιςτῶν αὐτοῦ τὸν ἀγζνειον ἀγωνιηομζνου). In Augusta Traiana (Thracië) liet de
hardloper Aurelius Menandros eveneens een beeld oprichten, in dit geval voor zijn collega
223
(ςφντροφοσ) en Olympisch kampioen Aurelius Fronton.
De Griekse atletiek werd bij uitstek gekenmerkt door een piramidestructuur met
een zeer brede basis en een smalle top. Op lokaal niveau floreerde de ‘breedtesport’ als
belangrijk onderdeel van de aristocratische opvoeding en vrijetijdsbesteding. Zoals eerder
dit hoofdstuk is betoogd, maakten echter weinig jonge atleten de overstap naar het
internationale niveau. Uit hun midden zette een nog kleiner aantal hun carrière ook in de
mannencategorie voort. Slechts een beperkt deel van de totale atletenpopulatie was
daadwerkelijk constant onderweg en reisde geregeld over grote afstanden van festival naar
festival. Zij waren de werkelijke professionals die tezamen de atletische beroepsgroep
vormden. In mijn optiek moet dit gezelschap uit niet meer dan enkele honderden personen
(atleten, trainers, officials) hebben bestaan.
Die getalsmatige verhoudingen laten zich ook terugzien in het weinige
bronnenmateriaal dat melding maakt van de numerieke participatie in de verschillende
sportfestivals. Nigel Crowther heeft in een artikel aangetoond dat de deelnemersaantallen
bij spelen met een regionale en lokale betekenis vele malen hoger lagen dan die bij de
224
vooraanstaande kransspelen. Waar zich bij een festival in Xanthos (Lycië) op een zeker
moment in de keizertijd alleen al tussen de 257 en 512 worstelaars inschreven, zullen er aan
de grote wedstrijden hoogstwaarschijnlijk niet meer dan enkele tientallen atleten hebben
225
deelgenomen. Ogenschijnlijk is dit in tegenspraak met de grote aantrekkingskracht die
prominente wedstrijden uitoefenden op atleten uit de gehele Griekse wereld. Maar juist dat
grote aanzien zorgde ervoor dat er vaak maar relatief weinig deelnemers aan de start
verschenen. Zeker, het was de droom van iedere atleet om ooit een belangrijk kransfestival
te winnen, maar velen waren realistisch genoeg om te beseffen dat dit alleen voor de besten
onder hen was weggelegd. Alvorens veel tijd en geld te investeren in een reis naar een
prestigieus kransfestival zal men te allen tijde een inschatting gemaakt hebben van de te

vertoont namelijk vele overeenkomsten met de wijze waarop er door collega’s en trainers op de dood
van Marcus Alfidios werd gereageerd.
220
Ibid. 29.1: οὐ γὰρ μόνον διὰ τὴν ἀρχὴν ἣν ἔχω μᾶλλον ἑτζρου μοι τῶν πολιτῶν οἰκεῖον τὸ
ςυμβεβθκόσ, ἀλλὰ καὶ ἰδίᾳ μοι φίλοσ ἦν Μελαγκόμασ ὑπὲρ ἅπαντασ.
221
Ibid. 28.10: οὕτω δὲ ςφόδρα φιλότιμοσ ὑπρχεν ὥςτε καὶ ὅτε ἀπζκνθςκεν ᾽Ακθνοδϊρου τοῦ
πανκρατιαςτοῦ, φίλου ὄντοσ ἀπὸ παιδόσ … . Athenodoros is nergens elders geattesteerd.
222
I.Eph. 2072, r. 21. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 2.
223
IGBR III, 2, no. 1574, r. 9-12: Αὐρ. Μζνανδροσ Μενάνδρου ὁ καὶ Κότο(σ) ἐκ τῶν ἰδίων, τὸν ἀκλιτθν καὶ
ςφντροφον. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 33.
224
Crowther (1993) 39-52.
225
TAM 2.301 (= IGR 3.623).
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verwachten concurrentie. De kans op sportief succes was in theorie altijd aanwezig, maar
226
slonk zienderogen wanneer bekend was dat een bekende topatleet zou deelnemen.
Dit leidde er menigmaal toe dat zo’n grote kampioen de overwinning letterlijk in de
schoot geworpen kreeg, omdat er geen tegenstanders kwamen opdagen of deze zich kort
voor de start terugtrokken. Sommige catalogi maken hier melding van, waaronder het
eredocument voor de pankratiast Marcus Aurelius Asklepiades uit Alexandrië. Zijn tweede
zege in de ‘westelijke tour’ kwam tot stand doordat geen van de ingeschreven opponenten
het uiteindelijk tegen hem durfde op te nemen. Zulke overwinningen werden aanvankelijk
ἀκονιτί (‘zonder stof’) genoemd, omdat er geen daadwerkelijke strijd aan ten grondslag had
227
gelegen. Ze bieden tevens een inkijk in de atletische ideologie. Met hun opgave gaven de
andere atleten impliciet toe dat zij hun meerdere erkenden in de uiteindelijke winnaar, maar
zonder daarbij de schande van een directe nederlaag te hoeven ondergaan. Evenals atleten
die een ‘onbeslist’ in een finale als een overwinning beschouwden, werd in dit geval het
eigen falen in neutrale termen gedefinieerd. Gezien het feit dat verschillende topatleten in
de keizertijd een bepaalde discipline gedurende langere tijd domineerden, moeten
228
overwinningen op basis van akoniti geregeld zijn voorgekomen bij de grote kransfestivals.
Van een status als hoog aangeschreven festival moet dan ook eerder een
ontmoedigende dan een stimulerende werking zijn uitgegaan op het aantal inschrijvingen.
Voor veel van de ‘mindere goden’ zal de logistieke en competitieve drempel simpelweg te
hoog geweest zijn om op regelmatige basis in heilige kransspelen te participeren. Zij richten
zich hoofdzakelijk op wedstrijden met een lokale of hoogstens regionale uitstraling. Deze
trokken dientengevolge veel meer deelnemers, ook al omdat er een grote instroom
plaatsvond vanuit de wijdvertakte plaatselijke gymnasia. Een uitzondering werd gevormd
door de Olympische spelen. Eenmaal per vier jaar verzamelde de agonistische gemeenschap
zich gedurende een maand in Olympia. De vaste kern van de Griekse beroepsatletiek werd
daar aangevuld met een groot aantal andere atleten, die deze bijzondere gelegenheid
aangrepen om zich met de besten van hun tijd te meten. De Olympische spelen konden als
oudste en meest prestigieuze festival rekenen op een omvangrijker deelnemersveld dan dat
van de andere vooraanstaande kransspelen. Desalniettemin neemt Crowther aan dat hun
aantal per Olympiade tussen de 120 en 180 schommelde, waarbij de loopnummers verreweg
de meeste deelnemers trokken en elk van de vechtsporten normaal gesproken niet meer
229
dan twaalf inschrijvingen zouden hebben gekend.
226
De tegenstanders van de worstelaar Tiberius Claudius Marcianus uit Antiochië gaven naar verluidt
direct op toen hij zich voor de wedstrijd ontkleedde (ὃν ἀποδυςάμενον παρῃτι*ςα+ντο οἱ
ἀντ*αγ+ωνιςταί).
227
Suda, s.v. ἀκονιτί: χωρὶσ κόνεωσ. ἄνευ ἀγῶνοσ καὶ μάχθσ: ἢ εὐμαρῶσ, ἀπὸ μεταφορᾶσ τῶν ἀκλθτῶν
τῶν οὕτωσ εὐμαρῶσ περιγινομένων ὥςτε μθδὲ κονίςαςκαι. Oorspronkelijk had de term alleen
betrekking op worstelaars en pankratiasten, maar later onderging deze – net als veel van de
agonistische eretitels – een verruiming. Er bestonden later overigens ook andere formuleringen die
uitdrukten dat een atleet had weten te winnen zonder strijd te leveren: ἀμαχει, μόνοσ παροδεφςασ,
μετὰ τὴν ἀπογρακὴν ςτιςασ τοὺσ ἀνταγωνιςτάσ (en varianten hierop, e.g. μετὰ Β´ κλρον, ἐξ ἀρχσ). Zie
hiervoor Brunet (1998) 128-135.
228
Hoewel hiervan slechts een paar concrete voorbeelden uit de keizertijd bekend zijn, wil dat mijns
inziens niet zeggen dat het mechanisme als zodanig niet op grote schaal voorkwam. Lang niet iedere
succesvolle atleet zal namelijk vol trots melding hebben willen maken van overwinningen waarvoor
feitelijk geen strijd was geleverd en die in de optiek van de winaars weinig eervol waren, al is het
mogelijk dat zij er juist wel eer in schiepen dat hun tegenstanders bij voorbaat al opgaven. Maar in dat
laatste geval zou verwacht mogen worden dat er meer attestaties van dergelijke walk-overs zouden zijn
overgeleverd. Contra Brunet (1998) 129.
229
Crowther (1993) 49. Zoals door hem terecht wordt opgemerkt, laten dergelijke deelnemersaantallen
zich goed vergelijken met die van de eerste moderne Olympische spelen in Athene (1896), waarbij in
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‘De Milesische reus’, ‘de Sproeier’ en ‘de Kameel’. Bijnamen van atleten
‘Glykon van Pergamon, de glorie van Klein-Azië,
de bliksemschicht van het pankration, de breedvoetige,
de nieuwe Atlas, is heengegaan; ze zijn vergankelijk gebleken,
die onverslagen handen, en Hades, die alles overwint,
heeft hem gevloerd, hij die nooit eerder in Italië,
230

Griekenland of Asia werd neergeworpen’.

(Anthologia Palatina 7.692)
Antieke atleten genoten evenzeer een sterrenstatus als veel van hun hedendaagse
tegenhangers. Na overwinningen in grote spelen vielen roem en rijkdom hun ten deel. Door
hun trotse vadersteden werden ze beloond met geldpremies, pensioenen en allerhande
eerbewijzen. Hun snelheid, kracht en fysieke schoonheid werden bejubeld en hun prestaties
231
Hun monumenten en standbeelden hadden een
bezongen in poëzie en literatuur.
232
prominente plaats in het antieke straatbeeld. Hun beeltenissen prijkten daarnaast op
olielampjes, drinkbekers en mozaïeken – om maar enkele vormen van antieke
233
Olympische kampioenen werden tot stof voor heroïsche
merchandising te noemen.
verhalen, die overal – van Rome tot Antiochië en van Alexandrië tot Nikomedia – op
eenieders lippen lagen en die, in sommige gevallen, in enkele decennia konden uitgroeien
tot legenden.
Hun populariteit blijkt ook uit een verschijnsel dat op het eerste gezicht een
kenmerkend uitvloeisel van de moderne sportcultuur lijkt te zijn, namelijk het toekennen
234
van bijnamen. Epitheta als ‘the Dutch Windmill’ (Bep van Klaveren), ‘de Kannibaal’ (Eddy
Merckx), ‘de Kromme’ (Willem van Hanegem), ‘der Bomber’ (Gerd Müller), ‘His Royal Airness’
(Michael Jordan) en ‘Pistol Pete’ (Pete Sampras) staan in het collectieve geheugen gegrift en
zijn vaak op zichzelf al voldoende om de sportpersoonlijkheden in kwestie mee aan te
duiden.
Bijnamen beperken zich uiteraard niet alleen tot de sport, maar zijn universeel en
van alle tijden. Ze kunnen worden beschouwd als ‘een niet-officiële benaming (ter
vervanging van, of als aanvulling op iemands werkelijke naam), die gebaseerd is op afkomst,
beroep, gedrag en/of fysieke eigenaardigheden, met een positieve, neutrale of pejoratieve
235
connotatie, en die bedoeld is om onderscheid te maken tussen verschillende personen’. In
totaal 176 deelnemers uit slechts twaalf landen aan de start verschenen. Zie voor deze gegevens
http://www.sports-reference.com/olympics/summer.
230
Γλφκων, τὸ Περγαμθνὸν ᾽Αςίδι κλζοσ ὁ παμμάχων κεραυνόσ, ὁ πλατὺσ πόδασ, ὁ καινὸσ ῎Ατλασ, αἵ τ᾽
ἀνίκατοι χζρεσ ἔρροντι. τὸν δὲ πρόςκεν οὔτ᾽ ἐν ᾽Ιταλοῖσ οὐκ᾽ λλάδι προωςτόν οὔτ᾽ ἐν ᾽Αςίδι, ὁ πάντα
νικῶν ᾽Αΐδθσ ἀνζτραπεν. In de laatste regels van het epigram wordt gezinspeeld op het feit dat zowel
het pankration als het worstelen konden worden beslist door de tegenstander met rug en/of schouders
op de grond te drukken.
231
E.g. Horatius, Epistulae 1.1.30-31, Tacitus, Dialogus de oratoribus 10.5, Juvenalis, Satiren 6.352-355.
232
Van Nijf (1999) 191: ‘ … the large numbers of agonistic inscriptions throughout Asia Minor suggest
that athletic victory was one of the most powerful and widespread images around’.
233
Zie bijvoorbeeld de diverse bijdragen in Köhne & Ewigleben (2000).
234
Zie Kennedy (2006) 387-422 voor een analyse van het begrip ‘bijnaam’ in relatie tot de hedendaagse
sport.
235
De definitie is door mijzelf opgesteld op basis van diverse bronnen.
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dat opzicht is hun functie in meer dan tweeduizend jaar nauwelijks veranderd. Of het nu
gaat om dorpsgemeenschappen uit de negentiende eeuw of die uit Romeins Egypte, in
samenlevingen waarin het aantal namen beperkt is en waarin het gebruikelijk is om kinderen
naar familieleden te vernoemen zijn bijnamen noodzakelijk om een individu te kunnen
236
identificeren. Gelijkluidende namen vroegen ook in de Griekse atletiek menigmaal om een
nadere differentiatie. Zo onderscheidde Marcus Aurelius Asklepiades, een zeer succesvolle
pankratiast uit het einde van de tweede eeuw n. Chr., zich door middel van de toevoeging
‘Hermodoros’ bijvoorbeeld van een naam-, plaats- én tijdgenoot, die in dezelfde periode
237
tweevoudig Olympisch worstelkampioen werd.
Antieke machthebbers werden gedurende hun leven met een veelvoud aan
bijnamen getooid. De voorbeelden uit de hellenistische en Romeinse periode zijn talrijk. Het
loont de moeite er enkele van de meest bekende te noemen. De generaal en latere koning
Antigonos I (382-301 v. Chr.) werd, vanwege een overduidelijke fysieke beperking, ‘de
Eenogige’ (Μονόφκαλμοσ) genoemd. Zijn zoon, Demetrios I (337-283 v. Chr.), kreeg
vanwege zijn militaire overwinningen de bijnaam ‘de Stedendwinger’ (Πολιορκθτισ)
opgespeld. Ptolemaeus VIII (182-116 v. Chr.) ging bij de bevolking van Egypte – om minder
238
vleiende redenen – door het leven als ‘Buikje’ (Φφςκων).
Romeinse keizers verwierven op nog grotere schaal een bonte verzameling van
bijnamen, die in sommige gevallen zelfs een blijvend karakter hadden en de gebruikelijke
239
benaming werden om de betreffende imperator mee aan te duiden. Het beste voorbeeld
wordt gevormd door Caligula (‘Laarsje’), die zo genoemd werd omdat hij zijn jonge jaren in
een legerkamp in Germanië doorbracht
en daar pleegde rond te stappen in
240
Keizer Caracalla kreeg op vergelijkbare wijze zijn naam, omdat die
soldatenlaarzen.
241
verwees naar het type Keltische mantel (caracallus) dat hij gewoon was te dragen. Andere
bijnamen waren spottend of juist flatteus van aard. Augustus werd – naar analogie met
Apollo – volgens Philo Judaeus ‘de Kwaadafweerder’ (Ἀλεξίκακοσ) genoemd, terwijl
Vespasianus door de inwoners van Alexandrië vanwege zijn gierigheid steevast als ‘de
242
Haringboer’ (κυβιοςάκτθσ) werd betiteld. Met name Tiberius moest het op het gebied
van spotnamen ontgelden. Zo werd zijn officiële naam Tiberius Claudius Nero vanwege zijn
vermeende drankzucht omgevormd tot Biberius (‘Drankorgel’), Caldius (‘Heethoofd’) Mero
(‘Puur’). Zijn verblijf op Capri en de scabreuze activiteiten die hij daar ontplooide, leverden
243
hem de bijnaam ‘Vieze Bok’ (Caprineus) op. Trajanus werd ‘Muurbloem’ (herba parietina)
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Hobson (1989) 168. Volgens Pausanias (5.21.12) stonden vooral de Alexandrijnen bekend om hun
bijnamen. Cf. Athenaeus, Deipnosophistae VI.242 voor het gebruik van bijnamen onder Grieken.
237
Zie prosopographia nos. 82 (Asklepiades) en 83 (Asklepiades alias Hermodoros). Er zullen in deze
periode nog talloze anderen geweest zijn met de naam Marcus Aurelius Asklepiades, waardoor het vaak
moeilijk is om een (epigrafische) getuigenis met zekerheid te koppelen aan een specifieke persoon. Dit
speelt bijvoorbeeld ook rond de Egyptische vechtsporter Marcus Aurelius Ammonios (no. 79). Enkele
fragmentarische inscripties maken eveneens melding van een ‘Ammonios’ met overwinningen in heilige
kransspelen, maar het valt niet uit te maken of we hier met dezelfde atleet van doen hebben of dat er
een collega met een gelijkluidende naam geattesteerd is. Deze problematiek is aangestipt door DrewBear (1991).
238
Overigens is de gewoonte om de Ptolemaeïsche koningen te ‘nummeren’ een moderne uitvinding. De
Grieken maakten het onderscheid juist op basis van hun bijnamen.
239
Bruun (2003) 69-98 gaat uitvoerig in op deze thematiek in en geeft daarbij vele voorbeelden.
240
Seneca, De constantia sapientis 18.4, Tacitus, Annales 1.41, 1.69, Suetonius, Caligula 9.1.
241
Aurelius Victor 21.1. Cf. Eusebius, ad Olympiade 247: ᾽Αντωνῖνοσ, ὁ καὶ Καράκαλλοσ, Ῥωμαίων
ἐβαςίλευε.
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Philo Judaeus, Legatio ad Gaium 22, Suetonius, Vespasianus 19.
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Suetonius, Tiberius 42, 43.2.
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genoemd, aangezien hij zijn naam veelvuldig op de bouwwerken van anderen zette. De
lijst met voorbeelden kan moeiteloos worden uitgebreid.
Het antieke gebruik van bijnamen strekte zich ook uit naar het sportieve domein.
De rest van deze paragraaf zal enkel gewijd zijn aan de atleten, maar het onderstaande heeft
evenzeer betrekking op de overige (beroeps)groepen uit de Grieks-Romeinse sport- en
245
246
vermaakindustrie: gladiatoren , wagenmenners en racepaarden , muzikanten en
toneelspelers. Hun optreden sprak tot de verbeelding (hoezeer dat soms ook in tegenspraak
was met hun oneervolle status) en gaf aanleiding tot de meest uiteenlopende bijnamen. Bij
gladiatoren en wagenmenners, die hoofdzakelijk uit slaven werden gerekruteerd, zullen
dergelijke namen voor het merendeel door hun eigenaars zijn bedacht, terwijl bij
deelnemers aan Griekse sport- en muziekfestivals de invloed van collega’s en fans op de
247
vorming van een signum (ook wel supernomen genoemd) groter zal zijn geweest.
Alvorens te komen tot een analyse van de overgeleverde bijnamen van atleten
moet – omwille van de duidelijkheid – het onderzoeksterrein strikt worden afgebakend.
Veruit de meeste bijnamen vallen aan te treffen in het epigrafische materiaal. Ze volgen
bijna zonder uitzondering op de officiële nomenclatuur van een individu en worden
248
voorafgegaan door een vaste formule, te weten ὁ καὶ, ὁ ἐπικαλοφμενοσ of ὁ ἐπικλθκεὶσ.
Uit papyri is een grote groep atleten bekend die middels een dergelijke formule zijn getooid
249
met een extra naam.
Deze groep zal echter buiten beschouwing worden gelaten,
aangezien hun namen (e.g. ᾽Αμμϊνιοσ, ᾽Απολλϊνιοσ ῾Ερμεῖνοσ/Ερμσ, ῾Ηλιόδωροσ,
250
αραπίων) strikt genomen niet tot de categorie ‘bijnamen’ gerekend kunnen worden. Ze
komen voort uit de traditie van de ὀνόματα κεοφόρα, een met name in Egypte zeer
251
gangbaar onomastisch gebruik om godennamen te incorporeren in persoonsnamen.
Bovendien valt er geen directe relatie met hun sportieve bezigheden aan te wijzen.
Aan de sport gerelateerde bijnamen duiken in het bronnenmateriaal minder vaak
op dan op grond van het grote aantal overgeleverde atleten verwacht zou worden. Dat wil
echter niet zeggen dat het toekennen van bijnamen aan leden van de beroepsgroep niet op
grote schaal voorkwam. Integendeel, er is mijns inziens geen enkele reden om aan te nemen
dat een dergelijk maatschappelijk verschijnsel aan de wereld van de Griekse atletiek voorbij
zou zijn gegaan. De oorzaak voor het relatief kleine aantal overgeleverde supernomina ligt
aan het feit dat bijnamen hoofdzakelijk informeel gebruikt worden, terwijl het epigrafische
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Ammianus Marcellinus 27.3.7.
Vrijwel alle gladiatoren vochten onder een ‘artiestennaam’, die deels bedoeld was om hun lage
sociale status te markeren. Zo stond de venator Flavianus (IGR IV 227) ook bekend als ‘de Charmante’ (ὁ
νθλυνων).
246
Horsmann (1998) 21ff. gaat in op de herkomst van hun (bij)namen, die vaak waren ontleend aan
mythologische of historische figuren.
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Zie DNP 11 (2001) 1113, s.v. ‘Supernomen’.
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De Griekse equivalenten van het Latijnse idem, qui et vocatur en dictus est. Zie hiervoor Sandys
(1969) 213-214.
249
Perpillou-Thomas (1995) geeft een lijst met in totaal 435 individuen (naast atleten ook toneelspelers
en muzikanten), die in papyri uit Egypte op enigerlei wijze geattesteerd zijn als deelnemers aan Griekse
festivals.
250
Hobson (1989) 168 ff. In haar optiek bezitten de betreffende atleten twee officiële namen. E.g.
P.Lond. 1178: ᾿Αλζξανδοσ β´ ὁ καὶ ᾿Ακθνόδωροσ Μυρεὺσ καὶ ᾿Εφζςιοσ, παλαιςτὴσ πανκρατιαςτὴσ
πυκιονείκθσ.
251
Atleten met de naam ῾Ηρακλείδθσ (e.g. Pausanias 5.21.13) behoren ook tot deze groep, al kan niet
worden uitgesloten dat de naam een bewuste verwijzing was naar Herakles, de grondlegger van de
Griekse atletiek en de antieke superatleet bij uitstek.
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materiaal primair uit officiële documenten bestaat. Van bijnamen wordt daarin slechts
252
zelden melding gemaakt.
Overigens is het in de wel bekende gevallen lang niet altijd duidelijk waar een
bijnaam van een atleet naar verwijst, aangezien er – geheel in lijn met het karakter van
dergelijke teksten – normaal gesproken geen ruimte wordt gelaten voor het expliceren van
de gebezigde termen.
Deborah Hobson stuitte in haar onderzoek naar naamgeving in papyri uit Romeins
Egypte op een overeenkomstige problematiek en heeft deze als volgt geformuleerd: ‘In the
case of naming practices, the anthropologist is able to ask a subject exactly what is the
meaning of his or her name and where it derives from. With the papyri we do not have such
an opportunity, and we therefore have to extrapolate the meaning simply from the words.
This offers us only a limited understanding of the significance of names, since there is often a
critical distinction to be made between the literal meaning of a name and its real significance
… Thus a full understanding of naming practices would require first-hand knowledge of the
personal background and circumstances of the individual, a kind of documentation that we
253
papyrologists will never have’.
Uit de hedendaagse sportcultuur wordt duidelijk hoezeer enige
achtergrondinformatie essentieel is voor een goed begrip van bijnamen. Zo kan de bijnaam
‘El Diez’ (‘Pluisje’) van de voormalige topvoetballer Diego Armando Maradona alleen
begrepen worden met kennis van diens vroege carrière, toen hij met zijn tengere postuur
nog het gevaar liep door tegenstanders omver te worden gelopen. Een andere ex-voetballer,
de Nederlander Dennis Bergkamp, ging in Engeland als ‘The Non-Flying Dutchman’ door het
leven, wat niets te maken had met het legendarische spookschip, maar voortkwam uit het
feit dat hij kampte met serieuze vliegangst. Dergelijke essentiële achtergrondinformatie
ontbreekt ten aanzien van de atleten uit de keizertijd bijna volledig.
Iets anders ligt dit met bijnamen waarvan melding wordt gemaakt in literaire
bronnen. Bij dichters en (geschied)schrijvers wordt een bijnaam vaak gekoppeld aan een
anekdote of enkele wetenswaardigheden over de betreffende persoon. Zo schrijft de
geograaf Pausanias bijvoorbeeld over de hardloper Titus Flavius Hermogenes:
‘In roem vergelijkbaar met Chionis was Hermogenes uit Xanthos, een Lydiër, die acht maal de
krans won tijdens drie Olympische Spelen, en die van de Grieken de bijnaam ‘het Paard’ had
254
gekregen’.
Hermogenes, die ook bekend is uit een drietal inscripties uit het Lycische heiligdom Letoön,
was een veelzijdig hardloper die tijdens de spelen van 81 en 89 n. Chr. zowel de
255
sprintonderdelen als de wapenloop (ὁπλείτθσ) wist te winnen in Olympia. Hij moet over
een uitzonderlijk uithoudingsvermogen beschikt hebben, hetgeen de verklaring voor zijn
supernomen lijkt te zijn geweest.
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Hobson (1989) 171 ‘ … the official nature of so much of our documentation militates against the
inclusion of nicknames as a mode of referral. Nicknames are by their very nature informal references,
and almost always names by which one is referred to (in one’s absence), not names by which one is
addressed’. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor hedendaagse bijnamen, die meestal alleen voor een
kleine groep insiders begrijpelijk zijn.
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Ibid. 162-163, 165.
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Pausanias 6.13.3: Εοικότα δὲ Χιόνιδι τὰ ἐσ δόξαν καὶ ἀνὴρ Λφκιοσ παρζςχετο ῾Ερμογζνθσ Ξάνκιοσ, ὃσ
τὸν κότινον ἐν τριςὶν ᾽Ολυμπιάςιν ἀνείλετο ὀκτάκισ ἐπίκλθςίν τε ἔςχεν ῞Ιπποσ ὑπὸ ῾Ελλινων.
255
SEG 34.1314-1317. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 157.
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Dierlijke bijnamen
De vergelijking met dieren komt overigens vaker voor. In een
badhuis aan de Via Severiana in Ostia wordt op een
mozaïekvloer een atleet aangeduid als ‘de Beer’ (Ursus),
hetgeen ongetwijfeld zijn bijnaam moet zijn geweest (zie afb.
256
4.9). Een Alexandrijnse bokser, (bij)genaamd ‘Goede Geest’
(Αγακὸσ Δαίμων), die op 35-jarige leeftijd tijdens een gevecht
257
in Olympia om het leven kwam , werd volgens zijn grafschrift
‘de Kameel’ (ὁ Κάμθλοσ) genoemd, een naam waarvan de
258
betekenis zich niet direct laat achterhalen. In de moderne
sport wordt de parallel met dieren vaak getrokken vanwege
overeenkomstige uiterlijke kenmerken, karaktertrekken en/of Afb. 4.9 – De atleet Ursus
gedragingen. De Engelse oud-voetballer Jackie Charlton werd (‘de Beer’) op een
vanwege zijn lange nek bijvoorbeeld ‘de Giraf’ genoemd, vloermozaïek uit de Terme
terwijl de Spanjaard Emilio Butragueño zijn bijnaam ‘de Gier’ te di Musiciolus te Ostia
danken had aan de wijze waarop hij op het veld zijn
259
tegenstanders met een schijnbeweging wist te verschalken.
In de keizertijd werden atleten soms ook dierlijke fysieke eigenschappen
toegedicht. De pankratiast en Olympisch kampioen Heras werd door Antipater van
Thessaloniki omschreven als iemand met ‘stevig gebouwde ledematen’ (ςτερρόγυιον) en
260
met ‘een buik als een stier’ (ταυρογάςτορα). Nikophon, een Milesische bokser, werd door
diezelfde epigrammenschrijver geprezen om zijn ‘dikke stierennek’ (Σαφρου βακὺν τζνοντα)
261
en hij zou beschikt hebben over ‘de ogen van een leeuw’ (λζοντοσ ὄμματα). De worstelaar
Marcus Aurelius Ammianos uit Oenoanda droeg in het laatste kwart van de vierde eeuw n.
Chr. het signum Λεοντίοσ, hetgeen een duidelijke verwijzing zal zijn geweest naar zijn fysieke
262
kracht (‘als een leeuw’).
Wellicht was ‘de Kameel’ een verwijzing naar het feit dat de bokser tijdens
gevechten veel speeksel verloor, net zoals kamelen tijdens de paringstijd gewoon zijn. Of
misschien had zijn bijnaam betrekking op het gemak waarmee hij de sterk wisselende
weersomstandigheden tijdens festivals het hoofd bood. Waarschijnlijker is het om de naam
in verband te brengen met een onverzettelijke mentaliteit. Bij de Olympische spelen werd
263
doorzettingsvermogen hogelijk gewaardeerd , iets dat Agathos Daimon gezien zijn
256
Floriani Squarciapino (1985-6). Zie voor meer afbeeldingen en een beschrijving van de vindplaats
(Terme di Musiciolus) de betreffende internetpagina van de uitstekende website over Ostia Antica
(http://www.ostia-antica.org/regio4/15/15-2.htm). De bijnaam moet hebben verwezen naar de
lichaamskracht en het postuur van de atleet in kwestie. Op het mozaïek, dat kort na opgraving in de
jaren ’80 van de vorige eeuw is gestolen, stonden overigens nog meer atleten vermeld naar wie werd
verwezen middels hun supernomen. Zie hiervoor prosopographia no. 50.
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Een veel voorkomende persoonsnaam in Egypte, die verwijst naar de slangengod en de
beschermheer van de stad Alexandrië. Ik dank Sofie Remijsen (K.U. Leuven) voor deze opmerking.
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SEG 22.354. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 16.
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Joosten (2006) 157-158.
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Anthologia Palatina 16.52. Zie ook prosopographia no. 62.
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Idem, 6.256. Zie ook prosopographia no. 109.
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Hall & Milner (1994) no. 15. Zie daarnaast prosopographia no. 49.
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E.g. IvO 54. Tiberius Claudius Rufus, een pankratiast uit Smyrna (prosopographia no. 147), deed de
toeschouwers versteld staan toen hij in de finale weigerde op te geven en doorging tot het gevecht
uiteindelijk wegens het invallen van de duisternis onbeslist moest worden beëindigd. Uit bewondering
voor zijn volharding kregen Rufus en zijn naamloos gebleven tegenstander dezelfde beloning en
privileges als een Olympisch overwinnaar. Voor deze episode, zie Merkelbach (1974) 99-104. Cf.
prosopographia no. 55.
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levenseinde ter harte heeft genomen. Hij stierf volgens zijn grafschrift ‘tijdens het boksen in
264
het stadion, nadat hij tot Zeus gebeden had hem óf de krans óf de dood te schenken’. Op
basis daarvan – en bij gebrek aan overige bronnen – heeft Stephen Brunet geconcludeerd
265
dat ‘*his+ perseverance had probably earned him the nickname of ‘the Camel’.
Bijnamen op basis van fysieke kenmerken
Opvallende fysieke kenmerken vormden evenzeer een rijke bron voor bijnamen. Philippos
Glykon, de vechtsporter wiens grafschrift aan het begin van deze paragraaf werd geciteerd,
266
stond onder meer bekend als ‘de Platvoet’ (ὁ πλατὺσ πόδασ). Nikophon, die zojuist ter
sprake kwam, genoot vanwege zijn indrukwekkende voorkomen bekendheid als ‘de
Milesische Reus’ (ὁ Μιλθςίουσ γίγασ). De officiële naam van een drievoudig Olympisch
kampioen op de lange sprint is verloren gegaan, maar zijn opmerkelijke bijnaam ὁ γραῦσ (‘de
267
Oude Vrouw’, of ‘de Grijsaard’) is bewaard gebleven op een inscriptie uit Ephese. Hij had
die naam wellicht te danken aan een voorovergebogen loopstijl of aan het feit dat hij al op
268
vroege leeftijd grijze haren kreeg.
De Egyptische bokser Aurelius Herminos, wiens lidmaatschapskaart van de
atletenvereniging al diverse malen is aangehaald, werd in datzelfde document als ‘de
269
Onnozele’ (ὁ Μῶροσ) aangeduid. Peter Frisch heeft in zijn werk over agonistische papyri
geopperd dat hij deze bijnaam te danken had aan het feit dat hij leed aan dementia
270
pugilistica, een neurologische stoornis die geregeld voorkomt bij professionele boksers.
Als gevolg van herhaaldelijke hersenschuddingen en klappen op het hoofd ontstaat er
ernstig hersenletsel, dat zich kan manifesteren in verminderde geestelijke vermogens,
spraakproblemen, vreemd gedrag en evenwichtsproblemen. Onderzoek heeft aangetoond
dat de symptomen zich gemiddeld twaalf tot zestien jaar na het begin van een bokscarrière
271
openbaren.
Het is de vraag of aannemelijk gemaakt kan worden dat Herminos aan de ziekte
leed. Ten tijde van zijn toetreding tot de atletenvereniging, in het jaar 194 n. Chr., was hij
reeds getooid met de bijnaam ‘de Onnozele’. Wanneer die naam overduidelijk zou verwijzen
naar een vorm van dementia pugilistica dan moet zijn carrière zich op het eerste gezicht
reeds in een vergevorderd stadium hebben bevonden, gezien de door wetenschappers
vastgestelde lange incubatietijd van de ziekte. Zij baseren hun schattingen echter op
ervaringen uit het moderne boksen, dat in verhouding tot de oervorm uit de Oudheid veel
minder gevaarlijk en gewelddadig was. Het antieke boksen werd zoals eerder vermeld
beschouwd als de meest brutale sport en kende geen gewichtsklassen, geen rondes en geen
puntensysteem. Gevechten eindigden normaal gesproken niet onbeslist en er werd door de
scheidsrechters alles aan gedaan om de opponenten tot fysiek contact te brengen. Vuile
streken en onder de gordel slaan waren eerder regel dan uitzondering. Bovendien waren
272
bokshandschoenen en enige vorm van hoofdbescherming onbekend. Dit alles leidde ertoe
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SEG 22.354, r. 4-7: πυκτεφων ἐν τῷ ςταδίῳ ἐτελεφτα, εὐξάμενοσ Ζθνι ἢ ςτζφοσ ἢ κάνατον.
Brunet (1998) 234.
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Zie noot 230.
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GIBM 609. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 1.
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In dat laatste geval kan verwezen worden naar Fabrizio Ravanelli, een voormalige Italiaanse
voetballer die om precies die reden Penna Bianca (‘Witte Veder’) genoemd werd. Overigens dankte de
beroemde atleet Michael Johnson, vijfvoudig Olympisch kampioen op de 200 en 400 meter, zijn bijnaam
‘het Standbeeld’ juist aan zijn kaarsrechte houding tijdens het lopen.
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P.Lond. III 1158. De bijnaam wordt genoemd in de regels 1, 4, 41, 71, 76, 88, 92 en 99.
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Frisch (1986) 111.
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Zie Bodensteiner & Schaefer (1997).
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Zie Poliakoff (1987b) 68-88.
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dat ernstig letsel bij boksers gemeengoed was en dat een dodelijke afloop geregeld
273
voorkwam.
Onder die omstandigheden zou een mogelijke stoornis zich bij Herminos al in een
vroeg stadium hebben kunnen ontwikkelen, ook al omdat er door een gebrek aan medische
kennis onvoldoende aandacht zal zijn geweest voor preventieve rust en herstel na fysieke
inspanning. Aangezien een antieke bokscarrière al op zeer jonge leeftijd kon beginnen (bij de
knapen werden deelnemers vanaf twaalf jaar toegelaten) is het zeer wel mogelijk dat hij als
adolescent al de symptomen van dementia pugilistica begon te vertonen. De beperking van
zijn geestelijke vermogens zal in dat geval zodanig zijn opgevallen dat hem om die reden de
– niet bepaald vleiende – bijnaam ‘de Onnozele’ werd toebedeeld. Dit signum werd, getuige
zijn lidmaatschapskaart, ook gevoerd in officiële correspondentie van de atletenvereniging.
Overigens droeg ook de vechtsporter Antonianos uit Ephese, die actief was aan het begin
van de derde eeuw n. Chr., deze bijnaam. Hij stierf in Cyrene en werd als ὁ καὶ Μῶροσ
274
vereeuwigd op zijn grafmonument.
Bijnamen gerelateerd aan technieken en vaardigheden
Weer een andere categorie bijnamen kan in verband worden gebracht met de technieken en
vaardigheden van atleten. Het meest uitgesproken voorbeeld stamt uit de vierde eeuw v.
Chr. toen de pankratiast Sostratos uit Sikyon een onorthodoxe, maar succesvolle methode
gebruikte om wedstrijden te winnen. Volgens Pausanias werd hij ‘meneer Vingertop’
(Ἀκροχερςίτθσ) genoemd, omdat hij ‘gewoon was zijn tegenstander bij de vingers te grijpen
275
en ze vervolgens om te buigen, en pas losliet wanneer zijn opponent had opgegeven’. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat in een ere-inscriptie wordt vermeld dat hij zijn titels
276
meestal wist te behalen zonder daadwerkelijk strijd te leveren. De reputatie van Sostratos
moet hem menigmaal vooruit zijn gesneld, hetgeen aanstaande tegenstanders ertoe bracht
af te zien van een krachtmeting die naar alle waarschijnlijkheid tot ernstig (blijvend) letsel
kon leiden.
Uit de derde eeuw n. Chr. stamt een ander voorbeeld. Philostratos voert in zijn
Heroïkos een aantal atleten uit zijn eigen tijd ten tonele, waaronder een Cilicische
277
pankratiast ‘die door onze vaderen ‘Halter’ werd genoemd’. Een ἀλτρ was een stenen of
metalen gewicht (circa 2 kilo) dat door verspringers gebruikt werd om de afstand van hun
sprong te vergroten en meer precisie aan hun landing mee te geven. Daarnaast werden ze
door vrijwel alle atleten gebruikt in het kader van hun krachttraining, hetgeen de reden is
278
waarom ze veelvuldig worden afgebeeld op scènes uit de palaistra en het gymnasion. De
bijnaam in kwestie zou dus een verwijzing kunnen zijn naar het trainingsregime van deze
279
atleet, waarin gewichten mogelijkerwijs een grote rol speelden .
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De antieke literatuur wemelt van de passages waarin de gevaren van het boksen worden benadrukt.
E.g. Artemidorus, Oneirokritika 1.61-62 ‘Dromen van boksen is voor iedereen schadelijk, want het
betekent niet alleen schande, maar ook schade’ (vert. Simone Mooij-Valk). Vgl. de satirische
epigrammen van Loukillios (e.g. 11.75-81, 11.258) waarin de spot wordt gedreven met de ernstige
verwondingen die boksers konden oplopen.
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Robinson (1913) 176-177. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 22.
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Pausanias 6.4.1-2: παραλαμβανόμενοσ γὰρ ἄκρων τοῦ ἀνταγωνιηομζνου τῶν χειρῶν ἔκλα, καὶ οὐ
προτερον ἀνίει πρὶν ἢ αἴςκοιτο ἀπαγορεφςαντοσ. Sostratos was dus αἱ ἄκραι χεῖρεσ. Overigens werd
deze techniek al in de vijfde eeuw v. Chr. toegepast door Leontiskos van Messana. Vgl. Pausanias 6.4.3.
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SEG 23.325: [πα]φςασ δ´ἀντι[πάλουσ πλεῖς]τα [ἐ]κράτεισ ἀμαχεί.
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Philostratos, Heroïkos 14.4: ὃν ῾Αλτρα ἐκάλουν οἱ πατζρεσ.
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Gardiner (1930) 145-153, Knoepfler (1994) 337-379.
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Bradshaw Aitken & Berenson Maclean (2001) 43, noot 50: ‘ … perhaps for his trademark method of
training; modern equivalents might be ‘Weights’, ‘Dumb-bell’, or ‘Shot put’’. Gezien het feit dat deze
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Een plausibelere verklaring is in mijn ogen gegeven door Peter Grossardt, die de bijnaam van
280
de pankratiast opvat als ‘de Springer’. In zijn optiek hield de naam verband met diens
geringe lengte, waardoor hij genoodzaakt was zijn tegenstanders van onderaf te
‘bespringen’. In het verlengde van die strijdwijze lag een nieuwe techniek (de zogenaamde
‘hielmanoeuvre’), die door de atleet in kwestie was ontwikkeld om zijn kleine postuur
optimaal te benutten. Hij liet zich daarbij op zijn rug vallen en greep, op het moment dat zijn
tegenstander hem een schop wilde geven, diens hiel vast. Vervolgens was hij in staat om de
opponent hard onderuit te halen en hem tot opgave te dwingen door niet bepaald
281
zachtzinnig met de gegrepen voet om te gaan, bijvoorbeeld door de enkel te ontwrichten.
Al snel maakte ‘Halter’ naam met deze techniek en wist hij als pankratiast de rest van zijn
carrière ongeslagen te blijven.
De Alexandrijnse bokser Apollonios, die tijdens de Olympische spelen van 93 n.
Chr. te laat aankwam en uitgesloten werd van deelname, stond bekend als ‘de Sproeier’,
282
vermoedelijk omdat hij zijn tegenstanders in het gezicht spuwde tijdens wedstrijden. Om
een vergelijkbare reden werd een naamloos gebleven Olympisch kampioen ‘de Spetteraar’
283
genoemd. Marcus Aurelius Chrysimos, winnaar van het pankration bij de Mariana Isthmia
in Ephese, ging als ‘de Waakzame’ door het leven, een toepasselijke bijnaam voor een atleet
die hoogstwaarschijnlijk het initiatief aan zijn opponenten liet om vervolgens bij een teken
284
van vermoeidheid en/of zwakte toe te slaan. Philippos Glykon, die aan het begin van de
eerste eeuw n. Chr. bijzonder succesvol was bij wedstrijden uit de periodos, werd
vermoedelijk juist vanwege zijn watervlugge optreden als ‘de bliksemschicht van het
285
pankration’ (ὁ παμμάχων κεραυνόσ) betiteld.
Andere atleten werden in meer abstracte termen specifieke kwaliteiten
toegedicht. Bij Marcus Aurelius Demostratos Damas, één van de beste atleten uit de
286
keizertijd, zou zijn laatste naam Δαμᾶσ mogelijk als ‘de Onderwerper’ kunnen zijn opgevat.
287
Een atleet uit Kyme stond te boek als ‘de Betrouwbare’. Zijn stadsgenoot Sokrates werd
atleet een pankratiast was, lijkt het niet plausibel te veronderstellen dat zijn bijnaam te maken had met
een mogelijke deelname aan de vijfkamp bij officiële wedstrijden.
280
Grossardt (2006) Band II, 426. Hij is er overigens van overtuigd dat deze door Philostratos niet bij
naam genoemde atleet moet worden geïdentificeerd als Titus Aelius Aurelius Maron (prosopographia
no. 150). De overeenkomsten tussen beiden zijn inderdaad opvallend te noemen: alle twee zijn ze
afkomstig uit Cilicië, hun carrières dateren uit dezelfde periode en van beiden wordt gezegd dat ze
bijzonder klein van stuk waren, gedurende hun loopbaan nimmer verslagen werden en dat er vele
standbeelden ter hunner ere waren opgericht. Maron was echter een worstelaar, terwijl ‘Halter’ als een
pankratiast wordt opgevoerd. Dit bezwaar kan, zoals Grossardt (2002) 172 al eerder stelde, worden
opgelost door te veronderstellen dat Maron/’Halter’ gedurende zijn carrière van discipline is gewisseld.
Een dergelijke uitweg is in mijn optiek overbodig, aangezien het veelvuldig voorkwam dat vechtsporters
beide disciplines beoefenden (vgl. e.g. de ‘opvolgers van Herakles’). Contra AE (2002) no. 1487 waarin
de gelijkstelling tussen de twee atleten wordt afgedaan als ‘peu probable’.
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Philostratos, Heroïkos 15.3: τὸ ἀποπτερνίηειν. Zie Gardiner (1930) 215.
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Pausanias 5.21.12: ἐπίκλθςισ δὲ ἦν Ῥάντθσ. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 25.
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Suda, s.v. ‘Antimachos’: Ἀντίμαχοσ, ὁ Ψεκάδοσ: οὗτοσ μελῶν ἦν ποιθτήσ. Ψεκὰσ δὲ ἐκλήκθ, ἐπειδὴ
προςέρραινε τοὺσ ὁμιλοῦντασ διαλεγόμενοσ. ἦν δέ τισ καὶ λυμπικὸσ καλούμενοσ Ψεκὰσ διὰ τοῦτο.
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I.Eph. 1113: *Μ+ᾶρκοσ Αὐρ(ιλιοσ) Χριςι*μοσ ὁ+ καὶ Γρθγόρισ. Zie ook prosopographia no. 86.
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Anthologia Palatina 7.692. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 113.
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FD III 1:556. Zie ook prosopographia no. 89. Door het ontbreken van de gebruikelijke formule ὁ καὶ
kan in dit geval niet over een echte bijnaam worden gesproken. Het kwam wel veelvuldig voor dat
bijnamen in de loop der tijd tot officiële familie- of persoonsnaam verwerden. E.g. een inscriptie van het
eiland Mallorca (Decker/Thuillier [2004] 241), waarin gesproken wordt van een atleet genaamd
Cornelius Atticus Pancratius. Zie ook OCD, s.v. ‘supernomen’.
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CIG 3675: ὁ πιςτόσ. Het is overigens niet geheel duidelijk of deze bijnaam naar zijn sportieve
bezigheden verwijst of dat hij mogelijkerwijs voortkomt uit zijn gedragingen in het sociale verkeer.
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op zijn beurt als ‘de Onoverwinnelijke’ betiteld. De bokser Ploutarchos werd ook wel ‘de
289
Behendige’ genoemd. Weer een ander, de hardloper Serapion, ging aan het einde van de
290
tweede eeuw n. Chr. door het leven ging als ‘de Volhardende’ of ‘de Krachtige’. Diens
naam- en plaatsgenoot, sprintkampioen bij de Olympia van Ephese in 275 n. Chr., ging door
het leven als ὁ Γναφεφσ (‘de Voller’), een bijnaam die op verschillende manieren kan worden
uitgelegd. Wanneer de naam verwijst naar κνάφοσ/γνάφοσ, een weverskaarde (‘hekel’) die
291
tevens als martelinstrument werd gebruikt , dan moet de strekking ervan waarschijnlijk in
de richting van het moderne ‘the Killer’ gezocht worden. Stephen Brunet heeft geopperd dat
292
er wellicht sprake is van een verwijzing naar de loopstijl van Serapion. Waarschijnlijk moet
de verklaring van het signum van de pankratiast Tiberius Claudius Diodoros, ‘Πρωτῖνοσ’, in
293
dezelfde richting worden gezocht.
Bijnamen op basis van een beroepsuitoefening
Een andere optie is om de bijnaam van Serapion letterlijk te nemen (‘de Voller’), als zijnde
een indicatie voor het beroep dat door de atleet in kwestie werd uitgeoefend. Een dergelijke
interpretatie roept onmiddellijk weer de vraag op naar de sociale status van atleten in de
keizertijd. In de inleiding is deze kwestie al uitvoerig aan de orde gekomen. Er bestaat – zoals
gezegd – brede consensus over het feit dat de Griekse atletiek in de eerste vier eeuwen van
onze jaartelling nog altijd gedomineerd werd door telgen uit de elite. Tegelijkertijd wordt
aangenomen dat gedurende deze periode een professionele carrière in toenemende mate
294
ook voor niet-aristocratische groepen was weggelegd. Dit proces van ‘democratisering’
valt echter niet of nauwelijks te traceren in het bronnenmateriaal, aangezien alle atleten –
ongeacht hun sociale herkomst – zich in ere-inscripties van hetzelfde ideologische jargon
bedienen en derhalve niet valt uit te maken of zij hun hoge sociale status te danken hebben
295
aan hun afkomst of toegang kregen tot de bestuurselite middels hun sportieve prestaties.
Bijnamen die verwijzen naar een beroepsuitoefening kunnen wellicht een indicatie
geven van de maatschappelijke achtergrond van atleten, omdat hun ontstaan vaak teruggaat
op de beginjaren van een sportieve carrière. Helaas zijn er slechts enkele voorbeelden van
dergelijke namen bekend, zodat het niet mogelijk is om op basis van dit materiaal harde
conclusies te trekken. Overigens acht ik het zeer wel mogelijk dat Serapion aanvankelijk het
ambacht van voller uitoefende, maar al snel blijk gaf van een bovengemiddeld talent en
vervolgens, al dan niet middels een atletenkrediet of met financiële steun van zijn vaderstad
en/of een plaatselijke weldoener, een loopbaan als atleet begon. Zijn entree, vanuit een
288

IKyme 24, r. 9-10: ωκράτθσ ὁ ἄλε̣*ι+πτοσ ἀκλθτὴσ. Hier lijkt de agonistische eretitel (ἄλε̣ιπτοσ, zie hfst
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bescheiden achtergrond, in de overwegend door aristocraten bevolkte Griekse atletiek zal
niet onopgemerkt zijn gebleven, hetgeen in zijn – wellicht minachtend bedoelde – bijnaam
‘de Voller’ tot uitdrukking zou zijn kunnen gebracht.
Een ander voorbeeld laat zien hoe lastig het is om op dit punt harde conclusies te
trekken uit een bijnaam die gerelateerd was aan een beroepsuitoefening. In de Historia
Augusta wordt melding gemaakt van de innige (liefdes)relatie tussen Heliogabalus en een
atleet uit Smyrna, een zekere Aurelius Zotikos. Deze werd door de keizer tot cubicularius
296
benoemd en oefende bijgevolg aan het hof in Rome veel invloed uit. Volgens Cassius Dio
297
werd deze man ‘ook wel ‘de Kok’ genoemd, naar het beroep van zijn vader’. Op het eerste
gezicht lijkt dit te impliceren dat Zotikos van betrekkelijk eenvoudige komaf was en dus als
duidelijk bewijs kan dienen voor de stelling dat ook de lagere sociale klassen deel konden
nemen aan de Griekse atletiek.
Er dienen echter enkele kanttekeningen bij deze passage te worden geplaatst. Ten
eerste is de informatie afkomstig uit een verdachte en uitgesproken vijandige bron. Cassius
Dio, een senator en tijdgenoot van Heliogabalus, vertolkt in zijn geschiedwerk overduidelijk
de stem van zijn standgenoten, die met afschuw vervuld waren over het – in hun ogen –
uiterst laakbare gedrag van de jonge keizer. Dio volgt daarbij het literaire procedé dat van
298
eerdere keizerbiografen bekend is. Vanuit dat gezichtspunt bezien is het mogelijk dat
Zotikos bewust – maar onterecht – als de zoon van een kok werd afgeschilderd, om zo het
gevolg van de keizer meer in diskrediet te brengen.
Desalniettemin doet er zich wel een probleem voor ten aanzien van de aanduiding
‘de Kok’. Het Griekse woord dat hiervoor door Dio wordt gebruikt, μάγειροσ, blijkt namelijk
voor meerdere interpretaties vatbaar, hetgeen een ander licht zou kunnen werpen op de
sociale status van de familie van Zotikos. Dit is enkele decennia geleden aangestipt door
Bronislaw Bilioski in diens analyse van de allereerste Olympische overwinnaar, Koroibos uit
Elis (776 v. Chr.). Van hem werd beweerd dat hij kok van beroep was geweest, zij het in een
299
late en niet altijd even betrouwbare bron. Bilioski verwijst echter naar een cultus op het
eiland Cyprus ter ere van Apollo Mageiros, waaraan ‘mageiroi’ verbonden waren, priesters
die belast waren met de rituele slacht van offerdieren en die gerekruteerd werden uit de
300
telgen van niet onaanzienlijke families. H.W. Pleket heeft in dit verband gewezen op de
Olympisch kampioen Myron (zevende eeuw v. Chr.), wiens broer Orthagoras de tiran van
Sikyon was. Hun vader Andreas stond eveneens te boek als een μάγειροσ, maar het lijkt
301
onwaarschijnlijk dat hij van eenvoudige afkomst was. Marcus Aurelius Zotikos zou dus
evengoed tot een aristocratische familie hebben kunnen behoord. Wellicht heeft Dio
opzettelijk gebruik gemaakt van de verschillende betekenissen van de term en diens vader
niet het eervolle priesterschap, maar het onaanzienlijke beroep hebben toegeschreven. Ik
sluit echter niet uit dat Zotikos inderdaad van bescheiden afkomst was en via zijn talent voor
de Griekse atletiek getracht heeft de sociale ladder te beklimmen.
Een ere-inscriptie uit Ephese, gedateerd rond 225 n. Chr. en dus grofweg
samenvallend met de regeringsjaren van Heliogabalus, maakt opmerkelijk genoeg ook
melding van een Aurelius Zotikos, als zijnde de winnaar van het worstelen tijdens de al
eerder genoemde Mariana Isthmia. Of we hier te maken hebben met één en dezelfde atleet
296

SHA, Heliogabalus 10.
Cassius Dio 80.16.1: Αὐριλιοσ δὲ δὴ Ζωτικόσ, ἀνὴρ μυρναῖοσ, ὃ καὶ Μάγειρον ἀπὸ τσ τοῦ πατρὸσ
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(of met een familielid) is een vraag die zich niet laat beantwoorden. Feit is wel dat zijn
overwinningsmonument melding maakt van een bijnaam, die helaas niet volledig is
overgeleverd: *Μᾶρκοσ+ Αὐρ(ιλιοσ) Ζωτικὸσ *ὁ καὶ …+πιννθσ. De redacteuren van I.Eph.
verwijzen in dit kader naar de aanwezigheid van een ςυμβίωςισ τῶν υππινάδων in Smyrna,
waarmee ze – indien ik het goed begrijp – menen dat hij mogelijkerwijs een lid geweest zou
302
kunnen zijn van het slepersgilde.
Bijnamen op basis van geografische afkomst
Antieke atleten waren fervente reizigers, die gedurende hun carrières maar zelden in hun
vadersteden vertoefden en door hun sportieve prestaties het burgerrecht van vele andere
steden konden aannemen. Toch werd hun afkomst nooit verloochend en bleven zij gezien
worden als vertegenwoordigers van een bepaalde streek, hetgeen ook tot uitdrukking kon
komen in bijnamen. Enkele voorbeelden hiervan zijn overgeleverd. De Olympisch kampioen
van 484 v. Chr. op de wapenwedloop, Mnaseas uit Cyrene, werd overal waar hij kwam ‘de
303
Libiër’ genoemd. De Pergameense pankratiast Glykon behaalde successen in Klein-Azië,
Griekenland en Italië en werd door Horatius aan zijn lezers in Rome voorgesteld als het
toonbeeld van een topatleet. Door zijn bewonderaars werd hij echter ‘de glorie van KleinAzië’ (τὸ ᾿Αςίδι κλζοσ) genoemd, met een duidelijke verwijzing naar het deel van de
304
Romeinse wereld waaruit hij afkomstig was. De pankratiast Apollonios, die in Kyme (Aiolis)
305
door zijn kleinzoon – eveneens een atleet – geëerd werd, stond ook bekend als ‘de
306
Lucaniër’. De jonge pankratiast Aurelius Alexander uit Oenoanda had ‘de Macedoniër’ als
307
alias. Vermoedelijk hadden zij (familie)banden met die regio’s, want anders vallen deze
bijnamen niet goed te verklaren.
Mythologische bijnamen
Bijnamen van atleten bevatten ook regelmatig verwijzingen naar de mythologie. Dit is niet
verrassend, aangezien diverse goden en helden op enigerlei wijze in verband te brengen zijn
met de Griekse atletiek. In Olympia speelden onder meer Zeus, Hera, Herakles en Pelops een
belangrijke rol. Sommige (half)goden werden beschouwd als de stichters van bepaalde
festivals, kregen de eer de eerste beoefenaars van een bepaalde tak van sport te zijn of
waren onderwerp van verering. Anderen blonken uit door hun fysiek en snelheid en werden
daarom gezien als de atletische prototypes bij uitstek. Menig atleet draagt bijvoorbeeld de
308
naam van Achilles , terwijl ook de identificatie met Atlas, de verpersoonlijking van kracht
en uithoudingsvermogen, veel voorkomt. Nikophon, ‘de Milesische Reus’, dankte die bijnaam
niet in de laatste plaats aan het feit dat hij ‘ijzeren schouders als Atlas’ (καὶ ςιδαρζουσ
῎Ατλαντοσ ὤμουσ) had. Heras uit Laodikeia werd gezien ‘als een tweede Atlas’ (ὡσ ῎Ατλαντα
δεφτερον) en over Glykon uit Pergamon werd zelfs gesproken als ‘de nieuwe Atlas’ (ὁ καινὸσ
309
῎Ατλασ).
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De antieke superatleet bij uitstek is echter altijd Herakles gebleven. Hij stond te boek als de
uitvinder van het pankration en kreeg vanwege zijn strijd tegen wilde beesten en monsters
het epitheton ‘Palaemon’ (‘worstelaar’) opgespeld. De traditie verbindt zijn naam bovendien
met het ontstaan van zowel de Olympische als de Nemeïsche spelen, terwijl er door
verschillende steden festivals ter ere van hem werden georganiseerd. Standbeelden van
Herakles sierden overal in de Griekse wereld de gymnasia en de atletenvereniging verkoos
310
hem – niet op de laatste plaats vanwege zijn vele reizen – tot hun schutspatroon.
Het wekt dan ook geen verwondering dat veel atleten in de voetsporen van de
Griekse held trachtten te treden. De grote kampioenen uit de klassieke periode probeerden
vooral zijn heroïsche werken te imiteren. Van Poulydamas van Skotoussa (Thessalië) werd
bijvoorbeeld verteld dat hij met zijn blote handen een leeuw wist te doden en met zijn
spierkracht een stier en een vierspan op volle snelheid wist tegen te houden. Milon van
Kroton, wellicht de meest aansprekende Olympisch kampioen aller tijden, voerde – gekleed
als Herakles, met mantel en knots – in 510 v. Chr. het leger van zijn stad aan in een oorlog
met het naburige Sybaris. Theagenes van Thasos, die gedurende zijn carrière 1300 of 1400
kransen zou hebben behaald, werd beschouwd als de zoon van de halfgod, een afstamming
die hij naar verluidt trachtte aan te tonen door onder meer op één dag een hele os te
311
verorberen.
Latere atleten probeerden vooral de sportieve successen van Herakles te evenaren
312
door tijdens één Olympiade zowel het pankration als het worstelen te winnen. De eerste
die daarin slaagde was Kapros uit Elis, die in 216 v. Chr. een tweekamp met de vermaarde
Kleitomachos tot een goed einde wist te brengen. Zijn bijzondere prestatie werd opgetekend
en leverde hem de bijnaam/eretitel ‘de tweede na Herakles’ (δεφτεροσ ἀφ᾿ ῾Ηρακλζουσ)
313
op. In de daaropvolgende eeuwen slaagden nog zes atleten erin een dubbelslag te slaan in
314
Olympia en de geschiedenis in te gaan als ‘opvolgers van Herakles’ (οἱ ἀφ᾿ ῾Ηρακλζουσ).
Nikostratos uit Aegae was in het jaar 37 n. Chr. de laatste die deze titel kon claimen, omdat
315
de Eleërs nadien weigerden om winnaars op beide onderdelen te bekransen.
Overigens identificeerde ook Nero zich met de halfgod. Na eerder al als acteur,
citerspeler en als wagenmenner tijdens diverse festivals te zijn opgetreden, wenste de keizer
in zijn laatste levensjaren sportieve successen te behalen als worstelaar. Bij terugkomst in
Rome, na afloop van zijn fameuze tournee door Griekenland, liet hij zich in 68 n. Chr. een
ticker-tape parade welgevallen waarbij hij door de bevolking als volgt werd toegezongen:
316
‘Heil Nero, onze Hercules!’. Dat Nero daarbij eveneens bewust in de voetsporen trad van
de bovengenoemde atleten uit de klassieke periode blijkt uit een passage bij Suetonius: ‘Het
gerucht verbreidde zich dat hij na zijn triomfen op het toneel bij de volgende Olympische

fungeren voor nieuwe bijnamen: ‘de nieuwe Pele’, ‘de Maradona van…’, ‘Johan Segundo’ (‘de tweede
Johan’, oftewel de oud-voetballer Johan Neeskens).
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Spelen in het strijdperk zou treden bij de atleten. Hij oefende zich namelijk voortdurend in het
worstelen … Nu hij de reputatie genoot Apollo als zanger en de Zon als wagenmenner te
evenaren, had hij zich ook voorgenomen de werken van Hercules na te doen. Men vertelt dat
er een leeuw was getraind om door hem, terwijl hij naakt in het theater zou optreden voor de
ogen van het publiek, met een slag van de knots of door een wurggreep te worden
317
gedood’. Nero beschouwde zichzelf onmiskenbaar als de volgende waardige ‘opvolger van
Herakles’.
Bijnamen van diverse aard
Hoe bijzonder moeilijk het is om – bijna tweeduizend jaar na dato – achter de betekenis van
een bijnaam te komen, blijkt ook uit het geval van Aurelius Eutychus. Deze niet bijster
succesvolle Phrygische vuistvechter uit het midden van de derde eeuw n. Chr. werd ‘ook wel
318
Helix genoemd’ (ἐπίκλθν ῞Ελιξ). Voor diens supernomen zijn verschillende verklaringen
gegeven. In de publicatie van het grafschrift wordt geopperd dat de naam ‘probably marks
Eutychus as a wrestler’, vermoedelijk op basis van de ‘werveling’ of ‘kronkeling’ (ἑλιξ) die op
319
een voor hem kenmerkende worstelmanoeuvre zou duiden. Dit is echter slechts één van
de betekenissen die door de LSJ wordt gegeven, want diezelfde term kan ook ‘krul’ of
‘haarlok’ betekenen en derhalve verwijzen naar het al dan niet bijzondere uiterlijk van de
atleet.
Een andere, wellicht meer plausibelere verklaring wordt gegeven door Christopher
Jones. In zijn optiek verwijst de bijnaam van Eutychus naar een illustere voorganger, Aurelius
320
Helix. Deze was een Fenicische vuistvechter die in 213 en 217 n. Chr. in Olympia won en
door zijn tijdgenoten als ‘onbeschrijfelijk bewonderenswaardig’ (λόγου καυμαςιϊτεροσ)
321
werd gezien. In Ostia werd hij, samen met zijn directe concurrent Gaius Perelius Aurelius
Alexander, afgebeeld op een mozaïek op de vloer van een bar, hetgeen opnieuw zijn
prominente status aangeeft. Beiden staan ook afgebeeld op een vloermozaïek in een villa te
322
Pozzuoli. Hoewel Eutychus als atleet niet in de buurt kwam van diens sportieve prestaties
323
was zijn bijnaam ‘probably a tribute to his great predecessor’. In dat geval zou het
optreden van Aurelius Helix tot de verbeelding hebben gesproken van de jonge Eutychus en
hem mogelijkerwijs op het pad van de Griekse atletiek hebben gebracht.
Sommige bijnamen van atleten laten zich vanuit het heden niet meer achterhalen.
Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom de Alexandrijnse sprinter Heliodoros, Olympisch
kampioen in 213 en 217 n. Chr., ook bekend stond als Σρωςιδάμασ. De lijst met
overwinnaars in de Olympische stadionloop bevat nog meer voorbeelden: ᾿Απολλοφάνθσ, ὁ
καὶ Πάπισ (85 n. Chr.), Θεωνᾶσ, ὁ καὶ μάραγδοσ (105 n. Chr.), Διονφςιοσ, ὁ καὶ αμευμὺσ
(125 n. Chr.), ᾽Επίδαυροσ, ὁ καὶ ᾽Αμμϊνιοσ (137 n. Chr.), ᾽Ανουβίων, ὁ καὶ Φεῖδοσ (181 n.
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Chr.) en ᾽Επίνικοσ, ὁ καὶ Κυνᾶσ (205 n. Chr.). Enkele namen vallen in de categorie van de
eerder genoemde ὀνόματα κεοφόρα, maar niet allemaal.
Op een mozaïek uit een villacomplex aan de via Nomentana in Rome staat een
atleet afgebeeld die op het punt staat zichzelf te bekransen. Ter rechterzijde bevindt zich
325
een inscriptie waarop zijn naam te lezen valt: ‘Eutychus qui et Nynnys’. Deze bekende
atleet was wellicht dezelfde als de periodoneikes Publius Pompeius Eutychus
326
(prosopographia no. 127), ‘bijgenaamd Ninnaros’. Weer een ander wordt in een inscriptie
327
uit Augusta Trajana (Thracië) ‘de Stille’ genoemd. Het lijkt aannemelijk te veronderstellen
dat deze bijnamen niet aan de sportieve activiteiten van de atleten in kwestie gerelateerd
waren, maar teruggingen op hun gedragingen en/of activiteiten buiten de Griekse atletiek.
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PROSOPOGRAPHIA

ATHLETARUM

Hoofdstuk 5

Prosopographia athletarum

In dit overzicht zijn de levensbeschrijvingen opgenomen van de 160 atleten uit de Romeinse
keizertijd, rondom welke dit proefschrift is opgebouwd. Onder hen bevinden zich een groot
aantal Olympische kampioenen, maar ook verscheidene atleten die niet of nauwelijks grote
sportieve successen hebben weten te behalen. Juist deze laatste groep wordt in bestaande
verzamelingen vaak buiten beschouwing gelaten, omdat er over hen hoegenaamd te weinig
bekend zou zijn. Ik heb in dit proefschrift trachten aan te tonen dat ook hun getuigenissen,
hoe karig ook, een bijdrage kunnen leveren aan de reconstructie van het antieke
atletenleven. Een groepsgewijze analyse van het bronnenmateriaal werpt bovendien nieuw
licht op voorheen onbekende(re) atleten en plaatst de vaak summiere informatie die over
hen is overgeleverd in een breder perspectief. Desalniettemin slaat de totaalbalans
onvermijdelijk in het voordeel uit van de meer succesvolle sporters, omdat zij doorgaans
1
(maar niet altijd) het uitvoerigst gedocumenteerd zijn.
Deze prosopografie pretendeert dan ook geenszins – voor zover dat überhaupt
mogelijk zou zijn – een volledig en uitgebalanceerd overzicht te geven van alle atleten die
gedurende de eerste eeuwen van de jaartelling actief geweest zijn. Wel is getracht een zo
representatief mogelijke doorsnede van de beroepsgroep te geven. Ten aanzien van de
selectie zijn geen vastomlijnde criteria gehanteerd, maar is per geval gekeken of een atleet
moest worden opgenomen of niet. De relevantie van de geboden informatie was daarbij
doorslaggevend. Soms is ervoor gekozen om van een bepaald type atleet enkele
karakteristieke voorbeelden op te nemen en de rest terzijde te schuiven. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij atleten die door de organisatie van lokale spelen met een inscriptie en/of
monument werden geëerd en die elders niet zijn geattesteerd. Hetzelfde geldt voor de
atleten uit de lijst met Olympische overwinnaars van Eusebius. Hoewel we uit de keizertijd
de namen kennen van alle kampioenen op de stadionloop tot aan het jaar 217 n. Chr. is
slechts een aantal van hen daadwerkelijk in dit overzicht terug te vinden.
Naast eigen naspeuringen is voor deze lijst ook dankbaar gebruik gemaakt van
enkele bestaande corpora. Luigi Moretti’s Iscrizioni Agonistiche Greche, hoewel gedateerd
(want uit 1953) en dringend aan vervanging toe, blijft het standaardwerk in dezen. Zijn
overzicht bevat nog altijd de meest uitvoerige beschrijvingen van individuele atleten uit de
keizertijd. Hij beperkt zich echter hoofdzakelijk tot het segment der topatleten en laat de
talrijkere groep mindere goden bijna geheel buiten beschouwing. Ditzelfde euvel geldt ook
voor Mark Golden, die in zijn encyclopedische werk Sport in the Ancient World from A to Z
(2004) ook een groot aantal atleten uit deze periode heeft opgenomen. Zijn lemmata zijn
echter vaak summier van aard en beschikken als zodanig over weinig zeggingskracht. Ik was
zeer verheugd in een later stadium van mijn onderzoek te kunnen putten uit een appendix
uit het ongepubliceerde proefschrift van Stephen Brunet, getiteld Greek athletes in the
Roman Empire. The evidence from Ephesos (1998), waarin praktisch alle in Ephese
geattesteerde atleten uit de eerste eeuwen van de jaartelling zijn opgenomen.
Met dit overzicht worden twee doelen nagestreefd. Op de eerste plaats dienen de
levensbeschrijvingen ter ondersteuning van de diverse hoofdstukken uit het proefschrift. Ze
1
Tegelijkertijd toont dit overzicht de willekeur van de (epigrafische) overlevering. De rijk
gedocumenteerde atleten mogen dan over het algemeen tot de top hebben behoord, maar zij zijn niet
de standaard waaraan alle andere atleten dienen te worden afgemeten. De Alexandrijnse pankratiast
Marcus Aurelius Asklepiades (prosopographia no. 83) is een veel aangehaald voorbeeld van een
succesvolle periodoneikes. Hij moest het echter sportief gezien afleggen tegen een worstelende tijd-,
naam- en plaatsgenoot (prosopographia no. 82), waarover praktisch niets bekend is. In de tijd zelf zal
deze atleet hoger zijn aangeschreven dan de Asklepiades die in bijna alle moderne studies als het
toonbeeld van sportieve klasse uit de keizertijd wordt opgevoerd.
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plaatsen de gememoreerde atleten in een bredere context en geven de vindplaatsen van
inscripties en ander relevant bronnenmateriaal. In het voorgaande wordt daartoe zoveel
mogelijk verwezen naar het nummer waaronder ze in deze prosopografie zijn opgenomen.
Ten tweede beoogt deze lijst een eerste aanzet te zijn tot de vorming van een gedegen
corpus, waarin zoveel mogelijk atleten zijn opgenomen. De versnippering van het
bronnenmateriaal zorgt er momenteel voor dat de bestudering van de Griekse atletiek vaak
op onvolledige basis geschiedt, omdat lang niet alle agonistische inscripties even
overzichtelijk en toegankelijk zijn gepubliceerd. Een goed en volledig naslagwerk zou
bovendien als referentiekader kunnen dienen voor lopend onderzoek en toekomstige
vondsten. Door atleten middels een vijfentwintigtal rubrieken langs een objectieve meetlat
te leggen, hoop ik voorts een structurele bijdrage te kunnen leveren aan de verdere analyse
van de beroepsgroep.
Iedere biografie vangt aan met het vermelden van de persoonsgegevens van een
atleet, te weten naam, vaderstad en datering. Vervolgens volgt een korte levensbeschrijving
waarin de meest relevante wetenswaardigheden zijn opgenomen, zowel van de sportieve
loopbaan als van een eventuele latere bestuurlijke of militaire carrière. De biografie wordt
besloten met de vermelding van de primaire bron(nen) en voornaamste secundaire
literatuur waarin een atleet figureert.
De lijst is alfabetisch gerangschikt. Bij gelijkluidende namen wordt een
chronologische volgorde toegepast. Sommige vermeldingen gaan vergezeld van een
vraagteken. Dit is het geval wanneer niet met absolute zekerheid de juistheid van de
informatie kan worden gegarandeerd, bijvoorbeeld door de fragmentarische overlevering
van een inscriptie. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en het resultaat van eigen
onderzoek. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van de informatie uit commentaren op het
epigrafische materiaal en gangbare inzichten uit de secundaire literatuur. Uiteraard spreekt
het voor zich dat nadere aanvullingen en reconstructies van een sportieve en bestuurlijke
carrière soms speculatief zijn.
Toelichting op de gehanteerde rubrieken
De naam van een atleet wordt zo volledig mogelijk weergegeven. Indien deze
fragmentarisch is overgeleverd, wordt waar mogelijk een beargumenteerbare suggestie
gedaan ter reconstructie. Anoniem gebleven atleten worden als [NN] omschreven. In de
gevallen waarin de vaderstad niet bekend is, wordt – indien mogelijk – de regio vermeld
waaruit de atleet naar alle waarschijnlijkheid afkomstig was. Onder sociale status wordt
informatie opgenomen over de afkomst van een atleet, zoals de familieachtergrond of
andere relevante gezinsverbanden.
De rubriek onderde(e)l(en) bevat gegevens over de discipline(s) waarop een atleet
gedurende zijn loopbaan is uitgekomen. Deze worden met hun Griekse benaming
aangeduid: ςτάδιον (korte sprint), δίαυλοσ (dubbele stadionloop), δόλιχοσ
(langeafstandsloop), ὁπλείτθσ (sprint met wapenrusting), πάλθ (worstelen), πυγμή (boksen),
παγκράτιον (pankration) en πζντακλον (vijfkamp). Onder leeftijdsklasse(n) wordt vermeld in
welke categorieën een atleet gedurende zijn carrière is uitgekomen. Ook deze worden in het
Grieks weergegeven: παῖδεσ (knapen, 12 tot 16/18 jaar), ἀγζνειοι (jongelingen,
tussencategorie) en/of ἄνδρεσ (mannen, 20 jaar en ouder). In enkele gevallen worden de
leeftijdsklassen nog nader gedefinieerd, aan de hand van toevoegingen als ‘Pythisch’ en
‘Aktisch’ die een verdere onderverdeling in levensjaren aanduiden.
Ten aanzien van de tijd waarin een atleet actief was, is getracht een zo accuraat
mogelijke indicatie te geven. Aangezien de chronologische gegevens vaak alleen bij
benadering zijn vast te stellen, is ervoor gekozen met een bandbreedte van een kwart eeuw
te werken. Atleten worden dienovereenkomstig in het eerste, tweede, derde of vierde kwart
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van een bepaalde eeuw gedateerd, tenzij exact(er) kan worden aangegeven wanneer ze
binnen de Griekse atletiek participeerden. Als uitgangspunt voor de datering dient de
sportieve loopbaan. Wanneer een atleet ook na zijn carrière betrokken is gebleven bij de
Griekse atletiek (b.v. in een bestuurlijke of organisatorische functie) dan wordt het tijdskader
daarvan waar mogelijk apart vermeld.
De categorieën Olympioneikes en periodoneikes hebben betrekking op eventuele
successen bij de voornaamste festivals van de Griekse atletiek. Wanneer ‘NEE’ is ingevuld,
betekent dit dat met zekerheid valt vast te stellen dat een atleet zijn actieve carrière heeft
beëindigd zonder ooit aan alle vereisten voor bovengenoemde titels te hebben voldaan.
‘N.b.’ geeft aan dat onbekend is of een atleet op dit punt succes heeft gehad. Het is
bijvoorbeeld mogelijk dat iemand ten tijde van de oprichting van een inscriptie nog niet op
de toppen van zijn kunnen was en later alsnog de noodzakelijke prestaties voor de titel wist
te leveren, zonder dat daar epigrafische of literaire bewijzen van zijn overgeleverd. Indien
een atleet meerdere keren de Olympische spelen en/of de periodos heeft gewonnen dan
wordt het exacte aantal tussen haakjes vermeld. In een aantal gevallen worden atleten in
ere-inscripties niet als Olympioneikes en/of periodoneikes betiteld, terwijl ze daar op grond
van hun sportieve verdiensten wel recht op hebben. Bij die atleten gaat het ‘JA’ vergezeld
van een voetnoot waarin hun specifieke situatie wordt toegelicht.
Onder overwinningen worden de overgeleverde zeges van een atleet gerangschikt
naar plaats. Bij meerdere overwinningen in één stad staat het exacte aantal tussen haakjes
vermeld. Indien mogelijk wordt het totale aantal successen dat tijdens een carrière is
behaald ook opgenomen. Soms wordt door een atleet in een inscriptie gezinspeeld op
meerdere overwinningen in prijsspelen, zonder dat die prestaties cijfermatig worden
uitgedrukt. In dat geval worden de betreffende Griekse bewoordingen ook opgenomen.
Bij overige deelnames worden, indien bekend, de festivals genoemd waaraan een atleet
heeft deelgenomen zonder succes te behalen. Slechts in incidentele gevallen is dergelijke
informatie overgeleverd, aangezien antieke atleten (net als hun moderne tegenhangers,
overigens) doorgaans geen melding maken van hun nederlagen. Frequenter komt het voor
dat een atleet een ‘onbeslist’ in een finale heeft behaald en dit resultaat als een verkapte
overwinning opvoert, bij gebrek aan andere aansprekende resultaten. Dergelijke prestaties
worden dan onder deze rubriek gerangschikt.
De agonistische regio’s verwijzen naar een optreden in de diverse kerngebieden
binnen de Griekse atletiek, te weten Italië, Griekenland, Klein-Azië, de Levant en Egypte.
Informatie hieromtrent geeft een helder beeld van de geografische mobiliteit die een atleet
gedurende zijn carrière aan de dag heeft gelegd. Onder titels zijn de verschillende
agonistische eretitels gerangschikt die door een atleet werden gevoerd. Zoals betoogd in
hoofdstuk drie valt hieruit in één oogopslag op te maken in welke mate een atleet succesvol
was binnen de Griekse atletiek.
De carrièreduur valt in veel gevallen bij benadering te bepalen en geeft aan
hoeveel jaren een atleet ten minste op het wedstrijdtoneel actief is geweest. Hiervoor is het
noodzakelijk om over een aantal dateerbare gegevens te beschikken, zoals twee
opeenvolgende overwinningen bij een om de vier jaar terugkerend festival. Incidenteel
wordt er in inscripties en literaire bronnen melding gemaakt van een bijnaam, die zich vaker
niet dan wel bevredigend laat verklaren. Deze wordt telkenmale voorafgegaan door een
vaste formule, te weten ὁ καὶ, ὁ ἐπικαλοφμενοσ of ὁ ἐπικλθκεὶσ (idem, qui et vocatur of
dictus est in het Latijn).
Wanneer ‘JA’ is ingevuld bij de rubriek bestuurlijke carrière dan betekent dit dat
een atleet een of meerdere geattesteerde functies heeft bekleed, in de politieke, militaire,
religieuze of sportieve sfeer. Onder ambten worden deze vervolgens bij naam genoemd.
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Verreweg de meeste voorbeelden verwijzen overigens naar posities binnen de
atletenvereniging en/of het atletiekwezen.
De categorieën βουλευτισ en burger hebben hoofdzakelijk betrekking op de
eerbewijzen die atleten ten deel konden vallen. De eerste (en soms enige) vermelding gaat
terug op de vaderstad van een atleet, maar aanvullende burger- en raadslidmaatschappen,
die in sommige gevallen zeer talrijk zijn, komen bijna zonder uitzondering voort uit sportieve
verdiensten. In veel steden was het gebruikelijk om winnaars naast een krans of een
geldbedrag ook het (ere-)burgerrecht en toegang tot de stadsraad te verlenen, al dan niet
symbolisch. De antieke bronnen waarin een atleet figureert, worden opgesomd onder de
rubriek bron. De meest opvallende wetenswaardigheden over leven en carrière staan
gememoreerd als bijzonderheden.
De laatste categorieën hebben allen betrekking op de fysieke eerbewijzen die door
en voor atleten zijn opgericht, te weten inscripties en eremonumenten. Onder inscripties
wordt middels ‘JA’ aangegeven dat er van een atleet een of meerdere epigrafische
getuigenissen zijn overgeleverd. Daarbij wordt ook vermeld in welke antieke stad (of steden)
deze stonden opgesteld. De rubriek opgericht door verwijst naar de perso(o)n(en),
instelling(en) of bevolkingsgroep(en) die verantwoordelijk waren voor de uitvoering van het
eerbetoon.
Rangschikkingsprincipe en wijze van weergave zijn van toepassing op de gevallen
waarin van een atleet een overwinningscatalogus is overgeleverd. De opsomming van de
behaalde zeges in dergelijke inscripties kan hiërarchisch, geografisch of chronologisch van
aard zijn. De volgorde waarin festival, plaats, leeftijdscategorie en discipline worden
vermeld, kan eveneens van inscriptie tot inscriptie verschillen. Een ‘JA’ bij de rubriek beeld
betekent ten slotte dat er voor en van een atleet met zekerheid een of meerdere
standbeelden zijn opgericht, zij het dat deze bijna zonder uitzondering in de loop der
eeuwen verloren zijn gegaan.
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1.

[NN], ὁ ἐπικλθκεὶσ γραῦσ

Langeafstandsloper uit Bithynië (vaderstad onbekend), eerste kwart derde eeuw n. Chr.
Bijgenaamd ‘de Oude Vrouw’ (zijn echte naam is verloren gegaan) won deze atleet de
periodos en werd hij drie keer achterelkaar Olympisch kampioen op de dolichos,
vermoedelijk in 213, 217 en 221 n. Chr. Dit betekent dat hij ten minste negen jaar tot de
absolute top heeft behoord, een buitengewone prestatie. Het is in dat licht bezien zeer
waarschijnlijk dat hij ook bij andere prominente wedstrijden veelvuldig als winnaar uit de
strijd is gekomen, maar op zijn fragmentarisch overgeleverde eredocument worden deze
zeges niet vermeld. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat in Ephese een ere-inscriptie
voor hem werd opgericht naar aanleiding van een overwinning in een festival aldaar. Zijn
opmerkelijke bijnaam had hij mogelijkerwijs te danken aan een voorovergebogen loopstijl of
aan het feit dat hij al op een vroege leeftijd een grijze haardos kreeg.
GIBM 609 [= I.Eph. 1609]
Brunet (1998) 314, Golden (2004) 72
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
?, Bithynië
n.b.
δόλιχοσ
παῖδεσ (?), ἄνδρεσ
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
JA (3x)
JA
Olympia (3), overige festivals uit de periodos, Ephese
(?), ‘winst in alle verdere wedstrijden (waarbij hij aan
de start kwam)’ (νεικήςασ καὶ τοὺσ ἑτέρουσ ἀγῶνασ
πάντασ)
n.b.
Klein-Azië , Griekenland, Italië (?)
n.b.
9+
ὁ γραῦσ (‘de Oude Vrouw’)
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
GIBM 609 [= I.Eph. 1609]
Zijn opmerkelijke bijnaam had hij waarschijnlijk te
danken aan een voorovergebogen loopstijl of aan
een grijze haardos
JA, Ephese
agonotheet (?)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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2.

[NN], vijfkamper uit Klein-Azië

Vijfkamper uit Klein-Azië (vaderstad onbekend), laatste kwart tweede of eerste kwart derde
eeuw n. Chr. Deze atleet, wiens naam niet is overgeleverd, begon zijn carrière op zeer
vroege leeftijd en was ten tijde van zijn dood, op 24-jarige leeftijd tijdens een festival in
Ephese, ongeveer twaalf jaar actief geweest in de Griekse atletiek. Hij behaalde gedurende
die periode vele aansprekende successen (onder andere in de Pythische, Isthmische en
Nemeïsche spelen, en in de Italische tour), maar was nimmer bij machte om de Olympische
spelen te winnen. Na zijn dood werd er door zijn collega’s (waaronder de vijfkamper Marcus
Claudius Menandros, die uit eigen zak bijdroeg) ter plaatse een eremonument voor hem
opgericht, waarop zijn behaalde overwinningen in een chronologische volgorde worden
opgesomd. Het is daarnaast een uniek gegeven dat zijn inscriptie volledig is overgeleverd. Dit
maakt het mogelijk om in zijn zegecatalogus diverse regionale wedstrijdcircuits te herkennen
en de relatieve festivaldata van enkele prominente spelen te achterhalen.
I.Eph. 2072
Moretti (1953) no. 75, Ebert (1979) 293-296
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR

RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
?, Klein-Azië
n.b.
πζντακλον
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
175-200 of 200-225 n. Chr.
NEE
NEE
27+: Sardis (2), Ephese (2), Nikopolis, Smyrna (2),
Korinthe (3), Argos (4), Perinthos, Athene (3), Sparta
(2), Rome, Neapolis, Pergamon, Delphi, Mantineia,
Macedonië (2)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
ἄλειπτόσ (bij een festival in Macedonië)
12+
n.b.
n.b.
n.v.t.
n.b.
n.b.
I.Eph. 2072
ste
Deze atleet stierf op zijn 24 tijdens een festival in
Ephese en begon zijn carrière op zeer vroege leeftijd
(12-14 jaar)
JA, Ephese
de vijfkamper Marcus Claudius Menandros en de
atleten die in de categorie van de jongelingen tegen
de overledene waren uitgekomen
chronologisch
categorie – festival – plaats
JA, maar verloren gegaan
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3.

[NN], vijfkamper uit Kos

Vijfkamper uit Kos, begin eerste eeuw n. Chr. Deze naamloos gebleven atleet was ofwel een
laatbloeier of iemand die zijn carrière zeer geleidelijk opbouwde. Aanvankelijk glorieerde hij,
op jonge leeftijd (12-14 jaar) in lokale, regionale en onbeduidende wedstrijden, waar hij als
vijfkamper in een enkel geval ook de stadionloop en zelfs het pankration wist te winnen. Na
enige tijd waagde hij echter zijn kans bij de grotere festivals en behaalde hij overwinningen
in Griekenland bij de Panathenaia, de Aktische spelen (als eerste atleet uit Kos, πρᾶτον
Κωΐων) en zelfs de Nemeïsche spelen. Op het moment dat zijn ere-inscriptie werd opgericht,
was hij net doorgebroken als succesvol vijfkamper. Het is niet bekend of hij zijn stijgende
prestatiecurve heeft weten door te zetten. Zijn eredocument geeft tevens een uniek inzicht
in de talrijke kleinere spelen die ten tijde van het Romeinse rijk in onder meer Carië werden
georganiseerd.
Iscr. Cos. EV 218
Moretti (1953) no. 60, zie ook kaart 4.1
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
Kos
n.b.
πζντακλον, ςτάδιον, παγκράτιον
παῖδεσ Πυκικοί, παῖδεσ Ἰςκμικοί, παῖδεσ, ἀγζνειοι,
ἄνδρεσ
begin eerste eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
17+: Pergamon, Kos (3), Lymira (2), Myndos, Knidos,
Halikarnassos (2), Iasos, Teos, Sardis, Athene, Patras,
Nikopolis, Argos
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
8+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Kos
Iscr. Cos. EV 218
Gezien zijn twee laatst gememoreerde zeges (in
Nikopolis en Argos) was hij talentvol. Hij stond
derhalve op het punt van doorbreken, maar latere
getuigenissen over zijn sportieve carrière ontbreken
helaas
JA, Kos
n.b.
chronologisch
festival – plaats – categorie – onderdeel
n.b.
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4.

[NN], langeafstandsloper uit Tralleis (?)

Langeafstandsloper uit Tralleis (?), laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Deze naamloos
gebleven atleet, tevens een burger van Ephese, behaalde zijn eerste successen in regionale
spelen te Antiochië, Tarsus en Anazarbos. Na zijn eerste overwinning in de Eukrateia van
Antiochië ging hij over (προσβὰσ) van de knapencategorie naar de mannen, waarin hij in
totaal 21 overwinningen wist te behalen. Zijn zeges in de Italische tour laten zien dat hij op
een zeker moment het vereiste niveau had voor een succesvolle deelname aan de
wedstrijden uit de periodos. Desondanks is van hem geen Olympische of Pythische
overwinning overgeleverd, ofwel omdat hij net tekort kwam voor de absolute top dan wel
vanwege het feit dat een dergelijk succes hem pas na het oprichten van de ere-inscriptie in
Tralleis ten deel viel. Na afloop van zijn sportieve carrière bekleedde hij het ambt van
levenslang xystarch (ξυςτάρχθσ διὰ βίου). Zijn eredocument vormt overigens een belangrijke
bron voor de reconstructie van regionale wedstrijdcircuits, in dit geval in Cilicië, Syrië en
Italië.
I.Tralleis 117, SEG 14.735
Moretti (1953) no. 78
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
Tralleis (?)
n.b.
δόλιχοσ
παῖδεσ, ἄνδρεσ
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
22+: Antiochië (4), Tarsos (5), Anazarbos (2), Ephese
(2), Korinthe, Damascus, Tralleis (2), Pergamon,
Rome, Puteoli, Neapolis, Nikopolis
n.b.
Klein-Azië , Levant, Griekenland, Italië
παράδοξοσ
n.b.
n.b.
JA
‘levenslang xystarch’ (ξυςτάρχθσ διὰ βίου)
n.b.
Tralleis (?), Ephese
I.Tralleis 117, SEG 14.735
De ere-inscriptie van deze atleet maakt het mogelijk
het bestaand van agonistische wedstrijdcircuits in
Cilicië, Syrië en Italië te vermoeden
JA, Tralleis
n.b.
chronologisch
festival – categorie - onderdeel
n.b.
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5.

[NN], vechtsporter uit Klein-Azië

Vechtsporter uit Ephese (?), laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Deze atleet kende een
sportieve loopbaan van ten minste negen jaren, waarin hij in alle drie de leeftijdscategorieën
is uitgekomen. Hoewel hij vroeg in zijn carrière al de nodige overwinningen behaalde, vond
zijn definitieve doorbraak plaats toen hij bij de jongelingen actief was. Hij zegevierde toen in
de Italische tour en bij de Aktische spelen in Nikopolis. Niet veel later stond hij in de
eindstrijd van de Olympische spelen. Mogelijkerwijs kan in hem de directe concurrent gezien
worden van Marcus Aurelius Hermagoras (no. 92), die in het jaar 177 n. Chr. een ‘onbeslist’
behaalde in de Olympische worstelfinale bij de mannen. Vier jaar later bekroonde de
vechtsporter in kwestie zijn loopbaan door in Olympia wel te zegevieren, waarna er ter
plaatse een standbeeld van hem werd opgericht. In Smyrna behaalde hij – bij uitzondering –
twee overwinningen in het boksen. Zijn chronologisch geordende zegecatalogus is één van
die inscripties die inzicht bieden in de festivaldata van de Griekse atletiek.
GIBM 615 (= I. Eph. 1615)
Moretti (1957) no. 899, Caldelli (1993) no. 45
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
Ephese (?)
n.b.
πάλθ of παγκράτιον, πυγμι
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
18+: Rhodos (2), Ephese (3), Athene, Tralleis (2),
Rome, Neapolis, Nikopolis, Argos, Hierapolis,
Laodikeia, Sardis, Smyrna (2), Olympia
Olympia, onbeslist in de finale (177 n. Chr.?)
Klein-Azië, Griekenland, Italië
n.b.
9+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Ephese (?)
GIBM 615 (= I. Eph. 1615)
De chronologisch geordende zegecatalogus van deze
naamloos gebleven vijfkamper draagt in hoge mate
bij aan de reconstructie van de festivalkalender
JA, Ephese
n.b.
chronologisch
plaats – leeftijdscategorie -festival
JA, maar verloren gegaan
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6.

[NN], hardloper uit Klein-Azië

Hardloper uit Klein-Azië (vaderstad onbekend), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Deze
veelzijdige atleet was kort na zijn debuut in de wedstrijdatletiek al bijzonder succesvol door
de stadionloop voor knapen te winnen bij de Olympische spelen, vermoedelijk vanwege een
vroegtijdige fysieke ontwikkeling. Die zege leverde hem ook het burgerrecht van de stad Elis
op. Het merendeel van zijn overwinningen werd daarna echter in spelen te Klein-Azië
behaald. Winst in de festivals uit de Italische tour of de gehele periodos was niet voor hem
weggelegd, waarschijnlijk vanwege sterke concurrentie. Deze atleet, wiens naam niet is
overgeleverd, specialiseerde zich op latere leeftijd dan ook op de diaulos en de
hoplitodromos, mogelijk omdat hij met het verstrijken van de jaren aan pure snelheid
inboette en op de stadionloop niet meer met de absolute top meekon. Op de langere
nummers behaalde hij vervolgens nog enkele successen, zoals de dubbele stadionloop en de
wapenwedloop bij de Nemeïsche spelen in Argos. Een vergelijkbare specialisatie kenmerkte
de latere loopbaan van Titus Aelius Aurelius Heras (no. 149), een succesvolle hardloper die
een of meerdere generaties eerder actief was.
I.Eph. 1132, SEG 14.750
Moretti (1957) no. 905
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
Ephese (?)
n.b.
ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
19+: Ephese (4), Olympia, Milete (3), Pergamon (3),
Sardis (2), Hierapolis, Rhodos (2), Laodikeia, Argos
(2)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
6+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Ephese, Elis
I.Eph. 1132, SEG 14.750
Deze atleet specialiseerde zich op latere leeftijd op
de diaulos en de hoplitodromos, mogelijk omdat hij
met het verstrijken van de jaren op de stadionloop
niet meer met de absolute top meekon
JA, Ephese
agonotheet Olympia in Ephese (?)
chronologisch
festival – plaats - leeftijdscategorie
n.b.
232

7.

[NN], sprinter uit Klein-Azië

Sprinter uit Ephese (?), derde kwart tweede eeuw n. Chr. Deze atleet, wiens naam niet is
overgeleverd, behaalde een aantal prestigieuze overwinningen op de stadionloop in
Griekenland en Klein-Azië. De absolute top was echter niet voor hem weggelegd.
Vermoedelijk bevatte zijn ere-inscriptie ten tijde van de oprichting nog enkele blanco regels,
die in een later stadium konden worden aangewend om de meest recente successen aan de
zegecatalogus toe te voegen. Afgaande op de lijst met Olympische winnaars op de
stadionloop, overgeleverd bij Eusebius, slaagde hij er ook in de laatste fase van zijn sportieve
loopbaan niet in om Olympioneikes te worden. Mogelijkerwijs was een te sterke
concurrentie de reden voor hem om zijn geluk ook in de vijfkamp te beproeven, getuige zijn
overwinning in die discipline bij een festival in Anazarbos. In de ere-inscriptie wordt ten
slotte melding gemaakt van de trainer, Gaius Cosinius, onder wiens supervisie de successen
van de atleet behaald zijn.
I.Eph. 1611 (= GIBM 611)
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
Ephese (?)
n.b.
ςτάδιον, πζντακλον
ἄνδρεσ
derde kwart tweede eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
14+: Ephese, Pergamon (2), Korinthe (2), Athene (2),
Argos (2), Tralleis, Milete, Kyzikos, Tarsus, Anazarbos
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
4+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
I.Eph. 1611 (= GIBM 611)
In de ere-inscriptie wordt melding gemaakt van de
trainer, Gaius Cosinius, onder wiens supervisie de
successen van de atleet behaald zijn
JA, Ephese
festivalorganisatie Ephesea
chronologisch
festival – plaats - onderdeel
n.b.
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8.

[NN], veelvuldig periodoneikes

Hardloper uit een onbekende stad (Klein-Azië,?), derde kwart tweede eeuw n. Chr. Deze
atleet kende een bijzonder succesvolle carrière op de sprintafstanden en de wapenloop. Hij
behaalde maar liefst vier Olympische overwinningen (hoogstwaarschijnlijk tijdens twee
edities van het festival in Elis) en voerde na zijn terugtrekking uit de Griekse atletiek de titel
ἄλειπτόσ, ten teken dat hij gedurende zijn loopbaan ongeslagen is gebleven. Ook in de
overige spelen van de periodos was hij zeer succesvol. Opvallend is het feit dat in een van
zijn ere-inscripties vermeld wordt dat hij ‘vele malen periodoneikes’ (περιοδονείκθσ
πολλάκισ) was, hetgeen waarschijnlijk te maken heeft met de onduidelijkheid die er in deze
periode bestond rondom de exacte vereisten voor de titel (zie hoofdstuk 2). Helaas zijn
beide eredocumenten verre van volledig overgeleverd, zodat het niet mogelijk is om de
loopbaan van deze bijzondere atleet in detail te reconstrueren en hem van een naam en
vaderstad te voorzien.
I.Eph. 1133, 1613
Brunet (1998) no. 23, 54 [verbeterde lezing]
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
Klein-Azië (?)
n.b.
ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ
παῖδεσ (?),ἄνδρεσ
derde kwart tweede eeuw n. Chr.
JA (4x)
JA (meerdere keren)
44 (?): Olympia (4), Delphi (2), Argos (?,14), Isthmia
(?,14), Athene (?,9), Ephese
n.b.
Griekenland, Klein-Azië
ἄλειπτοσ, περιοδονείκθσ
7+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Ephese
I.Eph. 1133, 1613
Deze atleet won de periodos meerdere malen en
behaalde overwinningen op zowel de sprint, diaulos
als de hoplitodromos. Hij bleef, gezien het gebruik
van de titel ἄλειπτοσ, tijdens zijn carrière ongeslagen
JA, Ephese
n.b.
hiërarchisch
plaats – festival – categorie – onderdeel
n.b.
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9.

[NN], vechtsporter uit Thracië

Vechtsporter uit Philippolis (?), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Deze atleet werd in die stad
met een inscriptie geëerd, vermoedelijk vanwege een overwinning in een onbekend lokaal
festival. Het document vermeldt dat hij als pankratiast veertig maal en als worstelaar negen
maal heeft gezegevierd in heilige en eiselastische spelen in de gehele oikoumene. Die
successen werden behaald onder de trainer Aurelius Theodoros uit Kyme, die expliciet
genoemd wordt.
IGBR III, 1, no. 891
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
Philippolis (?)
n.b.
παγκράτιον, πάλθ
n.b.
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
49 in totaal, exacte details niet bekend
n.b.
overwinningen ‘in de gehele bekende wereld’ (εἰσ
ἃπαςαν τὴν οἰκουμζνθν)
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Philippolis (?)
IGBR III, 1, no. 891
Van deze atleet wordt vermeld dat hij zijn successen
heeft behaald onder leiding van de trainer Aurelius
Theodoros uit Kyme
JA, Philippolis
festivalorganisatie (?)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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10.

*NN+, zoon van *…+krates

Hardloper uit Milete, laatste kwart eerste eeuw v. Chr. Deze atleet, wiens naam verloren is
gegaan, behaalde overwinningen bij de voornaamste festivals van zijn tijd. In 20 v. Chr. werd
hij Olympisch kampioen op de diaulos, terwijl hij in Plataiai tweemaal werd uitgeroepen tot
‘Beste der Grieken’ (ἄριςτοσ ῾Ελλινων), een tot dan toe nog niet eerder geleverde prestatie.
In totaal kon hij bogen op maar liefst tien records, waaronder het winnen van de
stadionloop, diaulos en hoplitodromos op één dag bij de Pythische, Nemeïsche en Aktische
spelen als eerste atleet aller tijden. Uit het feit dat hij verder geen eretitels (e.g.
periodoneikes) voert – ofschoon hij daar op grond van zijn sportieve prestaties wel recht had
– kan worden opgemaakt dat die titels aan het eind van de eerste eeuw v. Chr. nog niet in
zwang waren of dat het nog niet gebruikelijk was om ze in een eredocument op te nemen.
Milet I 9, no. 369, I. Didyma 201, IvO 219
Robert (1949a) 117-125, Moretti (1953) no. 59
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
Milete
zοοn van *…+krates.
ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ
ἄνδρεσ
laatste kwart eerste eeuw v. Chr.
JA
NEE* (zie hierboven)
35+: Olympia, Delphi (5), Argos (10), Plataiai (6),
Nikopolis (3), Pergamon (?), Korinthe (2), onbekend
(3), Rhodos (2), Athene (2)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
ἄριςτοσ ῾Ελλινων
5+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Milete, Athene, Didyma (?)
Milet I 9, no. 369, I. Didyma 201, IvO 219
Deze atleet won als eerste aller tijden tweemaal de
hoplitodromos in Plataia en kon in totaal bogen op
tien records
JA, Milete & Didyma
raad en volk (?)
chronologisch (op eerste drie vermeldingen na)
festival – leeftijdsklasse - onderdeel
JA (meerdere), maar allen verloren gegaan
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11.

[NN], zoon van Pythodoros

Vijfkamper uit Kos, begin eerste eeuw n. Chr. Deze atleet was een tijd- en plaatsgenoot van
een eveneens naamloos gebleven vijfkamper (no. 3) en kende een vergelijkbare
carrièreopbouw, zij het dat zijn loopbaan iets minder succesvol was. Gedurende de jaren dat
hij bij de knapen en de jongelingen uitkwam, behaalde hij enkel overwinningen in zijn
vaderstad en in regionale festivals. Na zijn overgang naar de mannencategorie waagde hij
echter de oversteek naar Griekenland en wist daar zijn grootste successen te boeken, in de
Isthmische spelen en de Eleusinia van Athene. Het is niet bekend of hij in een latere fase nog
meer aansprekende overwinningen heeft weten te behalen. Op Kos wist hij bij twee
gelegenheden ook zeges te behalen in de stadionloop en de diaulos, een teken dat de
concurrentie bij die lokale wedstrijden niet al te groot zal zijn geweest. Anderzijds stonden
vijfkampers bekend om hun veelzijdigheid en slaagden ze er daarom soms ook in om in
verwante disciplines te winnen.
Iscr. Cos. EV 203
Moretti (1953) no. 61, zie ook kaart 4.1
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
Kos
zoon van Pythodoros
πζντακλον, ςτάδιον, δίαυλοσ
παῖδεσ ᾽Ολυμπικοί , παῖδεσ Ἰςκμικοί, παῖδεσ,
ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
begin eerste eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
17+: Korinthe, Athene, Kos (6), Metropolis,
Stratonikeia, Nyssa (2), Kolophon, Halikarnassos (3),
Myndos
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
5+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Kos
Iscr. Cos. EV 203
Deze atleet bouwde zijn carrière geleidelijk op en
behaalde pas na ongeveer vijf jaar een
vooraanstaande zege. Tijdens de Rhomaia op Kos
won hij stadion, diaulos en pentathlon op één en
dezelfde dag
JA, Kos
familielid (?)
chronologisch (op bovenste twee vermeldingen na)
festival – leeftijdsklasse - onderdeel
n.b.
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12.

[NN], zoon van Zosimos

Hardloper uit Philadelphia (Lydië), laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Zijn naam wordt
genoemd in een papyrustekst, waaruit blijkt dat hij kort na 194 n. Chr. archont was van de
atletenvereniging. In die hoedanigheid legde hij schriftelijk getuigenis af van het feit dat de
Egyptische bokser Herminos (no. 35) in zijn aanwezigheid als priester was opgetreden bij een
festival in Sardis. Op basis van zijn handtekening op dat document is wel geconcludeerd dat
hij matig Grieks schreef en bijgevolg niet uit de hoogste sociale klasse afkomstig geweest
moet zijn. Over zijn sportieve carrière is niet meer bekend dan dat hij Olympisch kampioen
was in een onbekende discipline en op een zeker moment bij een festival in twee
onderdelen of leeftijdsklassen heeft gezegevierd. Om die reden voerde hij de eretitel van
παράδοξοσ. Zijn burgerschappen van Ephese en Tralleis gaan naar alle waarschijnlijkheid
terug op overwinningen aldaar.
Frisch (1986) no. 6, r. 89-91
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

[NN]
Philadelphia (Lydië)
zoon van Zosimos; lagere sociale klasse?
hardlopen, discipline onbekend
n.b.
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
NEE
Olympia, Ephese (?), Tralleis (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
Ὀλυμπιονίκθσ, παράδοξοσ
n.b.
n.b.
JA
archont van de atletenvereniging
n.b.
Philadelphia, Ephese, Tralleis
Frisch (1986) no. 6, r. 89-91
Deze atleet was archont van de atletenvereniging en
in die hoedanigheid rond het jaar 194 n. Chr. actief
tijdens de Koina Asias van Sardis
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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13.

Achilleus

Sprinter uit Alexandrië, eerste kwart tweede eeuw n. Chr. Achilleus won in 101 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 220
Moretti (1957) no. 829, Decker (1991) 104
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Achilleus
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
eerste kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 220
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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14.

Aeithales

Sprinter uit Alexandrië, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Aeithales won in 165 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 236
Moretti (1957) no. 870, Decker (1991) 104
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODOENIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Aeithales
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
derde kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 236
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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15.

(Titus?) Aelius Granianus

Vijfkamper en hardloper uit Sikyon, midden tweede eeuw n. Chr. Granianus was een
bijzonder veelzijdig atleet, die rond 145 n. Chr. liefst vijf Olympische overwinningen wist te
behalen in vier verschillende onderdelen (pentathlon, stadion, diaulos, hoplites). Aan het
begin van zijn loopbaan won hij bij een festival in Sparta 1500 denarii, hetgeen duidelijk
maakt hoe lucratief sportieve successen in de Griekse atletiek al op jonge leeftijd konden
zijn. Granianus moet – afgaande op zijn Olympische erelijst – gedurende zijn carrière een
groot aantal overwinningen hebben behaald in vooraanstaande festivals in het gehele
Griekse oosten. Hij werd vanwege zijn prestaties geëerd met een bronzen beeld in het
heiligdom van Asklepios in Titanē, dat door zijn tijdgenoot Pausanias is beschreven. Zijn
Romeinse burgerrecht gaat net als bij veel andere atleten hoogstwaarschijnlijk terug op een
zege in de Kapitolia, vermoedelijk in het jaar 142 of 146 n. Chr. Dat zou betekenen dat zijn
volledige naam Titus Aelius Granianus luidde, naar de nomenclatuur van keizer Antoninus
Pius.
Pausanias 2.11.8, SEG 11.838
Cartledge & Spawforth (2002) 188, Golden (2004) 3; zie ook appendix 1
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

(Titus?) Aelius Granianus
Sikyon
n.b.
ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ, πζντακλον
παῖδεσ, ἄνδρεσ
midden tweede eeuw n. Chr.
JA (5x)
n.b.
8+: Olympia (5), Sparta (1), Epidauros (?), Rome (?)
n.b.
Griekenland, Italië
n.b.
9+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Sikyon, Rome, Epidaurus
Pausanias 2.11.8, SEG 11.838
Pausanias vermeldt dat in het heilligdom van
Asklepios in Titanē een bronzen beeld stond
opgesteld van Granianus en dat hij gedurende zijn
carrière vijf Olympische overwinningen heeft
behaald. In Sparta won hij als knaap het bedrag van
1500 drachmen
JA, Sparta (lijst met overwinnaars in lokaal festival)
agonotheet (?)
n.v.t.
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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16.

Agathos Daimon (‘Goede Geest’)

Bokser uit Alexandrië, eerste eeuw n. Chr. (?). Agathos Daimon stierf op 35-jarige leeftijd
tijdens een bokspartij in het Olympisch stadion, ‘nadat hij tot Zeus gebeden had hem óf de
krans óf de dood te schenken’ (εὐξάμενοσ Ζθνι ἢ ςτζφοσ ἢ κάνατον). Zijn dood werd
gememoreerd op een eremonument dat voor hem in Olympia werd opgericht. Ondanks zijn
hoge leeftijd en bijgevolg lange carrière (?) lijkt Daimon niet bijster succesvol te zijn geweest,
met enkel een overwinning bij de Nemeïsche spelen op zijn palmares. Zijn bijnaam ‘de
Kameel’ had hij waarschijnlijk te danken aan het doorzettingsvermogen dat hem uiteindelijk
fataal werd.
SEG 22.354
Brunet (1998) 234
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1

Agathos Daimon (‘Goede Geest’)
Alexandrië
n.b.
πυγμι
ἄνδρεσ
eerste eeuw n. Chr. (?)
NEE
NEE
Argos
Olympia (tijdens het boksen overleden op 35-jarige
leeftijd)
Egypte (?), Griekenland
Νεμεονείκθσ
1
onbekend aantal jaren
‘de Kameel’ (ὁ Κάμθλοσ)
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
SEG 22.354
Hij stierf in Olympia ‘nadat hij tot Zeus gebeden had
hem óf de krans óf de dood te schenken’ (εὐξάμενοσ
Ζθνι ἢ ςτζφοσ ἢ κάνατον)
JA, Olympia
nabestaanden (?)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.

Gezien zijn hoge leeftijd bij zijn laatste optreden (35) mag wellicht een carrière van tien jaar of meer
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vermoed worden.

17.

Alexandros

Sprinter uit Alexandrië, begin derde eeuw n. Chr. Alexandros won in 201 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 245
Moretti (1957) no. 900, Decker (1991) 104
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Alexandros
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
begin derde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 245
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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18.

Alexandros, zoon van Alexandros

Vechtsporter uit Myra, eind tweede eeuw n. Chr. Hij was in het jaar 194 n. Chr. één van de
archonten die getuigenis aflegden van de toetreding van de Egyptische bokser Herminos (no.
35) tot de atletenvereniging. Zijn carrière was – in vergelijking met veel van zijn collegabestuursleden – niet bijzonder succesvol, met als hoogtepunten overwinningen in Delphi,
Neapolis en op het eiland Rhodos. Getuige zijn burgerrecht van Ephese moet hij naar alle
waarschijnlijkheid ook een zege in die stad hebben behaald. Bij ten minste een van de
genoemde gelegenheden wist Alexandros zowel in het worstelen als in het pankration te
zegevieren, hetgeen hem het recht gaf om de titel van παράδοξοσ te voeren. Zijn erelijst
maakt duidelijk dat voor een functie in de vereniging het niet per definitie noodzakelijk was
om tot de absolute top te behoren. Er is geen ere-inscriptie van hem overgeleverd.
Frisch (1986) no. 6, r. 58, 66
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Alexandros
Myra
zoon van Alexandros
πάλθ, παγκράτιον
n.b.
eind tweede eeuw n. Chr.
NEE
NEE
Delphi, Neapolis, Rhodos, Ephese (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
παράδοξοσ, πυκιονίκθσ, εβαςτονείκθσ, Ἁλιονίκθσ
n.b.
ὁ καὶ Ἀκθνόδωροσ
JA
archont van de atletenvereniging
n.b.
Myra, Ephese
Frisch (1986) no. 6, r. 58, 66
Alexandros toont aan dat de functionarissen van de
atletenvereniging niet per se tot de absolute top
hoefden te behoren
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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19.

Alexandros, zoon van Menandros

Vechtsporter uit Ephese, laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Menandros was afkomstig uit een
prominente familie en behaalde overwinningen in zowel het worstelen als het pankration,
hoofdzakelijk bij spelen in Klein-Azië. Zijn enige geattesteerde zege buiten die regio betrof de
Isthmische spelen, waar hij het worstelen won. Het valt uit zijn zegecatalogus niet op te
maken of dit de aanzet was tot een succesvolle verdere loopbaan op het allerhoogste niveau
of dat dit het absolute hoogtepunt vormde van een niet bijzonder aanzienlijke carrière. In
dat opzicht staat zijn eredocument model voor dat van veel andere atleten, aangezien de
betreffende inscriptie enerzijds de nodige informatie verschaft maar tegelijkertijd veel
onbeantwoordbare vragen oproept.
I.Eph. 1123
Brunet (1998) 301, Lehner (2004) 92
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Alexandros, zoon van Menandros
Ephese
prominente familie
πάλθ, παγκράτιον
n.b.
laatste kwart eerste eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
8+: Korinthe, Ephese (2), Smyrna (2), Ankyra (?),
Myra, Sardis, ‘en vele andere wedstrijden in het
worstelen en het pankration’ (καὶ ἄλλουσ πλείςτουσ
ἀγῶνασ πάλθν πανκράτιον)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Ephese
I.Eph. 1123
geen
JA, Ephese
raad en volk
hiërarchisch (?)
festival – onderdeel
n.b.
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20.

Ἀνείκθτοσ Ἀνεικήτου

Langeafstandsloper uit Mytilene, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Deze atleet stierf op
twintigjarige leeftijd na een weinig succesvolle sportieve carrière. Op zijn grafschrift valt te
lezen dat hij tweemaal wist te zegevieren in het nabijgelegen Pergamon en eenmaal in
Thyateira. Voorts vonden de nabestaanden het kennelijk de moeite waard te vermelden dat
hij was toegelaten tot de Pythische spelen (d.w.z. de selectiewedstrijden voorafgaand aan
het festival had doorlopen) en dat hij – overigens zonder succes – had deelgenomen aan de
Aktische spelen in Nikopolis. Die magere wapenfeiten moesten waarschijnlijk verdoezelen
dat zijn loopbaan weinig had voorgesteld.
IG XII² 388
Sarikakis (1965) no. 5
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Ἀνείκθτοσ Ἀνεικήτου
Mytilene
n.b.
δόλιχοσ
παῖδεσ
derde kwart tweede eeuw n. Chr.
NEE
NEE
Pergamon (2), Thyateira
Delphi, Nikopolis
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
5+
n.b.
NEE
n.v.t.
n.b.
Mytilene
IG XII² 388
Zijn nabestaanden vonden het de moeite waard om
op het grafschrift van de atleet in kwestie te
vermelden dat hij had meegedaan aan de Pythische
spelen in Delphi en aan de Aktische spelen in
Nikopolis, overigens zonder succes
JA, Mytilene
nabestaanden
hiërarchisch
plaats – festival
n.b.
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21.

Anoubion, ὁ καὶ Φεῖδοσ

Sprinter uit Alexandrië, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Anoubion won in 181 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 240
Moretti (1957) no. 883, Decker (1991) 104
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Anoubion
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
ὁ καὶ Φεῖδοσ
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 240
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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22.

Antonianos, ὁ καὶ Μῶροσ

Vechtsporter uit Ephese, begin derde eeuw n. Chr. Antonianos is bekend uit een
grafmonument in Cyrene, waarop hij als een jonge atleet met kransen (en samen met zijn
hond Parégoris) staat afgebeeld. Mogelijkerwijs is hij tijdens zijn deelname aan een festival
aldaar overleden, net zoals Marcus Aurelius Artemidoros (no. 81) in Neapolis en Marcus
Tullius *…+ (no. 103) in Athene overkwam. Zijn bijnaam luidde, net als die van de bokser
Herminos (no. 35), ‘de Onnozele’. Dit was wellicht een verwijzing naar het feit dat hij leed
aan dementia pugilistica, ernstig hersenletsel dat voortkwam uit herhaaldelijke klappen op
het hoofd.
Robinson (1913) 176-177 [ed. pr.]
Chamoux (1988) 113-120
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Antonianos
Ephese
n.b.
vechtsport, discipline onbekend
n.b.
begin derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
Cyrene (?)
Klein-Azië, Noord-Afrika (?)
n.b.
n.b.
ὁ καὶ Μῶροσ (‘de Onnozele’)
n.b.
n.b.
n.b.
Ephese
Robinson (1913) 176-177 [ed. pr.]
Antonianos stierf in Cyrene, mogelijk tijdens een
festival aldaar. Hij droeg een weinig vleiende
bijnaam die mogelijkerwijs voortkwam uit het feit
dat hij leed aan de aandoening dementia pugilistica
JA, Cyrene
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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23.

Antonius Asklepiades

Worstelaar uit Aizanoi (Phrygië), laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Asklepiades was
afkomstig uit een prominente familie en won in 93 n. Chr. het worstelen bij de knapen in
Olympia. Hij zette zijn prestatie glans bij door te zegevieren ‘zonder gevloerd te worden’
(ἄπτωσ), ‘zonder een bye te krijgen’ (ἀνζφεδροσ) en ‘zonder door een tegenstander gegrepen
te zijn’ (ἀμεςολάβθτοσ). Asklepiades lijkt één van de vele aristocratische telgen te zijn
geweest die zich gedurende hun jeugd vol overgave in de Griekse atletiek begaven, maar bij
het bereiken van de volwassen leeftijd de voorkeur gaven aan een politieke carrière boven
een sportieve loopbaan. Hij was de grootvader (aan moederszijde) van de vooraanstaande
weldoener en curator reipublicae Marcus Ulpius Appuleius Eurykles (zie hoofdstuk twee), op
wiens familiemonument in het stadion van Aizanoi het Olympische succes van Asklepiades
stond opgetekend.
SEG 42.1186, 1188
Wörrle (1992) 351-353, nos. 2 & 4
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Antonius Asklepiades
Aizanoi (Phrygië)
afkomstig uit een prominente familie
πάλθ
παῖδεσ
laatste kwart eerste eeuw n. Chr.
JA
NEE
Olympia
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Aizanoi, Rome
SEG 42.1186, 1188
Asklepiades zette zijn Olympische prestatie glans bij
door te zegevieren ‘zonder gevloerd te worden’
(ἄπτωσ), ‘zonder een bye te krijgen’ (ἀνζφεδροσ) en
‘zonder door een tegenstander gegrepen te zijn’
(ἀμεςολάβθτοσ)
JA, Aizanoi
kleinzoon Marcus Ulpius Appianus Eurykles, als
onderdeel van een groot familiemonument
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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24.

Apollonis, ἢ Ἡλιόδωροσ

Sprinter uit Alexandrië, laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Apollonis won in 93 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 216
Moretti (1957) no. 824, Decker (1991) 104
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Apollonis
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
laatste kwart eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
ἢ Ἡλιόδωροσ
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 216
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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25.

Apollonios, ἐπίκλθςισ Ῥάντθσ

Bokser uit Alexandrië, laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Hij was volgens Pausanias de eerste
Egyptenaar die in Olympia wegens vals spel werd veroordeeld. In 93 n. Chr. arriveerde
Apollonios terwijl de inschrijvingstermijn voor de spelen reeds was verlopen, naar eigen
zeggen doordat hij tegenwind had gehad op de Egeïsche Zee. Dit op zichzelf legitieme excuus
bleek echter niet te kloppen, want zijn stadsgenoot – en directe concurrent – Herakleides
(no. 61) onthulde de werkelijke reden voor diens verlate aankomst: hij had in de
voorafgaande periode diverse prijsspelen afgelopen in Ionië. Toen de Eleërs Apollonios
vervolgens uitsloten van deelname en Herakleides de krans toekenden, ging hij door het lint
en vloog de man aan die hem de kans op een Olympisch succes had ontzegd. Dergelijk
onsportief gedrag lag wellicht ook ten grondslag aan zijn bijnaam ‘de Sproeier’, die verklaard
zou kunnen worden uit het feit dat Apollonios gewoon was zijn tegenstanders in het gezicht
te spuwen tijdens wedstrijden.
Pausanias 5.21.12-14
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Apollonios
Alexandrië
n.b.
πυγμι
ἄνδρεσ (?)
laatste kwart eerste eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
diverse prijsspelen in Ionië
Olympia (diskwalificatie voorafgaand aan de spelen)
Egypte (?), Griekenland, Klein-Azië
n.b.
n.b.
ὁ Ῥάντθσ (‘de Sproeier’)
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Pausanias 5.21.12-14
Apollonius was volgens Pausanias de eerste
Egyptenaar die wegens vals spel in Olympia werd
veroordeeld
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.

251

26.

Aristeas

Vechtsporter uit Stratonikeia (Carië), eerste kwart eerste eeuw n. Chr. Aristeas werd in 13 n.
Chr. ‘de zesde na Herakles’ (ἕβδομοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ, zie hoofdstuk 3) die erin slaagde om
zowel het worstelen als het pankration in Olympia op één dag te winnen. Hij was tevens het
eerste lid van de atletenvereniging dat de periodos wist te winnen in het kortst mogelijke
tijdsbestek, namelijk binnen drie jaar. Uit zijn fragmentarisch overgeleverde
overwinningscatalogus kunnen enkele van zijn meest prominente zeges worden afgeleid,
maar veel details betreffende zijn carrière zijn verloren gegaan.
Eusebius, ad Olympiade 198, Pausanias 5.21.10, I. Strat. 1042
Brunet (1998) 36, Golden (2004) 16
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Aristeas
Stratonikeia (Carië)
n.b.
πάλθ, παγκράτιον
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
eerste kwart eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
12+: Olympia (3), Argos (2), Nikopolis (2), Korinthe
(2), Delphi (2), Antiochië
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Levant
ἕβδομοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ (‘zesde na Herakles’)
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Stratonikeia
Eusebius, ad Olympiade 198, Pausanias 5.21.10, I.
Strat. 1042
Aristeas werd in 13 n. Chr. ‘de zesde na Herakles’ die
erin slaagde om zowel het worstelen als het
pankration in Olympia op één dag te winnen. Hij was
tevens de eerste van de atletenvereniging die de
periodos wist te winnen in het kortst mogelijke
tijdsbestek
JA, Stratonikeia
n.b.
hiërarchisch (?)
festival – categorie – onderdeel
n.b.
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27.

Aristides

Hardloper uit Elis, midden tweede eeuw n. Chr. Aristides won als knaap bij de Nemeïsche
spelen de ἱππίοσ, een hardloopwedstrijd over de afstand van vier stadia die door keizer
Hadrianus kort daarvoor weer op het programma geplaatst was. Daarnaast won deze
veelzijdige atleet de ὁπλείτθσ in Olympia en de δίαυλοσ bij de Pythische spelen in Delphi. In
zijn streven een periodoneikes te worden werd hij waarschijnlijk gedwarsboomd door het
feit dat het Eleërs niet was toegestaan aan de Isthmische spelen deel te nemen, voor zover
die bepaling in de keizertijd nog van kracht was.
Pausanias 6.16.4
Golden (2004) 16
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Aristides
Elis
n.b.
ὁπλείτθσ, δίαυλοσ, ἱππίοσ
παῖδεσ, ἄνδρεσ
midden tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
3+: Olympia, Delphi, Argos
n.b.
Griekenland
n.b.
3+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Elis
Pausanias 6.16.4
Aristides was éen van de eerste winnaars van de
hippios-race in de Nemeïsche spelen, die door keizer
Hadrianus weer op het programma was geplaatst
JA, Olympia (maar verloren gegaan)
Aristides
n.b.
n.b.
JA, maar verloren gegaan
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28.

Ariston

Hardloper uit Thurii (Lucanië), derde kwart eerste eeuw v. Chr. Ariston wordt in de erelijst
van Eusebius opgevoerd als de Olympische kampioen op de sprintafstand in 40 en 32 v. Chr.
Hij kwam gedurende ten minste negen jaar uit in de mannencategorie en kende derhalve
een relatief lange loopbaan voor een antieke sprinter (vgl. Athenodoros, no. 29). In 36 v. Chr.
slaagde hij er niet in om zijn Olympische titel met succes te verdedigen, maar vier jaar later
maakte hij die nederlaag meer dan goed met een tweede zege in Olympia. Zijn ongetwijfeld
roemvolle carrière is helaas niet in andere bronnen geattesteerd, zodat verdere details
omtrent zijn persoon en sportieve prestaties ontbreken.
Eusebius, ad Olympiade 185, 187
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Ariston
Thurii (Lucanië)
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
derde kwart eerste eeuw v. Chr.
JA
n.b.
Olympia (2)
Olympia (nederlaag of afwezigheid in 36 v. Chr.)
Italië (?), Griekenland
n.b.
9+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Thurii
Eusebius, ad Olympiade 185, 187
Ariston kwam gedurende ten minste negen jaar uit
in de mannencategorie, een relatief lange periode
voor een sprinter
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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29.

Athenodoros

Sprinter uit Aegium (Achaea), derde kwart eerste eeuw n. Chr. Athenodoros leverde een
uitzonderlijke prestatie door maar liefst drie keer de Olympische stadionloop te winnen (in
49, 53 en 61 n. Chr.), een prestatie die in de Oudheid alleen door de legendarische Leonidas
van Rhodos (4x) werd overtroffen. Een nederlaag (of een blessure) bij de Olympische spelen
van 57 n. Chr. voorkwam dat hij die atleet evenaarde. Gedurende zijn uitzonderlijk lange
sprintcarrière – die ten minste 13 jaar duurde – moet Athenodoros nog veel meer
vooraanstaande festivals hebben gewonnen, maar van die sportieve prestaties is niets
overgeleverd.
Eusebius, ad Olympiade 207, 208, 210
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Athenodoros
Aegium (Achaea)
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
derde kwart eerste eeuw n. Chr.
JA (3x)
n.b.
Olympia (3)
Olympia (?, nederlaag in 57 n. Chr.)
Griekenland
n.b.
13+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Aegium
Eusebius, ad Olympiade 207, 208, 210
Athenodoros had een uitzonderlijk lange carrière
voor een sprinter en won drie Olympische titels,
hetgeen zeer uitzonderlijk was
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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30.

Aurelius Achilleus

Pankratiast (?) uit Aphrodisias, derde eeuw n. Chr. Achilleus won bij de Olympia in Ephese bij
de knapen en werd vervolgens door de toeschouwers aangespoord om ook in de
mannencategorie een gooi naar de titel te doen. Hij won opnieuw, hetgeen voor de
Ephesiërs aanleiding was om een getuigschrift (ψιφιςμα μαρτυρθτικόν) te doen uitgaan
naar Aphrodisias, waarin hij voor zijn prestaties en rechtschapen gedrag omzichtig werd
geprezen. Waarschijnlijk kon Achilleus op basis van dit document aanspraak maken op de
eerbewijzen die hem als παράδοξοσ (winnaar in twee disciplines of leeftijdscategorieën)
toekwamen. Het document werd in zijn vaderstad in steen gebeiteld en ging vergezeld van
een ere-epigram, waarin Achilleus opmerkt dat hij bij de knapen een zekere Arion en bij de
mannen een zekere Varianus in de finale had verslagen. Verder maakt hij melding van
overwinningen in niet nader genoemde Olympische en Pythische spelen en van het feit dat
hij ‘in alle stadia van de verschillende volkeren’ (ἐν πᾶςιν δὲ ἐκνζων ςταδίοισ τόςοσ) als enige
van zijn stadsgenoten bijzondere prestaties had neergezet. Overigens werd het
eremonument van Achilleus op enig moment vernield door christenen, die de verwijzingen
naar Zeus, Pythia en Olympia probeerden weg te krassen.
Robert (1939) 230-244 [ed. pr.]
Merkelbach (1974a) 91-94, Jones (1981) 107-129, Ebert (1981) 203-210, Roueché (1993) no.
72
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Aurelius Achilleus
Aphrodisias
n.b.
παγκράτιον (?)
παῖδεσ, ἄνδρεσ
derde eeuw n. Chr.
NEE
NEE
Ephese (2)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland (?)
παράδοξοσ (?)
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Aphrodisias, Ephese, Rome
Robert (1939) 230-244 [ed. pr.]
Het eremonument van Achilleus werd in de late
Oudheid deels vernield door christenen, die de
heidense symbolen verwijzend naar zijn
overwinningen probeerden uit te wissen
JA, Aphrodisias
familie (?), agonotheet lokaal festival (?)
n.v.t.
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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31.

Aurelius Apollinarius

Langeafstandsloper uit Thyateira (Lydië), derde kwart derde eeuw n. Chr. Apollinarius werd
door de keizers Valerianus I en Gallienus (253-259 n. Chr.) bekleed met het ambt van
xystarch in Philadelphia (Lydië) en Byzantion. Van zijn erelijst zijn alleen de overwinningen in
de jongste knapencategorie (παῖδεσ πυκικοί) overgeleverd, maar hij moet ook bij de
jongelingen en de mannen zijn uitgekomen. Zijn latere loopbaan laat zich door de
fragmentarische staat van zijn ere-inscriptie, gevonden in Smyrna, echter niet achterhalen.
Op basis van het keizerlijke eerbetoon dat hem ten deel viel, mag wel verondersteld worden
dat hij een aantal vooraanstaande overwinningen op zijn naam had staan.
I.Smyrna 667 (= IGRR IV 1419)
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Aurelius Apollinarius
Thyateira (Lydië)
n.b.
δόλιχοσ
παῖδεσ πυκικοί
derde kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
4+: Delphi, Side, Thyateira, Smyrna (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
JA
xystarch in Philadelphia (Lydië) en Byzantion
in een aantal niet nader genoemde steden
Thyateira, Smyrna, Philadelphia, Byzantion, Rome,
‘burger in andere steden’ (καὶ ἄλλων πόλεων
πολείτθσ)
I.Smyrna 667 (= IGRR IV 1419)
Apollinarius werd door de keizers Valerianus I en
Gallienus (253-259 n. Chr.) bekleed met het ambt
van xystarch in Philadelphia (Lydië) en Byzantion
JA, Smyrna
polis
chronologisch
categorie – festival - plaats
n.b.
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32.

Aurelius Eutychus

Vechtsporter (?) uit Eumeneia (Phrygië), midden derde eeuw n. Chr. Eutychus behaalde twee
overwinningen bij onbeduidende festivals in de naburige steden Stektorion en Sebasta, maar
reisde ook naar Italië en zegevierde bij onbekende spelen in Brundisium. Zijn bijnaam ‘Helix’
verwijst mogelijkerwijs naar een zeer succesvolle atleet uit een eerdere generatie, Aurelius
Helix (no. 34). De grafsteen van Eutychus dreigt potentiële schenders met de toorn van de
levende God (ἔςται αὐτῷ πρὸσ τὸν ηῶντα κεόν), hetgeen hem naar alle waarschijnlijkheid de
eerst geattesteerde christelijke atleet maakt.
SEG 6.203
Buckler, Calder & Cox (1926) 80-82, no. 204 (afb. XII,204c), Robert (1960a) 423-425, Jones
(1998) 295-296
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Aurelius Eutychus
Eumeneia (Phrygië)
zoon van Hermos
vechtsport (?)
n.b.
midden derde eeuw n. Chr.
NEE
NEE
3: Brundisium, Stektorion, Sebaste
n.b.
Klein-Azië, Italië
n.b.
n.b.
ἐπίκλθν Ἕλιξ
n.b.
n.b.
Eumeneia
Eumeneia en ‘in andere steden’ (καὶ ἄλ<λ>ων
πόλεων πολείτθσ)
SEG 6.203
De grafsteen van Eutychus dreigt potentiële
schenders met de toorn van de levende God,
hetgeen hem de eerst geattesteerde christelijke
atleet maakt
JA, Eumeneia
familie (?)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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33.

Aurelius Fronton

Hardloper uit Augusta Trajana (Thracië), derde eeuw n. Chr. (?). Fronton behaalde als eerste
atleet uit zijn vaderstad overwinningen bij de Olympische spelen en de Halieia op het eiland
Rhodos. Ter ere van hem werd er door zijn collega (ςφντροφοσ) Aurelius Menandros alias
‘de Stille’ (ὁ καὶ Κότοσ) een standbeeld opgericht, een teken van de vriendschappen die er
binnen de beroepsgroep konden bestaan. Dit eerbetoon vormt een van de weinige bewijzen
voor participatie van atleten uit deze regionen in de grote Griekse sportfestivals.
IGBR III, 2, no. 1574
Bouley (2001) 217
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Aurelius Fronton
Augusta Trajana (Thracië)
n.b.
hardlopen, discipline onbekend
n.b.
derde eeuw n. Chr. (?)
JA
NEE
Olympia, Rhodos
n.b.
Thracië (?), Griekenland, Klein-Azië
Ὀλυμπιονίκθσ, Ἁλιονίκθσ, παράδοξοσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Augusta Trajana, Rome
IGBR III, 2, no. 1574
Fronton werd in zijn vaderstad met een standbeeld
geëerd, dat was opgericht door een collega
JA, Augusta Trajana
collega-atleet Aurelius Menandros
n.v.t.
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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34.

Aurelius Helix

Vechtsporter uit Phoenicië (vaderstad onbekend), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Helix
werd door zijn tijdgenoten beschreven als ‘onbeschrijfelijk bewonderenswaardig’ (λόγου
καυμαςιϊτεροσ). Hij was de eerste atleet ooit die in Rome bij de Kapitolijnse spelen zowel
het pankration als het worstelen wist te winnen, in het jaar 218 n. Chr. In Olympia trachtte
hij ‘de achtste na Herakles’ te worden door die prestatie te evenaren, maar de Eleërs
voorkwamen dat om onduidelijke redenen. Helix staat – samen met zijn tegenstrever Gaius
Perelius Aurelius Alexander (no. 57) – afgebeeld op twee mozaïeken (in Ostia en Puteoli),
hetgeen een sterke indicatie vormt voor zijn immense populariteit in Italië. Beide atleten
hebben buiten de officiële context van de Griekse wedstrijdatletiek naar alle
waarschijnlijkheid ook regelmatig aansprekende duels uitgevochten in de door Heliogabalus
(218-222 n. Chr.) frequent georganiseerde ‘demonstratiewedstrijden’ in Rome.
Cassius Dio, 80.10.2, Philostratos, Gymnastikos 46, Heroïkos 16.23-17.5
Moretti (1957) no. 911, Jones (1998), Gialanella (2000) 51-55, Golden (2004) 22-23, Strasser
(2004) 199ff
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Aurelius Helix
?, Phoenicië
n.b.
παγκράτιον, πάλθ
knapen, mannen
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
6+: Olympia (3), Rome (2), Puteoli (?)
n.b.
Levant (?), Italië, Griekenland
Hij deed een onsuccesvolle poging om ‘de achtste na
Herakles’ te worden
6+
n.b
n.b.
n.b.
n.b.
?, Phoenicië, Rome
Cassius Dio, 80.10.2, Philostratos, Gymnastikos. 46,
Heroïkos 16.23-17.5
Helix staat afgebeeld op twee mozaïeken, in Ostia en
Puteoli, samen met zijn tegenstrever Gaius Perelius
Aurelius Alexander. Hij was de eerste atleet die in
Rome bij de Kapitolia zowel het worstelen als het
pankration wist te winnen en genoot een grote
populariteit, zowel in het oosten als in Italië
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
260

35.

Aurelius Herminos, ὁ καὶ Μῶροσ

Bokser uit Hermoupolis (Egypte), laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Herminos werd op 25 of
26-jarige leeftijd in 194 n. Chr., na betaling van 100 denarii, in de atletenvereniging
opgenomen. Zijn lidmaatschapskaart is op een papyrus overgeleverd en biedt veel
informatie over het functioneren van deze beroepsvereniging. Enige tijd na zijn toetreding
diende hij als priester bij spelen in Sardis. Over zijn sportieve loopbaan is echter niets
bekend. Zijn familie was bij zijn optreden al ten minste drie generaties actief in het
gymnasion van Hermopolis. Desondanks lijkt Herminos niet bijzonder goed geletterd
geweest te zijn, getuige het feit dat hij slecht Grieks schreef en met moeite zijn naam op de
papyrusrol kon schrijven. De aanduiding μακρὸσ πφκτθσ in een latere papyrus kan erop
duiden dat hij als atleet niet bijzonder succesvol was en het gemis aan prestigieuze titels met
de vermelding ‘een groot bokser’ heeft willen maskeren. Zijn bijnaam ‘de Onnozele’ had hij
mogelijkerwijs te danken aan het feit dat hij leed aan dementia pugilistica, een
neurologische stoornis die geregeld voorkomt bij professionele boksers.
P. Lond. 3.935, 1158, 1178
Frisch (1986) no. 6
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1

Aurelios Herminos
Hermoupolis
prominente familie (?)
πυγμι
ἄνδρεσ
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
NEE
NEE
n.b.
Sebasta in Neapolis
Egypte (?), Italië
μακρὸσ πφκτθσ (ter compensatie van een gebrek aan
echte titels?)
1
8+
ὁ καὶ Μῶροσ (‘de Onnozele’)
JA
keizerpriester bij de Koina Asias in Sardis
n.b.
Hermoupolis, Romeins burgerrecht (in 212 n. Chr.)
P. Lond. 1158, 1178
Herminos’ lidmaatschapskaart verschaft veel
informatie over het functioneren van de
atletenvereniging
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
n.b.

Gebaseerd op het feit dat hij ten tijde van zijn toetreding tot de atletenvereniging 25 of 26 jaar oud
was en een atletische carrière meestal (maar niet per definitie) in de knapencategorie (< 18) begon. 261

36.

Aurelius Leukadios

Pankratiast uit Hermoupolis, derde kwart derde eeuw n. Chr. Leukadios verzocht in het jaar
267 n. Chr. de lokale raad om uitkering van de gelden waarop hij vanwege zijn sportieve
successen recht had. Hij had in een periode van vier jaar slechts twee heilige kransspelen
weten te winnen (in Hermoupolis en Sidon), maar maakte desalniettemin – via de
tussenpersoon Aurelius Attianos, eveneens een atleet – aanspraak op een geldbedrag van
15.900 drachmen, op basis van een tweetal pensioenen (ὀψϊνια) van elk 180 drachmen per
maand. Het uitkeren van een dergelijk bedrag aan een verder niet bijster succesvolle atleet
maakt duidelijk hoezeer een stedelijke kas door maandelijkse pensioenen kon worden
uitgeput. Hermoupolis gaf in het bovengenoemde jaar bijna 50.000 drachmen uit aan haar
bij festivals succesvolle ingezetenen. Epigrafische en literaire bronnen laten doorschemeren
dat verscheidene steden in de derde eeuw n. Chr. door dit systeem van ‘prestatiebonussen’
in de financiële problemen kwamen.
CPHerm. 54, 55, 56
Méautis (1918) 199, Drew-Bear (1988) 230
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Aurelius Leukadios
Hermoupolis
n.b.
παγκράτιον
n.b.
derde kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
Hermoupolis, Sidon
n.b.
Egypte, Levant
ἱερονίκθσ
5+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Hermoupolis, Rome
CPHerm. 54, 55, 56
Leukadios verzocht de stadsraad van Hermoupolis
om hem de gelden uit te keren waarop hij krachtens
zijn sportieve successen recht had en maakte
aanspraak op het niet onaanzienlijke bedrag van
15.900 drachmen
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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37.

Aurelius Phoebammon

Pankratiast uit Egypte (vaderstad onbekend), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Phoebammon
won de periodos op een onbekend moment in de vroege derde eeuw n. Chr. Moretti en
Decker plaatsen zijn Olympische zege in 221 n. Chr., hetgeen hem een tijdgenoot en
concurrent zou maken van illustere pankratiasten als Aurelius Helix (no. 34) en Gaius
Perelius Aurelius Alexander (no. 57). Gezien zijn status als periodoneikes moet hij in alle
grote festivals van zijn tijd hebben gezegevierd, maar bij gebrek aan een overgeleverde ereinscriptie valt dat niet met zekerheid vast te stellen. Dit gebrek aan verdere documentatie
illustreert ook het probleem dat van de willekeur van de overlevering uitgaat. Aurelius Helix,
uitvoerig geattesteerd in zowel literaire als visuele bronnen, geniet heden ten dagen een
grotere bekendheid dan Phoebammon, terwijl deze feitelijk op een grotere sportieve
carrière kon bogen en daarom bij tijdgenoten hoger aangeschreven zal hebben gestaan.
P.Lond. 1243
Moretti (1957) no. 919, Decker (1991) 104
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1

Aurelios Phoebammon
?, Egypte
zoon van Poseidonios
παγκράτιον
ἄνδρεσ (?)
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
JA
JA
periodos
n.b.
Griekenland, Italië, Klein-Azië (?), Egypte (?)
περιοδονείκθσ
1
3+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
?, Egypte, Rome
P.Lond. 1243
Phoebammon was mogelijkerwijs een tijdgenoot en
concurrent van de heden ten dage bekendere (want
beter geattesteerde) Aurelius Helix en Gaius Perelius
Aurelius Alexander
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.

Het minimum aantal jaren dat een atleet nodig had om de periodos te winnen: Olympische spelen (jaar
1), Isthmische spelen (jaar 1), Nemeïsche spelen (jaar 2), Pythische spelen (jaar 3). Het is echter goed
voorstelbaar dat de sportieve loopbaan van Phoebammon ten minste twee keer zo lang heeft geduurd
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of zelfs nog langer.

38.

Aurelius Ploution

Atleet (onderdeel onbekend) uit Hermoupolis, derde kwart derde eeuw n. Chr. Ploution had
als winnaar in meerdere heilige kransfestivals recht op een maandelijkse toelage van 200
drachmen in zijn vaderstad. In totaal maakte hij gedurende het jaar 267 n. Chr. bij de
stadsraad aanspraak op 3140 drachmen. Details van zijn sportieve prestaties zijn echter niet
bekend, aangezien van hem geen overwinningscatalogus is overgeleverd. Naar alle
waarschijnlijkheid behoorde hij de tot de lokale upper-class en wijdde hij – zoals veel van zijn
standgenoten – zijn jonge jaren aan de Griekse atletiek. Na zijn korte loopbaan trad hij op als
weldoener en gymnasiarch in zijn vaderstad en behoorde hij tot het gevolg van keizer
Gallienus in Rome, met wie hij goede relaties onderhield. Ploution bekleedde het ambt van
procurator ducenarius en werd als beloning voor bewezen diensten in die functie (of
vanwege zijn sportieve prestaties) door de keizer benoemd tot lid van het Mouseion in
Alexandrië.
CPHerm. 53, 59, 77-78
Drew-Bear (1988) 234-235
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Aurelius Ploution
Hermoupolis
prominente familie
vechtsport (?)
παῖδεσ (?)
derde kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
JA
procurator ducenarius
n.b.
Hermoupolis, Rome
CPHerm. 53, 59, 77-78
Ploution ging na zijn sportieve carrière tot de intimi
van keizer Gallienus behoren en werd door hem
benoemd tot lid van het Mouseion in Alexandrië
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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39.

Aurelius (?) Polykrates

Sprinter en vijfkamper uit Kibyra (Lycië), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Polykrates was een
veelzijdige atleet die naast de vijfkamp ook regelmatig bij festivals de stadionloop wist te
winnen. Zijn zeges als pentathleet kwamen in twee gevallen (Nicaea, Ephese) tot stand
doordat hij de eerste drie onderdelen van dat nummer won, hetgeen het plaatsvinden van
de overige disciplines overbodig maakte. Op basis van zijn sportieve successen verwierf hij
het burgerrecht en het raadslidmaatschap van vele steden. In een later stadium van zijn
carrière werd hij – door de keizer – voor het leven benoemd tot xystarch van de Deia Halieia,
een festival in Philadelphia (Lydië). De overgeleverde overwinningen beslaan slechts een
tijdspanne van twee of drie jaar, hetgeen doet vermoeden dat Polykrates’ latere loopbaan
bij de mannencategorie, waarvan de details helaas verloren zijn gegaan, uiterst succesvol
moet zijn geweest.
IGRom. 4.1761
Buckler (1917), Moretti (1953) 239-241
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Aurelius Polykrates
Kibyra (Lycië)
n.b.
ςτάδιον, πζντακλον
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ (?)
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
10+: Nicaea, Ephese, Pergamon, Athene (2), Sardis,
Hierapolis, Nikopolis, Philadelphia (?), Sparta (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
2+
n.b.
JA
ξυςτάρχθσ διὰ βίου bij de Deia Haleia in
Philadelphia
Kibyra, Philadelphia, Sparta
Kibyra, Athene, Ephese, Nikopolis, Rome (?) en ‘van
tal van andere steden’ (καὶ ἄλλων πόλεων πολλῶν
πολείτθσ)
IGRom. 4.1761
Polykrates won de vijfkamp door telkens de eerste
drie onderdelen te winnen. Hij moet derhalve een
veelzijdige atleet zijn geweest, want dit waren
technische nummers die specifieke vaardigheden
vereisten
Philadelphia (Lydië)
atleet zelf
chronologisch
festival – categorie – onderdeel
n.b.
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40.

Aurelius Prosdektos

Hardloper (onderdeel onbekend) uit Mytilene, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Prosdektos
was getuige een papyrustekst in 194 n. Chr. archont van de atletenverenging. Zijn naam
komt in die hoedanigheid voor op de lidmaatschapskaart van de Egyptische bokser Herminos
(no. 35), maar hij heeft zich op het moment van toetreding laten vertegenwoordigen door
de trainer *…+letos. Afgaande op zijn enige eretitel (παράδοξοσ) was zijn sportieve carrière
niet bijzonder succesvol, zeker in vergelijking met de vele periodonikai die doorgaans de
bestuurlijke functies in de atletenvereniging op zich namen. In zijn vaderstad Mytilene
vervulde hij ten tijde van keizer Alexander Severus (222-235 n. Chr.) het ambt van eponieme
strateeg, waarvan getuigenis wordt afgelegd door een overgeleverde munt.
P.Lond. 1178 (r. 61-62, 71-72)
Robert (1934) 52-54
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Aurelius Prosdektos
Mytilene
prominente familie (?), na zijn loopbaan bekleedde
hij het ambt van eponieme strateeg in zijn vaderstad
δρομζωσ (exacte discipline(s) onbekend)
n.b.
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
NEE
NEE
n.b.
n.b.
n.b.
παράδοξοσ
n.b.
n.b.
JA
ἄρχων van de atletenvereniging, strateeg in
Mytilene na zijn sportieve loopbaan
n.b.
Mytilene, Rome (na 212 n. Chr. (?)
P.Lond. 1178 (r. 61-62, 71-72)
Prosdektos was in 194 n. Chr. archont van de
atletenvereniging. In zijn vaderstad Mytilene werd
hij op een munt afgebeeld in de hoedanigheid van
strateeg
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.

266

41.

Aurelius Septimius Eirenaios

Vechtsporter uit Laodikeia (Syrië), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Eirenaios behaalde direct
aan het begin van zijn atletiekcarrière zijn grootste succes door het boksen voor knapen te
winnen bij de Aktische spelen in Nikopolis. Hij kon die veelbelovende start (waarschijnlijk
door een vroege fysieke ontwikkeling) echter geen vervolg geven en kwam gedurende de
rest van zijn loopbaan hoofdzakelijk uit in minder prestigieuze wedstrijdcircuits in Klein-Azië
en de Levant. Hij behaalde alleen nog een finaleplaats bij het mannenboksen in de
Nemeïsche spelen in 214 n. Chr., hetgeen hij met trots op zijn ere-inscriptie vermeldde te
midden van zijn overwinningen.
Eirenaios vormt het bewijs dat ook minder succesvolle atleten een groot aantal jaren in de
Griekse atletiek actief konden zijn en over een hoge mate van geografische mobiliteit
beschikten. Tegelijkertijd geeft zijn overwinningscatalogus een goed beeld van het grote
aantal prijsspelen dat tijdens de keizertijd overal in het oostelijke Middellandse Zeegebied
werd georganiseerd (zie kaarten 2.2a-c). Het zegt iets over het niveau van dergelijke festivals
dat de bokser Eirenaios in een aantal gevallen ook een hardloopnummer op zijn naam wist te
schrijven. Hij was overigens ook pas de eerste atleet uit zijn stad die in alle drie de
leeftijdscategorieën aan wedstrijden had deelgenomen (μόνοσ ἐγὼ ἐκ τῆσ ἑαυτοῦ πατρίδοσ
ἀπὸ πάςθσ κρίςεωσ ἀγωνιςάμε).
CIG 4472 (= IGR III 1012)
Moretti (1953) no. 85, Sarikakis (1965) no. 16, Decker (1997) 88-89
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Aurelius Septimius Eirenaios
Laodikeia (Syrië)
zoon van Eutychus
πυγμι, παγκράτιον, πάλθ, hardlopen (discipline
onbekend)
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
NEE
NEE
56: 6 kransfestivals (Caesarea Straton, Nikopolis,
Caesarea Panias, Tyros, Tarsos, Laodikeia) en 50
prijsspelen, waarvan met zekerheid geattesteerd
zeges in: Askalon, Skythopolis, Sidon (3), Tripolis (2),
Balaneia/Leukas (6), Hierapolis (9), Beroia (2),
Zeugma (2), Apamea (3), Chalkis (2), Salamis (3),
Kytion (2), Caesarea Mazaka (2), Iconium (2),
Antiochië (Pisidië), Patras (2), Tarantum, Aigai (2),
Adana (2), Mopsouestia (2)
finaleplaats bij de Nemea op 30 december 214 n.
Chr.
Levant, Griekenland, Klein-Azië, Italië
n.b.
5+
n.b.
n.b.
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AMBTEN
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BRON
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n.b.
n.b.
Laodikeia (Syrië), Rome en in ‘vele andere steden’
(κα*ὶ] ἄλλων πόλεων πολείτθσ)
CIG 4472 (= IGR III 1012)
Eirenaios is de enige atleet die in een inscriptie
melding maakt van de exacte datum waarop een
festival plaatshad, n.l. de boksfinale bij de mannen
in de Nemeïsche spelen (30 december 214 n. Chr.).
JA, Laodikeia (Syrië)
atleet zelf (?)
kransfestivals: chronologisch; prijsspelen:
geografisch-chronologisch
plaats – festival – leeftijdsklasse - onderdeel
n.b.
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42.

Aurelius Tertullios

Bokser uit Herakleia Pontica (Bithynië), tweede kwart derde eeuw n. Chr. Tertullios werd
door de stad Ankyra met een inscriptie geëerd voor zijn overwinning in het boksen bij de
Asklepieia Soteria Antonineia. Later werd getracht aan die prestatie meer glans te verlenen
door de toevoeging ἐνδόξωσ (‘briljant’, ‘roemrijk’) op de steen aan te brengen, een term die
in de derde eeuw vaker in het epigrafische materiaal voorkomt. Tertullios zegevierde in
Ankyra in de categorie van de παῖδεσ πυκικοί (‘Pythische jongelingen’), de leeftijdsklasse van
12 tot 14-jarigen. Dit gegeven vormt andermaal een illustratie van het feit dat atleten reeds
op zeer jonge leeftijd aan officiële wedstrijden buiten de eigen stad meededen. Over een
eventuele verdere loopbaan in de Griekse atletiek is bij gebrek aan bijvoorbeeld een
overwinningscatalogus niets bekend. Zijn Romeinse burgerrecht ging – in tegenstelling tot
dat van andere atleten – overigens niet terug op sportieve prestaties, maar was zeer
waarschijnlijk het uitvloeisel van de constitutio Antoniniana.
Robert (1960c) 350-351
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Aurelius Tertullios
Herakleia Pontica (Bithynië)
zoon van Eutychus
πυγμι
παῖδεσ πυκικοί
tweede kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
Ankyra
n.b.
Klein-Azië
ἐνδόξωσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Herakleia Pontica, Rome
Robert (1960b) 350-351
Na Tertullios’ overwinning in Ankyra werd getracht
die zege meer glans te verlenen door de toevoeging
ἐνδόξωσ (‘briljant’, ‘roemrijk’) op de ere-inscriptie,
een term die in de derde eeuw n. Chr. veelvuldig
voorkomt
JA, Ankyra
de stad Ankyra, ἡ μθτρόπολισ ‘de metroplis van de
provincie Galatië
n.v.t
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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43.

Avitus (?) Aurelius Zotikos, ὁ καὶ Μάγειροσ

Pankratiast uit Smyrna, eerste kwart derde eeuw n. Chr. Volgens Cassius Dio werd Zotikos
ook wel ‘de Kok’ genoemd, naar het beroep van zijn vader. Hij onderhield naar verluidt een
kortstondige liefdesrelatie met keizer Heliogabalus. Voor enige tijd oefende hij als
cubicularius zeer veel invloed uit aan het keizerlijke hof, totdat hij door toedoen van een
andere protegé, de wagenmennner Hierokles, uit de gratie raakte en Rome moest verlaten.
Zijn sportieve prestaties hebben geen sporen in het bronnenmateriaal achtergelaten, op een
mozaïek uit Puteoli na. Hij staat hierop afgebeeld in gevecht met de voorname pankratiast
en tijdgenoot Gaius Perelius Aurelius Alexander (no. 57). Die getuigenis kan als indicatie
gelden voor het feit dat hij tot de meest vooraanstaande atleten van zijn tijd behoorde.
Cassius Dio 80.16, Scriptores Historiae Augustae, Heliogabalus 10.2-5
Gialanella (2000) 51-55, Strasser (2004) 203-207
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Avitus (?) Aurelius Zotikos
Smyrna
onaanzienlijk, zoon van een kok (?)
παγκράτιον
ἄνδρεσ (?)
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
Eusebeia in Puteoli
Klein-Azië (?), Italië
n.b.
n.b.
ὁ καὶ Μάγειροσ (‘de Kok’)
JA
cubicularius aan het keizerlijke hof
n.b.
Smyrna, Rome
Cassius Dio 80.16, Scriptores Historiae Augustae,
Heliogabalus 10.2-5
Zotikos had naar verluidt een kortstondige affaire
met keizer Heliogabalus. Daarnaast staat hij
afgebeeld op een mozaïek in Puteoli, in gevecht met
de topatleet Gaius Perelius Aurelius Alexander
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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44.

Demaratos

Sprinter uit Ephese, begin van de christelijke jaartelling. Demaratos komt voor op de
Olympische erelijst van Eusebius en won in 4 v. Chr. en 1 n. Chr. de stadionloop bij de
mannen. Over zijn verdere carrière is bij gebrek aan bijvoorbeeld een overwinningscatalogus
niets bekend, maar op basis van het feit dat hij tweevoudig periodoneikes was, mag
verondersteld worden dat hij vele andere vooraanstaande wedstrijden moet hebben
gewonnen. Daarmee is ook hij ‘slachtoffer’ van de willekeurige overlevering die atleten uit
de keizertijd ten deel is gevallen en die ervoor gezorgd heeft dat er van sommige topatleten
(waartoe Demaratos zeker gerekend kan worden) soms praktisch niets bekend is. In zijn
eigen tijd moet hij echter een sterrenstatus hebben genoten.
Eusebius, ad Olympiade 194, 195
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Demaratos
Ephese
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
begin van de christelijke jaartelling
JA (2x)
n.b.
Olympia (2)
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland
n.b.
5+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Ephese
Eusebius, ad Olympiade 194, 195
Demaratos wist twee keer achterelkaar de
Olympische stadionloop te winnen
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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45.

Demetrios

Sprinter en vijfkamper uit Salamis (Cyprus), eind tweede of begin derde eeuw n. Chr.
Demetrios won diverse voorname festivals, maar lijkt niet tot de absolute top te hebben
behoord. Hoewel Moretti in totaal vijf Olympische zeges aan hem toeschreef, werden deze
naar alle waarschijnlijkheid niet in Olympia, maar in Anazarbos behaald, de stad waar hij met
een monument werd geëerd. In Neapolis was hij bij de Sebasta de beste in een veld van niet
minder dan 86 tegenstrevers, een van de weinige aanwijzingen die zijn overgeleverd ten
aanzien van de grootte van het aantal deelnemers bij Griekse sportfestivals. Naar eigen
zeggen bezat hij het burgerrecht van ten minste 47 steden, dat hij moet hebben verworven
toen hij in elk van die plaatsen de overwinning behaalde in prijsfestivals (καὶ
ἡμιταλα*ντιαί+ουσ μηʹ· ὧν καὶ τὰσ πολιτείασ ἔχει). Een van zijn grote concurrenten was de
vijfkamper en hardloper Optatos uit Egypte (no. 133), die bij de Koina Asias in een
onbekende stad pas na vijf pogingen door hem verslagen kon worden op de stadionloop.
I.Anazarbos 25
Gough (1952) 127-129, Moretti (1953) 253-257, Harris (1962) 21-24, Moretti (1987) 79-80
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1

Demetrios
Salamis (Cyprus)
zoon van Demetrios
ςτάδιον, πζντακλον
ἄνδρεσ
eind tweede of begin derde eeuw n. Chr.
NEE
NEE
1
67: Anazarbos (7) , Athene, Delphi, Ephese, Korinthe
(2), Neapolis, Smyrna, Antiochië (3), Tarsus (2), ?
(Koina Asias), 47 prijsspelen
n.b.
Levant, Griekenland, Klein-Azië, Italië
n.b.
9+
n.b.
JA
‘levenslang xystarch’ (ξυςτάρχθσ διὰ βίου)
n.b.
Salamis, 47 andere steden
I.Anazarbos 25
Demetrios was bij de Sebasta in Neapolis de beste in
een veld van 87 deelnemers. Naar eigen zeggen had
hij het burgerrecht van ten minste 47 steden
JA, Anazarbos
atleet zelf
geografisch (grotendeels)
festival – categorie - onderdeel
n.b.

Bij de Hadrianeia in deze stad eindigde hij, vermoedelijk in de vijfkamp, twee keer ex-aequo met een
tegenstander, net als bij de Isthmia. Desalniettemin beschouwde Demetrios dit als overwinningen. 272

46.

(Tiberius Claudius?) Demokrates, zoon van Demokrates

Bokser uit Magnesia ad Maeandrum, c. 25-35 n. Chr. Demokrates won de periodos bij het
boksen ‘als eerste van de bij de atletenvereniging aangesloten atleten’ (πρῶτον τῶν ἀπὸ τῆσ
οἰκουμζνθσ). Op zijn erelijst vallen vooral de drie overwinningen in Olympia en Nikopolis op.
In Lycië won hij bij een lokaal festival het boksen, worstelen en pankration op één dag.
Mogelijkerwijs is deze atleet dezelfde persoon als de Tiberius Claudius Demokrates die op
een andere inscriptie uit Magnesia ad Maeandrum genoemd wordt. In dat geval zou hij
onder Claudius – op sportieve gronden? – het Romeinse burgerrecht gekregen hebben,
flamen Augustalis geworden zijn en een militaire carrière (onder meer als tribunus militum)
hebben gekend.
I.Magn. 149, 157, IvO 211
Moretti (1953) no. 62, Holtheide (1983) 68, 321, Golden (2004) 50
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1

(Tiberius Claudius?) Demokrates
Magnesia ad Maeandrum
zoon van Demokrates
πυγμι, πάλθ, παγκράτιον
ἄνδρεσ
c. 25-35 n. Chr. (sportieve loopbaan)
JA (3x)
JA
34: Olympia (3), Nikopolis (3), Argos (4), Korinthe (2),
Delphi, spelen van de koinon in Asia (2), spelen van
de koinon in Syrië (3), spelen van de koinon in
Kappadokië (3), spelen van de koinon in Lycië (6),
Plataiai (2), Magnesia ad Maeandrum (5)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Levant
1
n.b.
9+
n.b.
JA (?)
(?) flamen perpetuus Augustalis (ὁ ἱερεὺσ διὰ βίου
τοῦ εβαςτοῦ), tribunus militum van legio XII
Fulminata χιλίαρχοσ λεγιῶνοσ ιβ´)
n.b.
Magnesia ad Maeandrum, Rome (?)
I.Magn. 149, 157, IvO 211
Demokrates won de periodos bij het boksen als
eerste van de bij de atletenvereniging aangesloten
atleten
JA, Magnesia ad Maeandrum & Olympia
atleet zelf (beiden)

Deze atleet won de periodos, maar wordt niet expliciet als een periodoneikes betiteld. Hieruit zou
kunnen worden afgeleid dat het in deze periode nog niet gebruikelijk was deze titel te voeren of op een
273
eredocument op te nemen.

RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

hiërarchisch (Magnesia), n.v.t. (Olympia)
leeftijdsklasse – onderdeel – festival
n.b.
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47.

Didymos Klideus

Sprinter uit Alexandrië, tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Klideus won in 141 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 230
Moretti (1957) no. 855, Decker (1991) 104
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Didymos Klideus
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
tweede kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 230
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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48.

Dionysios, ὁ καὶ αμευμὺσ

Sprinter uit Alexandrië, tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Dionysios, bijgenaamd
‘Sameumys’ won volgens de lijst van Eusebius de Olympische stadionloop in 125 en 129 n.
Chr. Over zijn verdere loopbaan is niets bekend, maar gezien zijn successen in Olympia moet
hij een groot aantal andere festivals op zijn naam hebben geschreven en wellicht de periodos
gewonnen hebben. Als tweevoudig Olympioneikes is ook hij ‘slachtoffer’ van de willekeurige
overlevering die atleten uit de keizertijd ten deel is gevallen en die ervoor gezorgd heeft dat
er van sommige topatleten (waartoe Dionysios zeker gerekend kan worden) soms praktisch
niets bekend is. In zijn eigen tijd moet hij echter een sterrenstatus hebben genoten.
Eusebius, ad Olympiade 226, 227
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Dionysios Sameumys
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
tweede kwart tweede eeuw n. Chr.
JA (2x)
n.b.
Olympia (2)
n.b.
Griekenland, Egypte (?)
n.b.
5+
ὁ καὶ αμευμὺσ
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 226, 227
Dionysios won tweemaal achterelkaar de
stadionloop in Olympia
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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49.

Diverse atleten actief in Oenoanda (Lycië)

De Lycische stad Oenoanda kan bogen op een rijke epigrafische overlevering. Naast de
buitengewoon lange inscriptie van de epicureër Diogenes zijn er ook talrijke getuigenissen
bewaard gebleven ten aanzien van de festivalcultuur in de stad. Van de voornaamste spelen,
de Euaresteia, Demostheneia en de Meleagreia, zijn de namen van een groot aantal
winnaars bekend. Hieronder volgt een lijst met winnaars van het eerstgenoemde festival uit
de eerste helft van de derde eeuw n. Chr.:
NAAM
Aur. Demetrios

BURGER
Corydalla,
Rhodiapolis
Aur. Aphrodisios Oenoanda
Aurelius Mos
Choma,
Termessos
Aur. Aristomenes Gagae
M. Aur. Ammianos Oenoanda
M. Aur. Diogenes Oenoanda
Aurelius Eutychus Patara
M. Aur. Krateros Telmessos, Kibyra

CATEGORIE
παῖδεσ

ONDERDEEL
παγκράτιον

ἄνδρεσ
ἄνδρεσ

παγκράτιον
πυγμι

ἄνδρεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ

πάλθ
πάλθ
πυγμι
πυγμι
πάλθ

Aurelius Diogenes Oenoanda

παῖδεσ

πυγμι

TITELS

ἱερονίκθσ
παράδοξ

ἱερονίκθσ
παράδοξοσ

Die getuigenissen maken duidelijk hoe de Griekse atletiek zich op het laagste niveau
manifesteerde. Lokale festivals vormden de basis en werden georganiseerd door privépersonen, vanuit gymnasia en/of de lokale en provinciale overheden. Die wedstrijden
werden, getuige de informatie uit de inscripties, in Lycië hoofdzakelijk gefrequenteerd door
de telgen van aristocratische families uit Oenoanda en andere steden uit de regio, voor wie
het gebruikelijk was om zich gedurende hun jonge jaren met atletiek bezig te houden. Op
enig moment zeiden zij de Griekse atletiek vaarwel om hun stad middels een politieke,
religieuze of militaire carrière te dienen.
Daarnaast vormden zulke festivals ook een springplank voor de getalenteerden onder hen
die een carrière in de professionele sport ambieerden. Zij blonken uit in het lokale
gymnasion en bij wedstrijden in Oenoanda en besloten hun kans in grotere wedstrijden te
wagen. De twee beste voorbeelden hiervan, Lucius Septimius Flavianus Flavillianus (no. 71)
en Marcus Aurelius Toalis (no. 100), worden elders behandeld. Van bovengenoemde namen
lijken Aurelius Mos en Marcus Aurelius Krateros een vergelijkbaar carrièrepad te hebben
bewandeld. Zij hadden, getuige hun status als hieronikes en paradoxos, elders succes gehad
in één of meerdere kransfestivals. De pankratiast Aurelius Lis werd na zijn derde
opeenvolgende overwinning bij de twintigste editie van de Meleagreia met een inscriptie
geëerd, waarop met trots werd aangegeven dat hij op dat moment tweevoudig hieronikes
(δὶσ ἱερονείκθσ) was en dus ook het lokale niveau had weten te ontstijgen. De festivals in
Oenoanda en andere steden waren de ontmoetingsplaatsen waar beoefenaars van zowel de
‘breedtesport’ (gymnasion) als de topsport (professionele atletiek) elkaar ontmoeten.
Literatuur
Hall & Milner (1994) nos. 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 36
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50.

Diverse atleten op mozaïeken

Gedurende de keizertijd werden tal van atleten op mozaïeken vereeuwigd en sierden zij de
vloeren van badhuizen, privévilla’s en bars. De bekendste voorbeelden stammen uit de
Thermen van Caracalla in Rome, waar in de westelijke en oostelijke palaestra talloze
portretten van atleten waren aangebracht. Ook elders in Italië zijn mozaïeken ontdekt
waarop atleten bij naam genoemd worden en die getuigenis afleggen van hun populariteit:
Vindplaats:
Rome, badcomplex Caelius
Rome, badcomplex via
Portuense
Santa Severa
Ostia, via Severiana
Ostia, Caseggiato del
Lottatore

Naam atleet/atleten:
Lamponius & Amelius Atticus
Cepalas, Glycon, Capreatio,
Collibas, Anticorchis, Moscas
Spintharos
Neilodorus
Faustus, Ursus, Luxsurius
Pascentius (zie afbeelding)
Sacal*…+ & Artemi*doros (?)+

Bron:
Visconti (1886) 49-51
Fornari (1916) 314
Blake (1936) 163
Benndorf (1866) 231 no.
1
Floriani Squarciapino
(1985-6)
Pavolini (2006) 212-213

Atleten op een mozaïek uit de via Severiana in Ostia (Bron: Newby 2005, 64)
Geen van de bovengenoemde atleten is echter op andere wijze geattesteerd, zodat niet met
zekerheid kan worden uitgemaakt of het hier om werkelijk bestaande atleten (al dan niet
getooid met een bijnaam) gaat. Soms is het echter wel mogelijk om de op een mozaïekvloer
genoemde atleten ook in ander bronnenmateriaal te herkennen. Recente opgravingen
hebben een aantal uitzonderlijke gevallen aan het licht gebracht:
Aurelius Helix
Gaius Perelius Aurelius Alexander
Marcus Ulpius Domestikos
Nikostratos
Publius Pompeius Eutychus, qui et Nynnys
Satornilos

appendix no. 34
appendix no. 57
appendix no. 104
appendix no. 110
appendix no. 127
appendix no. 134

Literatuur:
Werner (1998) 217-251, Newby (2002) 177-203, Newby (2005) 58-67
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51.

Diverse atleten op vervloekingstabletten

Defixiones waren opgerolde loden plaatjes waarin iemand de goden en demonen van de
onderwereld aanriep om een ander kwaad te doen. Uit de literatuur (e.g. Apuleius,
Metamorphosen 1.4, Lucianus, Dialogi Meretricii 4.4) valt op te maken dat er figuren
bestonden die zich op professionele basis met vervloekingen bezighielden. Een dergelijke
toevlucht tot magisch-religieuze krachten was populair in de keizertijd en er zijn dan ook
meer dan duizend van zulke vervloekingstabletten overgeleverd, in heiligdommen,
waterbronnen en op begraafplaatsen. Ook in de wereld van sport en volksvermaak werden
ze veelvuldig gebruikt, getuige de vele voorbeelden (vooral uit noord-Afrika) waarin
opgeroepen wordt om wagenmenners en venatores in het verderf te storten.
Op de Atheense agora zijn ook een aantal defixiones gevonden die gericht waren aan
atleten. Ze stammen uit de eerste helft van de derde eeuw n. Chr. en noemen vier van hen
bij naam. Klaarblijkelijk werden zij aan de vooravond van hun deelname aan een festival in
Athene door hun tegenstanders vervloekt, in de hoop dat zij door fysiek ongemak een
nederlaag zouden lijden. De opponenten Sekoundos en Hergoumenos stelden zich op die
manier te weer tegen de worstelaar Eutychianos en diens trainer Aithales. Anderen riepen
bovennatuurlijke krachten in om de worstelaars Attalos en Petres, een Macedoniër, en de
hardloper Alkidamos van succes af te houden.
Hoewel er buiten Athene tot op heden slechts twee andere vervloekingstabletten (in
Korinthe en Isthmia) jegens atleten bekend zijn, geeft dit spaarzame materiaal toch een
aanknopingspunt voor het bestaan en gebruik van bijgeloof binnen de Griekse atletiek.
Literatuur
Jordan (1985) no. 1-6 [ed. pr.]
Audollent (1904), Preisendanz (1972) 1-24, Gager & Cooper (1999)

279

52.

Diverse Korinthische winnaars in een festival te Thespiae

Een fragmentarische lijst met overwinnaars uit Thespiae heeft betrekking op een onbekende
editie (keizertijd) van de Erotideia in die stad. Uit andere bronnen komt naar voren dat het
festival een bovengemiddelde aantrekkingskracht had en niet alleen kon rekenen op
deelnemers uit de directe omgeving. Winnaars uit onder meer Athene, Sparta, Prusa,
Adramyttion, Nicaea en Alexandrië zijn geattesteerd.
Opvallend is ook het grote contingent van succesvolle atleten uit het nabijgelegen Korinthe.
Niet minder dan acht atleten wonnen tijdens bovengenoemde editie één of meerdere
onderdelen in het festival:
NAAM
M. Antonius
L. Decumius Faustinus
L. Vibius Proclus
L. Babbius
L. Vibullius Saturninus
C. Heius Magnus
L. Vipsanius
P. Albinius Methodicus

CATEGORIE
παῖδεσ πυκικοί
παῖδεσ πυκικοί
παῖδεσ Ἰςκμικοί
ἀγζνειοι
ἀγζνειοι
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ
ἄνδρεσ

ONDERDEEL
ςτάδιον, δόλιχοσ
πάλθ
πζντακλον
ςτάδιον, πζντακλον
πάλθ
ςτάδιον, δίαυλοσ
δόλιχοσ
πζντακλον, ὁπλείτθσ

Opvallend is verder het feit dat zij traditionele Romeinse namen dragen, in tegenstelling tot
het naamtype dat meestal bij Griekse atleten met het Romeinse burgerrecht (Tiberius
Cladius, Titus Flavius, Marcus Aurelius etc.) valt aan te treffen. Het moet hier ofwel gaan om
(nazaten van) Italische immigranten dan wel kolonisten die zich via het gymnasion de
Griekse sportcultuur eigen hebben gemaakt en zelfs aan officiële wedstrijden buiten
Korinthe hebben meegedaan.
Overige getuigenissen van hun sportieve prestaties zijn echter niet overgeleverd, zodat het
niet mogelijk is om te achterhalen of enkele van hen zich op enig moment ook volledig in de
wereld van de beroepsatletiek hebben begeven.
Literatuur
Robert (1946b) 5-14
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53.

Epidauros, ὁ καὶ Ἀμμώνιοσ

Sprinter uit Alexandrië, tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Klideus won in 137 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 229
Moretti (1957) no. 849, Decker (1991) 104
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Epidauros
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
tweede kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
ὁ καὶ Ἀμμώνιοσ
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 229
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.

281

54.

Eudaimon

Sprinter uit Alexandrië, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Eudaimon won in 169 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 237
Moretti (1957) no. 874, Decker (1991) 104
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Eudaimon
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
derde kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 237
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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55.

Eudaimon

Bokser uit Egypte (vaderstad onbekend), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Eudaimon is één
van de vele atleten die door Philostratos ten tonele wordt gevoerd in diens Heroïkos, zoals
bijvoorbeeld Aurelius Helix (no. 34) en Titus Aelius Aurelius Maron (no. 150). Volgens de
redenaar werd Eudaimon in zijn eigen tijd bewonderd vanwege zijn grote
uithoudingsvermogen, een niet onbelangrijke eigenschap voor boksers. Hij zou daarnaast
een van de bezoekers zijn geweest van een orakelheiligdom nabij Troje, waar de held
Protesilaos om raad en advies gevraagd kon worden. Op zijn vraag hoe nederlagen in de
toekomst voorkomen konden worden, kreeg hij als antwoord ‘door de dood te verachten’
(κανάτου ἔφθ καταφρονῶν). Bij gebrek aan een overwinningscatalogus valt de sportieve
carrière van Eudaimon op geen enkele wijze te reconstrueren. Gezien het feit dat hij door
Philostratos wordt gememoreerd, ligt het wel voor de hand te veronderstellen dat hij een
succesvolle en (bij het publiek) bekende atleet geweest is. Mogelijkerwijs is hij dezelfde
persoon als de atleet Eudaimon die in een papyrustekst ‘ook wel Hermaios’ genoemd wordt.
Philostratos, Heroïkos 15.7, P.Lond. 3.1159
Berenson Maclean & Bradshaw Aitken (2003) 111, Newby (2005) 226, Grossardt (2006) 430
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Eudaimon
?, Egypte
n.b.
πυγμι
n.b.
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Egypte (?), Klein-Azië (?)
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Philostratos, Heroïkos 15.7, P.Lond. 3.1159
Eudaimon was een van de atleten die zich tijdens
zijn loopbaan wendde tot de orakels van de held
Protesilaos in het gebied rond Troje
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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56.

Gaius Licinius Inventus

Vechtsporter uit Smyrna, derde eeuw n. Chr. Inventus werd in Tralleis geëerd vanwege een
overwinning in de lokale Pythische spelen. Hoewel hij voornamelijk als pankratiast actief
geweest lijkt te zijn, was hij ook worstelaar en bokser. Op dat laatstgenoemde onderdeel
bleef hij naar eigen zeggen tijdens zijn loopbaan ongeslagen, vermoedelijk eerder omdat hij
bewust confrontaties met sterkere tegenstanders uit de weg ging dan dat hij in die discipline
onverslaanbaar was. Zijn burgerschap van Alexandrië, Athene en Sparta doet vermoeden dat
Inventus ook in die steden zeges heeft behaald. Hij was tevens xystarch voor het leven, een
functie die hem door een onbekend gebleven keizer zal zijn toebedeeld.
I.Tralleis 113
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Gaius Licinius Inventus
Smyrna
n.b.
παγκράτιον, πάλθ, πυγμι
παῖδεσ
derde eeuw n. Chr.
NEE
NEE
4: Tralleis, Alexandrië (?), Athene (?), Sparta (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland (?), Egypte (?)
πλειςτονίκθσ, παράδοξοσ, ἄλειπτοσ (als bokser)
n.b.
n.b.
JA
‘levenslang xystarch’ (ξυςτάρχθσ διὰ βίου)
n.b.
Smyrna, Alexandrië, Athene, Sparta, Tralleis
I.Tralleis 113
Inventus bleef naar eigen zeggen gedurende zijn
carrière als bokser ongeslagen, een indrukwekkende
claim die in de praktijk naar alle waarschijnlijkheid
echter minder glorieus zal zijn geweest
JA, Tralleis
atleet zelf (?)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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57.

Gaius Perelius Aurelius Alexander

Pankratiast uit Thyateira, eerste kwart derde eeuw n. Chr. Alexander was een periodoneikes
en werd door zijn vaderstad als gezant naar keizer Heliogabalus gestuurd om hem met
succes ertoe te bewegen een plaatselijk festival de status van heilig kransfestival te verlenen.
Hij onderhield vriendschappelijke banden met de consul en gouverneur van Noricum,
Licinius Rufinus, en bekleedde het priesterambt van de lokale godheid Apollo Tyrimnaios. Na
zijn carrière vervulde Alexander enkele hoge functies in de atletenvereniging en werd hij
door de keizer benoemd tot directeur van de keizerlijke thermen in Rome. Op mozaïeken in
Ostia en Puteoli staan twee van zijn vele gevechten met zijn tijdgenoten en directe
concurrenten Aurelius Helix (no. 34) en Aurelius Zotikos (no. 43) afgebeeld, die getuigenis
afleggen van de immense populariteit die topatleten in deze tijd genoten. Doordat er van
Alexander geen overwinningscatalogus is overgeleverd, kan geen van zijn talrijke
overwinningen buiten de periodos worden geïdentificeerd.
TAM V 1017-1020, 1181
Robert (1937) 119-123, Jones (1998), Gialanella (2000) 51-55, Golden (2004) 21
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Gaius Perelius Aurelius Alexander
Thyateira
hoog: priester van de lokale god Apollo Tyrimnaios,
contacten met de keizer en met consuls
παγκράτιον
ἄνδρεσ
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
JA
JA
periodos
Eusebeia in Puteoli (nederlaag tegen Helix?)
Klein-Azië, Griekenland, Italië
περιοδονείκθσ, ἄλειπτοσ, ἐνδόξωσ
4+
n.b.
JA
ἀρχιερεὺσ τοῦ ςφνπαντοσ ξυςτοῦ διὰ βίου,
ξυςτάρχθσ, ἐπὶ βαλανείων τοῦ εβαςτοῦ
Thyateira (?)
Thyateira, Rome
TAM V 1017-1020, 1181
Alexander staat afgebeeld op twee mozaïeken in
Ostia en Puteoli, samen met zijn tegenstrevers
Aurelius Helix en Aurelius Zotikos
JA, Thyateira
Pollios Euboulos, agonotheet van de Asklepieia
n.v.t.
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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58.

Gerenos

Worstelaar uit Naukratis (Egypte), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Na zijn overwinning in
Olympia (vermoedelijk in 209 n. Chr.) stortte Gerenos zich gedurende twee dagen in het
feestgedruis, ten gevolge waarvan hij oververmoeid en uit vorm raakte. Desondanks liet zijn
trainer hem de volgende morgen toch weer opdraven voor een uitputtende training, die
hem uiteindelijk fataal zou worden. Voor Philostratos illustreert het sterfgeval van Gerenos
de gevaren die uitgingen van een in zijn tijd veel geprezen trainingsmethode, waarin gewerkt
werd volgens een vierdaagse cyclus die op vaste tijden fysiek zware trainingen voorschreef.
Verdere details over zijn sportieve loopbaan zijn niet overgeleverd.
Philostratos, Gymnastikos 54
Moretti (1987) no. 907, Poliakoff (1987) 17, Golden (2004) 70
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
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BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Gerenos
Naukratis (Egypte)
n.b.
πάλθ
n.b.
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Naukratis
Philostratos, Gymnastikos 54
Gerenos stierf kort na zijn Olympische overwinning
in 209 n. Chr. doordat zijn trainer vasthield aan een
rigide trainingsschema
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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59.

Glykon, zoon van Glykon

(Ex-)atleet uit Thyateira, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Glykon behaalde gedurende zijn
loopbaan enkele overwinningen in heilige kransfestivals (in een niet bekende discipline), als
gevolg waarvan hij het recht had om zich met de agonistische eretitel van παράδοξοσ te
tooien. Bij gebrek aan een overgeleverde zegecatalogus zijn exacte details hieromtrent niet
bekend. Na zijn sportieve carrière werd hij trainer en penningmeester van het atletengilde,
in welke hoedanigheid hij in 194 n. Chr. getuigenis aflegde van de toetreding van de
Egyptische bokser Herminos (no. 35) tot de beroepsvereniging. Glykon is, net als [?
K..kta]benos (no. 120), een goed voorbeeld van de wijze waarop een atleet na het
beëindigen van zijn actieve loopbaan in diverse functies betrokken kon blijven bij de sport.
Frisch (1986) no. 6, r. 94
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STAD
SOCIALE STATUS
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BIJNAAM
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BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Glykon
zoon van Glykon
n.b.
n.b.
n.b.
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
NEE
NEE
n.b.
n.b.
n.b.
παράδοξοσ
n.b.
n.b.
JA
penningmeester van de atletenvereniging
(ἀργυροταμίασ εὶερᾶσ ξυςτικῆσ περιπολιςςτικῆσ
ςυνόδου)
n.b.
Thyateira
Frisch (1986) no. 6, r. 94
Glykon laat zien op welke wijze een atleet na
beëindiging van zijn actieve loopbaan betrokken kon
blijven bij de sport
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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60.

Heliodoros, ὁ καὶ Σρωςιδάμασ

Sprinter uit Alexandrië, eerste kwart derde eeuw n. Chr. Heliodoros won de stadionloop
tijdens de Olympische spelen van 213 en 217 n. Chr. en is daarmee de laatste bekende
winnaar die op de lijst van Eusebius voorkomt. Gezien zijn successen in Olympia moet hij
gedurende zijn carrière nog meer vooraanstaande festivals hebben gewonnen, maar zoals in
veel gevallen verhindert het gebrek aan een overwinningscatalogus ook bij Heliodoros de
exacte reconstructie van zijn sportieve loopbaan. De betekenis van zijn bijnaam laat zich niet
achterhalen.
Eusebius, ad Olympiade 248, 249
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
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OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Heliodoros
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
JA (2x)
n.b.
Olympia (2)
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
5+
ὁ καὶ Σρωςιδάμασ
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 248, 249
Heliodoros is de laatste ons bekende winnaar van de
stadionloop in Olympia en won die discipline
tweemaal achtereen
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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61.

Herakleides

Bokser uit Alexandrië, laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Herakleides doorzag in 93 n. Chr. het
bedrog van zijn eerder gememoreerde stadsgenoot – en directe concurrent – Apollonios
Rhantes (no. 25), die zijn verlate aankomst rechtvaardigde door te stellen dat hij op de
Egeïsche Zee was opgehouden door tegenwind. In werkelijkheid had hij de voorafgaande
periode diverse prijsspelen afgelopen in Ionië, hetgeen Herakleides aan de Eleërs vertelde.
Vervolgens werd hem de krans akoniti (zonder strijd) toegekend, waarop Apollonios zijn
handwindselen omdeed en zijn stadsgenoot te lijf ging. Hoewel anekdotisch van aard valt in
dit verhaal van Pausanias een glimp op te vangen van de soms vijandige onderlinge
verstandhoudingen tussen atleten (zie hoofdstuk 4). Tegelijkertijd laat de betreffende
passage zien hoeveel belang er werd gehecht aan een Olympische overwinning. Niet zonder
reden, want deze was in hoge mate bepalend voor de ‘marktwaarde’ van een atleet en als
zodanig van grote invloed op diens verdere carrière. Herakleides is verder nergens anders
geattesteerd.
Pausanias 5.21.12-14
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STAD
SOCIALE STATUS
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PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
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BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
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OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Herakleides
Alexandrië
n.b.
πυγμι
ἄνδρεσ (?)
laatste kwart eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Pausanias 5.21.12-14
Herakleides won in 93 n. Chr. het boksen in Olympia
akoniti, doordat hij het bedrog van zijn stadsgenoot
Apollonios ontmaskerde
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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62.

Heras

Pankratiast uit Laodikeia (Carië), tweede kwart eerste eeuw n. Chr. Heras is het onderwerp
van een epigram van de hand van Philippus van Thessaloniki. Daarin worden zijn prominente
overwinningen in onder meer Olympia, Delphi en Nikopolis bezongen, alsmede zijn tot de
verbeelding sprekende lichaamskracht. Philippus noemt hem ‘een tweede Atlas’ (ὡσ
῎Ατλαντα εφτερον) en een atleet met ‘stevig gebouwde ledematen’ (ςτερρόγυιον) en ‘een
buik als een stier’ (ταυρογάςτορα). Zijn overige overwinningen waren naar verluidt ‘zo talrijk
als de zandkorrels van Libië’ (καὶ τὴν Λίβυςςαν ἐξαρικμθςεισ κόνιν).Van Heras is geen ereinscriptie overgeleverd, zodat zijn loopbaan verder niet kan worden gereconstrueerd. De
verwijzing naar zijn zege in de Aktische spelen van Nikopolis voorziet wel in een terminus
post quem voor zijn carrière, aangezien dit festival voor het eerst in het jaar 27 v. Chr. werd
georganiseerd.
Anthologia Palatina 16.52
Golden (2004) 80-81
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WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Heras
Laodikeia (Carië)
n.b.
παγκράτιον
ἄνδρεσ (?)
tweede kwart eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
7+: Smyrna, Pergamon, Delphi, Korinthe, Elis, Argos,
Nikopolis; overige overwinningen (‘zo talrijk als de
zoutkorrels van Libië’)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
n.b.
‘een tweede Atlas’ (ὡσ ῎Ατλαντα εφτερον)
n.b.
n.b.
n.b.
Laodikeia
Anthologia Palatina 16.52
Heras wordt in een epigram van Philippus van
Thessaloniki geprezen als ‘een tweede Atlas’ en
getypeerd als een krachtpatser pur sang
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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63.

Heron

Sprinter uit Alexandrië, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Heron won in 185 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 241
Moretti (1957) no. 886, Decker (1991) 104
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OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Heron
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 241
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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64.

Isarion

Sprinter uit Alexandrië, eerste kwart tweede eeuw n. Chr. Isarion won in 117 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 224
Moretti (1957) no. 836, Decker (1991) 104
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OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Isarion
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
eerste kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 224
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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65.

Isidoros

Sprinter uit Alexandrië, eind tweede eeuw n. Chr. Isidoros won tweemaal achterelkaar de
Olympische stadionloop, in 193 en 197 n. Chr. Net als bij veel van de door Eusebius
genoemde winnaars is ook van hem verder niets bekend, terwijl hij als tweevoudig
Olympioneikes ongetwijfeld een grote reputatie genoot in zijn eigen tijd en vele andere
vooraanstaande overwinningen moet hebben behaald.
Eusebius, ad Olympiade 244, 245
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
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OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
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CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Isidoros
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
mannen
eind tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia (2)
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
5+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 244, 245
Isidoros won tweemaal achterelkaar de Olympische
stadionloop
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
n.b.
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66.

Joannes

Worstelaar uit Smyrna, laatste kwart vierde eeuw n. Chr. Joannes, die in al zijn wedstrijden
nooit gevloerd werd (ἀπτωτοσ), werd met een standbeeld en een ere-inscriptie geëerd door
de keizers Valentinianus II, Theodosius en Arcadius. Zij vonden dat hij vanwege zijn sportieve
prestaties het verdiende om ‘stralend te midden van allen zichtbaar te zijn’. Het monument
stond opgesteld op het terrein van de curia athletarum, het hoofdgebouw van de
atletenvereniging in Rome nabij de Thermen van Trajanus. Het valt bij gebrek aan ander
bronnenmateriaal echter niet te achterhalen welke wedstrijden hij precies gewonnen heeft.
Dit is spijtig, aangezien een dergelijke getuigenis licht zou hebben kunnen werpen op het al
dan niet tot een late datum voortbestaan van de diverse vooraanstaande festivals. Het
eerbetoon aan Joannes vormt andermaal het bewijs dat de Griekse atletiek een langer leven
beschoren was dan vaak gedacht wordt en dat de proclamatie van het christendom tot
staatsgodsdienst geen abrupt einde maakte aan de agonistische sportcultuur.
CIL VI 10153
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WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Joannes
Smyrna
n.b.
πάλθ
n.b.
laatste kwart vierde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Klein-Azië, Griekenland (?), Italië (?)
ἀπτωτοσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Smyrna
CIL VI 10153
Joannes werd in Rome met een monument geëerd
door de keizers Valentinianus II, Theodosius en
Arcadius. Dit eerbetoon laat zien dat de Griekse
atletiek eind vierde eeuw n. Chr. nog altijd
populariteit genoot
JA, Rome
Keizers Valentinianus II, Theodosius en Arcadius
n.v.t.
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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67.

Kallikrates, zoon van Diogenes

Pankratiast uit Aphrodisias (Carië), eerste helft tweede eeuw n. Chr. Kallikrates moest zijn
carrière vroegtijdig beëindigen vanwege een schouderblessure. Dergelijk lichamelijk
ongemak moet in de keizertijd op grote schaal zijn voorgekomen. Hij werd omwille van zijn
sportieve verdiensten omzichtig geprezen (hij zou alle antieke atleten in fysiek opzicht
hebben overtroffen) door de atletenvereniging, die er middels een decreet bij zijn vaderstad
op aandrongen om hem ook daar een standbeeld en ere-inscripties toe te kennen. De
vereniging had er op dat moment al voor gezorgd dat dergelijke eerbewijzen in Ephese
waren opgesteld.
I.Eph. 11
Roueché (1993) nos. 89, 90
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BEELD

Kallikrates
Aphrodisias (Carië)
zoon van Diogenes
παγκράτιον
παῖδεσ (?),ἄνδρεσ
eerste helft tweede eeuw n. Chr.
NEE
NEE
n.b.
n.b.
n.b.
ἱερονίκθσ, πλειςτονίκθσ
n.b.
n.b.
NEE
n.v.t.
n.b.
Aphrodisias, Ephese (?)
I.Eph. 11
Uit een eredecreet van de atletenvereniging blijkt
dat Kallikrates zijn carrière vroegtijdig moest
beëindigen vanwege een schouderblessure
JA, Aphrodisias
raad en volk
n.v.t.
n.v.t.
JA, zowel in Ephese als Aphrodisias, maar in beide
gevallen verloren gegaan
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68.

Kandidianos

Bokser uit Aphrodisias (Carië), tweede kwart derde eeuw n. Chr. Kandidianos was een
periodoneikes en Aktioneikes en werd voor zijn sportieve verdiensten in zijn vaderstad
geëerd met een levensgroot standbeeld, dat op het podium van het theater stond opgesteld.
In dit uitzonderlijke geval zijn zowel de ere-inscriptie als het beeld zelf (deels) bewaard
gebleven (thans in het museum van Geyre/Aphrodisias). Bij gebrek aan een conventionele
overwinningscatalogus vallen er geen verdere details over zijn carrière te geven, hoewel op
basis van zijn eretitels vaststaat dat hij een voorname atleet was. Kandidianos was naar alle
waarschijnlijk een tijdgenoot van de eveneens uit Aphrodisias afkomstige bokser Piseas (no.
116), wiens beeltenis ook in het lokale theater was opgesteld.
Roueché (1993) no. 74
Newby (2005) 257-259 (met afbeelding), van Voorhis (2008) 230-252
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WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Kandidianos
Aphrodisias (Carië)
n.b.
πυγμι
n.b.
tweede kwart derde eeuw n. Chr.
JA
JA
periodos, Nikopolis
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland
περιοδονείκθσ, Ἀκτιονείκθσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Roueché (1993) no. 74
Van Kandidianos zijn zowel de ere-inscriptie als zijn
levensgrote standbeeld overgeleverd
JA, Aphrodisias
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
JA, Aphrodisias (thans in het museum van
Geyre/Aphrodisias)
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69.

Lucius Iulius Nikostratos

Worstelaar uit Sardis, keizertijd (exacte datering niet mogelijk). Nikostratos won als knaap de
Koina Asias, vermoedelijk in zijn vaderstad. Om die reden noemde hij zich asioneikes, een
eretitel met weinig status die aangeeft dat hij op dat moment (nog) geen grote successen
behaald had. Hij is een van de weinige atleten die zich op deze titel laat voorstaan.
Vermoedelijk werd Nikostratos in Korinthe met een monument geëerd omdat hij tijdens de
Isthmische spelen overleden was. Verdere informatie omtrent zijn sportieve carrière is niet
bekend.
IG IV 206
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
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LEEFTIJDSKLASSE(N)
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WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Lucius Iulius Nikostratos
Sardis
n.b.
πάλθ
παῖδεσ
keizertijd
n.b.
n.b.
Sardis (?)
Korinthe (?)
Klein-Azië, Griekenland
ἀςιονείκθσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Sardis, Rome
IG IV 206
Nikostratos is één van de weinige atleten uit de
keizertijd die zich met de weinig prestigieuze titel
asioneikes tooit
JA, Korinthe
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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70.

Lucius Septimius Aurelius Serapion

Sprinter uit Alexandrië, eerste helft derde eeuw n. Chr. Serapion werd op een zeker moment
(na 221 n. Chr.) Olympisch kampioen op een hardloopnummer, vermoedelijk de stadionloop.
Hij staat hiermee in een lange traditie van Olympische sprintkampioenen die door de stad
Alexandrië werden voortgebracht. Hij is daarnaast de enige hardloper waarvan bekend is dat
hij de ‘volledige periodos’ heeft gewonnen, d.w.z. zowel de ἀρχαία περίοδοσ in Griekenland
als de ‘nieuwe periodos’ (de Italische en west-Griekse tour). Op een zeker moment werd hij
ook tot xystarch benoemd, mogelijkerwijs bij één of meerdere spelen in Athene. Het is niet
waarschijnlijk dat hij dezelfde sprinter is als de Alexandrijn Serapion (I.Eph. 4113) die een
ste
overwinning behaalde tijdens de 457 Olympia van Ephese en voor die prestatie ter plaatse
met een inscriptie werd geëerd.
SEG 34.176
Geagan (1984), Decker (1991) 104
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Lucius Septimius Aurelius Serapion
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
eerste helft derde eeuw n. Chr.
JA
JA
Olympia, overige spelen uit de periodos teleios,
Athene (2)
n.b.
Egypte (?), Griekenland, Italië
περιοδονίκθσ τζλειοσ
4+
n.b.
JA
xystarch bij spelen in Athene (?)
n.b.
Alexandrië, Rome
SEG 34.176
Serapion is één van de weinige atleten waarvan
bekend is dat ze de ‘volledige periodos’ (periodos
teleios) gewonnen hebben
JA, Athene
n.b.
n.b.
n.v.t.
n.b.
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71.

Lucius Septimius Flavianus Flavillianus

Vechtsporter uit Oenoanda (Lycië), eerste helft derde eeuw n. Chr. Flavillianus, een telg uit
de vooraanstaande Romeinse familie van de Licinniani, begon zijn sportieve carrière met
overwinningen in een lokaal festival. Vervolgens heeft hij de stap naar het ‘internationale’
niveau kunnen maken, zij het dat de absolute top voor hem niet was weggelegd.
Overwinningen in Argos, Athene en Neapolis behoorden desalniettemin tot zijn grootste
successen. De vijf inscripties waarin Flavillianus genoemd wordt, maken het mogelijk om een
gedetailleerd beeld van zijn loopbaan te krijgen. Hij is een goed voorbeeld van de geleidelijke
wijze waarop een atletiekcarrière door velen zal zijn opgebouwd, via deelname aan lokale
festivals naar de grotere en meer prestigieuze spelen. Hij zal, net als veel van zijn
standgenoten, vermoedelijk bij het bereiken van de volwassen leeftijd de Griekse atletiek
vaarwel hebben gezegd ten faveure van een politieke carrière. Dit zou verklaren waarom er
van hem geen overwinningen in de mannencategorie zijn overgeleverd.
Een recente vondst uit Oenoanda maakt melding van een postume heldencultus voor
Flavillianus ter plaatse, als dank voor weldaden in Hierapolis en zijn vaderstad. Meest in het
oog springend was het feit dat hij een deel van de bevoorrading van legerrekruten in Syrië
(ten behoeve van de strijd tegen de Sassaniden), oorspronkelijk een taak van de stadsraad
van Oenoanda en de magistraten, op zich nam en het geheel uit eigen middelen bekostigde.
Een weldaad van een dergelijke omvang toont andermaal de prominente positie van
Flavillianus en zijn familie.
IGR 3.500, Hall & Millner (1994) nos. 5, 30, 31, 32
Pleket (1998) 158-159, Van Nijf (2001) 322-323, Milner (2007)
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON

Lucius Septimius Flavianus Flavillianus
Oenoanda
prominente familie; zijn vader Flavius Diogenes
bekleedde het prestigieuze ambt van Lyciarch
πάλθ, παγκράτιον
παῖδεσ
eerste helft derde eeuw n. Chr.
NEE
NEE
9: Oenoanda (4), Athene, Laodikeia, Argos, Ephese,
Neapolis
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
ἱερονίκθσ, πλειςτονίκθσ, παράδοξοσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Oenoanda, Balboura, Tlos, Rome
IGR 3.500, Hall & Millner (1994) nos. 5, 30, 31, 32
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BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Flavillianus is bekend uit vijf inscripties die het
mogelijk maken om de opbouw van zijn sportieve
carrière te volgen. Een recente vondst maakt
melding van een postume heldencultus in zijn
vaderstad, als dank voor een vrijwillig ondernomen
liturgie ten behoeve van de strijd tegen de
Sassaniden
JA, Oenoanda (5)
volk, raad en gerousia
n.v.t.
n.v.t.
JA (meerdere), maar verloren gegaan
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72.

Lucius Septimius Theronides

Vechtsporter (?) uit Patara (Lycië), begin derde eeuw n. Chr. Theronides heeft op zijn fraaie
sarcofaag (zie afbeelding) middels ‘prijskronen’ laten afbeelden bij welke festivals hij
gedurende zijn carrière heeft weten te zegevieren. Hij had als atleet waarschijnlijk een
beperkte actieradius en behaalde onder meer zeges bij nabootsingen van de Olympische,
Pythische, Kapitolijnse en Aktische spelen. Als παράδοξοσ moet hij bij één van die
gelegenheden twee onderdelen of in twee leeftijdsklassen gewonnen hebben. Zijn
grafschrift vermeldt dat, op straffe van een boete van 1000 denarii, alleen zijn kinderen in de
sarcofaag mochten worden bijgezet.
Işkan (2002) 145-164 [ed. pr.], SEG 53.1448
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Lucius Septimius Theronides
Patara (Lycië)
n.b.
vechtsport (?), discipline onbekend
n.b.
begin derde eeuw n. Chr.
NEE
NEE
11+: tijdens diverse ‘spin-offs’ van prominente
festivals in niet bij naam genoemde steden
n.b.
Klein-Azië, Bithynië, Cappadocië, Lycië, Pamphylië
παράδοξοσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Patara (?), Rome
Işkan (2002) 145-164 [ed. pr.], SEG 53.1448
Bij recente opgravingen werd de sarcofaag van
Theronides gevonden met daarop vermeld zijn
overwinningen
JA, Patara (op sarcofaag)
nabestaanden
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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Sarcofaag van de atleet Lucius Septimius Theronides uit Patara, thans in
het museum van Antalya (foto: auteur)
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73.

Lucius Silicius Firmus Mandrogenes

Pankratiast uit Magnesia ad Maeandrum, eerste kwart derde eeuw n. Chr. Mandrogenes
wordt genoemd als periodoneikes (vermoedelijk rond 213 of 217 n. Chr.) in een ere-inscriptie
die voor zijn zoon Silicius Hierokles, een worstelaar met zeges in heilige kransspelen en
stadssecretaris, was opgericht door diens zuster Silicia Chairemonis. Mandrogenes’ moeder,
die van aristocratische huize afkomstig was, huurde na de dood van haar man een trainer in
voor haar zoon. Volgens Philostratos schreef die man haar een brief, waarin hij stelde dat zij
een bericht over de dood van haar zoon wel moest geloven, in tegenstelling tot nieuws over
een nederlaag van hem. Om zijn moeder niet te bedriegen en zijn trainer niet te laten
hoeven liegen, legde Mandrogenes een ongekende volharding aan de dag die
spreekwoordelijk werd. Mogelijkerwijs is hij alleen in zijn jonge jaren als atleet actief
geweest, waarna hij – zoals velen uit zijn milieu – een politieke carrière vervolgde. Wel was
hij later als xystarch actief.
I.Magn. 199, Philostratos, Gymnastikos 23
Golden (2004) 153
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Lucius Silicius Firmus Mandrogenes
Magnesia ad Maeandrum
prominente familie
παγκράτιον
παῖδεσ
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
JA
JA
periodos
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland,
περιοδονείκθσ, ἄλειπτοσ
4+
n.b.
JA
xystarch
n.b.
Magnesia ad Maeandrum, Rome
I.Magn. 199
Mandrogenes wordt genoemd in een ere-inscriptie
ter ere van zijn zoon Silicius Hierokles, een
worstelaar (ἱερονίκθσ, παράδοξοσ)
JA, Magnesia
Silicia Chairemonis, dochter van Mandrogenes, ter
ere van haar broer Silicius Hierokles
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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74.

Lukas

Sprinter uit Alexandrië, tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Lukas won in 133 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 228
Moretti (1957) no. 848, Decker (1991) 104
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Lukas
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
tweede kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 228
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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75.

Marcus Alfidios

Worstelaar (?) uit Elaea of Pergamon, eerste eeuw n. Chr. Alfidios was een talentvolle atleet
die al op jonge leeftijd wedstrijden uit de periodos en andere kransspelen had weten te
winnen. Hij was hard op weg om periodoneikes te worden toen hij onverwachts stierf tijdens
de Sebasta in Neapolis. Over zijn doodsoorzaak wordt niet in specifieke bewoordingen
gesproken. Het kwam veelvuldig voor dat atleten in het stadion aan hun verwondingen
bezweken, maar in het geval van Alfidios kan het ook zijn dat hij door ziekte of een ongeluk
overleed. Hij werd met alle mogelijke eer begraven door zijn collega’s van de vereniging van
heilige kranswinnaars, die na afloop van de uitvaart een troostdecreet opstelden waarin ze
hun oprechte verdriet lieten doorklinken en Alfidios vanwege zijn sportieve en morele
kwaliteiten omzichtig hebben geprezen. Ze lieten hun officiële verklaring uitgaan naar diens
vaderstad, alwaar deze in steen werd gegraveerd.
Bean (1965) no. 2 [ed. pr.]
Robert (1968a) 406-417, Merkelbach (1975) 146-148, König (2005) 130-131
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Marcus Alfidios
Elaea of Pergamon
n.b.
πάλθ (?)
n.b.
eerste eeuw n. Chr.
NEE
NEE
bij diverse krans- en prijsspelen en enkele niet nader
genoemde festivals uit de periodos
Sebasta in Neapolis (overleden tijdens deelname?)
Klein-Azië, Griekenland, Italië
n.b.
n.b.
n.b.
NEE
n.v.t.
n.b.
Elaea of Pergamon, Rome
Bean (1965) no. 2 [ed.pr.]
Alfidios was een veelbelovende atleet wiens carrière
vroegtijdig tot een einde kwam toen hij stierf tijdens
de Sebasta in Neapolis. Hij werd ter plaatse met alle
mogelijke eer door zijn collega’s begraven en geëerd
met een decreet en standbeelden
JA, Elaea of Pergamon
de vereniging van winnaars in heilige kransspelen en
trainers
n.v.t.
n.v.t.
JA, meerdere, maar allen verloren gegaan
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76.

Marcus Aurelius *…os+

Langeafstandsloper uit Aphrodisias (Carië), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Marcus Aurelius
*…os+, afkomstig uit een gegoede familie, behaalde enkel overwinningen in tweederangs
festivals in Bithynië en lijkt alleen in Klein-Azië als atleet actief te zijn geweest. Hij wordt in
zijn ere-inscriptie weliswaar geëerd als Pythioneikes en Aktioneikes, maar gezien zijn verdere
erelijst is er alle reden om aan te nemen dat die beide titels voortkomen uit zeges in
regionale isopythische en isaktische spelen, en niets van doen hebben met de originele
spelen in Delphi en Nikopolis (contra Moretti en Weir). Voorts valt zijn veelzijdigheid op,
want hij won naast de dolichos ook bij enkele spelen de diaulos en hoplitodromos.
Vermoedelijk heeft hij zich gedurende zijn sportieve loopbaan hierin gespecialiseerd. Het bij
de ere-inscriptie behorende standbeeld van *…os+ werd opgericht door diens pleegbroer
Antidorides.
BCH (1885) 68-71 [ed. pr.], SEG 14.733
Moretti (1953) no. 80, Roueché (1993) no. 70, Weir (2004) 137
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Marcus Aurelius *…os+
Aphrodisias (Carië)
prominente familie: zoon van Timokles, kleinzoon
van Agathopodos, achterkleinzoon van Artemidoros
δόλιχοσ, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ
παῖδεσ, ἄνδρεσ
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
NEE
NEE
15: Ankyra, Claudiopolis, Herakleia Pontica (3),
Chalkedon (2), Nikomedia (3), Nicaea (4),
Philadelphia
n.b.
Klein-Azië
ἱερονείκθσ, Πυκιονείκθσ, ᾽Ακτιονείκθσ, παράδοξοσ
4+
n.b.
n.b.
n.b.
Aphrodisias
Aphrodisias, Nikomedia, Ankyra, Rome
BCH (1885) 68-71 [ed. pr.]
Het feit dat hij in deze inscriptie naast zijn vader ook
de namen van zijn (bet)grootvader noemt duidt erop
dat Marcus Aurelios *…os+ uit een vooraanstaande
familie afkomstig was
JA, Aphrodisias
raad en volk
chronologisch (?)
festival – categorie – onderdeel
JA, maar verloren gegaan
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77.

Marcus Aurelius Abas

Langeafstandsloper uit Adada (Pisidië), 175-185 n. Chr. Abas won de dolichos bij diverse
prestigieuze spelen ten tijde van Marcus Aurelius en Commodus, waaronder de Italische
tour. Hij werd door de raad en het volk van zijn vaderstad geëerd als de eerste Adadiër ooit
die in dergelijke prestigieuze festivals gewonnen had. Adada had in de voorliggende eeuwen
klaarblijkelijk nooit topatleten voortgebracht. Mogelijkerwijs is Abas dezelfde persoon als de
Marcus Aurelius Abas die genoemd wordt in een inscriptie uit het nabijgelegen heiligdom
van Eurymedon in Tymbriada. In dat geval moet hij na het beëindigen van zijn sportieve
loopbaan carrière gemaakt hebben in het Romeinse leger, waarbij hij het tot praefectus
1
cohortis (en daarmee de ridderstand) schopte. Daarnaast moet hij op enig moment
benoemd zijn tot hogepriester van de keizercultus, in welke hoedanigheid hij op eigen
kosten lokale spelen heeft georganiseerd en waarin zijn zoon, Aurelius Dionysus, het
pankration bij de jongelingen heeft gewonnen.
IGR 3.370, SEG 6.609
Moretti (1953) 222-224, Mitchell (1985) 51-52, Moretti (1987) 81, Kempen (1992) 185-186
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1

Marcus Aurelius Abas
Adada
ridderstand (?)
δόλιχοσ, δίαυλοσ
n.b.
175-185 n. Chr. (sportieve carrière)
NEE
NEE
15: Rome, Puteoli, Neapolis, Argos, Epidauros,
Sparta, Nikomedia, Ephesos (6), Kyzikos, Athene
n.b.
Klein-Azië ,Italië, Griekenland
ἱερονείκθσ, παράδοξοσ
3+
n.b.
JA (?)
(?) ἀρχιερεὺσ τοῦ εβαςτοῦ, ἀγωνοκζτθσ, ἔπαρχοσ
ςπείρθσ (= praefectus cohortis)
Adada
Adada, Rome
IGR 3.370, SEG 6.609
Abas kende na het beëindigen van zijn sportieve
loopbaan mogelijkerwijs een carrière in het
Romeinse leger
JA, Adada & Tymbriada (?)
raad en volk (Adada), atleet zelf (Tymbriada)
(?) chronologisch (Adada), n.v.t. (Tymbriada)
festival – plaats
n.b.

Het kwam vaker voor dat (ex-)atleten voor een loopbaan in het Romeinse leger kozen. Zie bijvoorbeeld
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Demokrates (no. 46).

78.

Marcus Aurelius Agathopous

Hardloper uit Aegina, 170-180 n. Chr. Agathopous won in 173 en 177 n. Chr. de stadionloop
in Olympia. Zijn verdere sportieve carrière valt bij gebrek aan een overwinningscatalogus
niet met zekerheid te reconstrueren. Mogelijkerwijs wordt hij in een inscriptie uit Smyrna
genoemd als winnaar van de hoplites in de Eleutheria in Plataiai. Een andere inscriptie
vermeldt wellicht dat hij vier keer periodoneikes was, hetgeen hem tot een uitzonderlijk
succesvolle atleet zou maken.
Eusebius, ad Olympiade 238, 239
Moretti (1987) 76, Golden (2004) 21
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Marcus Aurelius Agathopous
Aegina
n.b.
ςτάδιον, ὁπλίτθσ (?)
ἄνδρεσ
170-180 n. Chr.
JA (2x)
JA (4x?)
Olympia (2), Plataiai (?)
n.b.
Griekenland, Italië (?)
n.b.
5+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Aegina, Rome
Eusebius, ad Olympiade 238, 239
Agathopous was mogelijkerwijs vier keer
periodoneikes
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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79.

Marcus Aurelius Ammonios

Vechtsporter (?) uit Hermoupolis of Alexandrië, eind tweede of begin derde eeuw n. Chr.
Ammonios was enige jaren als atleet actief geweest, alvorens hij tot xystarch benoemd werd
en enkele voorname functies in Alexandrië (neokoros, archidikastes) ging bekleden. De
fragmentarische staat van zijn grafschrift laat open of hij als een periodoneikes of een
pleistoneikes te boek stond. Mogelijkerwijs is hij dezelfde persoon als de Ammonios die in
andere teksten wordt genoemd als bouleutes van Hermoupolis of als Alexandrijns burger
met overwinningen (en daaruit voortvloeiende burgerrechten) in Athene, Ephese en Smyrna.
Hoe het ook zij, Ammonios werd na zijn dood bijgezet in een familiegraf te Hermoupolis,
waar zijn trainer – uit dank voor de jarenlange samenwerking en vriendschap tijdens zijn
sportieve loopbaan – al eerder een laatste rustplaats had mogen vinden.
SEG 18.692, 39.1596d, 41.1627
Rey-Coquais (1989) 618-619, Bernand (1991) 59-64, Drew-Bear (1991)203-213
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Marcus Aurelius Ammonios
Hermoupolis of Alexandrië
prominente familie (?)
vechtsport (?), discipline onbekend
n.b.
eind tweede of begin derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
periodos (?), Athene (?), Ephese (?), Smyrna (?),
Tyrus
n.b.
Egypte, Griekenland, Klein-Azië
περιοδονείκθσ of πλειςτονίκθσ, τριαςτὴσ (?)
n.b.
n.b.
JA
neokoros (tempeldienaar) van Serapis, xystarch,
archidikastes (hoogste juridische magistraat) in
Alexandrië
Hermoupolis (?)
Alexandrië (?), Hermoupolis (?), Rome, Athene (?),
Ephese (?), Smyrna (?)
SEG 18.692, 39.1596d, 41.1627
Ammonios gaf zijn trainer een laatste rustplaats in
het familiegraf, uit dank voor zijn steun op de vele
reizen tijdens diens atletiekcarrière
JA, Hermoupolis
familie (?)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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80.

Marcus Aurelius Antonius Lucius

Vechtsporter (?) uit Smyrna, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Lucius was naar alle
waarschijnlijkheid een vechtsporter, omdat in zijn eredocument bij een gelegenheid melding
wordt gemaakt van het feit dat zijn tegenstanders zich nog voor de wedstrijd terugtrokken.
Dit is ook elders geattesteerd bij erkende zwaargewichten, zoals de pankratiast Marcus
Aurelius Asklepiades ‘Hermodoros’ (no. 83). De worstelaar Tiberius Claudius Marcianus won
in Antiochië (Pisidië) zonder strijd te leveren, omdat zijn tegenstanders direct opgaven toen
hij zijn lichaam ontblootte (ὃν ἀποδυςάμενον παρῃτι*ςα+ντο οἱ ἀντ*αγ+ωνιςταί).
Lucius wist zijn vroege successen als knaap in prestigieuze spelen in Klein-Azië en
Griekenland een vervolg te geven in de mannencategorie. Het valt op basis van de
fragmentarische staat van de inscriptie echter niet uit te maken of hij in die jaren de
absolute top (d.w.z. winst in de periodos) heeft weten te bereiken, aangezien het onderste
deel van zijn zegecatalogus (met daarin zijn prestaties bij de volwassenen) niet is
overgeleverd. Zijn burgerrecht in Pergamon, Sardis, Milete, Sparta en andere niet bij naam
genoemde steden doen vermoeden dat hij als man in ieder geval ook hier overwinningen
heeft behaald. In zijn vaderstad Smyrna ging hij er prat op de eerste man ooit te zijn die bij
drie opeenvolgende edities van de Hadriana Olympia had gezegevierd. Zijn eredocument
vormt overigens een goede aanwijzing voor de aanwezigheid van bepaalde
leeftijdscategorieën in de diverse festivals. Zo kan uit deze inscriptie worden opgemaakt dat
er bij de Balbilleia in Ephese een categorie van jongelingen bestond, een leeftijdsklasse die in
Olympia en bij andere grote spelen bijvoorbeeld weer niet werd gehanteerd.
I.Smyrna 661
Robert (1949b) 105-113
NAAM
STAD
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AMBTEN
BOULEUTES

Marcus Aurelius Antonius Lucius
Smyrna
n.b.
vechtsport (?), discipline onbekend
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
derde kwart tweede eeuw n. Chr. (?)
n.b.
n.b.
23+: Smyrna (5), Athene (3), Argos (2), Ephese (2),
Nikopolis (2), Kyzikos (2), Isthmia (3), Pergamon (?),
Sardis (?), Milete (?), Sparta (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
9+
n.b.
n.b.
n.b.
in verschillende niet bij naam genoemde steden (καὶ
ἑτέρων πόλεων πολείτθσ καὶ βουλευτήσ)
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WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Smyrna, Athene, Ephese, Pergamon, Kyzikos, Sardis,
Milete, Sparta, Rome
I.Smyrna 661
Lucius bezat talrijke burgerrechten in verschillende
steden alsmede het (ere)raadslidmaatschap
JA, Smyrna
atleet zelf
deels chronologisch
plaats – festival - categorie
n.b.
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81.

Marcus Aurelius Artemidoros

Worstelaar uit Saittai (Lydië), eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. Artemidoros won als
knaap en jongeling enkele minder prominente festivals in Klein-Azië. Bij vooraanstaande
spelen in Nicaea en Pergamon eindigden zijn beide finales onbeslist. Op enig moment heeft
hij zijn krachten willen meten met de absolute top. Hij trok daarvoor naar Neapolis waar de
Sebasta plaatsvonden. Daar is hij vermoedelijk tijdens zijn deelname aan het festival
overleden, waarna er ter plaatse een grafmonument voor hem werd opgericht. Hij werd 26
jaar oud.
IG 14.738 (= I.Napoli 48)
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Marcus Aurelius Artemidoros
Saittai (Lydië)
n.b.
πάλθ
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
eind tweede of begin derde eeuw n. Chr.
NEE
NEE
Kyzikos (2), Pergamon, Cappadocië
Kommodeia in Nicaea, Augusteia in Pergamon
(beiden onbeslist in finale), Eusebeia in Neapolis
Klein-Azië, Italië
n.b.
1
8+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Saittai (Lydië), Rome
IG 14.738 (= I.Napoli 48)
Artemidoros stierf op 26-jarige leeftijd in Neapolis,
vermoedelijk tijdens zijn deelname aan de Sebasta
JA, Neapolis
n.b.
chronologisch
plaats – festival - categorie
n.b.

1

Gezien het feit dat Artemidoros op 26-jarige leeftijd stierf en overwinningen had behaald in de
categorie der knapen (< -18) moet hij ten minste acht jaar in competitie geweest zijn.
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82.

Marcus Aurelius Asklepiades

Worstelaar uit Alexandrië, eind tweede eeuw n. Chr. Asklepiades was een tijd- en
naamgenoot van de bekende pankratiast ‘Hermodoros’ (no. 83), maar was een succesvoller
atleet, getuige zijn status als tweevoudig periodoneikes. Hij had het burgerrecht van Athene
en werd met een monument geëerd in Sparta, waar hij de Eurykleia – een festival waar
prijzen tot 4000 denarii werden uitgekeerd – tweemaal achtereen had gewonnen. Hij wordt
in een inscriptie ἄλειπτοσ genoemd, hetgeen betekent dat hij tijdens zijn loopbaan
ongeslagen is gebleven, een uitzonderlijke prestatie. Het is daarom juist om te stellen dat
zijn bekendere naamgenoot feitelijk ten onrechte een grotere status geniet bij moderne
geleerden.
IG 5.1 666
Golden (2004) 22
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Marcus Aurelius Asklepiades
Alexandrië
n.b.
πάλθ
ἄνδρεσ
eind tweede eeuw n. Chr.
JA (2x)
JA (2x)
11+: Olympia (2), Delphi (2), Korinthe (2), Argos (2),
Sparta (2), Athene (?)
n.b.
Egypte (?), Griekenland
περιοδονείκθσ, ἄλειπτοσ
7+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië, Athene, Rome
IG 5.1 666
Asklepiades is minder bekend dan zijn naam- en
tijdgenoot ‘Hermodoros’, maar was wel succesvoller
als atleet. Gedurende zijn carrière bleef hij
ongeslagen in het worstelen
JA, Sparta
agonotheet van de Eurykleia, Marcus Aurelius
Aretonos
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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83.

Marcus Aurelius Asklepiades alias Hermodoros

Pankratiast uit Alexandrië, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Asklepiades was de zoon van
de succesvolle vechtsporter Marcus Aurelius Demetrios alias Harpokration (no. 88) en
volgde in tal van opzichten in de voetsporen van zijn vader. Gedurende een carrière van zes
jaar won hij alle grote festivals ten minste één keer en bleef hij in al zijn partijen ongeslagen.
Asklepiades maakt in zijn ere-inscripties trots melding van het feit dat bij sommige
wedstrijden zijn tegenstanders zich terugtrokken toen ze vernamen dat hij zich had
ingeschreven. Op 25-jarige leeftijd zei hij de Griekse atletiek vaarwel ‘vanwege de gevaren
en jaloezieën’ (κινδφνουσ καὶ φκόνουσ) die zich rondom hem verzamelden. Net als zijn vader
was hij voor het leven hogepriester van de atletenvereniging en xystarch, maar hij ontving
ook een bijzonder eerbewijs: hij werd als lid toegelaten tot het Mouseion van Alexandrië. In
200 n. Chr. maakte Asklepiades, op aandringen van de keizers Septimius Severus en
Caracalla, een eenmalige comeback in de Olympische spelen van zijn vaderstad, en won
wederom. Zijn broer Sarapion (no. 97) was als worstelaar actief.
IG 14.1102-1104, IGUR I 241, 250, CPHerm. 5.7
Strasser (2004-2005) 421-468
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Marcus Aurelius Asklepiades
Alexandrië
zoon van pankratiast en periodoneikes Marcus
Aurelius Demetrios alias Harpokration
παγκράτιον
ἄνδρεσ
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
JA
37+: Olympia, Delphi, Korinthe (2), Argos (3), Rome
(2), Puteoli (2), Neapolis (2), Nikopolis (2), Athene
(5), Smyrna (5), Pergamon (3), Ephese (3), Epidauros,
Rhodos, Sardis, Sparta, Mantineia, Alexandrië, ‘vele
prijsspelen’
n.b.
Egypte, Italië, Griekenland, Klein-Azië
περιοδονείκθσ, ἄλειπτοσ, ἀςυνέξωςτοσ, ἀνέκκλθτοσ
6 jaar
ὁ καὶ Ἑρμόδωροσ
JA
levenslang hogepriester van de atletenvereniging,
xystarch, directeur van de keizerlijke baden,
voornaamste tempelbeheerder van Sarapis, lid van
het Mouseion in Alexandrië
Neapolis, Elis, Athene, ‘vele andere steden’
Alexandrië, Hermopolis, Puteoli, Rome, ‘vele andere
steden’
IG 14.1102-04, IGUR I 241, 250, CPHerm. 5.7
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BIJZONDERHEDEN
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OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Asklepiades beëindigde zijn carrière na zes jaren
‘vanwege de gevaren en jaloezieën’ (κινδφνουσ καὶ
φκόνουσ) die zich rondom hem verzamelden. Door
een onbekende keizer werd hij tot lid van het
Mouseion in Alexandrië benoemd
JA, Rome
atleet zelf (IG XIV 1102, 1104) en atletenvereniging
(IG XIV 1103)
hiërarchisch
n.v.t.
n.b.

315

84.

Marcus Aurelius Asklepiades

Worstelaar uit Ephese, tweede kwart derde eeuw n. Chr. Asklepiades behaalde onder leiding
van de lokale trainer Aurelius Neikias een zege in de Mariana Istmia in zijn vaderstad.
Daarna huurde hij naar alle waarschijnlijkheid de professionele trainer Aurelius Leonidas in
om hem te begeleiden op weg naar de grotere wedstrijden. Onder diens leiding zegevierde
Asklepiades bij de Olympische spelen en de Hadrianeia en Eleusinia van Athene. Overigens
moet deze atleet niet verward worden met twee naamgenoten, de pankratiast Marcus
Aurelius Asklepiades, bijgenaamd ‘Hermodoros’ (no. 83), en de Alexandrijnse worstelaar en
tweevoudig periodoneikes Marcus Aurelius Asklepiades (no. 82).
I.Eph. 1112, SEG 1258
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Marcus Aurelius Asklepiades
Ephese
n.b.
πάλθ
n.b.
tweede kwart derde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Ephese, Olympia, Athene (2)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Ephese, Elis, Athene, Rome
I.Eph. 1112, SEG 26.1258
Asklepiades wisselde na een lokaal succes van
trainer om daarna zijn geluk te beproeven in de
grotere wedstrijden
JA, Ephese
athlothetes M. Septimius Marion
chronologisch (toevoeging onderaan inscriptie)
n.v.t.
n.b.
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85.

Marcus Aurelius Attikos Alexander

Pankratiast uit Xanthos (Lycië), eind tweede of begin derde eeuw n. Chr. Alexander won het
pankration bij de mannen in Olympia rond het jaar 200 n. Chr. en werd voor die zege in
zowel zijn vaderstad als in Attouda met een identieke inscriptie geëerd. Er bestaat echter
een kans dat zijn overwinning niet in Elis, maar bij een regionale variant van de Olympische
spelen werd behaald.
Robert (1978) 290, SEG 28.1247
Shepherd (1981) 26-27 (no. 7)
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Marcus Aurelius Attikos Alexander
Xanthos (Lycië)
n.b.
παγκράτιον
ἄνδρεσ
eind tweede of begin derde eeuw n. Chr.
JA (?)
n.b.
Olympia (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Xanthos, Attouda (?), Rome
Robert (1978) 290, SEG 28.1247
Zijn Olympische overwinning werd zowel in Xanthos
als in Attouda gememoreerd met een identieke
inscriptie
JA, Xanthos & Attouda
atleet zelf
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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86.

Marcus Aurelius Chrysimos, ὁ καὶ Γρθγόρισ

Pankratiast uit Tralleis, tweede kwart derde eeuw n. Chr. Chrysimos was blijkens een ereinscriptie uit Ephese de winnaar van het pankration tijdens het prijsfestival Mariana Isthmia
in die stad. Hij behaalde die overwinning onder leiding van de ἐπιςτάτθσ Trophimos, die zijn
pupil niet alleen trainde maar ook begeleidde op wat hoogstwaarschijnlijk zijn eerste
serieuze stappen in de wereld van de wereld van de Griekse beroepsatletiek waren.
Chrysimos is niet elders geattesteerd, zodat – zoals in zo vele gevallen – niet kan worden
uitgemaakt of hij een glansrijke carrière heeft weten te realiseren of dat hij niet bijster
succesvol was. Zijn bijnaam moet mogelijkerwijs in verband gebracht worden met zijn
vechttechniek.
I.Eph. 1113
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Marcus Aurelius Chrysimos
Tralleis
n.b.
παγκράτιον
knapen (?)
tweede kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
Ephese
n.b.
Klein-Azië
n.b.
n.b.
ὁ καὶ Γρθγόρισ (‘de Waakzame’)
n.b.
n.b.
n.b.
Tralleis, Ephese, Rome
I.Eph. 1113
Chrysimos werd op zijn eerste grote reis als atleet
vergezeld door zijn trainer Trophimos, wiens naam
ook op het eredocument in Ephese vermeld staat
JA, Ephese
agonotheet Mariana Isthmia
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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87.

Marcus Aurelius Chrysippos

Worstelaar uit Smyrna, eind tweede eeuw n. Chr. Chrysippos was een periodoneikes en
vervulde in 194 n. Chr. diverse functies binnen de atletenvereniging. Hij was tegelijkertijd
hogepriester, xystarch en directeur van de keizerlijke thermen. Zijn naam komt in die
hoedanigheid voor op de lidmaatschapskaart van de Egyptische bokser Herminos (no. 35).
Ondanks zijn prominente positie binnen de vereniging is over de sportieve carrière van
Chrysippos echter nauwelijks iets bekend.
Frisch (1986) no. 6, r. 56-57
Golden (2004) 22
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Marcus Aurelius Chrysippos
Smyrna
n.b.
πάλθ
n.b.
eind tweede eeuw n. Chr.
JA
JA
periodos
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland, Italië (?)
περιοδονίκθσ, παράδοξοσ
n.b.
n.b.
JA
ἀρχιερεφσ τοῦ ςφμπαντοσ ξυςτοῦ, χυςτάρχθσ διὰ
βίου, ἐπὶ βαλανείων εβαςτοῦ
n.b.
Smyrna, Alexandrië, Rome
Frisch (1986) no. 6, r. 56-57
Chrysippos is, hoewel hij een aanzienlijke positie
bekleedde binnen de vereniging, niet uit andere
bronnen bekend
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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88.

Marcus Aurelius Demetrios alias Harpokration

Vechtsporter uit Alexandrië, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Demetrios was een
periodoneikes in het worstelen en was voorts ook als pankratiast actief. Er is van hem geen
ere-inscriptie overgeleverd, maar zijn beknopte biografie is opgenomen in het eremonument
van zijn zoon, de uiterst succesvolle vechtsporter Marcus Aurelius Asklepiades (no. 83).
Waarschijnlijk heeft Demetrios na een overwinning bij de Kapitolia het Romeinse
burgerrecht verkregen. Na afloop van zijn sportieve loopbaan fungeerde hij als xystarch en
bekleedde hij het dubbelambt van hogepriester van de atletenvereniging en directeur van de
keizerlijke baden. Asklepiades zou later diezelfde functies vervullen. Een andere zoon,
Sarapion (no. 97), was getuige een andere inscriptie als worstelaar actief. Samen met hem
wijdde hij een portret van hun (groot)vader in het Serapion van Portus.
P.Lond. 1178, IG 14.1102, 1104, I.Porto 16
Strasser (2004-2005) 421-468
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Marcus Aurelius Demetrios
Alexandrië
vader van Marcus Aurelius Asklepiades en
worstelaar Sarapion
παγκράτιον, πάλθ
ἄνδρεσ (?)
derde kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
JA
periodos, Rome (?)
n.b.
Egypte (?), Griekenland, Italië
περιοδονείκθσ (als worstelaar), παράδοξοσ
n.b.
Harpokration
JA
ἀρχιερεφσ τοῦ ςφμπαντοσ ξυςτοῦ διὰ βίου,
χυςτάρχθσ, ἐπὶ βαλανείων εβαςτοῦ
n.b.
Alexandrië, Hermopoulis, Rome
P. Lond. 1178, IG 14.1102, 1104, I.Porto 16
Zijn zoon Marcus Aurelius Asklepiades was ook een
periodoneikes
JA, Rome
zoon en atleet Marcus Aurelius Asklepiades
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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89.

Marcus Aurelius Demostratos Damas

Vechtsporter uit Sardis, tweede helft tweede eeuw n. Chr. Damas was tweevoudig
periodoneikes in het pankration en bleef als bokser immer ongeslagen. Zijn carrière
omspande ten minste veertien jaar en daarin behaalde hij niet minder dan 111 of 112
overwinningen, in de meest vooraanstaande festivals van Italië, Griekenland, Klein-Azië en
Egypte. Zijn status als topatleet blijkt uit het feit dat hij het burgerrecht van maar liefst
zestien steden bezat en dat er op uiteenlopende plaatsen eremonumenten voor hem
werden opgericht: in Sardis, Delphi, Ephese en Rome. Geen andere atleet uit de Romeinse
keizertijd werd op een dergelijke schaal geëerd. Het is op basis van tal van criteria legitiem
om hem als de meest succesvolle en prominente atleet van de Romeinse keizertijd te
betitelen.
Door de keizers Marcus Aurelius en Commodus werd hem persoonlijk het burgerrecht van
Alexandrië verleend, alsmede het toezicht (xystarchie) over verscheidene spelen. Nadat
Damas zijn sportieve loopbaan beëindigd had, werd hij benoemd tot hogepriester van de
atletenvereniging en tot directeur van de keizerlijke baden in Rome, twee uiterst
prestigieuze ambten. Septimius Severus en Caracalla stonden hem toe dat zijn functies
overgingen op zijn vier zonen Aurelius Damas, Marcus Demostratianos, Demostratos
Hegemonides en Damianos, die allen ook winnaars van heilige kransfestivals waren. Zij
eerden hun vader na zijn dood met een standbeeld in het stadion van Sardis, een zeldzaam
eerbewijs. De jongste zoon, Damianos, was ten tijde van de regering van Alexander Severus
strateeg in diezelfde stad.
IG 14.1105, FD III 1:549, 556, 557, I.Sardis 79, I.Eph. 1125, P.Lond. 1178, IGUR I 243
Moretti (1953) 244-249, Robert (1930b) 1022-1025, Strasser (2003) 251-299
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Marcus Aurelius Demostratos Damas
Sardis
n.b.
παγκράτιον, πυγμι
παῖδεσ, ἄνδρεσ
162-177 n. Chr. (levend tot c. 212-217)
JA (2x, als pankratiast)
JA (2x, als pankratiast)
111-112: waaronder met zekerheid geattesteerd in
Olympia, Delphi (3), Korinthe (5), Argos (3+), Rome
(3), Puteoli (2), Neapolis (2?), Nikopolis (2), Athene
(10), Rhodos (3), Sardis (4), Ephese (9), Smyrna (6),
Pergamon, Alexandrië, Larissa (3), Thespiae,
Byzantion, Perinthos, Mantinea (3), Sparta (6),
Demetrias, Isthmia (7, prijsspelen)
n.b.
Italië, Griekenland, Klein-Azië, Egypte
περιοδονείκθσ (als pankratiast), πφκτθσ ἄλειπτοσ,
παράδοξοσ
14+
n.b.
JA
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AMBTEN

BOULEUTES
BURGER

BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD(EN)

hogepriester van de atletenvereniging (ἀρχιερεὺσ
τοῦ ςφμπαντοσ ξυςτοῦ), levenslang xystarch (διὰ
βίου ξυςτάρχθσ) bij dertien festivals, directeur van
de keizerlijke baden (ἐπὶ βαλανείων τῶν εβαςτοῦ)
Ephese, Tralleis, Sparta
Sardis, Alexandrië, Antinoupolis, Athene, Ephese,
Smyrna, Pergamon, Nikomedia, Milete, Sparta,
Tralleis, Korinthe, Argos, Elis, Delphi, Neapolis,
Pinara, Rome
IG XIV 1105, FD III 1:549, 556, 557, I.Sardis 79, I.Eph.
1125, P.Lond. 1178, IGUR I 243
Damas werd door de keizers Marcus Aurelius en
Commodus persoonlijk geëerd met het burgerrecht
van Alexandrië en het toezicht over verscheidene
spelen. Tevens kreeg hij van hen gedaan dat zijn
priesterschap en zijn ambt als xystarch overerft
konden worden aan zijn zonen Aurelius Damas,
Marcus Demostratianos, Demostratos Hegemonides
en Damianos, die allen ook atleten waren
(αἰτθςάμενοσ καὶ τυχὼν παρὰ τ*ῶν κυρ+ίων ἡμῶν
κειοτάτων αὐτοκρατόρ*ων+ εουιρου καὶ
Ἀντωνίνου τιν τε ἀρ*χιερω+ςφνθν καὶ τὰσ
ξυςταρχίασ εἰσ τὴ*ν τῶν+ παίδων διαδοχιν). Door
Septimius Severus en Caracalla werd hem het
toezicht op de Eusebeia en de Sebasta verleend
JA, Sardis, Delphi (4), Ephese, Rome
atleet zelf (Ephese), atletenvereniging (Rome), 4
zonen (Sardis, postuum eerbetoon)
hiërarchisch-geographisch, chronologisch (FD III
1:557)
festival – plaats, festival – plaats – categorie –
onderdeel
JA, maar verloren gegaan
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90.

Marcus Aurelius Eucarpides

Pankratiast uit Athene, laatste kwart vierde eeuw n. Chr. Eucarpides won in 381 n. Chr. de
Olympische titel bij de knapen in het pankration. Samen met zijn broer Zopyros (no. 101), die
vier jaar later het bokstoernooi bij de knapen won, behoort hij tot de laatst dateerbare
Olympische kampioenen. Hun optreden levert het bewijs dat de spelen ook onder de
christelijke keizers doorgang bleven vinden en ten minste tot het einde van de vierde eeuw
n. Chr. bleven bestaan.
Ebert (1997) 229-230 [ed. pr.]
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Marcus Aurelius Eucarpides
Athene
zoon van Zopyros
παγκράτιον
παῖδεσ
laatste kwart vierde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Athene, Rome
Ebert (1997) 229-230 [ed.pr.]
Eucarpides behoort samen met zijn broer Zopyros
tot de laatst dateerbare Olympische kampioenen.
Hun optreden levert het bewijs voor het
voortbestaan van de spelen in de late vierde eeuw n.
Chr., de tijd waarin het christendom triomfeerde
JA, Olympia
atletenvereniging (?)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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91.

Marcus Aurelius Heliodoros

Pankratiast uit Thespiae, tweede kwart vierde eeuw n. Chr. De naam van Heliodoros komt
voor op een recent gevonden inscriptie uit Olympia. Deze tekst bevat de namen van een
aantal winnaars uit de Late Oudheid. Heliodoros won het pankration zowel bij de knapen als
bij de mannen, vermoedelijk in 337 en 341 n. Chr. Hij is daarmee één van de laatst
geattesteerde Olympische kampioenen, maar over zijn verdere sportieve prestaties is niets
bekend.
Ebert (1997) 218, r. 16-20
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Marcus Aurelius Heliodoros
Thespiae
zoon van Heliodoros
παγκράτιον
παῖδεσ, ἄνδρεσ
tweede kwart vierde eeuw n. Chr.
JA (2x)
n.b.
Olympia (2)
n.b.
Griekenland
n.b.
5+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Thespiae, Rome
Ebert (1997) 218, r. 16-20
Heliodoros behoort tot de laatst dateerbare
Olympische kampioenen
JA, Olympia
atletenvereniging (?)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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92.

Marcus Aurelius Hermagoras

Worstelaar uit Magnesia ad Sipylum, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. Hermagoras was
naar alle waarschijnlijkheid de zoon van de Olympische worstelkampioen van 137 n. Chr. en
volgde in de voetsporen van zijn vader. Hij won tijdens een carrière van om en nabij de
zeven jaar maar liefst 156 wedstrijden, hetgeen betekent dat hij jaarlijks meer dan twintig
zeges moet hebben behaald. Overigens behoorde hij daarmee niet tot de absolute top, want
zijn kwantitatief imposante erelijst ontbeerde overwinningen in Olympia en Delphi, maar
ook in Rome. Met enige trots maakt hij op zijn ere-inscriptie melding van het feit dat hij bij
de Olympische finale van 177 n. Chr. een ‘onbeslist’ heeft behaald. Hij deed dat overigens bij
nog achttien andere spelen.
Op een zeker moment werd hij tot xystarch benoemd bij de Aktische spelen in Nikopolis, bij
wedstrijden in Mopsouestia (Cilicië) en in zijn vaderstad. In Ephese en Smyrna bekleedde hij
het – nergens anders geattesteerde – ambt van voorzitter van de scheidsrechters
(πρωτελλθνοδίκθσ) tijdens de verschillende Olympische spelen in die steden. Hoewel zijn
ere-inscriptie uit Neapolis stamt, heeft hij daar ogenschijnlijk geen overwinning geboekt.
Mogelijk kwam dit eerbetoon voort uit een functie die hij in die stad tijdens de Sebasta heeft
bekleed.
IG 14.739, IGR IV 1344 (vader)
Robert (1930b) 42-44, Moretti (1953) no. 77, Günther (2005/6)
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS

ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN

BOULEUTES

Marcus Aurelius Hermagoras
Magnesia ad Sipylum
prominente familie (ἔγγονον ςτεφανθφόρων), zoon
van de Olympische worstelkampioen van 137 n. Chr.
(?)
πάλθ
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
NEE
NEE
156: Nikopolis (2), Argos (5), Isthmia (2), Athene (7),
Puteoli (2), Smyrna (2), Ephese (3), Pergamon (4),
Rhodos (2); 127 prijsspelen (καὶ κεματικοὺσ ρκη´)
onbeslist in de Olympische worstelfinale van 177 n.
Chr. en bij 18 niet bij naam genoemde spelen
Klein-Azië, Griekenland, Italië
n.b.
7+
n.b.
JA
xystarch bij de Aktische spelen in Nikopolis, in
Mopsouestia (Cilicië) en in Magnesia ad Sipylum,
voorzitter van de hellanodikai bij de Olympia in
Ephese en Smyrna (πρωτελλθνοδίκθσ᾽Ολυμπίων ἐν
᾽Εφζςῳ καὶ ἐν μφρνῃ)
n.b.
325

BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Magnesia ad Sipylum, Rome
IG 14.739, IGR IV 1344 (vader)
Hermagoras vermeldt op zijn ere-inscriptie dat hij bij
negentien spelen een ‘onbeslist’ behaalde. Zijn
voorzitterschap van de scheidsrechterscommissie in
Ephese en Smyrna is de enige attestatie van een
dergelijke functie
JA, Neapolis (zie afb.)
atleet zelf
hiërarchisch-geografisch
festival – plaats
JA, maar verloren gegaan
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93.

Marcus Aurelius Hierokles

Atleet (onderdeel onbekend) uit Nysa, begin derde eeuw n. Chr. Hierokles won rond 201 n.
Chr. de periodos in de kortst mogelijke tijd, d.w.z. in drie jaar en moet derhalve tot de grote
kampioenen van zijn tijd hebben behoord. Hij kon zijn buitengewone succes niet meer
cachet geven door te vermelden dat hij de eerste of enige was geweest die dat had
gepresteerd. In de voorgaande eeuwen waren er namelijk al atleten geweest die hem dit
hadden voorgedaan, zoals Aristeas (no. 26). Zijn verdere carrière is niet gedocumenteerd.
I.Tralleis 108
Moretti (1957) 170
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Marcus Aurelius Hierokles
Nysa
n.b.
n.b.
n.b.
begin derde eeuw n. Chr.
JA
JA
Olympia, periodos, Tralleis (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
n.b.
3+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Nysa, Tralles
I.Tralleis 108
Hierokles won de periodos in de kortst mogelijke
tijd. Hij kon echter niet claimen de eerste te zijn
geweest die dat presteerde, want hij wist dat een
aantal atleten hem dat hadden voorgedaan
JA, Tralleis
atleet zelf
n.v.t.
n.v.t
n.b.
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94.

Marcus Aurelius Koros

Pankratiast uit Thyateira (Lydië), 160-170 n. Chr. Koros vormt een goed voorbeeld van hoe
atleten hun carrière geleidelijk opbouwden. Na enkele regionale overwinningen als knaap in
Klein-Azië besloot hij – met succes – zijn geluk te beproeven in de grote wedstrijden van
Griekenland en Italië. In Rome won hij in 166 n. Chr. naast de Kapitolijnse spelen ook de ludi
triumphales van Lucius Verus, waarbij hij geëerd werd met een gouden βραβείων. Over het
vervolg van zijn loopbaan is niets bekend; hij is na zijn eerste zeges ofwel vroegtijdig gestopt
of hij is onopgemerkt een groot kampioen geworden. Koros beschikte in ieder geval over het
burgerrecht in diverse steden: Kyzikos, Athene, Tralleis, Byzantion en Rome.
CIG 3674 [= IGGR IV 160]
Caldelli (1993) no. 39, Herz (1998)
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Marcus Aurelius Koros
Thyateira (Lydië)
n.b.
παγκράτιον
παῖδεσ, ἀγζνειοι
160-170 n. Chr.
n.b.
n.b.
Kyzikos, Tralleis, Athene, Korinthe, Rome (2),
1
Byzantion (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
n.b.
3+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Thyateira, Kyzikos, Athene, Tralleis, Byzantion, Rome
CIG 3674 [= IGGR IV 160]
Koros heeft opmerkelijk veel ereburgerschappen;
zijn korte carrière heeft een duidelijke opbouw: na
enkele regionale overwinningen maakte hij de
overstap naar de grote festivals. Hij is mogelijkerwijs
onopgemerkt een groot kampioen geworden
JA, Kyzikos
organisatie festival
chronologisch
festival – categorie – onderdeel
n.b.

1

Gezien het feit dat hij burger van Byzantion is, ligt het voor de hand te veronderstellen dat hij dit
burgerrecht heeft verkregen na een zege in die stad.
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95.

Marcus Aurelius Peios

Vechtsporter (?) uit Daldis (Lydië), derde kwart derde eeuw n. Chr. Peios won vermoedelijk
op twee onderdelen of in twee leeftijdscategorieën bij de Deia Haleia in Philadelphia. Om
die reden droeg hij de titel van παράδοξοσ en werd hij in die stad met een inscriptie geëerd.
Op datzelfde document valt te lezen dat hij een Ὀλυμπιονίκθσ Πειςαῖοσ was, om te
benadrukken dat hij had gezegevierd in de originele Olympische spelen en niet bij een lokale
variant daarvan. Uit zijn vaderstad zijn enkele munten bekend waarop zijn status als
Olympisch kampioen vermeld staat en waaruit moet worden opgemaakt dat hij in een latere
levensfase een vooraanstaande magistraatsfunctie (e.g. strateeg) bekleedde.
CIG 3427, BMC, Lydia, XLIX
Robert (1934) 54-55 (= OMS II, 1018-1019)
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Marcus Aurelius Peios
Daldis (Lydië)
prominente magistraat in vaderstad
vechtsport (?), discipline onbekend
n.b.
derde kwart derde eeuw n. Chr.
JA
NEE
Olympia, Philadelphia (2), Athene (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
Ὀλυμπιονίκθσ, παράδοξοσ
n.b.
n.b.
JA
strateeg in zijn vaderstad (?)
Daldis, Athene
Daldis, Athene (?), Rome
CIG 3427, BMC, Lydia XLIX
Peios wordt als olympioneikes genoemd op een
munt uit zijn vaderstad Daldis
JA, Philadelphia
agonotheet van de Deia Haleia
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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96.

Marcus Aurelius Philosebastos

Atleet (onderdeel onbekend) uit Ephese, begin derde eeuw n. Chr. Philosebastos was een
periodoneikes en werd na zijn actieve loopbaan benoemd tot hogepriester van de
atletenvereniging en directeur van de keizerlijke baden in Rome. Bij gebrek aan een
overgeleverde overwinningscatalogus zijn verdere details van zijn ongetwijfeld imposante
carrière niet bekend. Zijn gelijknamige zoon volgde in de voetsporen van zijn vader door op
een zeker moment de Megala Artemiseia in Ephese te winnen.
I.Eph. 1104
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Marcus Aurelius Philosebastos
Ephese
prominente familie, vader van een atleet
n.b.
n.b.
begin derde eeuw n. Chr.
JA
JA
periodos
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
περιοδονείκθσ
3+
n.b.
JA
hogepriester van de atletenvereniging (ἀρχιερέωσ
τοῦ ςύνπαντοσ ξυςτοῦ), directeur van de keizerlijke
baden (ἐπὶ βαλανείων τῶν εβ(αςτῶν)
n.b.
Ephese, Rome
I.Eph. 1104
De zoon van Philosebastos trad in de voetsporen van
zijn vader door ook succes te hebben in de Griekse
atletiek
JA, Ephese (ter ere van zoon Philosebastos)
organisatie Megala Artemiseia
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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97.

Marcus Aurelius Sarapion

Worstelaar uit Alexandrië, eerste kwart derde eeuw n. Chr. Sarapion was de zoon van de
Olympisch worstelkampioen Marcus Aurelius Demetrios alias Harpokration (no. 88). Samen
met hem wijdde hij het portret van hun overleden (groot)vader aan de godheid Serapis in
Portus. Op diezelfde inscriptie valt te lezen dat Sarapion een παράδοξοσ was en derhalve
enige successen behaald moet hebben in heilige kransfestivals. Daartoe moet in ieder geval
een zege bij de Chrysantheia in Sardis gerekend worden, getuige een krans die onderaan de
inscriptie was toegevoegd. Zijn broer Marcus Aurelius Asklepiades alias Hermodoros (no. 83)
was één van de meest succesvolle pankratiasten uit de Romeinse keizertijd. Naar alle
waarschijnlijkheid stond Sarapion ten tijde van de oprichting van de inscriptie voor zijn
grootvader nog aan het begin van zijn carrière. Helaas is het vervolg van zijn sportieve
loopbaan niet gedocumenteerd, maar hij zou best eens in de voetsporen van zijn vader en
broer getreden kunnen zijn.
I. Porto 16
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Marcus Aurelius Sarapion
Alexandrië
familie van periodoneikai in de vechtsporten
πάλθ
παῖδεσ (?)
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
Sardis
n.b.
Egypte (?), Klein-Azië
παράδοξοσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië, Rome
I.Porto 16
Sarapion is de minder bekende zoon van de
Olympisch worstelkampioen Marcus Aurelius
Demetrios alias Harpokration en de broer van de
periodonikes Marcus Aurelius Asklepiades alias
Hermodoros
JA, Portus (ter ere van overleden grootvader)
atleet en diens vader
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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98.

Marcus Aurelius Serenos

(Ex-)atleet (discipline onbekend) uit Alexandrië, derde eeuw n. Chr. Serenos stierf op 63jarige leeftijd in Tarentum. Zijn grafschrift vermeldt dat hij binnen de atletenvereniging het
ambt van secretaris (γραμματεὺσ ξυςτοῦ) heeft bekleed. Het is niet duidelijk of hij op het
moment van overlijden nog actief was binnen de synodos, of dat het gememoreerde ambt
verwees naar een eerdere periode uit het leven van Serenos. Mocht hij nog in functie
geweest zijn, dan was hij wellicht in zuid-Italië ter gelegenheid van de Eleusinia, een festival
in Tarentum dat in de tweede en derde eeuw n. Chr. een bloeiperiode kende. Hoewel over
zijn sportieve prestaties niets is overgeleverd, wijst de schaarse informatie in de genoemde
inscriptie er op dat hij in een eerdere levensfase als atleet actief geweest is. Bestuursleden
van de vereniging werden doorgaans uit de rijen der succesvolle ex-(vecht)sporters
gerekruteerd. Het feit dat Serenos onder andere het raadslidmaatschap van Delphi en Elis
bezit, vormt een sterke aanwijzing voor overwinningen in de Pythische en Olympische
spelen, oftewel een succesvolle loopbaan in de Griekse atletiek.
Gasperini (1984) 476-479
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Marcus Aurelius Serenos
Alexandrië
n.b.
n.b.
n.b.
derde eeuw n. Chr.
JA (?)
n.b.
Olympia (?), Delphi (?), Sparta (?)
n.b.
Egypte (?), Griekenland (?), Italië (?)
n.b.
n.b.
ὁ καὶ Ἡλιόδωροσ
JA
secretaris van de atletenvereniging (γραμματεὺσ
ξυςτοῦ)
Alexandrië, Delphi, Elis
Alexandrië, Sparta, Rome
Gasperini (1984) 476-479
Serenos was mogelijkerwijs nog op hoge leeftijd als
secretaris van de atletenvereniging actief
JA, Tarentum
Artemidoros, relatie onbekend
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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99.

Marcus Aurelius Thelymitres

Vechtsporter (?) uit Milete, eind tweede eeuw n. Chr. Thelymitres trad in de voetsporen van
zijn vader door de titel παράδοξοσ te verwerven. Daarnaast won hij de periodos en de
Kapitolijnse spelen. In zijn vaderstad, waar hij lid van de boule was, trad hij op als weldoener
door de bouw van het proskenion in het theater voor zijn rekening te nemen, ondanks het
feit dat hij vanwege zijn sportieve successen was nadrukkelijk was vrijgesteld van liturgieën
(ἀνενοχλθςία). Hij werd hiervoor door de Milesische beroepsverenigingen van linnenwerkers
(ςυνζδριον τῶν λινουργῶν) en havenstuwadoors (ςακκόφοροι λιμενίτοι), en de stadsraad
met een standbeeld geëerd. Zijn familie behoorde tot de aristocratische bovenlaag van
Milete en bestond onder meer uit hydrophoroi (priesters van de keizercultus), leden van de
senaat en lokale raadsleden.
Milet VI 3 nos. 1367-1370, SEG 36.1051-1055
Robert (1960c) 476-479, Hermann (1971) 291-298, Günther (1986) 316-328, Weir (2004) 136
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Marcus Aurelius Thelymitres
Milete
prominente familie, zoon van atleet
vechtsport (?), discipline onbekend
n.b.
eind tweede eeuw n. Chr.
JA
JA
periodos, Rome
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
περιοδονείκθσ, πυκιονίκθσ, Καπιτωλιονείκθσ,
παράδοξοσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Milete
Milete, Rome
SEG 36.1051-1055
Thelymitres werd middels vijf inscripties geëerd voor
zijn rol als weldoener van de stad
JA, Milete (5x)
boule, demos, beroepsverenigingen
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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100.

Marcus Aurelius Toalis

Pankratiast uit Olympos (Lycië), eerste helft derde eeuw n. Chr. Toalis lijkt zich na een
overwinning in een lokaal festival te Oenoanda ook op het ‘internationale’ niveau te hebben
onderscheiden, al is het niet duidelijk waar zijn Olympische, Pythische en Aktische
overwinningen precies naar verwijzen. Het zou best wel eens om de originele spelen in
Griekenland kunnen gaan, want van een andere atleet, Lucius Septimius Flavianus
Flavillianus (no. 71), is bekend dat hij zich vanuit Lycië heeft opgewerkt tot het
‘internationale’ niveau.
Hall & Millner (1994) no. 7, SEG 44.1171
Pleket (1998) 129-132, Van Nijf (2001) 321-322
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Marcus Aurelius Toalis
Olympos (Lycië)
prominente familie (?)
παγκράτιον
παῖδεσ
eerste helft derde eeuw n. Chr.
JA (?)
n.b.
6+: Oenoanda; Olympia (2), Pythia, Aktia (2) in niet
nader genoemde spelen
n.b.
Klein-Azië, Griekenland (?)
παράδοξοσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Olympos, Arykanda, Rome
Hall & Millner (1994) no. 7, SEG 44.1171
Toalis slaagde er naar alle waarschijnlijkheid in het
lokale niveau te ontstijgen en overwinningen in
heilige kransspelen te behalen
JA, Oenoanda
agonotheet (?)
n.b.
n.b.
n.b.
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101.

Marcus Aurelius Zopyros

Bokser uit Athene, laatste kwart vierde eeuw n. Chr. Zopyros won in 385 n. Chr. het boksen
bij de knapen in Olympia en is daarmee de allerlaatste dateerbare Olympische kampioen uit
de Oudheid. Zijn broer Eucarpides (no. 90) zegevierde vier jaar eerder bij de knapen in het
pankration. Hun optreden levert het bewijs dat de spelen ook onder de christelijke keizers
doorgang bleven vinden en ten minste tot het einde van de vierde eeuw n. Chr. bleven
bestaan. Bij gebrek aan een overgeleverde overwinningscatalogus is het niet mogelijk om
uitspraken te doen over de festivals waar Zopyros nog meer heeft gewonnen.
Ebert (1997) 229-230 [ed.pr.]
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Marcus Aurelius Zopyros
Athene
zoon van Zopyros
πυγμι
παῖδεσ
laatste kwart vierde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Athene, Rome
Ebert (1997) 229-230 [ed.pr.]
Zopyros is de allerlaatste dateerbare Olympische
kampioen uit de Oudheid
JA, Olympia
atletenvereniging (?)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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102.

Marcus Iustius Marcianus Rufus

Bokser uit Sinope, begin tweede eeuw n. Chr. Rufus kende een loopbaan van ten minste
negen jaar waarin hij bijna 200 zeges wist te behalen. Naast 150 prijsspelen won hij 48
heilige festivals, waaronder tweemaal de Italische en west-Griekse tour en de Pythische en
Isthmische spelen. Er is geen andere atleet uit de keizertijd overgeleverd die op een dergelijk
hoog aantal overwinningen kan bogen. Hij slaagde er echter nooit in om bij de Olympische
spelen te zegevieren. Ook zijn ‘persoonlijke records’ zijn in verhouding tot zijn erelijst weinig
indrukwekkend: hij was bijvoorbeeld de eerste aller tijden die op één en dezelfde dag bij de
knapen en de mannen won tijdens de Pythia in Antiochië. In Nikomedia won hij bij een niet
nader genoemd festival zelfs alle drie leeftijdscategorieën.
I. Sinope 105 (= SEG 13.540)
Moretti (1953) no. 69, Sarikakis (1965) no. 26, Golden (2004) 89
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Marcus Iustius Marcianus Rufus
Sinope
n.b.
πυγμι
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
begin tweede eeuw n. Chr.
NEE
NEE
198: Rome (3), Neapolis (2), Nikopolis (2), Argos (4),
Korinthe (2), Delphi, Athene (2), Antiochië (4),
Nikomedia (3), Smyrna, Pergamon, Ephese, Sardis
(2), Philadelphia (2), Tralleis (2), Hierapolis (2),
Laodikeia (2), Thyateira (2), Mytilene (2), Pontus (2),
Galatië (2), Beroia, Nicaea (2), Kappadocië; 150 zeges
in (half)-talentspelen (καὶ ἄλλουσ ταλαντιαίουσ καὶ
ἡμιταλαντιαίουσ ρν́)
n.b.
Klein-Azië, Italië, Griekenland
παράδοξοσ
9+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Sinope, Rome
I.Sinope 105 (= SEG 13.540)
Rufus heeft van alle overgeleverde atleten uit de
keizertijd verreweg de meeste overwinningen
behaald
Sinope
raad van Sinope (ἐκ δόγματοσ βουλῆσ)
geografisch-hiërarchisch
plaats – (festival)
n.b.
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103.

Marcus Tullius *…+

Bokser uit Apamea (Bithynië), tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Tullius behaalde een groot
aantal overwinningen in heilige kransspelen, waaronder twee Olympische kransen (wellicht
in 141 en 145 n. Chr.). Ondanks die successen slaagde hij er niet in om periodoneikes te
worden, want een zege in de Pythische spelen ontbreekt op zijn erelijst. Tullius zette
gedurende zijn loopbaan een unieke serie neer. Hij was de eerste bokser die
achtereenvolgens wist te winnen bij de Panhellenia, de Olympische spelen, de Isthmische
spelen, de Hadrianeia (Athene) en de Kapitolia in Rome. Deze informatie maakt het mogelijk
om de wedstrijdkalender ten aanzien van deze festivals te reconstrueren. Hij stierf op de
leeftijd van 32 jaar en drie maanden, waarschijnlijk in Athene, en werd bij zijn dood geëerd
met een monument dat werd opgericht door zijn broer Marcus Tullius Eutyches en zijn neef
Kleitoris. Mogelijkerwijs vergezelden zij hem op zijn vele reizen naar de verschillende
festivals. Het is niet duidelijk of hij op het moment van overlijden nog actief was in de sport,
hetgeen dan zou betekenen dat hij kon bogen op een buitengewoon lange carrière.
2

IG 2 II 3163
Robert (1930b) 37, Amandry (1983) 628, Golden (2004) 169-170
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Marcus Tullius *…+
Apamea (Bithynië)
n.b.
πυγμι
ἄνδρεσ
tweede kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
NEE
50+: Olympia (2), Korinthe, Athene (4), Argos (2),
Neapolis (2), Smyrna, Rome, Ephese, Pergamon,
prijsspelen (35)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
n.b.
6+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Apamea, Rome, Athene, Korinthe, Smyrna
2
IG 2 II 3163
De unieke zegereeks van Tullius maakt het mogelijk
om een deel van de wedstrijdkalender te
reconstrueren.
JA, Athene
familie; broer Marcus Tullius Eutyches en neef
Kleitoris
geografisch, met specifiek chronologische
toevoeging
festival – (aantal zeges) – (plaats)
n.b.
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104.

Marcus Ulpius Domestikos

Pankratiast uit Ephese, tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Domestikos was een
periodoneikes en winnaar bij de Olympische spelen (vermoedelijk in 129 n. Chr.). Na zijn
carrière was hij (voor het leven) xystarch, hogepriester van de atletenvereniging en directeur
van de keizerlijke baden. In het jaar 134 n. Chr. verzocht hij als ambassadeur Hadrianus om
een stuk grond beschikbaar te stellen voor het nieuwe hoofdkwartier van diezelfde
vereniging in Rome. In 143 n. Chr. werd – na een tweede bemiddeling van Domestikos, dit
keer bij keizer Antoninus Pius – dit besluit geëffectueerd. Voor zijn inspanningen werd hij
samen met zijn zoon Firmus Domestikos geëerd door de vereniging. Zijn nomenclatuur zou
erop kunnen duiden dat zijn familie oorspronkelijk van slaafse herkomst was en onder keizer
Trajanus het Romeinse burgerrecht heeft verkregen. Domestikos staat daarnaast afgebeeld
op een mozaïek dat is aangetroffen in een Hadrianisch badcomplex aan de via Portuense in
Rome. Vermoedelijk gaat zijn beeltenis terug op een succes in de Kapitolijnse spelen en op
zijn status als topatleet in het algemeen.
IG V 1.669, IG 14.1052, 1054 (= Oliver [1989] no. 86), 1055 (= Oliver [1989] no. 128), 1100,
1109, 1110, I.Eph. 1089b, 1155
West (1990) 84-89, Newby (2005) 60-61 [met afbeelding mozaïek]
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Marcus Ulpius Domestikos
Ephese
n.b.
παγκράτιον
ἄνδρεσ
tweede kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
JA
periodos, Rome (?), Sparta (?), Antinoupolis (?),
Athene (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië (?), Egypte (?)
περιοδονείκθσ, παράδοξοσ
n.b.
n.b.
JA
levenslang xystarch (ξυςτάρχθσ διὰ βίου), onder
andere in Ephese, hogepriester van de
atletenvereniging (ἀρχιερεὺσ τοῦ ςύνπαντοσ
ξυςτοῦ), directeur van de keizerlijke baden (ἐπὶ
βαλανείων εβαςτοῦ), alytarch bij de Olympia van
Ephese
n.b.
Ephese, Antinoupolis, Athene, Rome
IG V 1.669, IG 14.1052, 1054 (= Oliver [1989] no. 86),
1055 (= Oliver [1989] no. 128), 1100, 1109, 1110,
I.Eph. 1089b, 1155
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BIJZONDERHEDEN
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Domestikos bekleedde een prominente positie
binnen de atletenvereniging. Tijdens zijn actieve
carrière werd hij afgebeeld op een mozaïek in een
badhuis te Rome
JA, Ephese, Rome, Sparta
atletenvereniging
n.v.t.
n.v.t
JA, maar verloren gegaan
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105.

Markos, zoon van Deidas
e

Worstelaar uit Antiochië (Syrië), eind eerste eeuw n. Chr. Markos won tijdens de 219
Olympiade in 97 n. Chr. het worstelen bij de knapen. Zijn overwinning gaf hem het recht om
een eremonument op te richten in Olympia, dat zich nog altijd in situ bevindt. Dergelijke
inscripties verwijzen echter alleen naar succes in de Olympische spelen en vertellen derhalve
niets over de moeite die Markos zich had moeten getroosten om tot dit hoogtepunt uit zijn
carrière te komen. Van zijn vroegste overwinningen en latere loopbaan is niets bekend.
IvO 228
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Markos, zoon van Deidas
Antiochië (Syrië)
n.b.
πάλθ
knapen
eind eerste eeuw n. Chr.
JA
NEE
Olympia
n.b.
Levant (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Antiochië
IvO 228
geen
JA, Olympia
atleet zelf (?)
n.v.t.
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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106.

Melankomas

Bokser uit een onbekende stad in Carië, derde kwart eerste eeuw n. Chr. Melankomas, de
zoon van een Olympisch bokskampioen, is de hoofdpersoon in twee redevoeringen van Dio
Chrysostomos. Naar verluidt was hij zo goed getraind dat hij in staat was zijn verdediging
zodanig lang vol te houden dat zijn tegenstanders uitgeput opgaven, zonder dat zij een slag
hadden kunnen uitdelen of moesten incasseren. Met die techniek zou hij tot aan zijn
plotselinge dood (tijdens de Sebasta van 74 n. Chr.) ongeslagen gebleven zijn. Uit andere
bronnen is echter bekend dat een lange bokswedstrijd ofwel bij het invallen van de
duisternis gestaakt werd dan wel door ingrijpen van de scheidsrechters werd beslist,
hetgeen twijfels doet rijzen of we hier wel een echt bestaande atleet van doen hebben.
Volgens een andere, maar dubieuze bron zou Melankomas de geliefde van keizer Titus
geweest zijn. Bij gebrek aan epigrafisch bewijsmateriaal valt niet uit te maken of hij werkelijk
bestaan heeft of dat hij aan het brein van Chrysostomos ontsproten is. In dat laatste geval is
Melankomas wel sterk gemodelleerd naar contemporaine atleten, want zijn levensschets
komt sterk overeen met die van andere leden uit de beroepsgroep.
Dio Chrysostomos, Orationes 28-29, Themistius, Oratio 10 (= 139a-b)
Poliakoff (1987) 511-518, König (2005) 146
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Melankomas
?, Carië
prominente afkomst, zoon van Melankomas,
Olympisch bokskampioen in 49 n. Chr. (?)
πυγμι
παῖδεσ (?)
derde kwart eerste eeuw n. Chr.
NEE
NEE
Delphi
Sebasta in Neapolis
Klein-Azië, Griekenland, Italië
ἄλειπτοσ
n.b.
n.b.
NEE
n.v.t.
n.b.
n.b.
Dio Chrysostomos, Orationes 28-29, Themistius,
Oratio 10 (= 139a-b)
Melankomas zou tijdens zijn carrière ongeslagen
gebleven zijn door een verdedigingstechniek die
hem deed winnen zonder ook maar één slag te
hebben uitgedeeld of geïncasseerd
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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107.

Mnasiboulos, zoon van Mnasiboulos

Hardloper uit Elateia (Phokis), derde kwart tweede eeuw n. Chr. Mnasiboulos was
tweevoudig periodoneikes, vermoedelijk in zowel de stadionloop als de hoplitodromos (161
n. Chr.). Daarnaast wist hij ook de wapenwedloop te winnen bij de Eleutheria in Plataiai,
waarbij hem de eretitel ‘Beste der Grieken’ (ἄριςτον ῾Ελλήνων) werd toegekend. Pausanias
weet te vertellen dat er in zijn vaderstad Elateia een bronzen standbeeld van Mnasiboulos
stond opgesteld in ‘de straat van de hardloper’ (τὴν ὁδὸν τοῦ δρομζωσ). Diezelfde auteur
vermeldt dat hij uiteindelijk omkwam toen hij een groep stadsgenoten aanvoerde tegen de
Dacische Kostoboki, een binnenvallende barbaarse stam. Het is overigens een zeldzaamheid
dat Pausanias in zijn werk een contemporaine atleet ten tonele voert, aangezien zijn
aandacht bijna uitsluitend uitgaat naar sporters uit de klassieke en hellenistische periode.
IG 9.1 146, Eusebius, ad Olympiade 235
Pausanias 10.34.5
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Mnasiboulos, zoon van Mnasiboulos
Elateia (Phokis)
prominente figuur (?)
ςτάδιον, ὁπλείτθσ
ἄνδρεσ
derde kwart tweede eeuw n. Chr.
JA (2x)
JA (2x)
Olympia (2), rest periodos, Plataiai
n.b.
Griekenland
περιοδονείκθσ, ‘Beste der Grieken’ (ἄριςτον
῾Ελλήνων)
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Phokis
IG 9.1 146, Eusebius, ad Olympiade 235
Mnasiboulos kwam om toen hij een groep
stadsgenoten aanvoerde tegen de Dacische
Kostoboki, een binnenvallende barbaarse stam
JA, Elateia
zonen van atleet, of raad en volk (?)
n.v.t.
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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108.

Nikanor, zoon van Sokles
e

Pankratiast uit Ephese, eind eerste eeuw n. Chr. Nikanor won tijdens de 217 Olympiade in
1
89 n. Chr. het pankration bij de knapen, zonder ook maar één ‘bye’ te krijgen (ἀνζφεδροσ )
Naar aanleiding van deze overwinning werd door zijn broer Diodoros een eremonument
opgericht in Olympia. Ook in het geval van Nikanor werd op dit document alleen gerefereerd
aan het succes in de Olympische spelen, zodat een goed beeld van zijn verdere loopbaan
niet geschetst kan worden.
IvO 227
Golden (2004) 110

2
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1

Nikanor, zoon van Sokles
Ephese
n.b.
παγκράτιον
παῖδεσ
eind eerste eeuw n. Chr.
JA
NEE
Olympia
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland
ἀνζφεδροσ in de Olympische spelen van 89 n. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Ephese
IvO 227
Nikanor won in Olympia zonder ook maar één ‘bye’
te krijgen (ἀνζφεδροσ)
JA, Olympia
broer Diodoros
n.v.t
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan

Dit wil zeggen dat hij iedere ronde in actie kwam en derhalve geen enkele keer werd uitgeloot.
Hij noemt abusievelijk het worstelen als het onderdeel waarin Nikanor de overwinning behaalde in
343
Olympia.
2

109.

Nikophon

Bokser uit Milete, eind eerste eeuw v. Chr. Nikophon won op zodanig indrukwekkende wijze
het boksen bij de Olympische spelen (vermoedelijk in 8 v. Chr.) dat Antipater van
Thessaloniki een epigram aan hem wijdde. Zijn ‘dikke stierennek’ en zijn ‘ijzeren schouders’
maakten hem volgens de auteur de gelijke van Atlas, terwijl zijn haar en baard de
vergelijking met Herakles opriepen. Door diezelfde Antipater werd Nikophon ‘de Milesische
Reus’ (ὁ Μιλθςίου γίγαντοσ) genoemd, naar wie zelfs de god Zeus niet zonder te beven kon
kijken. In zijn vaderstad bekleedde hij enkele religieuze ambten, maar zoals in veel gevallen
valt ook ten aanzien van Nikophon niet uit te maken of die prominente status het uitvloeisel
was van een aristocratische afkomst, of van sociale mobiliteit ten gevolge van zijn sportieve
prestaties. Zijn zoon, Tiberius Claudius Nikophon (no. 145) was eveneens een Olympioneikes
en werd, vermoedelijk door Caligula, aangesteld als keizerlijke trainer.
Anthologia Palatina 6.256
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS

ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Nikophon
Milete
zoon van Tryphon; zijn zoon Tiberius Claudius
Nikophon was Olympisch kampioen en bekleedde
prominente magistraatschappen in Milete
πυγμι
ἄνδρεσ
eind eerste eeuw v. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
n.b.
‘de Milesische Reus’ (ὁ Μιλθςίου γίγαντοσ)
n.b.
ςτεφανθφόροσ en ἀρχιερεφσ van de keizercultus
n.b.
Milete
Anthologia Palatina 6.256
Nikophon stond bekend als ‘de Milesische reus’, een
sterke indicatie voor zijn reputatie als krachtpatser
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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110.

Nikostratos, zoon van Isidotos

Vechtsporter uit Aigai (Cilicië), tweede kwart eerste eeuw n. Chr. Als telg van een adellijk
geslacht uit Prymnessos (Phrygië) werd hij als baby ontvoerd door rovers en op de
slavenmarkt van Aigai verkocht. Zijn eigenaar droomde dat de jonge Nikostratos carrière zou
maken in de atletiek, hetgeen gebeurde. In 37 n. Chr. won hij in Olympia zowel het
worstelen als het pankration, waarmee hij ‘de zevende [en laatste] na Herakles’ (ὄγδοοσ ἀφ᾽
Ἡρακλζουσ) werd. Door diverse auteurs werd zijn spierkracht en onoverwinnelijkheid
benadrukt, alsmede zijn opvallend lelijke voorkomen. Quintilianus, die in Rome Nikostratos
nog als oude man persoonlijk gekend heeft, nam hem als voorbeeld van iemand die alle
facetten van zijn vak tot in de puntjes beheerste. De herinnering aan hem bleef lang bestaan,
want aan het begin van de derde eeuw n. Chr. werd zijn portret nog afgebeeld op een
mozaïekvloer in het nabij Antiochië gelegen Seleukeia.
Eusebius, ad Olympiade 204, Lucianus, De historia conscribenda 9, Pausanias 5.21.40,
Quintilianus 2.8.14, Tacitus, Dialogus de oratoribus 10
Levi (1947) 116, Moretti (1987) 75
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Nikostratos, zoon van Isidotos
Aigai (Cilicië)
afkomstig uit een adellijke familie (οἰκίασ ὄντα οὐκ
ἀφανοῦσ)
πάλθ, παγκράτιον
mannen
tweede kwart eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia, ‘overwinningen elders’ (καὶ ἄλλαι νῖκαι)
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland
‘de zevende na Herakles’ (ὄγδοοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ)
n.b.
n.b.
verenigingsofficial in Rome (?)
n.b.
n.b.
n.b.
Eusebius, ad Olympiade 204, Lucianus, De historia
conscribenda 9, Pausanias 5.21.40, Quintilianus
2.8.14, Tacitus, Dialogus de oratoribus 10
Nikostratos werd als baby door rovers ontvoerd en
vervolgens op de slavenmarkt in Aigai verkocht. In
de vroege derde eeuw n. Chr. werd zijn portret –
meer dan 150 jaar na zijn sportieve successen –
afgebeeld op een mozaïekvloer in een gymnasium in
Seleukeia, nabij Antiochië. Dit getuigt van zijn
voortdurende faam
JA, op mozaïek (Νεικόςτρατοσ Αἰγαῖοσ)
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n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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111.

Optatos

Vijfkamper en hardloper uit Egypte (vaderstad onbekend), eind tweede of begin derde eeuw
n. Chr. Optatos won volgens de Atheense sofist Philostratos tweemaal de wapenwedloop bij
de Eleutheria in Plataia. Volgens het (apocriefe) verhaal stelde zijn trainer zich bij de tweede
deelname van zijn pupil met zijn leven garant, omdat er in Plataiai een wet van kracht
geweest zou zijn die voormalige winnaars van de hoplitodromos met de dood bestrafte
indien zij niet andermaal zouden zegevieren. Als vijfkamper vormde Optatos een geduchte
tegenstander voor Demetrios van Salamis (no. 45). Tijdens de pentathlon van een niet nader
gespecificeerde editie van de Koinon Asias bleven zij als enige deelnemers over en kwamen
tegen elkaar uit op de beslissende stadionloop. Liefst viermaal eindigde de race onbeslist.
Pas bij de vijfde poging lukte het Demetrios om Optatos te verslaan en zo de vijfkamp op zijn
naam te schrijven. Mogelijkerwijs eindigde hun strijd bij vier andere festivals (in Korinthe en
Anazarbos) wel onbeslist.
Philostratos, Gymnastikos 24, Moretti (1953) no. 86, r. 12-14
Robert (1967b) 185
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Optatos
?, Egypte
n.b.
πζντακλον, ςτάδιον (?),ὁπλείτθσ
ἄνδρεσ
eind tweede, begin derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
Plataiai (2)
Koina Asias in onbekende stad, Korinthe (2),
Anazarbos (2)
Egypte, Klein-Azië, Griekenland
ἄριςτοσ Ἑλλινων (2x)
5+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Philostratos, Gymnastikos 8, Moretti (1953) no. 86,
r. 12-14
Optatos was een geduchte concurrent van de
vijfkamper Demetrios van Salamis (no. 45) en vocht
verbeten duels met hem uit. Hij was tweevoudig
‘Beste der Grieken’, een uiterst zeldzame prestatie
JA, Anazarbos (genoemd als tegenstander)
tegenstander Demetrios (vermelding van hun
onderlinge strijd, niet ter ere van Optatos)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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112.

Pergamos

Vechtsporter uit (vermoedelijk) Illion, tweede helft tweede eeuw of derde eeuw n. Chr.
Pergamos won voornamelijk wedstrijden in zijn eigen streek, maar wist ook op zeker
moment de Pythische spelen in Delphi te winnen bij het pankration voor mannen. Hij was
een veelzijdige atleet, want hij behaalde ook overwinningen bij het worstelen en boksen.
Het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat hij zijn carrière geleidelijk heeft opgebouwd en
na enige regionale overwinningen met succes de overstap heeft gewaagd naar de grote
festivals. Details over zijn verdere loopbaan zijn niet bekend.
I.Ilion 125
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1

Pergamos
Illion
zoon van Pergamos
παγκράτιον, πάλθ, πυγμι
ἄνδρεσ
tweede helft tweede eeuw of derde eeuw n. Chr.
NEE
NEE
11+: Delphi, Alexandria Troas, Epidauros, Sparta,
1
Nikomedia, Perinthos, Koila (3), onbekend (2)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
n.b.
5+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Ilion (?)
I.Ilion 125
De ere-inscriptie van Pergamos lijkt te impliceren dat
in dit soort documenten soms enkel de
hoogtepunten van een carrière werden opgesomd
JA, Illion (?)
Raad en volk
Chronologisch (m.u.v. eerste succes)
plaats – festival – categorie - onderdeel
n.b.

Op de Thracische Chersonesus, aan de overzijde van Abydos.
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113.

Philippos Glykon

Vechtsporter uit Pergamon, laatste kwart eerste eeuw v. Chr. Glykon was een uitzonderlijk
veelzijdige atleet, aangezien hij alle drie de vechtnummers (pankration, boksen en
worstelen) wist te winnen bij zowel de Olympische, Pythische als de Aktische Spelen.
Daarnaast won hij ook de Isthmische spelen (pankration) en tweemaal achtereen de Heraia
in Argos. Opvallend genoeg kon hij niet bogen op een overwinning in de Nemeïsche spelen,
hetgeen naar alle waarschijnlijkheid de reden is dat Glykon niet als winnaar van de periodos
wordt opgevoerd. Desalniettemin moet hij de grootste atleet van zijn tijd geweest zijn die
ver buiten zijn vaderstad een grote populariteit genoot. Niet voor niets werd hij door de
Romeinse dichter Horatius vol bewondering als ‘onoverwinnelijk’ bestempeld, terwijl zijn
door Antipater (of Philippos) van Thessaloniki opgestelde grafepigram superlatieven tekort
kwam om zijn sportieve prestaties te bezingen: hij was ‘de glorie van Klein-Azië, ‘de
bliksemschicht van het pankration’ en ‘de nieuwe Atlas’.
I.Pergamon 535, Horatius, Epistulae 1.1.30-31, Anthologia Palatina 7.692
Moretti (1953) no. 58, Sarikakis (1965) no. 3, Golden (2004) 72
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Philippos Glykon
Pergamon
zoon van Asklepiades
παγκράτιον, πυγμι, πάλθ
ἄνδρεσ
laatste kwart eerste eeuw v. Chr.
JA
NEE
12+: Olympia (3), Delphi (3), Nikopolis (3), Korinthe,
Argos (2) en een onbekend aantal kransspelen in
Klein-Azië, Italië en Griekenland
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
n.b.
4+
‘de glorie van Asia’ (᾽Αςίδι κλζοσ), ‘de bliksemschicht
van het pankration’ (ὁ παμμάχων κεραυνόσ), ‘de
breedvoetige’ (ὁ πλατὺσ πόδασ), ‘de nieuwe Atlas’ (ὁ
καινὸσ ῎Ατλασ)
n.b.
n.b.
n.b.
Pergamon
I.Pergamon 535, Horatius, Epistulae 1.1.30-31,
Anthologia Palatina 7.692
Glykon won alle drie de vechtnummers bij zowel de
Olympia, Pythia als de Aktia
JA, Pergamon
ὁ δῆμοσ
hiërarchisch
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festival – categorie – onderdeel
n.b.
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114.

Philoumenos

Vechtsporter uit Philadelphia (Lydië), laatste kwart vierde eeuw n. Chr. Philoumenos werd
middels een standbeeld en een ere-inscriptie geëerd op het terrein van de curia athletarum,
het hoofdkwartier van de atletenvereniging in Rome. De wijding werd gedaan door de
keizers Valentinianus, Theodosius en Arcadius, die hem de eeuwige roem waardig achtten,
een sentiment dat gedeeld werd door zijn collega’s, maar ook door de Romeinse bevolking
en de senaat. Hij had naar verluidt in iedere wedstrijd gewonnen waaraan hij deelnam,
zowel in oost als west (in omni athletico certamine ab oriente ad occidente). Ook zou hij op
een keer een bronzen beeld zo hard hebben geslagen dat het materiaal een diepe deuk
opliep. Hierop werd ter plekke namens hem een inscriptie aangebracht die als volgt luidde:
‘Het brons is vele malen zwakker dan mijn hand’ (Χαλκὸσ ἐμῆσ χειρὸσ πολλὸν ἀφαυρότεροσ).
Het eerbetoon aan Philoumenos vormt andermaal het bewijs dat de Griekse atletiek een
langer leven beschoren was dan vaak gedacht wordt en dat de proclamatie van het
christendom tot staatsgodsdienst geen abrupt einde maakte aan de agonistische
sportcultuur.
CIL VI 10154, Eusebius, Chronika 1.530-534
Rausa (2004) 537
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Philoumenos
Philadelphia (Lydië
n.b.
παγκράτιον, πάλθ
n.b.
laatste kwart vierde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Klein-Azië, Griekenland (?), Italië
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
CIL VI 10154, Eusebius, Chronika 1.530-534
Philoumenos werd in Rome met een monument
geëerd door de keizers Valentinianus, Theodosius en
Arcadius. Dit eerbetoon laat zien dat de Griekse
atletiek eind vierde eeuw n. Chr. nog altijd
populariteit genoot
JA, Rome
keizers Valentinianus, Theodosius en Arcadius
n.v.t.
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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115.

Photion, zoon van Karpion

Bokser uit Laodikeia ad Lycum, c. 170-180 n. Chr. Photion is één van de weinige atleten van
wie de carrière op verschillende momenten geattesteerd is. Een ere-inscriptie uit c. 170 n.
Chr. toont zijn eerste stappen in de Griekse atletiek en kan als exemplarisch gelden voor de
wijze waarop jonge atleten hun loopbaan geleidelijk opbouwden. Eerst beproefde hij zijn
geluk in enkele lokale en regionale festivals, waarna hij – met succes – de overstap maakte
naar de grote wedstrijden in Italië en Griekenland en overwinningen behaalde in Puteoli,
Neapolis en Argos. Het vervolg van zijn carrière is niet gedocumenteerd, tot aan het moment
waarop zijn naam opduikt in een papyrustekst. Daaruit blijkt dat hij kort na 194 n. Chr.
archont was van de atletenvereniging. In die hoedanigheid legde hij schriftelijk getuigenis af
van het feit dat de Egyptische bokser Herminos (no. 35) als priester was opgetreden bij een
festival in Sardis. In datzelfde document wordt hij gememoreerd als een Olympioneikes,
hetgeen wil zeggen dat hij de stijgende lijn uit zijn jonge jaren heeft weten door te zetten en
zijn loopbaan heeft bekroond met een zege in Olympia. Op basis van het matige Grieks
waarmee hij de lidmaatschapskaart van Herminos ondertekende, is wel geconcludeerd dat
hij niet uit een vooraanstaande familie stamde, maar van eenvoudige afkomst moet zijn
geweest.
I.Eph. 1605, P.Lond. 1178, r. 84-85
Robert (1930) 38-41, Moretti (1953) no. 73, Frisch (1986) no. 6, r. 84-85, Brunet (2003) 221224
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Photion, zoon van Karpion
Laodikeia ad Lycum
eenvoudige afkomst (?)
πυγμι
ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
c. 170-180 n. Chr.
JA
NEE
14+: Milete, Laodikeia (3), Ephese (4), Pergamon,
Puteoli, Neapolis, Argos, Ephesos, Olympia;
onbekend aantal overwinningen in prijsspelen
n.b.
Klein-Azië, Italië, Griekenland
᾿Ολυμπιονείκθσ, παράδοξοσ (?), ἱερονείκθσ
7+
n.b.
JA
archont van de atletenvereniging (ἄρχων τῆσ ἱερᾶσ
ξυςτικῆσ περιπολιςτικῆσ ςυνόδου)
n.b.
Laodikeia ad Lycum, Ephese
I.Eph. 1605, P.Lond. 1178, r. 84-85
Photion is één van de weinige atleten wiens
sportieve en bestuurlijke carrière op verschillende
momenten is gedocumenteerd
JA, Ephese
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atleet zelf
chronologisch
festival – categorie – onderdeel
n.b.
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116.

Piseas, zoon van Piseas

Bokser uit Aphrodisias (Carië), tweede kwart derde eeuw n. Chr. Piseas was een
periodoneikes en werd voor zijn sportieve verdiensten in zijn vaderstad geëerd met een
levensgroot standbeeld, dat op het podium van het theater stond opgesteld. In dit
uitzonderlijke geval zijn zowel de ere-inscriptie als het beeld zelf (deels) bewaard gebleven.
Bij gebrek aan een conventionele overwinningscatalogus vallen er geen verdere details over
zijn carrière te geven, hoewel op basis van zijn enige eretitel vaststaat dat hij een topatleet
was. Hij was naar alle waarschijnlijk een tijdgenoot van de bokser Kandidianos (no. 68), die
eveneens uit Aphrodisias afkomstig was en wiens beeltenis ook het theater van die stad
sierde.
Roueché (1993) no. 75
Newby (2005) 257-259 (met afbeelding), van Voorhis (2008) 230-252
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Piseas, zoon van Piseas
Aphrodisias (Carië)
n.b.
πυγμι
n.b.
tweede kwart derde eeuw n. Chr.
JA
JA
periodos
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
περιοδονείκθσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Roueché (1993) no. 75
Van Piseas zijn zowel de ere-inscriptie als zijn
levensgrote standbeeld overgeleverd
JA, Aphrodisias
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
JA, Aphrodisias
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117.

Ploutarchos

Bokser (vaderstad onbekend), begin derde eeuw n. Chr. Ploutarchos, alias ‘de Behendige’, is
één van de atleten die voorkomt in de Heroïkos van Philostratos. Volgens het verhaal streed
hij in de Olympische boksfinale (205 n. Chr. ?) tegen de Egyptenaar Hermeias. Voorafgaand
aan de spelen had Ploutarchos van een orakel de raad gekregen om zich voor een goed
resultaat tot de riviergod Acheloös te wenden. Tijdens het slopende gevecht was
Ploutarchos vanwege de brandende hitte de uitdroging nabij, maar door een plotselinge
regenbui keerden zijn kansen en wist hij nieuwe, beslissende krachten te putten uit het
regenwater dat in de wol van zijn boksriemen was achtergebleven.
Philostratos, Heroïkos 15.4-6
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Ploutarchos
n.b.
n.b.
pankration
n.b.
begin derde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Griekenland
n.b.
n.b.
‘de Behendige’
n.b.
n.b.
n.b.
n.b
Philostratos, Heroïkos 15.4-6
Ploutarchos behaalde naar verluidt op een
onorthodoxe manier de winst in Olympia
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
n.b.
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118.

Polites

Hardloper uit Keramos (Karië), derde kwart eerste eeuw n. Chr. Polites was een
uitzonderlijke en veelzijdige atleet, die erin slaagde om in 69 n. Chr. drie
hardlooponderdelen (stadion, diaulos, dolichos) te winnen in Olympia, een ongeëvenaarde
prestatie die zelfs de befaamde Leonidas van Rhodos (164-152 v. Chr.) in de schaduw stelde.
Zijn optreden was uniek, omdat hij erin slaagde om zowel twee sprintonderdelen als de
langeafstandsloop te winnen. Uit een fragmentarisch bewaard gebleven inscriptie uit zijn
vaderstad valt op te maken dat Polites tijdens zijn loopbaan ook nog zeges behaalde in de
wapenloop. Door Pausanias werd hij dan ook niet zonder reden een ‘groot wonder’ (μζγα
καῦμα) genoemd. Zijn zegecatalogus, waarop slechts een deel van zijn totale overwinningen
overgeleverd zijn, geeft ten slotte ook een inkijk in het agonistische landschap voorafgaand
aan de grote vernieuwingen van de late eerste en tweede eeuw n. Chr.
I.Keramos 15, Eusebius, ad Olympiade 12, Pausanias 6.13.3-4
Golden (2004) 137, Strasser (2004b)
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Polites
Keramos (Karië)
n.b.
ςτάδιον, δίαυλοσ, δόλιχοσ, ὁπλείτθσ
ἄνδρεσ
derde kwart eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
14+, waarvan met zekerheid geattesteerd: Olympia
(3), Korinthe (2), Milete, Syracuse, Apollonia,
Ephese, Myndos (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Keramos
I.Keramos 15, Eusebius, ad Olympiade 12, Pausanias
6.13.3-4
Polites won tijdens de Olympische spelen van 69 n.
Chr. de stadionloop, de dubbele stadionloop en de
dolichos en was daarmee een Olympische triastes,
een ongekende prestatie. Zijn palmares maakt het
mogelijk om het wedstrijdaanbod van voor de grote
vernieuwingen te reconstrueren
JA, Keramos
n.b.
chronologisch
plaats - onderdeel
n.b.
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119.

Polyktor, zoon van Damonikos
ste

Worstelaar uit Elis, laatste kwart eerste eeuw v. Chr. Polyktor deed tijdens de 192
Olympiade (12 v. Chr.) mee aan het worstelen, vermoedelijk bij de knapen. Voorafgaand aan
zijn gevecht met Sosander uit Smyrna werd er door zijn vader Damonikos een
omkooppoging gedaan, waarvoor de vader van zijn tegenstander gevoelig bleek. Het bedrog
werd echter ontmaskerd, waarna beide vaders van de scheidsrechters een hoge boete
kregen opgelegd. Van dit geld werden twee standbeelden opgericht: één in het gymnasium
van Elis en een ander op het festivalterrein van Olympia (als onderdeel van de zogenaamde
Zanes). Een bijbehorende inscriptie stelde hun frauduleuze gedrag aan de kaak en
benadrukte nogmaals dat een Olympische overwinning alleen door snelheid en
lichaamskracht kon worden behaald, en niet door geld. In hoeverre dit geval van fraude
impact heeft gehad op de carrière van Polyktor valt niet uit te maken, aangezien hij nergens
anders is geattesteerd.
Pausanias 5.21.16-17
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Polyktor, zoon van Damonikos
Elis
n.b.
πάλθ
παῖδεσ (?)
laatste kwart eerste eeuw v. Chr.
NEE
NEE
n.b.
Olympia (diskwalificatie in 12 v. Chr.)
Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Elis
Pausanias 5.21.16-17
ste
Polyktor raakte tijdens de 192 Olympiade (12 v.
Chr.) betrokken bij een omkoopschandaal, waarvoor
zijn vader een hoge boete kreeg opgelegd
JA, maar verloren gegaan
organisatie (‘Zanes’)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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120

[? K..kta]benos, zoon van Proklos

Hardloper uit Ephese, laatste kwart tweede eeuw n. Chr. [? K..ta]benos was een
periodoneikes en tweemaal winnaar van de Eleutheria in Plataiai. Na zijn sportieve carrière
werd hij trainer en penningmeester van het atletengilde, in welke hoedanigheid hij in 194 n.
Chr. getuigenis aflegde van de toetreding van de Egyptische bokser Herminos (no. 35) tot de
beroepsvereniging. [? K..kta]benos is een goed voorbeeld van de wijze waarop een atleet na
het beëindigen van zijn actieve loopbaan in diverse functies betrokken kon blijven bij de
sport.
Frisch (1986) no. 6, r. 62-63, 73
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1

[? K..kta]benos
Ephese
zoon van Proklos
ὁπλείτθσ
n.b.
1
laatste kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
JA
Olympia, periodos, Plataiai (2)
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland, Italië (?)
περιοδονείκθσ, ἄριςτοσ ῾Ελλινων, παράδοξοσ
n.b.
n.b.
JA
penningmeester van de atletenvereniging
(ἀργυροταμίασ τῆσ ἱερᾶσ ςυνόδου)
n.b.
Ephese, Sardis (?)
Frisch (1986) no. 6, r. 62-63, 73
[? K..kta]benos laat zien op welke wijze een atleet na
beëindiging van zijn actieve loopbaan betrokken kon
blijven bij de sport: als trainer en bestuurslid van de
atletenvereniging
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.

Zijn actieve loopbaan moet enige tijd voor 194 n. Chr. zijn beëindigd.
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121.

Publius Aelius Alkandridas

Hardloper uit Sparta, tweede kwart derde eeuw n. Chr. Alkandridas was een uiterst
succesvolle en getalenteerde atleet, die uitblonk in de stadionloop, diaulos en
hoplitodromos. Hij was tweevoudig periodoneikes en won de wapenloop in Plataiai,
waardoor hij zich ‘Beste der Grieken’ mocht noemen. Zijn overwinningscatalogus bevat
alleen de meest prominente overwinningen in de Olympische, Pythische, Nemeïsche en
Isthmische spelen. Het lijdt echter geen twijfel dat een atleet van zijn kaliber op een groot
aantal overige overwinningen (in Italië en Klein-Azië) heeft kunnen bogen. In Olympia
maakte hij gebruik van het recht om als overwinnaar een beeld ter ere van zichzelf op te
richten.
Alkandridas was afkomstig uit een prominente familie die verwant was aan de Spartaanse
senator Tiberius Claudius Brasidas. Zijn vader, Publius Aelius Damokratidas, was naast een
succesvol atleet (ἄριςτοσ ῾Ελλινων, πλειςτονίκθσ, παράδοξοσ) ook hogepriester van de
keizercultus en ἀγορανόμοσ, een erefunctie die hem verleend was naar aanleiding van
diverse weldaden voor de stad. Als patronomos (‘wetgever’) vervulde Damokratidas de
belangrijkste functie in de agoge. Vermoedelijk verkreeg hij op sportieve gronden het
Romeinse burgerrecht voor hem en zijn familie. Alkandridas trad niet alleen als hardloper in
de voetsporen van zijn vader, maar bekleedde net als hij onder andere het ambt van
keizerlijk hogepriester en hield als één van de bideoi toezicht op de epheben. Damokratidas
richtte in Sparta een eremonument op voor zijn succesvolle zoon.
IG 5.1 305, 556, IvO 238, SEG 11.802, 831
Spawforth (1984) 273-274, Golden (2004) 2, Van Nijf (2005)
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Publius Aelius Alkandridas
Sparta
vooraanstaande familie, zoon van de succesvolle
hardloper Publius Aelius Damokratidas
ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ
παῖδεσ, ἄνδρεσ
tweede kwart derde eeuw n. Chr.
JA (2x)
JA (2x)
9+: Argos (2), Korinthe (2), Olympia (2), Delphi (2),
Plataiai, ‘veel andere wedstrijden’ (καὶ ἄλλουσ
πολλοὺσ κεματικ[ὺσ] ἀγῶνασ)
n.b.
Griekenland, Italië (?), Klein-Azië (?)
περιοδονίκθσ, ἄριςτοσ ῾Ελλινων, πλειςτονίκθσ
5+
n.b.
JA
senior bideos, patronomos, hogepriester van de
keizercultus (ἀρχιέρεωσ τοῦ εβαςτ̣οῦ)
n.b.
Sparta, Rome
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IG 5.1 305, 556, IvO 238, SEG 11.802, 831
Alkandridas was een bijzonder talentvolle atleet die
zowel op sportief als bestuurlijk vlak in de
voetsporen van zijn vader trad
JA, Sparta & Olympia
vader (Sparta), atleet zelf (Olympia)
chronologisch (Sparta), n.v.t. (Olympia)
festival – categorie – onderdeel
JA, maar verloren gegaan
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122.

Publius Aelius Aristomachos

Pankratiast uit Magnesia ad Maeandrum, eerste kwart tweede eeuw n. Chr. Aristomachos
werd in zijn vaderstad geëerd met een monument bestaande uit een epigram en een
overwinningscatalogus. Hij won de Olympische spelen in 117 n. Chr. en zegevierde tijdens de
eerste, door Hadrianus gereorganiseerde editie van de Panathenaia in 119 n. Chr. In de
tussengelegen jaren behaalde hij nog een aantal prominente overwinningen, waaronder de
Kapitolijnse en Aktische spelen. Bij die eerstgenoemde gelegenheid ontving hij van diezelfde
keizer het Romeinse burgerrecht, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn broer en
ouders (τειμθκείσ τε ἐπὶ τούτοισ ὑπὸ ῾Αδριανοῦ Ῥωμαίων πολιτείαισ εἴσ τε τὸν πατζρα καὶ
τὴν μθτζρα καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ). Hoewel hij zich een periodoneikes noemt, wordt er in geen
van de ere-inscripties melding gemaakt van een overwinning in de Pythische spelen. Na
maximaal vier jaar – waarin hij in alle wedstrijden ongeslagen bleef – beëindigde
Aristomachos zijn sportieve loopbaan en werd hij namens zijn vaderstad onder meer
uitgezonden als gezant naar Hadrianus en naar Pannonië. Ook fungeerde hij, na door de
keizer hiervoor benoemd te zijn, als xystarch bij spelen (vermoedelijk de Hadrianeia
Olympia) in Kyzikos.
IMagn. 180, 181
Moretti (1953) no. 71, Sarikakis (1965) no. 2, Ebert (1972) no. 78, Herz (1998) 178
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Publius Aelius Aristomachos
Magnesia ad Maeandrum
Romeins burgerschap verkregen van Hadrianus (ook
voor broer en ouders)
παγκράτιον
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ (?)
eerste kwart tweede eeuw n. Chr.
JA
JA* (maar: geen Pythische overwinning)
11+: Olympia, Rome, Neapolis, Nikopolis, Athene,
Smyrna, Pergamon, Korinthe (2), Argos, Sparta
n.b.
Klein-Azië, Italië, Griekenland
ἄλειπτοσ, περιοδονείκθσ
3+
n.b.
JA
xystarch van de atletenvereniging in Kyzikos (belast
met eerste uitvoering ῾Αδριάνεια ᾽Ολύμπια aldaar?),
gezant naar de keizer en naar Pannonië
n.b.
Magnesia ad Maeandrum, Rome (῾Ρωμαίων
πολιτεία)
IMagn. 180-181
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Aristomachos is de eerste atleet bij wie in een ereinscriptie aleiptos voorkomt, zij het nog niet als titel.
Hoewel hij zich periodoneikes noemt, wordt er geen
melding gemaakt van een overwinning in Delphi.
Aristomachos ging er prat op nooit op een onbeslist
hebben aangestuurd (μιτε ἱεράν ποτε ποιιςασ)
JA, Magnesia ad Maeandrum (2); epigram (120 of
140 n. Chr.) en een proza-inschrift met daarin een
overwinningslijst en vervulde ambten (138 n. Chr.)
Beide teksten hoorden bij een groot monument. Het
ligt voor de hand te veronderstellen dat het epigram
direct na het einde van de carrière is opgesteld en
het andere document later is bijgewerkt om het
gezantschap te kunnen vermelden
raad en volk van Magnesia ad Maeandrum (?)
I.Magn. 180: (bijna geheel) chronologisch, 181:
hiërarchisch
festival – categorie -onderdeel
Ja, maar verloren gegaan
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123.

Publius Aelius Dioskourides

Pankratiast uit Philippolis (Thracië), eerste kwart derde eeuw n. Chr. Dioskourides was een
ἱερονίκθσ en werd in zijn vaderstad geëerd voor een overwinning bij de jongelingen in een
onbekend festival. In het nabijgelegen Pautalia was hij xystarch (toezichthouder) voor het
leven bij spelen aldaar. Samen met de hardloper Aurelius Fronton (no. 33) is hij een van de
weinige geattesteerde atleten uit Thracië, bewijs voor het feit dat de Griekse sportcultuur
ook in die contreien gedurende de keizertijd een voorname rol speelde. Het is niet bekend
of Dioskourides ook buiten zijn eigen regio overwinningen heeft behaald.
IGBR III, 2, no. 893
Bouley (2001) 217
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Publius Aelius Dioskourides
Philippolis (Thracië)
n.b.
παγκράτιον
ἀγζνειοι
eerste kwart derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
Philippolis
n.b.
Thracië
ἱερονίκθσ
n.b.
n.b.
JA
levenslang xystarch (ξυςτάρχθσ διὰ βίου)
n.b.
Philippolis, Rome
IGBR III, 2, no. 893
Samen met de hardloper Aurelius Fronton (no. 33) is
Dioskourides een van de weinige geattesteerde
atleten uit Thracië
JA, Philippolis
organisatie spelen
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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124.

Publius Aelius Heliodoros

Vechtsporter uit Seleukeia ad Kalykadnos (Cilicië), derde kwart tweede eeuw n. Chr.
Heliodoros behaalde zijn grootste successen als pankratiast, maar won ook enkele keren als
worstelaar. Hij behoorde niet tot de absolute top, aangezien hij geen overwinningen wist te
behalen in de spelen van de periodos. Bij zowel de Isthmische als de Nemeïsche spelen was
een onbeslist in de finale voor hem het hoogst haalbare resultaat. Ondanks zijn relatief
minder succesvolle carrière behoort Heliodoros wel tot de meest bereisde atleten uit de
keizertijd, met overwinningen in alle agonistische regio’s van het oostelijke Romeinse Rijk.
Financieel gezien zal hij daarnaast een aanzienlijk prijzengeld aan zijn carrière hebben
overgehouden, aangezien hij in maar liefst 36 talentspelen (waar telkenmale het bedrag
6000 drachmen aan de winnaar werd uitgekeerd) wist te zegevieren.
Heliodoros werd ook op enig moment door de keizer benoemd tot xystarch (toezichthouder)
bij meerdere spelen in Sparta. Zijn Romeinse burgerrecht had hij – in tegenstelling tot veel
van zijn collega’s – waarschijnlijk niet te danken aan zijn sportieve prestaties. In de derde
eeuw n. Chr. lijkt zijn eremonument opnieuw te zijn opgericht, mogelijk door een nazaat,
getuige de afwijkende lettervormen die in delen van de inscriptie zijn gebruikt.
Robert (1966a) 101-105 [ed.pr.]
Şahin (1991) 151, noot 41
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Publius Aelius Heliodoros
Seleukeia ad Kalykadnos (Cilicië)
n.b.
παγκράτιον, πάλθ
ἄνδρεσ
derde kwart tweede eeuw n. Chr.
NEE
NEE
60: Athene, Antiochië (2), Alexandrië, Smyrna,
Rhodos, Pergamon, Ephese (2), Neapolis, Puteoli (2),
Argos, Korinthe (2), Sparta (2), Thebe (2), Tralles (2),
Tarsos (3), 36 kransspelen
Isthmische en Nemeïsche spelen, ‘onbeslist’ in de
finale
Klein-Azië, Griekenland, Levant, Egypte, Italië
παράδοξοσ
5+
n.b.
JA
xystarch bij meerdere spelen in Sparta
n.b.
Seleukeia ad Kalykadnos, Rome
Robert (1966a) 101-105
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Heliodoros behoort ondanks een minder succesvolle
carrière wel tot de meest bereisde atleten uit de
keizertijd. In de derde eeuw n. Chr. werd zijn
eremonument opmerkelijk genoeg opnieuw
opgericht, vermoedelijk door een nazaat van de
atleet
JA, Seleukeia ad Kalykadnos
raad en volk
n.b.
festival – plaats – categorie - onderdeel
n.b.
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125.

Publius Asklepiades

Vijfkamper uit Korinthe, tweede kwart derde eeuw n. Chr. Asklepiades had in 241 n. Chr. de
pentathlon gewonnen bij de Olympische spelen en als dank voor zijn zege een bronzen
discus aan de god Zeus gewijd. Het lijkt erop dat de atleet deze als geschenk had gekregen
van de alytarch (hoofd van de ordehandhaving) Flavius Scribonianus. Van Asklepiades is
geen overwinningscatalogus overgeleverd, noch wordt zijn naam elders gememoreerd.
IvO 241
Lämmer (1967) 107-109, Ebert (1987) 9-15
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Publius Asklepiades
Korinthe
n.b.
πζντακλον
ἄνδρεσ
tweede kwart derde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Korinthe, Rome
IvO 241
Asklepiades wijdde als dank voor zijn Olympische
overwinning in 241 n. Chr. een bronzen discus aan
de god Zeus
JA, Olympia
atleet zelf
n.v.t.
n.v.t.
n.b.

366

126.

Publius Cornelius Ariston

Pankratiast uit Ephese, midden eerste eeuw n. Chr. Ariston won in 49 n. Chr. het pankration
bij de knapen in de Olympische spelen. Hij gaf die zege meer glans doordat hij als enige van
de zeven deelnemers geen ‘bye’ had gekregen en derhalve iedere ronde had moeten
vechten (ἀνζφεδροσ). Als winnaar maakte hij gebruik van het recht om in Olympia een
eremonument voor zichzelf op te richten, dat onder meer twee lofdichten bevatte. De
auteur daarvan wordt overigens als een πλειςτονίκθσ betiteld, hetgeen andermaal aantoont
dat beoefenaar van de ‘muzische’ kunsten gebruik maakten van dezelfde eretitels als
atleten. Over de verdere loopbaan van Ariston – die ongetwijfeld meer voorname
overwinningen heeft gekend – is bij gebrek aan bronnenmateriaal niets bekend.
IvO 225
Moretti (1953) no. 64, Ebert (1972) no. 76
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Publius Cornelius Ariston
Ephese
zoon van Eirenaios
παῖδεσ
παγκράτιον
midden eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland
ἀνζφεδροσ in Olympia
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Ephese, Rome
IvO 225
Ariston won in Olympia als ἀνζφεδροσ, d.w.z. hij
had als enige atleet in alle ronden moeten vechten,
terwijl sommige van zijn tegenstanders een ’bye’
hadden gekregen
JA, Olympia
atleet zelf
n.v.t.
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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127.

Publius Pompeius Eutychus, alias Ninnus/Ninnaros

Tweevoudig periodoneikes (onderdeel onbekend) uit Philadelphia (Lydië), eerste eeuw n.
Chr. Eutychus, bijgenaamd Ninnaros, staat afgebeeld op een zwart-wit mozaïek uit een villa
aan de Via Nomentana in Rome, waar hij ‘ook wel Ninnus’ (qui et Nynnys) genoemd wordt.
Deze spaarzame getuigenis van een zeer succesvol atleet laat zien hoezeer de toevallige
overlevering een rol speelt in de reconstructie van specifieke atletenlevens. Eutychus zal,
gezien zijn prestaties, ongetwijfeld over één of meerdere eremonumenten hebben beschikt,
maar deze zijn niet bewaard gebleven.
IGUR 4.1643
Moretti (1957) nos. 757 & 785, Golden (2004) 138, Newby (2005) 60
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Publius Pompeius Eutychus
Philadelphia (Lydië)
n.b.
n.b.
n.b.
eerste eeuw n. Chr.
JA
JA (2x)
periodos
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland, Italië
n.b.
n.b.
Ninnaros/qui et Nynnys
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
IGUR 4.1643
Eutychus staat afgebeeld op een mozaïek uit een
villa aan de Via Nomentana in Rome
JA, Philadelphia
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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128.

Quintus Iulius Artemidorion

Pankratiast uit Tralleis, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Artemidorion werd in zijn
ste
vaderstad geëerd voor zijn overwinning bij de mannen tijdens de 52 editie van de Olympia
aldaar, in 156 of 160 n. Chr. Over zijn verdere sportieve prestaties is niets bekend. Het is
daarom niet duidelijk of hij zijn leven volledige wijdde aan de beroepsatletiek of dat hij in
Tralleis een eenmalig succes behaalde vanuit zijn participatie in het lokale gymnasion.
Diezelfde kwestie geldt voor de talrijke atleten die genoemd worden in overwinningslijsten
die door organisatoren van lokale festivals overal in de Griekse wereld werden opgericht en
van wie geen andere prestaties zijn overgeleverd.
I. Tralleis 128
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Quintus Iulius Artemidorion
Tralleis
n.b.
παγκράτιον
ἄνδρεσ
derde kwart tweede eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
Tralleis
n.b.
Klein-Azië
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Tralleis, Rome
I.Tralleis 128
geen
JA, Tralleis
organisatie lokale Olympia
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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129.

Regulus

Pankratiast uit Rome (?), eind eerste eeuw n. Chr. Regulus verkeerde naar verluidt in de
directe omgeving van keizer Titus, want hij werd volgens Plutarchus op een zekere dag
ontboden om met hem te komen baden. Na afloop dronken ze wat en stierf de atleet ter
plekke aan een beroerte. Regulus is in geen enkele andere bron geattesteerd, hetgeen de
vraag oproept of hij aan het brein van Plutarchus is ontsproten of dat hij daadwerkelijk
bestaan heeft. Afgaande op het feit dat veel keizers (waaronder Caligula, Nero, Commodus
en Heliogabalus) zich lieten omringen door topatleten en persoonlijke trainers hoeft mijns
inziens aan dat laatste niet te worden getwijfeld.
Plutarchus, Moralia 124C
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Regulus
Rome (?)
op goede voet met keizer Titus
παγκράτιον
n.b.
eind eerste eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Plutarchus, Moralia 124C
Regulus stond naar verluidt op goede voet met
keizer Titus. Op een dag bezocht hij samen met hem
een badhuis en stierf daar aan een beroerte
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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130.

Sarapammon

Bokser uit de nomos Arsinoe (Egypte), tweede kwart tweede eeuw n. Chr. Sarapammon won
in 125 n. Chr. het boksen in Olympia, maar werd gediskwalificeerd omdat hij en zijn
tegenstander (en stadsgenoot!) Deidas vals spel speelden. Zij hadden het op een akkoordje
gegooid, waarbij de laatstgenoemde opzettelijk zou verliezen in ruil voor een som gelds. De
Eleërs ontdekten het bedrog echter en beiden kregen een boete opgelegd. Ze moesten ieder
een standbeeld laten oprichten in de galerij der Zanes, direct voor de ingang van het stadion.
Voortaan zou iedereen bij binnenkomst aan hun wangedrag worden herinnerd. Dit
afschrikwekkende voorbeeld diende om iedereen er aan te herinneren dat een Olympische
overwinning, in de woorden van Pausanias (5.21.4), ‘niet wordt behaald door geld, maar
door snelheid van voeten en lichaamskracht’.
Pausanias 5.21.15
Moretti (1957) 841
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Sarapammon
Arsinoe (nomos)
n.b.
πυγμι
ἄνδρεσ
tweede kwart tweede eeuw n. Chr.
NEE
n.b.
n.b.
Olympia
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
nomos Arsinoe
Pausanias 5.21.15
Deidas werd in 125 n. Chr. gediskwalificeerd in
Olympia, omdat hij en zijn tegenstander
Sarapammon hadden gewed op de uitkomst van hun
gevecht
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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131.

Sarapion

Pankratiast uit Alexandrië, c. 25 n. Chr. Sarapion schreef zich in dat jaar in voor de
Olympische spelen, maar trok zich een dag voor het begin van de wedstrijden terug uit angst
voor zijn tegenstanders. Het was atleten na het verstrijken van de trainingsperiode van
dertig dagen echter niet meer toegestaan om zich terug te trekken. Sarapion werd voor het
overtreden van die regel door de Eleërs beboet en volgens Pausanias was hij de enige atleet
die dit ooit was overkomen. Over zijn verdere loopbaan is niets bekend.
Pausanias 5.21.18
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Sarapion
Alexandrië
n.b.
παγκράτιον
ἄνδρεσ (?)
c. 25 n. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Pausanias 5.21.18
Sarapion wordt door Pausanias beschreven als de
enige deelnemer die ooit door de Eleërs beboet
werd wegens lafheid
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
n.b.
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132.

Sarapion

Sprinter uit Alexandrië, tweede kwart eerste eeuw n. Chr. Sarapion won in 37 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 204
Moretti (1957) no. 761, Decker (1991) 104
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Sarapion
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
tweede kwart eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 204
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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133.

Sarapion

Bokser uit Alexandrië, eind eerste eeuw n. Chr. Sarapion won in 89 n. Chr. het boksen voor
junioren bij de Olympische spelen. Bij aankomst in Elis, kort voor de verplichte
trainingsperiode van dertig dagen, bleek er in die stad een hongersnood te heersen.
Sarapion zorgde er volgens Pausanias persoonlijk voor dat de inwoners van voedsel werden
voorzien. Om die reden werd hij door hen geëerd met een standbeeld aan weerzijden van
het Maltho gymnasion in Elis. Er is van hem geen overwinningscatalogus overgeleverd, zodat
het niet mogelijk is om vast te stellen of hij zijn jeugdige succes heeft kunnen voortzetten in
de mannencategorie.
Pausanias 6.23.6
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Sarapion
Alexandrië
welgestelde familie (?)
πυγμι
παῖδεσ
eind eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Pausanias 6.23.6
Sarapion zorgde bij aankomst in Elis dat de door
hongersnood getroffen inwoners van de stad van
voedsel werden voorzien
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t
JA, maar verloren gegaan
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134.

Satornilos

Sprinter uit Gortyn (Kreta), begin derde eeuw n. Chr. Satornilos won de stadionloop in
Olympia in 209 n. Chr. en is één van de laatste winnaars die op de lijst van Eusebius wordt
genoemd. Hij is één van de weinige bekende Olympische kampioenen uit Kreta. Het is
onwaarschijnlijk dat hij moet worden gelijkgesteld aan een naam- en tijdgenoot die op een
fragmentarisch bewaard gebleven mozaïek in Colonia Julia Nobilis (Romeins Knossos) staat
afgebeeld, aangezien dit een bokser lijkt te zijn geweest.
Eusebius, ad Olympiade 247, I.Cret. IV 28, SEG 53.952.2
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Satornilos
Gortyn (Kreta)
n.b.
ςτάδιον
mannen
begin derde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Gortyn
Eusebius, ad Olympiade 247, I.Cret. IV 28, SEG
53.952.2
Satornilos is één van de weinige bekende
Olympische kampioenen uit Kreta
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
n.b.
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135.

(Marcus Antonius?) Sekoundos

Vechtsporter uit Ephese (?), eerste kwart eerste eeuw n. Chr. (?). De naam van Sekoundos
valt te lezen op een fragmentarisch overgeleverde ere-inscriptie uit Ephese. Het document
vermeldt buiten zijn naam alleen een aantal agonistische eretitels, die verwijzen naar de
overwinningen van de atleet bij diverse festivals (waaronder de Isthmische spelen). Zijn titel
van Olympioneikes is lange tijd toegeschreven aan een overwinning in één van de talloze
lokale Olympische spelen, omdat hij in de inscriptie volgt op de minder prestigieuze status
van Isthmioneikes. Een recente vondst uit Olympia maakt het echter aannemelijk dat die
eerstgenoemde titel wel degelijk teruggaat op een zege in de traditionele Olympische
spelen. Een selectieve lijst met overwinnaars maakt melding van de winst van een zekere
Sekoundos in het worstelen (21 n. Chr.). Dit gegeven zou ook beter in overeenstemming zijn
met diens latere positie als xystarch, een ambt dat in alle bekende gevallen voorbehouden
was aan zeer succesvolle atleten. Na zijn carrière bekleedde Sekoundos ook nog de functie
van hellanodikes (scheidsrechter), vermoedelijk bij de Olympia van Ephese.
I.Eph. 1127
Robert (1948) 62, Ebert (1997) 224
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(Marcus Antonius?) Sekoundos
Ephese (?)
n.b.
πάλθ, παγκράτιον
ἄνδρεσ (?)
eerste kwart eerste eeuw n. Chr. (?)
JA (?)
n.b.
Korinthe, Olympia (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
παράδοξοσ, εἰςκμιονίκθσ, Ὀλυμπιονίκθσ,
πλειςτονίκθσ
n.b.
n.b.
JA
xystarch, hellanodikes
n.b.
Ephese (?), Rome (?)
I.Eph. 1127
Sekoundos voert diverse agonistische eretitels en is
waarschijnlijk dezelfde atleet als de Olympische
winnaar van het pankration bij de mannen in 21 n.
Chr.
Ja, Ephese & Olympia
atleet zelf (?) en atletenvereniging (?)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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136.

Semakos

Atleet (discipline en vaderstad onbekend), tweede helft tweede eeuw n. Chr. (?). De naam
van Semakos staat te lezen op een loden tablet uit Korinthe. Hij had zich daar ingeschreven
voor deelname aan de Isthmische spelen, maar werd om onduidelijke redenen uitgesloten
van deelname door het jurylid Marius Tyrannos. Laatstgenoemde was lid van het college der
ἐγκριταί, de magistraten die belast waren met de selectieprocedure (ἔγκριςισ) van atleten
voorafgaand aan de wedstrijden. Hun belangrijkste taak was na te gaan of de door een
atleet verstrekte persoonsgegevens juist waren en hem in te delen in een van de drie
leeftijdscategorieën. De procedure vond plaats in speciaal daarvoor ingerichte kamers, de
zogenaamde ἐγκριτιριοι οἶκοι. In Isthmia bevonden deze ruimtes zich in het gymnasion,
ongetwijfeld om de procedure in alle rust en zonder eventuele invloed van buitstaanders te
laten plaatshebben. Teneinde de juryleden te vrijwaren van mogelijke vervelende reacties
op een uitsluiting werd er gebruik gemaakt van een geheime stemming. Ieder lid (dus ook
Marius Tyrannos) schreef zijn beslissing op een loden tablet dat in een stembus werd
gedeponeerd. Na afloop werd dit materiaal vernietigd. Opgravingen te Isthmia in 1958
troffen het oordeel over Semakos aan in een antiek waterreservoir. Verdere informatie over
diens achtergrond en sportieve carrière is niet overgeleverd.
IG IV 203 (ἐγκριτιριοι οἶκοι)
Jordan & Spawforth (1982), Jordan (1994) no. 1
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Semakos
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
tweede helft tweede eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
Isthmische spelen (om onduidelijke redenen niet
toegelaten tot het festival)
Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Jordan & Spawforth (1982), Jordan (1994)
Semakos werd voorafgaand aan de Isthmische
spelen gediskwalificeerd door het jurylid Marius
Tyrannos
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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137.

Sosander, zoon van Sosander
ste

Worstelaar uit Smyrna, laatste kwart eerste eeuw v. Chr. Sosander deed tijdens de 192
Olympiade (12 v. Chr.) mee aan het worstelen, vermoedelijk bij de knapen. Voorafgaand aan
zijn gevecht met Polyktor uit Elis (no. 119) werd er door diens vader Damonikos een
omkooppoging gedaan, waarvoor de vader van Sosander gevoelig bleek. Het bedrog werd
echter ontmaskerd, waarna beide vaders van de scheidsrechters een hoge boete kregen
opgelegd. Van dit geld werden twee standbeelden opgericht: één in het gymnasium van Elis
en een ander op het festivalterrein van Olympia (als onderdeel van de zogenaamde Zanes).
Een bijbehorende inscriptie stelde hun frauduleuze gedrag aan de kaak en benadrukte
nogmaals dat een Olympische overwinning alleen door snelheid en lichaamskracht kon
worden behaald, en niet door geld. Over de verdere sportieve carrière van Sosander is niets
overgeleverd.
Pausanias 5.21.16-17
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Sosander, zoon van Sosander
Smyrna
n.b.
πάλθ
παῖδεσ (?)
laatste kwart eerste eeuw v. Chr.
n.b.
n.b.
n.b.
Olympia (diskwalificatie in 12 v. Chr.)
Klein-Azië (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Smyrna
Pausanias 5.21.16-17
ste
Sosander raakte tijdens de 192 Olympiade (12 v.
Chr.) betrokken bij een omkoopschandaal, waarvoor
zijn vader een hoge boete kreeg opgelegd.
JA, maar verloren gegaan
organisatie (‘Zanes’)
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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138.

Straton

Sprinter uit Alexandrië, laatste kwart eerste eeuw n. Chr. Straton won in 77 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 214
Moretti (1957) no. 803, Decker (1991) 104
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Straton
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
laatste kwart eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 214
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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139.

Tatianos, zoon van Metrophanes

Langeafstandsloper uit Caesarea Germanice (Bithynië), eind tweede of begin derde eeuw n.
Chr. Tatianos won als knaap bij enkele vooraanstaande festivals in Italië en Klein-Azië en had
onmiskenbaar talent. Afgaande op zijn relatief onaanzienlijke eretitels (ἱερονείκθσ,
παράδοξοσ) moet de ere-inscriptie uit het begin van zijn loopbaan stammen. Dit wordt
bevestigd door het feit dat slechts enkele overwinningen bij de mannen genoemd worden.
Het vervolg van zijn carrière is echter niet geattesteerd, zodat niet kan worden uitgemaakt of
hij zijn jeugdige successen op het hoogste niveau een vervolg heeft kunnen geven.
Corsten (1990) 34-36
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1

Tatianos, zoon van Metrophanes
Caesarea Germanice (Bithynië)
n.b.
δόλιχοσ
παῖδεσ, ἄνδρεσ
eind tweede of begin derde eeuw n. Chr.
n.b.
n.b.
9+: Neapolis, Pergamon (4), Ephese, Nikomedia,
1
Kyzikos, Tralleis
n.b.
Klein-Azië, Italië
ἱερονείκθσ, παράδοξοσ
4+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Caesarea Germanice, Pergamon, Kyzikos,
Nikomedia, Tralleis
Corsten (1990) 34-36
Tatianos heeft opvallend veel burgerschappen
verworven
JA, Caearea Germanice
n.b.
2
chronologisch
plaats – festival - onderdeel
n.b.

Gezien het feit dat hij burger van Tralleis is, ligt het voor de hand te veronderstellen dat hij dit
burgerrecht heeft verkregen na een zege in die stad. Mogelijkerwijs stond deze overwinning vermeld in
het fragmentarisch overgeleverde onderste deel van de inscriptie.
2
Contra Corsten (1990) 35. Op basis van de elders ondernomen reconstructie van de wedstrijdkalender
kan aannemelijk worden gemaakt dat de inscriptie chronologisch geordend is. De achtereenvolgende
overwinningen van Tatianos in Neapolis (Sebasta), Pergamon (Augusteia) en Ephese (Hadrianeia) laten
380
zich probleemloos inkaderen in het schema zoals dat door keizer Hadrianus werd opgesteld.

140.

Thaliarchos, zoon van Soterichos

Bokser uit Elis, derde kwart eerste eeuw v. Chr. Thaliarchos wist zowel bij de knapen als bij
de mannen het boksen in Olympia te winnen (in de jaren 40 en 32 v. Chr.?), een prestatie die
maar weinig atleten uit de Oudheid hem konden nazeggen. Hij moet dus ten minste negen
jaar op het hoogste niveau actief geweest zijn, maar zoals in veel gevallen kan ook zijn
sportieve loopbaan bij gebrek aan bronnenmateriaal niet verder worden ingevuld.
Thaliarchos heeft ongetwijfeld meerdere successen behaald in de grote festivals, maar
bewijs hiervoor ontbreekt. Wel is bekend dat zijn vader Soterichos ook Olympisch
bokskampioen bij de knapen is geweest, en wel in 72 v. Chr.
IvO 213, Phlegon van Tralles, FGrH 257 F 12
Golden (2004) 162
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Thaliarchos
Elis
zoon van Soterichos, Olympisch bokskampioen bij de
knapen in 72 v. Chr.
πυγμι
παῖδεσ, ἄνδρεσ
derde kwart eerste eeuw v. Chr.
JA (2x)
n.b.
Olympia (2)
n.b.
Griekenland
n.b.
9+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Elis
IvO 213
Thaliarchos wist zowel bij de knapen als bij de
mannen het boksen bij de Olympische spelen te
winnen. Zijn vader was Olympisch bokskampioen bij
de knapen in 72 v. Chr.
JA, Olympia
atleet zelf
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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141.

Theonas, ὁ καὶ μάραγδοσ

Sprinter uit Alexandrië, begin tweede eeuw n. Chr. Theonas won in 105 n. Chr. de
stadionloop bij de mannen in Olympia en werd om die reden opgenomen in de officiële lijst
met Olympische overwinnaars die bij Eusebius is overgeleverd. Hij is één van de vele
sprintkampioenen die door de stad Alexandrië werden voortgebracht. Over zijn verdere
sportieve loopbaan is niets bekend.
Eusebius, ad Olympiade 214
Moretti (1957) no. 831, Decker (1991) 104
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Theonas
Alexandrië
n.b.
ςτάδιον
ἄνδρεσ
begin tweede eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
ὁ καὶ μάραγδοσ
n.b.
n.b.
n.b.
Alexandrië
Eusebius, ad Olympiade 214
geen
n.b.
n.v.t.
n.v.t
n.v.t.
n.b.
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142.

Tiberius Claudius Artemidoros

Pankratiast uit Tralleis, derde kwart eerste eeuw n. Chr. Artemidoros trachtte, vermoedelijk
in 67 n. Chr. (tijdens de infameuze spelen van keizer Nero), het pankration bij de knapen in
Olympia te winnen, maar hij faalde vanwege zijn extreem jeugdige leeftijd. Enkele jaren
later, tijdens de Koina Asias van Smyrna, wist hij echter zijn concurrenten uit de
knapencategorie te verslaan, en bovendien de overwinning te behalen bij zowel de
jongelingen als de mannen. In 69 n. Chr. werd hij Olympisch kampioen, waarna hij erin
slaagde om ook de titel van periodoneikes te bemachtigen. Hij werd later tot xystarch
benoemd en was hogepriester van de atletenvereniging. Vanuit die hoedanigheid liet
Artemidoros tijdens de regering van Nerva in Ephese een standbeeld van zichzelf oprichten
in de haventhermen aldaar. Hij moet derhalve tot op hoge leeftijd op bestuurlijk niveau in de
vereniging actief geweest zijn.
I.Eph. 1124, Pausanias 6.14.2-3
Habicht (1985) 82-83, Weir (2004) 136, Golden (2004) 40
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Tiberius Claudius Artemidoros
Tralleis
n.b.
παγκράτιον
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
derde kwart eerste eeuw n. Chr.
JA
JA
Olympia, periodos, Smyrna (3), Ephese (?),
Alexandrië (?)
Olympia (67 n. Chr. ?)
Klein-Azië, Griekenland, Italië, Egypte (?)
περιοδονείκθσ, παραδοξονίκθσ
3+
n.b.
JA
ἀρχιερεὺσ ξυςτοῦ, διὰ βίου ξυςτάρχθσ
n.b.
Tralleis, Alexandrië, Ephese, Rome
I.Eph. 1124, Pausanias 6.14.2-3
Artemidoros won bij de Koina Asias van Smyrna het
pankration in drie leeftijdsklassen, hetgeen hem de
titel παραδοξονίκθσ moet hebben opgeleverd.
JA, Ephese
atleet zelf ter ere van de godin Artemis en keizer
Nerva
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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143.

Tiberius Claudius Diodoros, ὁ καὶ Πρωτῖνοσ

Pankratiast uit Hermoupolis, derde kwart derde eeuw n. Chr. Diodoros won het pankration
bij de Olympische spelen, vermoedelijk in het laatste deel van de regeerperiode van keizer
Gallienus (253-268 n. Chr.). Op basis van zijn successen maakte hij in 267 n. Chr. bij de lokale
stadsraad aanspraak op twee maandelijkse pensioenen, die over een periode van twee jaar
meer dan 5500 drachmen bedroegen. Zijn burgerrecht ging overigens niet zoals bij veel
atleten terug op zijn sportieve verdiensten, maar kwam voort uit het feit dat een verre
voorvader dit van keizer Claudius verleend had verkregen. Details over de verdere loopbaan
van Diodoros zijn niet overgeleverd.
CP.Herm. 73 II
Moretti (1957) no. 933, Drew-Bear (1988) 233, Decker (1991) 104
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Tiberius Claudius Diodoros
Hermoupolis
prominente familie (?)
παγκράτιον
ἄνδρεσ (?)
derde kwart derde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia, Alexandrië (?)
n.b.
Egypte (?), Griekenland
n.b.
n.b.
ὁ καὶ Πρωτῖνοσ
n.b.
n.b.
n.b.
Hermopolis, Rome, Alexandrië (?)
CP.Herm. 73 II
Diodoros maakte in 267 n. Chr. bij de stadsraad van
Hermoupolis aanspraak op meer dan 5500 drachmen
aan pensioenen op basis van zijn sportieve
verdiensten
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t
n.b.
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144.

Tiberius Claudius Hermas

Pankratiast uit Antiochië, tweede kwart eerste eeuw n. Chr. Hermas won in de kortst
mogelijke tijd (d.w.z. drie jaar) de periodos en werd tweemaal Olympisch kampioen in het
pankration bij de mannen. Hij betoonde zich daarmee een absolute topatleet. Later kreeg hij
een functie binnen de atletenvereniging, in welke hoedanigheid hij in 46 n. Chr. op audiëntie
ging bij keizer Claudius. In de hoop bestaande privileges te bevestigen en nieuwe te
verkrijgen deden Hermas en zijn stadsgenoten en collega-atleten Tiberius Claudius Kyros en
Dion, zoon van Mikkalos de keizer een gouden kroon toekomen voor zijn overwinning in
Brittannië. Hun namen doen sterk vermoeden dat zij van Claudius het Romeinse burgerrecht
hebben verkregen, op sportieve grond of omwille van hun loyaliteit aan de keizer.
IvO 231, P.Lond. 1178, r. 12-14
Frisch (1986) no. 6, r. 12-14
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Tiberius Claudius Hermas
Antiochië
zoon van Ision
παγκράτιον
ἄνδρεσ
tweede kwart eerste eeuw n. Chr.
JA (2x)
JA
11+: Olympia (2), Korinthe, Neapolis (?), Nikopolis
(2), Argos (4), Delphi
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië (?)
n.b.
6+
n.b.
JA
onbekend ambt binnen de atletenvereniging
n.b.
Antiochië, Rome
IvO 231, P.Lond. 1178, r. 12-14
Hermas won de periodos in de kortst mogelijke tijd.
Hij bezocht in 46 n. Chr. als gezant keizer Claudius en
moet door hem met het Romeinse burgerrecht zijn
bekleed
JA, Olympia
atleet zelf
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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145.

Tiberius Claudius Nikophon

Vechtsporter (?) uit Milete, begin eerste eeuw n. Chr. Nikophon was de zoon van ‘de
Milesische Reus’, de bokser (zie appendix no. 109) die in 8 v. Chr. het boksen in Olympia won
en die door zijn tijdgenoot Antipater van Thessaloniki als de gelijke van Atlas en Herakles in
een epigram bezongen werd. Net als zijn vader was de jonge Nikophon een Olympioneikes
en bekleedde hij belangrijke magistraatschappen in zijn vaderstad. Door vermoedelijk
Caligula werd hij tot ἀλείπτθσ Καίςαροσ (persoonlijke trainer) benoemd. Later verkreeg hij
ook het Romeinse burgerrecht, zeer waarschijnlijk op sportieve gronden.
I.Didyma 108, Milet I 3.127
Moretti (1987) 74, Finley & Pleket (2004) 161, Golden (2004) 111
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Tiberius Claudius Nikophon
Milete
zoon van Nikophon, ‘de Milesische Reus’, Olympisch
kampioen en hogepriester in Milete
vechtsport (?), discipline onbekend
n.b.
begin eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
Ὀλυμπιονίκθσ
n.b.
n.b.
JA
ἀλείπτθσ Καίςαροσ, eponieme magistraat in Milete
n.b.
Milete, Rome
I.Didyma 108, Milet I 3.127
Tiberius Claudius Nikophon was de zoon van
Nikophon, ‘de Milesische reus’ en werd benoemd tot
keizerlijke trainer, vermoedelijk van Caligula
JA, Didyma & Milete
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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146.

Tiberius Claudius Patrobios

Worstelaar uit Antiochië, midden eerste eeuw n. Chr. Patrobios was winnaar van de periodos
en behaalde bij de Olympische spelen drie opeenvolgende overwinningen, vermoedelijk in
49, 53 en 57 n. Chr. Zijn grenzeloze mobiliteit blijkt voorts uit het feit dat hij zeges behaalde
in de Levant, Griekenland, Italië, Klein-Azië en Egypte. Na afloop van zijn carrière (ἀπὸ
καταλφςεωσ) werd hij door keizer Nero benoemd tot xystarch van spelen in Laodikeia,
Sardis, Nicaea, Taouion (Galatië) en Ankyra. Naar alle waarschijnlijkheid is Patrobios dezelfde
persoon als diens gelijknamige worsteltrainer en ‘vrijgelatene’ (zie hiervoor appendix 2).
IGUR I 249 (= SEG 14.613)
Moretti (1953) no. 65, Pleket (1973) 214-220
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Tiberius Claudius Patrobius
Antiochië (Syrië)
tribus Quirina
πάλθ
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
midden eerste eeuw n. Chr.
JA (3x)
JA
17+: Olympia (3), Korinthe (2), Delphi (2+), Argos (2),
Neapolis, Pergamon, Alexandrië, Antiochië (5)
n.b.
Levant, Griekenland, Italië, Klein-Azië, Egypte
n.b.
9+
n.b.
JA
xystarch, ἀλείπτθσ Καίςαροσ (?)
n.b.
Antiochië, Alexandrië, Rome
IGUR I 249 (= SEG 14.613)
Patrobios is naar alle waarschijnlijk dezelfde persoon
als de worsteltrainer en gelijknamige ‘vrijgelatene’
van Nero
JA, Rome
atleet zelf?
hiërarchisch
festival – categorie – onderdeel
n.b.
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147.

Tiberius Claudius Rufus

Pankratiast uit Smyrna, eerste kwart eerste eeuw n. Chr. Rufus vocht vermoedelijk in 21 n.
Chr. in de finale van de Olympische spelen een onbeslist gevecht uit (bij het vallen van de
duisternis was er nog geen winnaar), maar maakte daarin zoveel indruk dat de organisatie
besloot hem een standbeeld met ere-inscriptie en het burgerrecht van Elis toe te kennen, als
ware hij een echte Olympische kampioen. Het was op dat moment de eerste keer in de
geschiedenis dat de finale van het pankration geen winnaar opleverde. Door keizer Tiberius
werd Rufus aangesteld als xystarch bij alle in zijn vaderstad Smyrna te organiseren festivals,
een positie die in zijn geval bovendien overerfbaar was. In die stad vervulde hij na zijn
carrière ten minste één prestigieus ambt. Nazaten van hem, een vader (Claudius Apollonius)
en een zoon (Claudius Rufus), waren respectievelijk eenmaal (in 189 n. Chr.?) en tweemaal
(in 229 en 233 n. Chr.?) periodoneikes in een vechtsport.
IvO 54-55 (= SIG² 1073), IvO 233, IG 14.1107
Moretti (1957) no. 808, Merkelbach (1974b), Ebert (1997) 223-229, Van Nijf (2003) 263-265
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Tiberius Claudius Rufus
Smyrna
prominente familie (?)
παγκράτιον
ἄνδρεσ
eerste kwart eerste eeuw n. Chr.
NEE
NEE
n.b.
Olympia (onbeslist in de finale van 21 n. Chr.)
Klein-Azië, Griekenland
πλειςτονίκθσ, ἱερονίκθσ
n.b.
n.b.
JA
xystarch bij alle spelen in Smyrna
n.b.
Smyrna, Elis
IvO 54-55 (= SIG² 1073), IvO 233, IG 14.1107
Rufus was de eerste atleet die in Olympia bij de
mannen een onbeslist gevecht leverde, maar toch de
eerbewijzen van een Olympisch winnaar
toekwamen. Zijn contact met de keizerlijke familie
leverde hem het erfelijke ambt van xystarch op bij
alle in Smyrna georganiseerde spelen (διὰ τὴν πρὸσ
τοὺσ <>εβαςτοὺσ γνῶςιν τυχόντα τῆσ διὰ γένουσ
ξυςτα̣ρχίασ πάντων τῶν ἀγομένων ἀγώνων ἐν
Ζμύρνθι)
JA, Olympia en Smyrna
volk van zowel Elis als Smyrna
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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148.

Tiberius Claudius Teimodemos Koliorgeus

Bokser uit Stratonikeia (Carië), eerste eeuw n. Chr. (?). Koliorgeus won in enkele heilige
kransfestivals en mocht om die reden de titel πλειςτονίκθσ voeren. Ten tijde van de
oprichting van het eredocument was hij echter (nog) geen prominente bokser. Hij is één van
de weinige atleten die zich ἀςιονείκθσ noemt, winnaar in de Koina Asias, het festival dat in
verschillende steden in Klein-Azië werden georganiseerd. Dit duidt erop dat hij op dat
moment nog geen succes had weten te behalen bij de voornaamste festivals. Bij gebrek aan
overige attestaties valt niet uit te maken of hij zijn loopbaan later meer glans heeft kunnen
verlenen.
I.Stratonikeia 1043
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Tiberius Claudius Teimodemos Koliorgeus
Stratonikeia (Carië)
zoon van Tiberius Claudius Olympos, behorend tot
de tribus Quirina
πυγμι
n.b.
eerste eeuw n. Chr. (?)
n.b.
n.b.
(?, Koina Asias)
n.b.
Klein-Azië
ἀςιονείκθσ, πλειςτονίκθσ
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Stratonikeia, Rome
I.Stratonikeia 1043
Koliorgeus is één van de weinige atleten die de titel
asioneikes voert, een aanwijzing voor het feit dat
zijn carrière op dat moment (nog) niet veel
voorstelde
JA, Stratonikeia
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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149.

Titus Aelius Aurelius Heras

Hardloper uit Chios, derde kwart tweede eeuw n. Chr. Heras was een bijzonder allround
atleet en behaalde overwinningen op alle hardlooponderdelen. Aan het begin van zijn
carrière was hij alleen als sprinter actief, maar op latere leeftijd specialiseerde hij zich ook in
de diaulos, hoplitodromos en zelfs dolichos. Hij spreidde daarmee een veelzijdigheid ten
toon die uiterst zeldzaam is binnen de Griekse atletiek. In Olympia (157 n. Chr.) behaalde hij
twee kransen. Opvallend voor iemand van zijn status was het feit dat hij er geen enkele keer
in slaagde om de Pythische en de Nemeïsche spelen te winnen. Mogelijkerwijs werd hij
daarin gehinderd door sterke concurrentie van zijn tijdgenoot Mnasiboulos uit Elateia (no.
107), die vier jaar na hem exact dezelfde dubbelslag behaalde in Olympia. Het staat vast dat
Heras ten tijde van de gezamenlijke heerschappij van Antoninus Pius en Marcus Aurelius het
Romeinse burgerrecht heeft verkregen na een zege bij de Kapitolia in Rome, in het jaar 158
n. Chr. Zijn overwinningscatalogus is op chronologische wijze geordend, hetgeen het
mogelijk maakt om zijn overwinningen tot op het exacte jaar nauwkeurig te dateren.
Eusebius, ad Olympiade 234, SEG 37.712
Ebert (1972), 238-245, Ebert (1988), Herz (1996) 257, Golden (2004) 23
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Titus Aelius Aurelius Heras
Chios
n.b.
ςτάδιον, δίαυλοσ, δόλιχοσ, ὁπλείτθσ
παῖδεσ, ἀγένειοι, ἄνδρεσ
derde kwart tweede eeuw n Chr.
JA
n.b.
27+: Rhodos (3), Ephesos (2), Athene (8), Rome (2),
Puteoli, Neapolis, Smyrna (5), Pergamon, Korinthe,
Olympia (2), Bithynië; ‘talrijke overige kransen’
(νιρικμοί τ᾽ ἄλλ[οι ἐμοὶ ςτζφανοι])
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
n.b.
7+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Chios, Rome
Eusebius, ad Olympiade 234, SEG 37.712
Heras is er trots op in alle drie de leeftijdsklassen te
hebben gestreden (*καὶ γὰ+ρ ἐριηόμενοσ τριςὶν
ἡ*λικίαιςιν+)
JA, Chios
raad en volk
chronologisch
leeftijdscategorie – onderdeel – festival – plaats
n.b.
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150.

Titus Aelius Aurelius Maron

Worstelaar uit Seleukeia ad Kalykdnum (Cilicië), 150-160 n. Chr. Maron bleef gedurende zijn
loopbaan (die ten minste 77 gewonnen festivals omvatte) ongeslagen, een prestatie die
slechts door zeer weinig atleten uit de Oudheid werd geëvenaard. Hoewel hij klein van stuk
was, iets dat door diverse bronnen wordt benadrukt, wist hij door zijn behendigheid uit te
groeien tot de beste en meest succesvolle atleet van zijn tijd. Door zijn vaderstad werd trots
melding gemaakt van het feit dat hij de eerste man was die de volledige (d.w.z. uitgebreide)
periodos had gewonnen. Afgaande op zijn praenomen en nomen gentile moet hij in 150, 154
of 158 n. Chr. (na een zege in de Kapitolia) het Romeinse burgerrecht hebben verkregen. Na
afloop van zijn imposante loopbaan werd hij door de keizer tot xystarch benoemd. Zijn ereinscriptie gaat vergezeld van een lofdicht (enkomion). Mogelijkerwijs was Maron ook als
pankratiast actief en is hij dezelfde atleet als ‘Halter’, die door Philostratos in zijn Heroïkos
genoemd wordt.
SEG 41.1407 a en b, Philostratus, Gymnastikos 36, Heroïkos 14-15
Şahin (1991) 141-149, Frisch (1991) 71-74, Herz (1996) 253-256, Grossardt (2002) 170-172
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Titus Aelius Aurelius Maron
Seleukeia ad Kalykadnum (Cilicië)
n.b.
πάλθ, παγκράτιον (?)
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
150-160 n. Chr.
JA
JA
77+: Olympia, Rome (2), Delphi (2), Korinthe (3),
Argos (4), Athene (5), Nikopolis, Neapolis (2),
Puteoli, Rhodos, Antiochië (3), Ephese (2), Smyrna
(2), Pergamon (3), Tarsos; 44 prijsspelen (καὶ
κεματικοὺσ ἄλλουσ τεςςεράκοντα τζςςαρασ)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië, Levant
περιοδονίκθσ τζλειοσ, ἄλειπτοσ
7+
ὁ ῾Αλτιρ ( ‘Halter’ of ‘de Springer’)
JA
ξυςτάρχθσ
n.b
Seleukeia ad Kalykadnum, Rome, Alexandrië, Athene
en ‘burger van veel andere steden’ (καὶ ἄλλων
πολλῶν πόλεων πολίτθν)
SEG 41.1407a en b, Philostratus, Gymnastikos 36,
Heroïkos 14-15
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Maron was de allereerste periodonikes teleios
(περιοδονίκθν τζλειοσ πρῶτον ἀνκρώπων). Hij bleef
gedurende zijn gehele carrière ongeslagen als
worstelaar (παλαιςτὴν ἄλειπτοσ). Mogelijkerwijs
was hij ook actief als pankratiast en is hij dezelfde
atleet als ‘Halter’, die door Philostratos in zijn
Heroikos genoemd wordt
JA, Seleukeia ad Kalykadnum
de stad Seleukeia (ἡ ελευκζων πόλισ)
hiërarchisch
n.v.t.
JA (meerdere), maar allen verloren gegaan
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151.

Titus Aelius Aurelius Menandros

Pankratiast uit Aphrodisias (Carië), midden tweede eeuw n. Chr. Menandros boekte in het
begin van zijn carrière overwinningen bij de grote wedstrijden (Pythische en Nemeïsche
spelen, Kapitolia), maar kon die lijn niet doorzetten. Hij lijkt vervolgens bewust gekozen te
hebben voor het wedstrijdcircuit in Klein-Azië en Syrië, waar hij zeer veel krans- en
prijsspelen op zijn naam wist te schrijven. Tijdens de gezamenlijke regering van Antoninus
Pius en Marcus Aurelius werd hem door de eerstgenoemde persoonlijk het Romeinse
burgerrecht verleend, vermoedelijk omdat hij als levenslang xystarch bij talentspelen in
Antiochië (Pisidië) het aanzienlijke prijzengeld uit eigen middelen beschikbaar had gesteld.
Hij werd hiervoor door de lokale tak van de atletenvereniging bij zowel de Aphrodisiërs als
de beide keizers aanbevolen. Hierop werd in zijn vaderstad een eremonument voor hem
opgericht door zijn broer Zenon. De raad en het volk van Aphrodisias gaven daarnaast
opdracht tot het ophangen van een serie schilderijen in zijner eer op de meest prominente
plaats in de stad. Menandros kan als exemplarisch gelden voor de enorme geografische
mobiliteit van atleten uit de keizertijd, aangezien hij in tal van regio’s aan festivals heeft
deelgenomen (zie kaarten 2.2a-c).
CIG 2.2810b, 2811b (= Roueché [1993] nos. 91-92)
Moretti (1953) no. 72, Poliakoff (1987) 125, Weir (2004) 137-138
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Titus Aelius Aurelius Menandros
Aphrodisias (Carië)
afkomstig uit een eminent en vermaard geslacht
(γζνουσ πρώτου καὶ ἐνδόξου), zoon van Apollonios,
kleinzoon van Menandros
παγκράτιον
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
midden tweede eeuw n. Chr.
NEE
NEE
41+: Neapolis, Argos (3), Korinthe, Ephese (2),
Smyrna, Athene (2), Delphi, Rome, Mytilene,
Adramyttion, Nikomedia, Nicaea, Prusa, Claudiopolis
(2), Ankyra, Pessinos, Damaskos (2), Berytos, Tyros,
Caesarea Straton, Neapolis in Samaria, Skythopolis,
Gaza, Caesarea Panias (2), Hierapolis-Kastabala,
Anazarbos, Tripolis, Mopsouestia, Kibyra,
Philadelphia, Zeugma, onbekend (4), winst in ‘zeer
vele andere wedstrijden’ (καὶ πλείςτουσ ἄλλουσ
ἀγῶνασ)
‘onbeslist’ bij de Koina Asias in Pergamon
Klein-Azië, Griekenland, Italië, Levant
ἐνδόξωσ, πλειςτονεικθσ, παράδοξοσ
6+
n.b.
JA
ξυςτάρχθσ διὰ βίου
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Thebe, Apollonia (zowel in Lycië als Thracië), Milete,
Pessinous, Claudiopolis
Aphrodisias, Rome, Pergamon, Antiochië (Pisidië)
CIG 2.2810b, 2811b (= Roueche [1993] nos. 91-92)
Menandros deed tijdens zijn jaren als knaap reeds
deel aan festivals in de jongelingen- en
mannencategorie (πρῶτον καὶ μόνον τῶν ἀπ᾽
αἰῶνοσ ἀγωνιςάμε νον τριετίᾳ τὰσ τρεῖσ κρίςεισ,
παῖδα ἀγζνειον, ἄνδρα) en werd door de lokale
atletenvereniging van Antiochië aangeprezen bij
zowel de Aphrodisiërs als bij de keizers Antoninus
Pius en Marcus Aurelius
JA, Aphrodisias
Raad en volk van Aphrodisias)
plaats – (festival) – categorie – onderdeel
chronologisch
JA, maar verloren gegaan. De raad en het volk van
Aphrodisias gaven ook opdracht tot het ophangen
van een serie schilderijen ‘op de meest prominente
plek in zijn vaderstad’ (ἐν τῷ ἐπιςθμοτάτῳ τῆσ
πατρίδοσ τόπῳ)
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152.

Titus Aelius Aurelius Metrodoros

Atleet (onderdeel onbekend) uit Philadelphia (Lydië), 150-160 n. Chr. Metrodoros wordt in
een inscriptie uit zijn vaderstad een periodoneikes genoemd. Gezien zijn praenomen en
nomen gentile moet Metrodoros in de jaren ’50 van de tweede eeuw n. Chr. het Romeinse
burgerrecht hebben gekregen, waarschijnlijk naar aanleiding van een zege bij de Kapitolia.
Robert, BE (1958) 223
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Titus Aelius Aurelius Metrodorus
Philadelphia (Lydië)
n.b.
n.b.
n.b.
150-160 n. Chr.
JA
JA
periodos
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland, Italië (?)
περιοδονείκθσ
4+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Philadelphia, Rome
Robert, BE (1958) 223
Gezien zijn praenomen en nomen gentile moet
Metrodoros in de jaren ’50 van de tweede eeuw n.
Chr. het Romeinse burgerrecht hebben gekregen,
waarschijnlijk naar aanleiding van een zege bij de
Kapitolia
JA, Philadelphia
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
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153.

Titus Flavius Archibios

Vechtsporter uit Alexandrië, c. 94-107 n. Chr. Archibios kon bogen op een –
verhoudingsgewijs – lange en uiterst succesvolle carrière, waarin hij onder meer twee
Olympische titels behaalde (in 101 en 105 n. Chr.) en bij diverse vooraanstaande festivals
(Pythia, Nemea, Aktia) meerdere malen achtereen wist te winnen. In Rome stond hij tijdens
maar liefst vier opeenvolgende edities van de Kapitolijnse spelen als winnaar op het podium.
Zijn eerste zege, in 94 n. Chr., moet hem – uit handen van keizer Domitianus – het Romeinse
burgerrecht hebben opgeleverd. Zijn meer dan vijftien jaar durende loopbaan (waarin hij ten
minste 46 kransspelen op zijn naam wist te schrijven) brachten hem naar alle uithoeken van
het (oostelijke) Romeinse Rijk (zie kaarten 2.2a-c) en leverden hem tal van records op.
Archibios was eveneens een verdienstelijk worstelaar (want Pythisch kampioen) en bokser,
waardoor hij er tijdens de Balbilleia in Ephese zelfs in slaagde om alle vechtnummers op één
dag te winnen. Op enig moment in zijn carrière werd hij voor het leven benoemd tot
hogepriester van de atletenvereniging.
IG 14.747 [= I.Napoli I 51]
Moretti (1953) 186-191, Miller (1991) no. 150, Wallner (2001) 96-108, Golden (2004) 67
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1

Titus Flavius Archibios
Alexandrië
tribus Quirina
παγκράτιον, πάλθ, πυγμι
παῖδεσ, ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
c. 94-107 n. Chr.
JA
1
NEE
47+: Olympia (2), Rome (5), Delphi (4), Argos (5),
Korinthe (2), Nikopolis (4+), Neapolis (3), Rhodos
(7?), Ephese (3), Antiochië (5), Smyrna (2),
Alexandrië (5) en ‘bij vele andere vierjaarlijkse
wedstrijden’ (καὶ ἄλλουσ πλείςτουσ πενταετθρικοὺσ
ἀγῶνασ)
Alexandrië
Griekenland, Italië, Klein-Azië, Levant, Egypte
παραδοξονίκθσ
14+
n.b.
JA
hogepriester voor het leven van de
atletenvereniging (ἀρχιερζυσ διὰ βίου τοῦ
ςφμπαντοσ ξυςτοῦ)
n.b.
Alexandrië, Rome
IG 14.747 [= I.Napoli I 51]

Archibios wordt geen periodoneikes of winnaar in de periodos genoemd, maar zou op grond van zijn
396
prestaties deze titel wel mogen voeren. In die tijd werd de titel al wel op ere-inscripties gevoerd.
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Archibios kon bogen op een bijzonder uiterst
succesvolle en lange carrière, die meer dan veertien
jaar omspande. Bij de Balbilleia in Ephese won hij op
één dag alle vechtnummers
JA, Neapolis
Alexandrijnse tak van de atletenvereniging (῾Η
φιλοςζβαςτοσ καὶ φιλορώμαιοσ ᾽Αλεξανδρζων
περιπολιςτικὴ εὐςεβὴσ ςφνοδοσ)
hiërarchisch
wedstrijd – categorie – onderdeel
n.b.
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154.

Titus Flavius Ari*…+

Hardloper uit Rhodos, eind eerste eeuw n. Chr. Uit een fragmentarisch overgeleverde ereinscriptie blijkt dat Ari*…+ de beste langeafstandsloper van zijn tijd moet zijn geweest. Hij
won – als eerste aller tijden – tweemaal achter elkaar de periodos in de kortst mogelijke tijd,
zonder daarbij één nederlaag te lijden (ἀνιςςατοσ). Hij domineerde tenminste acht jaar het
veld op de dolichos en brak gedurende zijn sportieve carrière talloze records. Zo was hij de
eerste atleet met drie opeenvolgende overwinningen op dat nummer bij zowel de
Isthmische als de Nemeïsche spelen. In Kaunos leverde hij een unieke prestatie door op één
en dezelfde dag drie disciplines te winnen.
Net als veel andere topatleten begon Ari*…+ zijn carrière met overwinningen op lokaal en
regionaal niveau. Vrij snel na zijn zeges in onder andere Rhodos, Knidos en Kaunos sloeg hij
echter zijn vleugels uit. Hij won als knaap al in Sidon en Antiochië, maar behaalde zijn eerste
grote succes bij de Nemeïsche spelen in Argos. Daarna volgden herhaaldelijke successen in
alle voorname festivals van de Griekse agonistische wereld. Opvallend is dat hij tegelijkertijd
bij de mannen actief bleef in de regionale spelen van zijn vroege jeugd en daar ook op
andere loopnummers wist te winnen. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Ari*…+ het
Romeinse burgerrecht gekregen heeft na een zege in de Kapitolijnse spelen te Rome (in 90
of 94 n. Chr.), een vorm van beloning waarvan enkele andere atleten uit deze tijd (zie e.g.
nos. 155, 157, 158) expliciet getuigenis van afleggen. Winst in de Sebasta in Neapolis en de
Aktische spelen in Nikopolis mag ten aanzien van deze atleet eveneens verondersteld
worden, al geeft de inscriptie hieromtrent geen definitief uitsluitsel.
SER 66 A-C, SEG 37.701
Robert (1966b) 108-118
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Titus Flavius Ari*…+
Rhodos
n.b.
δόλιχοσ, ὁπλείτθσ, ςτάδιον, δίαυλοσ
παῖδεσ, ἄνδρεσ
eind eerste eeuw n. Chr.
JA (2x)
JA (2x)
31+: Rhodos (3), Olympia (2), Delphi (2), Korinthe
(3), Argos (4), Ephese, Pergamon (?), Smyrna (?),
Knidos (2), Kaunos (5), Sidon, Antiochië, Aphrodisias
(2), Rome (?), Neapolis (?), Nikopolis (?)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië, Levant
n.b.
7+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Rhodos, Rome
SER 66 A-C, SEG 37.701
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Ari*…+ was de allereerste atleet die erin slaagde de
periodos tweemaal achtereen te winnen, in de kortst
mogelijke tijd
JA, Rhodos
demos
hiërarchisch
festival – categorie – onderdeel
JA, maar verloren gegaan
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155.

Titus Flavius Artemidoros

Vechtsporter uit Adana (Cilicië), eind eerste eeuw n. Chr. Artemidoros behaalde zijn grootste
successen (meer dan vijftig in totaal) in het pankration en won op dat onderdeel bij de
voornaamste festivals van zijn tijd, waaronder tweemaal in Olympia (in 85 en 89 n. Chr.).
Hoewel hij in alle vier de festivals uit de periodos één of meerdere overwinningen heeft
behaald, wordt hij in zijn ere-inscriptie niet als een periodoneikes bestempeld. Dit heeft
wellicht te maken met het feit dat hij zijn enige zege bij de Isthmische spelen in de categorie
van de jongelingen heeft behaald en niet bij de mannen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft
Artemidoros het Romeinse burgerrecht verkregen na zijn overwinning in het pankration bij
de allereerste Kapitolijnse spelen in Rome (86 n. Chr.). Door de Romeinse dichter Martialis
werd hij na die wedstrijd bezongen als een toonbeeld van fysieke kracht, hetgeen andermaal
een bewijs vormt voor de grenzeloze bekendheid die topatleten genoten.
IG 14.746, Martialis 6.77.3
Moretti (1983) no. 67, Golden (2004) 67
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Titus Flavius Artemidoros
Adana (Cilicië)
zoon van Artemidoros
παγκράτιον, πυγμι
ἀγζνειοι, ἄνδρεσ
eind eerste eeuw n. Chr.
JA
NEE
49+: Rome, Olympia (2), Argos (3), Delphi (2),
Nikopolis, Neapolis, Korinthe, Smyrna (3),
Pergamon, Ephese (3), Alexandrië, Antiochië (2),
Tralleis (4), Sardis (5), Laodikeia (5), Argos; 14 niet
nader genoemde overwinningen bij vierjaarlijkse
spelen (και ἄλλουσ πενταετθρικοὺσ ἀγῶνασ ιδ᾿)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië, Egypte, Levant
n.b.
7+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Adana, Antiochië, Rome
IG 17.746, Martialis 6.77.3
Artemidoros wordt in zijn ere-inscriptie niet als
periodoneikes bestempeld, hoewel hij wel in alle
vier de festivals uit de periodos een of meerdere
overwinningen heeft behaald
JA, Neapolis
atleet zelf?
hiërarchisch
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hiërarchisch
festival – categorie – onderdeel
n.b.
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156.

Titus Flavius Asklep[i..]

Vechtsporter uit Milete, eind eerste eeuw n. Chr. Asklepiades (of Asklepidoros) lijkt op basis
van zijn erelijst net tekort te zijn gekomen voor de absolute top. Hij behaalde overwinningen
in zowel worstelen als pankration bij de Nemeïsche spelen (3x), de Isthmische spelen (2x), de
Aktische spelen (2x) en de Schild-spelen van Argos (2). Om die reden mocht hij zich met
recht παράδοξοσ noemen. Sterke concurrentie zal hem waarschijnlijk van succes in Olympia
en Delphi hebben afgehouden. Voorts won hij de beide vechtsporten bij een niet nader
gespecificeerd aantal wedstrijden in Klein-Azië.
Milet I 9 no. 371
Robert (1928) 419
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Titus Flavius Asklep[i..]
Milete
n.b.
πάλθ, παγκράτιον
n.b.
eind eerste eeuw n. Chr.
NEE
NEE
18+: Argos (10), Korinthe (4), Nikopolis (4)
n.b.
Klein-Azië, Griekenland
παράδοξοσ
5+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Milete
Milet I 9 no. 371, Robert (1928) 419
Asklep[i..] won een groot aantal keren zowel het
worstelen als het pankration bij voorname festivals
JA, Milete
Raad en volk
hiërarchisch
festival – onderdeel
n.b.
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157.

Titus Flavius Hermogenes

Hardloper uit Xanthos (Lycië), 80-90 n. Chr. Hermogenes was een uitzonderlijke atleet, die
uitblonk in stadion, diaulos en hoplitodromos. Hij wist die drie onderdelen te winnen bij de
Olympische spelen van 81 en 89 n. Chr. Bij de tussenliggende Olympiade moest hij alleen op
de stadionloop een andere atleet laten voorgaan. Hij is met maar liefst acht zeges, na de
befaamde hardloper Leonidas van Rhodos, de meest succesvolle Olympiër van de Oudheid.
Bij de Pythische, Isthmische en Nemeïsche spelen wist Hermogenes dat kunststukje een of
meerdere keren te herhalen. Het was die veelzijdigheid die hem volgens Pausanias de
bijnaam ‘het Paard’ opleverde. Opvallend genoeg wordt op geen van zijn drie ere-inscripties
melding gemaakt van de titel periodoneikes, ofschoon hij daar op grond van zijn
bovengenoemde prestaties meer dan recht op had.
Hij won ook bij de eerste editie van de Kapitolia in 86 n. Chr., bij welke gelegenheid hem
door keizer Domitianus persoonlijk het Romeinse burgerrecht moet zijn verleend. Daarnaast
zegevierde hij ook in de wapenwedloop van Plataiai, hetgeen hem de titel ‘Beste der
Grieken’ opleverde. In totaal behaalde hij meer dan 70 overwinningen in de meest
prominente Griekse festivals en won hij nog een onbekend aantal prijsfestivals. Na zijn lange
carrière (die waarschijnlijk meer dan tien jaar omvatte) werd hij voor het leven benoemd tot
xystarch bij alle spelen die in Lycië werden gehouden. Door Pausanias werd hij qua roem en
prestaties vergeleken met de legendarische Spartaanse atleet Chionis, die in het midden van
de zevende eeuw v. Chr. ook meervoudige hardloopoverwinningen in Olympia had behaald.
SEG 34.1314-1317, Pausanias 6.13.3, Eusebius, ad Olympiade 215, 217
Balland (1984), Moretti (1987) no. 76
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Titus Flavius Hermogenes
Xanthos (Lycië)
zoon van Apollonios
ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ
ἄνδρεσ
80-90 n. Chr.
JA (8x)
NEE*
71+: Rome, Olympia (8), Korinthe (9), Argos (18),
Delphi (5), Nikopolis (4), Alexandrië (3), Neapolis (3),
Pergamon (5), Ephese (5), Smyrna (4), Antiochië (4),
Plataiai, Patara (?), plus een onbekend aantal
overwinningen in prijsspelen in alle drie de
onderdelen
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië, Egypte
παραδοξονίκθσ, ἄριςτοσ ῾Ελλινων
9+
ἐπίκλθςίν ̔́Ιπποσ ὑπὸ ̔Ελλινων (‘het Paard’)
JA
xystarch bij alle in Lycië te houden spelen
n.b.
403
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Xanthos, Rome, Patara, Alexandrië en ‘in de
uitmuntendste steden van Klein-Azië en in alle
steden van Griekenland’ (πολειτευόμενον δζ καὶ ἐν
ταῖσ ἐξοχωτάτα[ισ τῆσ ᾽Αςίασ καὶ τῆσ ῾Ελλάδοσ
πόλεςι πάςαισ)
SEG 34.1314-1317, Pausanias 6.13.3, Eusebius, ad
Olympiade 215, 217
Hermogenes was een uitzonderlijke atleet die
gedurende negen jaar drie verschillende
hardlooponderdelen domineerde bij de meest
prominente festivals. Opvallend genoeg voert hij
niet de titel periodoneikes, ofschoon hij daar op
grond van zijn prestaties wel recht op had
JA, Xanthos (heiligdom Letoön)
Lycische bond (2x), raad en volk Xanthos
hiërarchisch
plaats – festival
JA, maar verloren gegaan
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158.

Titus Flavius Metrobios

Langeafstandsloper uit Iasos, 80-90 n. Chr. Metrobios won de periodos in de dolichos (als
eerste uit zijn vaderstad) en behaalde gedurende zijn carrière ten minste 142
overwinningen, een ongekend aantal. Hij was tevens de eerste atleet die dat onderdeel wist
te winnen bij de eerste editie van de Kapitolia in 86 n. Chr., bij welke gelegenheid hij van
Domitianus persoonlijk het Romeinse burgerrecht kreeg. De vermelding van dit eerbewijs,
op één van zijn drie ere-inscripties, werd uitgewist ten tijde van de damnatio memoriae die
over de gehate keizer werd uitgesproken. Metrobios’ elf zeges in de Koina Asias werden
behaald in de vijf meest prominente steden die een editie van dat festival organiseerden:
Smyrna, Ephese, Pergamon, Sardis en Milete.
I.Iasos 107-109
Moretti (1953) no. 66, Habicht (1998) 311-316
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN

OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN
INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Titus Flavius Metrobios
Iasos
zoon van Demetrios
δόλιχοσ
παῖδεσ (?), ἀγζνειοι (?), ἄνδρεσ
80-90 n. Chr.
JA
JA
142: Argos, Ephese (3), Pergamon (3), Milete (2),
Sardis (3), Athene (2), Sparta, Smyrna, Rhodos (2),
Rome, Olympia, Delphi, Korinthe; 120 overige
overwinningen
n.b.
Klein-Azië, Griekenland, Italië
n.b.
7+
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Iasos, Rome
I.Iasos 107-109
Metrobios behaalde een zeer groot aantal
overwinningen. Hij
JA, Iasos (3x)
atleet zelf (107-108), raad, volk en gerousia van
Iasos (109)
hiërarchisch
festival – plaats
JA, maar verloren gegaan
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159.

Varazdates

Bokser uit Armenië (vaderstad onbekend), derde kwart vierde eeuw n. Chr. Varazdates won
het boksen tijdens een editie van de Olympische spelen in de jaren 360-370 n. Chr. en werd
daarmee lange tijd beschouwd als de laatst geattesteerde Olympische winnaar. Een recente
vondst uit Olympia (Ebert 1997) heeft echter aangetoond dat die eer vooralsnog toekomt
aan twee Atheense broers uit de periode 381-385 n. Chr. (nos. 90, 101). Varazdates werd in
374 n. Chr. door keizer Valens op de Armeense troon gezet, als opvolger van zijn vermoorde
oom Pap. Over zijn verdere sportieve successen (indien die er überhaupt waren) is niets
bekend.
Moses Chorenaçi, Geschiedenis van Armenië 3.40
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Varazdates
?, Armenië
zoon van Anop
πυγμι
ἄνδρεσ (?)
derde kwart vierde eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Klein-Azië (?), Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Moses Chorenaçi, Geschiedenis van Armenië 3.40
Varazdates werd in 374 n. Chr. door keizer Valens op
de Armeense troon gezet, als opvolger van zijn
vermoorde oom Pap
n.b.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.b.
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160.

Xenodamos

Pankratiast uit Antikyra (Phokis), tweede helft eerste eeuw n. Chr. Xenodamos won het
pankration bij de mannen tijdens de beruchte Olympische spelen die door Nero met twee
jaar waren uitgesteld (67 n. Chr.), om de keizer de gelegenheid te geven alle festivals uit de
periodos in één enkel jaar te kunnen winnen. Hoewel deze editie na de dood van Nero
ongeldig werd verklaard, bleef de zege van Xenodamos in de boeken staan. Pausanias maakt
melding van diens eremonument dat stond opgesteld in één van de gymnasia van Olympia.
Pausanias 10.36.9
NAAM
STAD
SOCIALE STATUS
ONDERDE(E)L(EN)
LEEFTIJDSKLASSE(N)
TIJD
OLYMPIONEIKES
PERIODONEIKES
OVERWINNINGEN
OVERIGE DEELNAMES
AGONISTISCHE REGIO’S
TITELS
CARRIEREDUUR
BIJNAAM
BESTUURLIJKE CARRIERE
AMBTEN
BOULEUTES
BURGER
BRON
BIJZONDERHEDEN

INSCRIPTIE(S)
OPGERICHT DOOR
RANGSCHIKKINGSPRINCIPE
WIJZE VAN WEERGAVE
BEELD

Xenodamos
Antikyra (Phokis)
n.b.
παγκράτιον
ἄνδρεσ
tweede helft eerste eeuw n. Chr.
JA
n.b.
Olympia
n.b.
Griekenland
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Antikyra
Pausanias 10.36.9
Xenodamos won het pankration bij de mannen
tijdens de beruchte Olympische spelen die door
Nero met twee jaar waren uitgesteld, om de keizer
de gelegenheid te geven alle festivals uit de periodos
in één enkel jaar te kunnen winnen
JA, Olympia (verloren gegaan)
atleet zelf
n.v.t.
n.v.t.
JA, maar verloren gegaan
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APPENDIX 1

Aelius Granianus, vijfvoudig Olympisch kampioen uit Sikyon

Pausanias (c. 115-180 n. Chr.) geeft in het tweede boek van zijn Περιήγησις ῾Ελλάδος
(‘Rondreis door Griekenland’) een beschrijving van de landstreek Korinthia. Zijn aandacht
gaat daarbij onder meer uit naar Titanē, een site die gelegen is tussen Sikyon en Nemea.
Middenin zijn uitweiding over de verschillende heiligdommen ter plaatse maakt hij melding
van een standbeeld dat binnen de temenos stond opgesteld:
‘Binnen de omheining bevindt zich een bronzen beeld van een Sikyoniër, genaamd Granianus,
die de volgende overwinningen in Olympia heeft behaald: tweemaal de vijfkamp, de
stadionloop en twee keer de dubbele stadionloop, waarvan eenmaal mét en eenmaal zónder
1
schild’.
Granianus was niet zomaar een Olympische overwinnaar. Hij won maar liefst vijf kransen in
Olympia, een aantal dat hem tot één van de meest succesvolle atleten uit de Oudheid maakt
(zie tabel 1). Zeer bijzonder is het feit dat hij die titels wist te behalen in vier verschillende
disciplines, te weten ςτάδιον (korte sprint, circa 200 meter), δίαυλοσ (lange sprint, circa 400
meter), ὁπλείτησ (loop in wapenuitrusting, over dezelfde lengte als de diaulos) en de
πζνταθλον (vijfkamp). Afgaande op zijn imposante erelijst moet Granianus een zeer
getalenteerde sporter geweest zijn, die de voor de sprint noodzakelijke snelheid en
explosiviteit koppelde aan de technische beheersing van het rennen met een schild en de
werpnummers van de vijfkamp. Hij was zowel specialist als allrounder, een combinatie die
bij antieke atleten niet vaak valt aan te treffen.
Zijn veelzijdigheid moet vooral op de vijfkamp tot uitdrukking zijn gekomen. De
pentathlon bestond uit een vijftal uiteenlopende disciplines (discuswerpen, verspringen,
speerwerpen, stadionloop en worstelen) die zeer waarschijnlijk in die volgorde op het
2
programma stonden. De winnaar was diegene die als eerste drie onderdelen op zijn naam
wist te schrijven. Voor een erkend sprinter als Granianus betekende dit dat hij alleen kon
winnen als hij zich ook met de besten kon meten op de werpnummers. Getuige zijn twee
Olympische overwinningen in de vijfkamp moet hem dat goed zijn afgegaan.
Pausanias geeft geen verdere informatie omtrent de persoon en verdere carrière
van Granianus. Uit in een Sparta gevonden inscriptie blijkt echter dat de atleet een
tijdgenoot van de schrijver was. Het gaat om een – fragmentarisch overgeleverde – lijst met
3
overwinnaars in een lokaal festival, ofwel de Ourania dan wel de Eurykleia. Er worden zowel
muzische als atletische onderdelen in genoemd en achter de naam van iedere winnaar staan
leeftijdscategorie, afkomst en het uitgekeerde prijzengeld vermeld. De formulering ten
aanzien van Granianus luidt als volgt:
‘Aelius Granianus, burger van Sikyon, …, Epidauros, stadionloop bij de jongens, 1500
4
denarii’.

1

Pausanias 2.11.8: κεῖται δὲ χαλκοῦσ ἀνὴρ ἐντὸσ τοῦ περιβόλου Γρανιανὸσ Σικυώνιοσ, ὃσ νίκασ ἀνείλετο
᾽Ολυμπίαςι δφο μὲν πεντάθλου καὶ ςταδίου τὴν τρίτην, διαφλου δὲ ἀμφότερα καὶ γυμνὸσ καὶ μετὰ τῆσ
ἀςπίδοσ.
2
Golden (1998) 69-73.
3
Cartledge & Spawforth (2002) 188.
4
SEG 11.838 r. 10-11: Αἰλίῷ Γρανιανῷ Σικυ*ωνίῷ ·+ ωνι(ωνοσ) ᾽Επιδαυρίῷ παιδὶ ςταδιεῖ * , αφ´. De
inscriptie wordt grofweg tussen 120 en 180 n. Chr. gedateerd.
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Uit bovenstaande inscriptie kunnen enkele aanvullende gegevens worden afgeleid. Ten
eerste wordt duidelijk dat Granianus tot de gens Aelii behoort. Dit betekent dat hij en/of zijn
familie onder keizer Hadrianus of Antoninus Pius het Romeinse burgerrecht (῾Ρωμαίων
πολιτεία) verkregen heeft, afhankelijk van zijn niet overgeleverde praenomen (Publius of
Titus). Ik ben sterk geneigd dit in verband te brengen met de sportieve prestaties van
Granianus. Van verschillende principes is namelijk bekend dat zij succesvolle atleten
5
‘beloonden’ door hen Romeins burger te maken. Met het instellen van de zogenaamde
Kapitolijnse spelen, een prestigieus festival in Rome, werd door keizer Domitianus vanaf 86
n. Chr. een precedent geschapen: winnaars in die spelen kregen naast de gebruikelijke krans
ook het Romeinse burgerschap.
Ook het burgerrecht van andere steden kon door winst in een specifieke wedstrijd
verworven worden. Marcus Aurelius Demostratos Damas, een vechtsporter uit Alexandrië
(eind tweede eeuw n. Chr.) verwierf gedurende zijn carrière het burgerschap van Sardis,
6
Antinoupolis, Athene, Ephese, Smyrna, Pergamon, Nikomedia, Milete, Sparta en Tralleis. De
vijfkamper Demetrios van Salamis (Cyprus) won in de derde eeuw n. Chr. in totaal 47 spelen
7
en verkreeg om die reden in alle betreffende steden het burgerrecht. Het lijkt derhalve
aannemelijk te veronderstellen dat Granianus (ere-)burger van Epidauros geworden is
dankzij een triomf in een festival aldaar.
In Sparta was de beloning voor zijn overwinning echter van materiële aard. Met
winst in de stadionloop streek Granianus maar liefst 1500 denarii op, een enorm bedrag,
zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat hij op dat moment nog deelnam bij de
παῖδεσ, de leeftijdscategorie van de ‘knapen’ (onder de 18 jaar). Het ging in Sparta om een
wedstrijd uit de categorie van ἀγῶνεσ θεματικοὶ, prijsfestivals waarbij geen kransen, maar
geldbedragen werden uitgeloofd. Dit type festival bestond in de keizertijd naast de ἀγῶνεσ
ἱεροὶ καὶ ςτεφανῖται, heilige kransspelen waarbij de prijs van immateriële aard was. Atleten
namen aan beide soorten wedstrijden deel en maakten hiertussen geen onderscheid.
Granianus moet al op jonge leeftijd gekozen hebben voor een carrière in de
atletiek. Waarschijnlijk overvleugelde hij in het gymnasion van Sikyon al snel zijn
leeftijdsgenoten en raakte hij ervan overtuigd dat hij met zijn bovengemiddelde aanleg
succesvol zou kunnen zijn in de grote Griekse sportfestivals. Zijn leven zal vervolgens volledig
in het teken hebben gestaan van trainen, reizen en wedstrijddeelname. Granianus kan –
zonder daarmee anachronistisch te zijn – gerust een beroepsatleet genoemd worden, omdat
hij al zijn tijd aan de atletiek besteedde en hij daar tevens inkomsten uit betrok. Hij was
daarmee geenszins een uitzondering. Er zijn talloze voorbeelden bekend van atleten die
vanaf hun vroegste jeugd onafgebroken sportwedstrijden afliepen en daardoor vaak jaren
van huis waren. De Alexandrijnse vechtsporter Titus Flavius Archibios won bijvoorbeeld al in
8
Antiochië en bij de Nemeïsche spelen in Argos toen hij nog geen zeventien jaar oud was.
Atleten konden aan talloze festivals meedoen. Gedurende de keizertijd nam hun
aantal sterk toe, een ontwikkeling die door Louis Robert werd getypeerd als ‘une explosion
9
agonistique’ . Niet voor niets spreekt Aelius Aristides rond het midden van de tweede eeuw
5
E.g. Publius Aelius Aristomachos (c. 120-140 n. Chr. [= no. 122]), een pankratiast uit Magnesia ad
Maeandrum die niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn familie het Romeinse burgerrecht van
Hadrianus verkreeg (I.Magn. 180 r. 16-20: τειμηθείσ τε ἐπὶ τούτοισ ὑπὸ ῾Αδριανοῦ Ῥωμαίων πολιτείαισ
εἴσ τε τὸν πατζρα καὶ τὴν μητζρα καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ). Voorbeelden van voor die tijd zijn ook bekend. Zo
dragen een aantal atleten uit de eerste eeuw n. Chr. het (prae)nomen Tiberius Claudius, e.g. nos 142,
144, 146, 147.
6
Strasser (2004) heeft zijn carrière in detail gereconstrueerd. Zie ook mijn prosopographia no. 89.
7
Moretti (1953) 253-257. Zie ook prosopographia no. 45
8
IG 14.747.
9
Robert (1984) 38.
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10

n. Chr. van een ‘oneindige serie wedstrijden’ (ἀγώνων ἄπειροσ ἀριθμόσ). Recentelijk is
uitgerekend dat er tijdens de eerste drie eeuwen van onze jaartelling iedere vier jaar tussen
11
de 400 en 500 festivals georganiseerd werden. Het merendeel van die festivals was lokaal
of hoogstens regionaal van aard, maar een aantal had panhelleense betekenis en uitstraling.
Het meest in aanzien stonden tijdens de keizertijd nog altijd de Olympische spelen, die
samen met de Pythische, Nemeïsche en Isthmische spelen de zogenaamde περιόδοσ (‘de
Ronde’) vormden, de antieke Grand Slam. Het was slechts weinig atleten gegeven om in
Olympia te zegevieren, laat staan om er meerdere titels te behalen.
Bij gebrek aan gedetailleerde informatie is het bijzonder lastig om de Olympische
overwinningen van Granianus exact te dateren. De tekst van Pausanias biedt geen soelaas,
aangezien hij niet aangeeft om welke olympiaden het gaat en in welke volgorde de zeges
door de atleet uit Sikyon zijn behaald. Een mogelijk aanknopingspunt is te vinden in de lijst
met Olympische kampioenen die was opgenomen in de Chronika van Eusebius (c. 260-340 n.
Chr.). Hoewel het Griekse origineel verloren is gegaan, is de tekst wel overgeleverd in een
Latijnse en een Armeense versie. Eusebius’ werk gaat terug op de christelijke filosoof Sextus
Iulius Africanus (begin derde eeuw n. Chr.) en geeft de namen van alle winnaars in de
12
stadionloop tussen 776 v. Chr. en 217 n. Chr. Hoewel de naam Granianus in de lijst niet
ste
voorkomt, kan de informatie betreffende de 231 Olympiade wellicht met hem in verband
worden gebracht:
ste

‘231

13

Olympiade [= 145 n. Chr.]. Kranaos van Sikyon, stadion’.

De vraag rijst nu of bovengenoemde Kranaos dezelfde Sikyoniër is als Aelius Granianus, of
dat er sprake is van twee verschillende atleten. Over het algemeen wordt aangenomen dat
het hier om één en dezelfde persoon gaat en dat er in de loop der eeuwen een schrijffout in
14
het manuscript van Eusebius is geslopen. Er zijn sterke overeenkomsten: beiden hebben in
Olympia de stadionloop gewonnen, zijn afkomstig uit dezelfde stad en waren actief in
dezelfde periode. Dit is voor de Britse geleerden Cartledge en Spawforth voldoende reden
om te stellen dat ‘ … the Olympic champion Aelius Granianus of Sicyon … is surely the same
as the Sicyonian ‘Cranaus’ listed by the third-century chronographer Africanus as victor in the
15
men’s stade-race at Olympia’.
In dat geval zou Granianus in 145 n. Chr. de stadionloop bij de mannen hebben
gewonnen. Dit jaar vormt dan tevens een terminus ante quem voor de zege in Sparta, die
immers in de leeftijdscategorie van de knapen viel en derhalve van een vroeger datum
stamt. Zijn overige Olympische overwinningen moeten dan rond diezelfde jaren behaald zijn,
evenals zijn zege in de Romeinse Kapitolia die hem in 142 of 146 n. Chr. naar alle
waarschijnlijkheid het Romeinse burgerrecht opleverde. Zijn volledige naam zou in dat geval
Titus Aelius Granianus hebben geluid.
Er bestaat een mogelijkheid dat Granianus een unieke prestatie heeft geleverd
door tijdens één Olympisch festival drie onderdelen te winnen. Mark Golden, die overigens
niet gelooft in de gelijkstelling met Kranaos en daarom tot een vroegere datering van de
behaalde overwinningen komt, stelt dat hij in 137 n. Chr. de krans behaalde in de diaulos,
10

Aelius Aristides, Εἰς Ῥώμην 99.
Leschhorn (1998) 31-58. Hij komt tot zijn berekening op basis van een uitgebreid muntenonderzoek.
12
Christesen & Martirosova-Torlone (2006).
13
Eusebius, ad Olympiade 231: Διακοςιοςτὴ λα᾽. Κραναὸσ Σικυώνιοσ ςτάδιον.
14
E.g. Rutgers (1862) 94, Skalet (1928) 188, no. 84. Moretti (1957) 163, no. 848 identificeerde de
Granianus van Pausanias als dezelfde als in de inscriptie uit Sparta, maar sprak zijn twijfel uit over de
gelijkstelling Kranaos/Granianus.
15
Cartledge & Spawforth (2002) 188.
11
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16

hoplitodromos en de pentathlon. Dit zou Granianus tot een Olympische τριαςτήσ hebben
gemaakt, een zeldzame prestatie die in meer dan 1000 jaar Olympische geschiedenis van
slechts zeven andere atleten bekend is. Aangezien Pausanias hier geen melding van maakt
en ander bewijsmateriaal ontbreekt, kan hierover niet met zekerheid uitsluitsel worden
gegeven.
Hoe het ook zij, Aelius Granianus was een bijzonder succesvol atleet, wiens roem
niet alleen op zijn familie maar ook op zijn stad en stadsgenoten afstraalde. Het is in dat
kader niet verwonderlijk dat hij met een bronzen beeld in Titanē werd geëerd. In de
keizertijd werden zegerijke atleten nog net zo op een voetstuk geplaatst als in de klassieke
periode het geval was geweest. Het beeld van de glorieuze overwinnaar domineerde in de
eerste drie eeuwen van onze jaartelling dan ook de openbare ruimte in de stedelijke centra
17
van het Griekse oosten. Pausanias zag op zijn reizen veel van dergelijke eerbewijzen en
beschreef ze met enige regelmaat in zijn werk. In Antikyra (Phokis) zag hij bijvoorbeeld de
bronzen torso van Xenodamos, de winnaar van het Olympische pankration in 67 n. Chr., die
18
in het plaatselijke gymnasion stond opgesteld. In het gymnasion van Elis stonden zelfs
19
twee standbeelden van Sarapion, de bokskampioen bij de junioren in 89 n. Chr.
Mnasiboulos uit Elateia (Phokis), winnaar van de stadionloop én de hoplitodromos in 161 n.
Chr., kreeg van zijn stadsgenoten een bronzen beeld toebedeeld in ‘de straat van de
20
hardloper’ (τὴν ὁδὸν τοῦ δρομζωσ).
Hoe lang het standbeeld van Granianus in Titanē is blijven staan, valt niet te
zeggen. Ofschoon de herinnering aan antieke atleten in de regel lang levend werd gehouden,
zal het brons op een zeker moment voor andere doeleinden zijn omgesmolten.
Mogelijkerwijs is de bijbehorende inscriptie – met meer informatie over het leven en de
sportieve carrière van Granianus – wel bewaard gebleven en zal toekomstig onderzoek ter
plaatse deze aan het licht brengen.

16

Golden (2004) 3.
Voor een analyse van dit fenomeen, zie Van Nijf (2001) 306-334.
18
Pausanias 10.36.9. Zie ook appendix no. 160. Dit was overigens de Olympiade waarin keizer Nero aan
diverse onderdelen meedeed en door omkoping een aantal kransen wist te winnen. Speciaal voor hem
werden de spelen twee jaar uitgesteld, zodat hij ze kon combineren met een bezoek aan Griekenland.
Later werd deze editie van de Olympische spelen ongeldig verklaard en werden de namen van alle
winnaars – dus ook die van Xenodamus – uit de officiële lijsten geschrapt.
19
Pausanias 6.23.6. Zie ook prosopographia no. 133
20
Ibid. 10.34.5. Zie ook prosopographia no. 107. Meer voorbeelden zijn te vinden bij Hyde (1911) 53-67.
17
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Tabel 1: de meest succesvolle Olympioneikai uit de Oudheid
Naam

Zeges

Onderdeel/onderdelen

Tijd

Leonidas
van Rhodos

12

stadion, diaulos, hoplitodromos

4 festivals
164, 160, 156,
152 v. Chr.

Herodoros
van Megara

10

herautenwedstrijden

10 festivals
328, 324, 320,
316, 312, 308,
304, 300, 296,
292 v. Chr.

Hermogenes
van Xanthos

8?

stadion, diaulos, hoplitodromos

3 festivals
81, 85, 89 n.
Chr.

Astylos
van Kroton/Syracuse

7

stadion, diaulos, hoplitodromos

3 festivals
488, 484, 480
v. Chr.

Hipposthenes
van Sparta

6

worstelen bij jongens en mannen

6 festivals
632, 624, 620,
616, 612, 608
v. Chr.

Milo
van Kroton

6

worstelen bij jongens en mannen

6 festivals
536, 532, 528,
524, 520, 516
v. Chr.

Chionis
van Sparta

6

stadion, diaulos

3 festivals
664, 660, 656
v. Chr.

*Nero
van Rome

6

herautenwedstrijden, tragedie, lier,
1 festival
tethrippon, wagenrennen met 10-span 67 n. Chr.

Gorgos
van Elis

6

diaulos, hoplitodromos, pentathlon

4 festivals
(?)

Aelius Granianus
van Sikyon

5

diaulos, hoplitodromos, pentathlon

4 festivals
133, 137, 141,
145 n. Chr. (?)

Demetrios
van Salamis

5

stadion, pentathlon

3 festivals
229, 233, 237
n. Chr.

Diogenes
van Ephese

5

trompet

5 festivals
69, 73, 77, 81,
85 n. Chr.

* De spelen van 67 n. Chr., waarin Nero 6 overwinningen behaalde, werden later ongeldig
verklaard
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APPENDIX 2

Tiberius Claudius Patrobios. Hofworstelaar van keizer Nero?

Antieke atleten genoten een grote populariteit en mochten zich verheugen in een grote
schare fans. Onder hen bevonden zich soms ook Romeinse keizers, die openlijk in contact
stonden met vooraanstaande atleten. Zo maakte Caligula gebruik van de diensten van
21
Tiberius Claudius Nikophon, die zijn persoonlijke trainer (ἀλείπτησ Καίςαροσ) was. Titus
verkeerde naar verluidt regelmatig in het gezelschap van Regulus, een pankratiast die tijdens
22
één van hun ontmoetingen in het badhuis stierf na een beroerte. Een andere traditie
verbindt zijn voorliefde voor atleten met de naam van Melankomas, de onoverwinnelijke
23
bokser (ἀλειπτοσ) die de hoofdrol speelt in twee redevoeringen van Dio Chrysostomos.
Keizer Commodus hield er eveneens een persoonlijke trainer op na, de worstelaar Narcissus.
Het was deze atleet die uiteindelijk een einde aan het leven van de gehate keizer zou
24
maken. Over Heliogabalus’ innige relatie met de pankratiast Aurelius Zotikos is elders reeds
25
gesproken.
Ook van Nero is bekend dat hij zich liet omringen door atleten. Na diens beruchte
Griekse tournee van 66-67 n. Chr. ontstond bij hem het verlangen om bij de volgende
Olympische spelen aan het worstelen mee te doen. Hij meende bij eerdere gelegenheden
Apollo als zanger en Helios als wagenmenner te hebben geëvenaard. Nu achtte hij volgens
Suetonius de tijd gekomen om ook de prestaties van Herakles, de antieke superatleet bij
uitstek, na te volgen. Bij diezelfde auteur valt uit verschillende passages op te maken dat hij
26
voor dit doel speciale hofworstelaars (luctatores auli) had aangesteld.
27
H.A. Harris heeft enkele decennia geleden betoogd dat één van hen moet
worden geïdentificeerd als Tiberius Claudius Patrobios, een periodoneikes en drievoudig
Olympisch worstelkampioen uit het Syrische Antiochië, wiens ere-inscriptie is gevonden aan
28
de via Latina in Rome. In diverse bronnen over het leven van Nero wordt namelijk een
zekere Patrobius (Patrobios in de Griekse bronnen) ten tonele gevoerd die zich tot de
keizerlijke intimi mocht rekenen en uiteindelijk op gezag van Galba werd geëxecuteerd. Zijn
naam wordt in het bijzonder genoemd in relatie tot de worsteltraining van de keizer.
Op het eerste gezicht valt er veel voor een gelijkstelling te zeggen, maar er is één
groot bezwaar: zowel bij Tacitus, Suetonius als Cassius Dio wordt de hoveling Patrobius
unaniem als een vrijgelatene (libertus, ἐξελεφθεροσ) betiteld, terwijl de bovengenoemde
atleet ogenschijnlijk een vrij burger was. Dit zwaarwegende argument heeft ervoor gezorgd
29
dat de theorie van Harris niet of nauwelijks navolging heeft gekregen. Ik meen echter dat
er aanleiding is om zijn hypothese te heroverwegen. Vanuit de context van de Griekse
atletiek is het namelijk mogelijk om een aannemelijke verklaring te geven voor het feit dat
een hofworstelaar van vrije geboorte in het bronnenmateriaal als een vrijgelatene kon
21
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worden bestempeld. Hiervoor is het noodzakelijk om allereerst wat uitvoeriger in te gaan op
de overeenkomsten tussen de beide Patrobii, aangezien Harris zich hier enkel in summiere
bewoordingen over heeft uitgelaten. Vervolgens wil ik betogen dat een samenloop van
omstandigheden ervoor gezorgd kan hebben dat de antieke auteurs – al dan niet bewust –
aan de atleet Patrobios een inferieure status hebben toegedicht.
Het staat buiten kijf dat de twee figuren veel met elkaar gemeen hebben. Naast
hun naam en atletische specialisatie (worstelen) delen ze ook hetzelfde leefmilieu, namelijk
het Neronische Rome. De hoveling Patrobius organiseerde in 66 n. Chr. een spectaculair
gladiatorengevecht in Puteoli ter gelegenheid van het bezoek van de Armeense koning
Tiridates. Daarnaast was hij belast met de taak om speciaal zand uit Egypte te importeren
voor de worsteltraining van de keizer. Dit laatste gegeven maakt het aannemelijk dat hij één
van de keizerlijke trainers was. De atleet Patrobios boekte grote triomfen in de voornaamste
Griekse festivals en won driemaal achterelkaar het worstelen bij de Olympische spelen. Naar
30
de mening van Luigi Moretti dateren die overwinningen uit 49, 53 en 57 n. Chr. Na het
beëindigen van zijn sportieve carrière kwam hij naar Rome, alwaar hij persoonlijk werd
31
geëerd door Nero. In de rijkshoofdstad moet hij zijn toegetreden tot de vereniging van ex32
atleten, die uit enkele inscripties bekend is. Rond 60 n. Chr. werd er door hemzelf een
eremonument opgericht.
H.W. Pleket heeft aangetoond dat het keizerlijke eerbetoon gepaard moet zijn
gegaan met de verlening van een concrete functie, namelijk die van xystarch oftewel
33
toezichthouder bij Griekse spelen. Dit ambt was volgens Louis Robert voorbehouden aan
‘un athlète nommé à vie par l’empereur’ en behelsde het ‘veiller à la discipline des athlètes
34
dans un concours d’une ville ou d’une région’. Patrobios was, getuige zijn ere-inscriptie, in
die hoedanigheid onder meer actief bij de Koina Asias in Laodikeia en Sardis en bij
wedstrijden in Nicaea, Tavium en Ankyra. Zoals veel van zijn collega’s bleef ook hij derhalve
na zijn pensionering actief in de Griekse atletiek.
Het is mijns inziens mogelijk om op basis van het voorgaande te veronderstellen
dat de beide Patrobii als één en dezelfde figuur kunnen worden beschouwd. Ik zou willen
betogen dat het overgeleverde bronnenmateriaal in elkaar geschoven dient te worden en
dat de ere-inscriptie en de literaire traditie elk een andere levensfase van Tiberius Claudius
Patrobios beschrijven. In die constellatie zou de Olympisch kampioen in de nadagen van zijn
sportieve loopbaan in het blikveld van Nero gekomen zijn en in de laatste regeringsjaren van
de keizer een belangrijke functie aan het hof vervuld hebben, enerzijds als organisator van
spectacula en anderzijds als persoonlijke trainer.
Het sterkste argument voor een gelijkstelling van beiden is gelegen in de sportieve
aspiraties van Nero. Als hij werkelijk een gooi wilde doen naar de erekrans in Olympia, dan
was een gedegen voorbereiding noodzakelijk. In dat kader zal hij er naar gestreefd hebben
(en er als machtigste man ter aarde ongetwijfeld in geslaagd zijn) om zich te omringen met
de best mogelijke hofworstelaars. Hoewel de antieke auteurs hier geen uitspraken over
doen, ligt het voor de hand te veronderstellen dat Patrobios – in het bezit van drie
opeenvolgende Olympische titels en derhalve de sterkste atleet van zijn tijd – de ideale
kandidaat was om na zijn pensionering Nero de kneepjes van het vak te leren.
Er is een interessante parallel voorhanden. Kort nadat hij keizer geworden was,
sprak Nero de ambitie uit om zich in de muzische kunsten te bekwamen. Dat zijn plannen in
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die richting serieus waren, blijkt uit het feit dat hij Terpnus, de beroemdste citerspeler van
35
die tijd, naar Rome liet komen om door hem onderricht te worden. Suetonius beschrijft
hoe Nero gedurende de eerste fase uren achtereen naar zijn leermeester luisterde om hem
vervolgens tot diep in de nacht na te doen. Om zelf ook het gewenste niveau te bereiken
kreeg hij van Terpnus een rigoureus trainingsprogramma voorgeschreven, bestaande uit
diverse stemoefeningen en een speciaal dieet dat hem verbood vruchten en spijzen tot zich
36
te nemen die schadelijk waren voor zijn stem. Uiteindelijk voelde hij zich pas na vijf jaar
voldoende toegerust om in het openbaar op te treden. Na zijn debuut in Neapolis volgden
37
vele successen in muziekconcoursen tijdens zijn peregrinatio Achaica van 66-67 n. Chr. In
die latere periode liet hij zich volgens Cassius Dio bijstaan door een andere leermeester, de
38
prominente citerspeler Menecrates.
Uit het bovenstaande valt op te maken dat Nero niets aan het toeval overliet en
zich – in tegenstelling tot wat de antieke auteurs trachten te suggereren – op serieuze wijze
voorbereidde. Hij liet zich begeleiden door de best mogelijke trainers, werd op dezelfde
wijze als professionele zangers geschoold en trad pas publiekelijk op toen hij zichzelf daar na
langere tijd klaar voor achtte. Op vergelijkbare wijze maakte hij later ook werk van zijn
39
andere passies: wagenrennen en het pantomimespel. Het is goed voorstelbaar dat achter
zijn wens om Olympisch worstelkampioen te worden een vergelijkbare strategie schuilging.
Hoewel de bronnen hier (al dan niet bewust) geen coherent beeld van schetsen, kan tussen
de regels door wel enige informatie worden gedestilleerd die in die richting lijkt te wijzen.
Zo stelt Suetonius dat Nero zich in de laatste fase van zijn leven voortdurend
oefende in het worstelen. Zijn voorliefde voor deze sport had zich gedurende zijn lange
verblijf in de Griekse wereld – of wellicht zelfs eerder – duidelijk gemanifesteerd:
‘ … bij de sportwedstrijden die hij in heel Griekenland had bijgewoond had hij altijd in het
stadion op de grond gezeten, alsof hij een scheidsrechter was, en als paren worstelaars te ver
uit elkaar waren gegaan, bracht hij ze eigenhandig in het midden van het worstelperk
40
bijeen’.
Het heeft er alle schijn van dat Nero goed op de hoogte was van de contemporaine Griekse
atletiek en derhalve geweten moet hebben met welke concurrentie hij te maken zou krijgen
wanneer hij aan de volgende Olympische spelen mee wenste te doen. Gezien zijn leeftijd –
hij was op dat moment eind twintig – en (waarschijnlijk) een gebrek aan ervaring kan de
vraag worden gesteld of hij daadwerkelijk meende een gerede kans te maken op de
erekrans. Desalniettemin lijkt hij zijn training voor dit evenement, dat twee jaar later in 69 n.
Chr. weer zou plaatsvinden, even grondig te hebben aangepakt als de voorbereidingen op
zijn debuut als zanger en citerspeler.
Nero liet zich namelijk bijstaan door een aantal ervaren worstelaars. Hun
aanwezigheid aan het hof leidde indirect tot grote verontwaardiging toen ten tijde van een
35
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41

voedselschaarste (vermoedelijk in 68 n. Chr. ) een net aangemeerd schip uit Alexandrië niet
het vurig gewenste graan, maar een lading speciaal zand bleek aan te voeren voor de
42
keizerlijke training. Het geval wil nu dat ook Plinius de Oudere over dit voorval heeft
geschreven en wel in de volgende bewoordingen:
‘Het fijnste deel van het Nijlzand verschilt niet veel van het stof uit Puteoli, alleen wordt het
niet gebruikt als zeewering of golfbreker, maar om bij de worsteltraining het lichaam van zijn
tegenstander er onder te krijgen. In ieder geval importeerde Patrobius, vrijgelatene van
keizer Nero, het vanuit Egypte … Meer wil ik er niet over zeggen, niet meer, bij Hercules, dan
over het gebruik van deze aarde in zalf waarmee onze jonge mannen zich insmeren om de
43
kracht van hun lichaam te vergroten, maar die van hun geest vernietigen’.
Plinius maakt weliswaar geen melding van hofworstelaars, maar hij laat wel duidelijk
doorschemeren voor welke doeleinden het zand bedoeld was en aan wie de belangrijke taak
was toevertrouwd om het aan te voeren. We kunnen er gevoeglijk van uitgaan dat de
vermeende vrijgelatene niet zomaar met deze opdracht belast werd, maar kennis van zaken
gehad zal hebben. Uit Plinius’ woorden valt immers op te maken dat alleen een kenner
onderscheid kon maken tussen zand uit Egypte (geschikt) en dat uit andere contreien
(ongeschikt). Wie zou dit nu beter op zich hebben kunnen nemen dan één van Nero’s
worsteltrainers, bij voorkeur de meest prominente onder hen? Het toeval wil dat de atleet
Tiberius Claudius Patrobios een directe band had met Egypte. Hij beschikte over het
burgerrecht van Alexandrië, dat hem naar alle waarschijnlijkheid was verleend na een
44
overwinning in één van de festivals in die stad. Met een dergelijke achtergrond was hij dé
uitgelezen persoon om zijn contacten aan te wenden en het juiste type zand in Rome te
laten invoeren.
H.A. Harris heeft zich terecht afgevraagd of het voorstelbaar is dat er in deze
periode twee Patrobii als vooraanstaande worstelaars actief waren. Hij stelt mijns inziens
45
terecht dat ‘the Patrobius of the inscription must be the man mentioned by Dio and Pliny’.
Zijn uitwerking van die opvatting is echter minder overtuigend. In weerwil van wat eerder
door Stein en Moretti (zie noot 29) werd betoogd, namelijk dat slaven niet aan Griekse
festivals konden deelnemen en dat de gelijkstelling van beide figuren om die reden niet
46
mogelijk was, is hij van mening dat ‘we must revise our ideas about athletic qualifications’.
In zijn optiek kon Patrobios als slaaf wel degelijk een carrière in de Griekse atletiek
nastreven, omdat de ingangseisen voor spelen in de Romeinse tijd verruimd zouden zijn. Hij
41
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baseert zich hiervoor op een passage van Artemidorus van Daldis: ‘Wanneer een slaaf, in
welk onderdeel ook, meedingt in een heilige wedstrijd en wint en een krans krijgt, zal zijn
vrijheid door een heraut geproclameerd worden, want deze wedstrijden zijn uitsluitend voor
vrije deelnemers. Maar denk er wel aan dat dit alleen geldt bij een heilige wedstrijden, want
47
elders is het niet hetzelfde’. Los van het feit dat enige jaren geleden nogmaals overtuigend
48
is aangetoond dat slaven alleen aan bepaalde lokale wedstrijden konden deelnemen , snijdt
Harris’ argumentatie ten aanzien van Patrobios geen hout. De overwinningen die in diens
ere-inscriptie gememoreerd worden zijn nu juist allen behaald in heilige kranswedstrijden,
waarvoor een vrije geboorte noodzakelijk was.
Het probleem zou kunnen worden omzeild door een uitvlucht te bedenken. Nigel
Crowther heeft bijvoorbeeld geopperd dat zijn nauwe band met keizer Nero ervoor gezorgd
heeft dat Patrobios als vrijgelatene werd toegelaten tot de Olympische spelen en andere
festivals in de Griekse wereld. Hij stelt zich desondanks op hetzelfde standpunt als de eerder
genoemde geleerden en gelooft niet dat de hoveling en de topatleet één en dezelfde
49
persoon zijn. Naar mijn mening wordt de discussie echter op verkeerde gronden gevoerd.
In plaats van het statusoordeel van Tacitus, Suetonius en Dio als uitgangspunt te nemen en
aan de hand hiervan de ere-inscriptie van Patrobios te willen verklaren, moet er andersom
geredeneerd worden. Hoe was het mogelijk dat een burger van Antiochië en Alexandrië
door de antieke auteurs voor een keizerlijke vrijgelatene kon worden aangezien?
De oplossing ligt mijns inziens besloten in een samenloop van omstandigheden,
waarbij onwetendheid, verwarring en wellicht bewuste misinterpretatie door de antieke
auteurs een grote rol spelen. Cruciaal is hierbij de volledige naam van Patrobios, in wiens
praenomen en nomen gentile zich duidelijk de hand van keizer Claudius of Nero laat
herkennen. Een dergelijke naamgeving stemt overeen met de gangbare praktijk van de
eerste twee eeuwen van de jaartelling, waarin talrijke namen (bijvoorbeeld C. Iulius, T.
Flavius, P. Aelius, M. Aurelius) getuigenis afleggen van de imperator of de patronus die
50
verantwoordelijk was voor de verlening van het burgerrecht. Dit kon op verschillende
manieren geschieden, maar de meest prestigieuze wijze was niettemin een persoonlijke
burgerrechtverlening door de keizer, vaak vanwege speciale verdiensten. Het is aannemelijk
te veronderstellen dat het Patrobios’ sportieve prestaties waren die aan zijn status als civis
Romanus ten grondslag lagen.
Van verscheidene atleten is bekend dat zij om precies die reden tot Romeins
burger werden. De pankratiast Titus Aelius Aurelius Menander werd door Antoninus Pius
51
eigenhandig bekranst en met bijzondere eerbewijzen (ἐξαίρετοι τείμαί) overladen. Die
behelsden naast het ambt van xystarch bij een festival in Antiochië ook het Romeinse
52
burgerrecht. Een andere pankratiast, Publius Aelius Aristomachos, eveneens xystarch, viel
53
die laatste eer in het jaar 118 n. Chr. samen met zijn directe familieleden ten deel.
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Vermoedelijk moet ook een naamloos gebleven atleet uit de tijd van Septimius Severus en
54
Caracalla zijn naam en civitas te danken hebben aan zijn sportieve successen.
Het valt op dat de drie bovengenoemde atleten allen een zege in de Kapitolijnse
spelen op hun palmares hebben staan. Dit Romeinse festival werd in 86 n. Chr. door keizer
Domitianus ingesteld naar het model van de Olympische spelen. Hoewel dit niet uitdrukkelijk
is geattesteerd, lijkt het haast wel zeker dat hier aan de overwinnaars naast een krans ook
het Romeinse burgerrecht verleend werd. Het is in dit kader veelzeggend dat de vijf vroegst
geattesteerde winnaars van het festival allen het praenomen en nomen gentile van de
55
laatste Flavische keizer dragen. Van een aantal latere winnaars moet hun nomenclatuur
56
eveneens in verband gebracht worden met een zege bij de Kapitolia.
Domitianus profiteerde ten aanzien van zijn nieuwe spelen dankbaar van het
voorwerk dat door Nero meer dan een decennium eerder was verricht. Laatstgenoemde was
de eerste geweest die in Rome een terugkerend Grieks festival had georganiseerd, maar zijn
Neronia waren geen lang leven beschoren. Ze waren te zeer verbonden met de naam van de
gehate keizer, die het – tot ontzetting van de conservatieve elite – noodzakelijk vond tijdens
de tweede en laatste editie in het openbaar op te treden. Domitianus wist daardoor welke
valkuilen hij diende te omzeilen. De Kapitolijnse spelen vonden dan ook plaats ter ere van de
Romeinse oppergod Jupiter Capitolinus en de keizer zag er – ondanks aanzienlijk talent voor
57
de dichtkunst – van af om aan zijn eigen festival deel te nemen. Onder die voorwaarden
waren de Kapitolia ook voor de traditionele senatoriale elite acceptabel.
Desalniettemin voorzagen de ter ziele gegane spelen Domitianus wel van het
raamwerk voor zijn eigen festival. Hij kopieerde het wedstrijdprogramma en bouwde voor
de sportonderdelen een monumentaal stadion op het Marsveld, waar Nero eerder al een
houten constructie en een gymnasium had laten oprichten. Wellicht ontleende hij ook het
gebruik om de winnaars met het Romeinse burgerrecht te bekleden aan zijn voorganger.
Helaas zijn er geen atleten bekend die een zege in de Neronia op hun naam hebben staan.
Het is verleidelijk om Tiberius Claudius Patrobios tot één van hen te rekenen en zijn
burgerrecht op een overwinning in dit festival terug te voeren. Die suggestie wordt echter
door zijn eigen ere-inscriptie ontkracht. Dit document werd na het beëindigen van zijn
sportieve carrière opgesteld en bevat geen verwijzing naar een overwinning in Rome.
Afgaande op zijn Olympische titels van 49, 53 en 57 n. Chr. moet zijn loopbaan enige tijd
voor 60 n. Chr., het jaar waarin de Neronia voor het eerst werden gehouden, zijn afgesloten.
Patrobios moet derhalve bij een andere gelegenheid civis Romanus geworden zijn.
Het is bekend dat zowel Claudius als Nero een aantal artiesten en atleten het burgerrecht
hebben verleend. Vooral de eerstgenoemde keizer was volgens Cassius Dio zeer vrijgevig op
58
dit punt. Een uiterst succesvolle citerspeler (hij was een periodoneikes) van het eiland Kos
memoreert de keizerlijke begunstiging die hem ten deel viel, in termen die sterk doen

54

Blümel & Malay (1993) no. 5, r. 5-11. De gebruikte formulering in zijn ere-inscriptie doet sterk in die
richting denken: τειμηθὲσ ὑπὸ τῶν κυρίων ἡμῶν Αὐτοκρατόρων Λ. Σεπτιμίου Σεουήρου καὶ Μ. Αὐρ.
᾿Αντωνείνου Εὐςεβοῦσ Εῦτυχοῦσ Σεβαςτοῦ. Naar alle waarschijnlijkheid luidde zijn naam Lucius
Septimius Aurelius *…+. Cf. Lucius Septimius Aurelius Serapion (Moretti [1987] 90-91) en mijn
prosopographia no. 70.
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denken aan wat eerder over de Kapitolioneikai is opgemerkt. Diezelfde Claudius verleende
in 47 n. Chr. het burgerrecht aan een zekere Diogenes uit Antiochië, ex-atleet en
hogepriester van de atletenvereniging, en aan twee van diens collega’s. Eerder was deze eer
al te beurt gevallen aan de pankratiast en periodoneikes Tiberius Claudius Hermas en
60
Tiberius Claudius Kyros, een atleet wiens specialisatie niet duidelijk is. Vermoedelijk werd
ook de vechtsporter Tiberius Claudius Nikophon uit Milete door toedoen van Claudius
Romeins burger. Hij lijkt die nieuwe status te danken gehad te hebben aan zijn functie van
61
ἀλείπτησ Καίςαροσ, oftewel keizerlijke trainer.
Nero organiseerde in 57 n. Chr. spelen in het nieuwe amfitheater dat hij op het
Marsveld had laten optrekken. Volgens Suetonius liet hij daarbij ‘dansen uitvoeren door
jonge mensen van Griekse afkomst, aan wie hij na het optreden officieel het Romeinse
62
burgerrecht verleende’. Het is mijns inziens voorstelbaar dat Patrobios hetzelfde is
overkomen toen hij op een zeker moment deelnam aan één van Nero’s vele spectacula.
Sinds de late republiek was het in toenemende mate gebruikelijk geworden om ook Griekse
63
atleten (met name vechtsporters) tijdens het volksvermaak in Rome te laten optreden. Een
dergelijke deelname zou niet in aanmerking komen voor opname in Patrobios’
overwinningscatalogus (die immers alleen officiële Griekse festivals vermeldde), maar bracht
hem wel in het blikveld van de keizer. Absolute zekerheid valt, bij gebrek aan
bewijsmateriaal, echter niet te geven.
Toch lijkt zo’n reconstructie een verklaring te kunnen bieden voor het feit dat
Patrobios door de antieke auteurs als Neronis libertus werd betiteld. Er wordt door hen
zonder uitzondering een uitgesproken negatief beeld van de keizerlijke vrijgelatenen
geschetst. P.R.C. Weaver typeert in zijn werk over de familia Caesaris de literaire bronnen als
64
‘as a whole … prejudiced, sensational, repetitive and depressing’. Vrijgelatenen spelen in
hun werken een marginale rol en worden vooral ten tonele gevoerd als afschrikwekkend
voorbeeld in het morele discours: zij zijn hierin het toonbeeld van ondeugd, machtswellust
en seksuele aberraties. Een gedegen analyse van de kring van hovelingen valt bij hen dan
ook niet te verwachten. Dit wordt treffend geïllustreerd door de wijze waarop Tacitus de
situatie aan het hof na de zelfmoord van Nero beschrijft: ‘Nog niet ten volle drie maanden
waren er verstreken sedert de overwinning, of Vitellius’ vrijgelatene Asiaticus evenaarde
reeds een Polyclitus, een Patrobius en hoe al die voormalige hovelingen, onzaliger
65
nagedachtenis, maar mogen hebben geheten’. De antieke auteurs waren bewust niet
bijster geïnteresseerd in de specifieke achtergronden van afzonderlijke vrijgelatenen, omdat
ze hen vooral als een stereotype groep wensten te benaderen.
Daarbij moet nog worden opgemerkt dat geen van de drie primaire auteurs uit
eigen waarneming getuige is geweest van de heerschappij waarover zij zich in zulke
afkeurende bewoordingen uitlaten. Zij waren voor hun beeld van Nero aangewezen op de
geschiedwerken van anderen (Plinius Maior, Fabius Rusticus en Cluvius Rufus), die met
uitzondering van de laatstgenoemde een uiterst negatief en verdraaid beeld van de keizer
59
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schetsen. Edward Champlin heeft mijns inziens dan ook overtuigend aangetoond dat
‘Tacitus, Suetonius, and Dio can each be shown to have suppressed information that might
have placed the emperor in a more favorable light, and to have presented as fact what was
66
by no means certain’. Er is dus alle reden om aan te nemen dat in hun beschrijving van het
keizerlijke hof de werkelijkheid in enige mate geweld wordt aangedaan. Hier hoeft overigens
ten aanzien van Patrobios niet eens opzet in het spel te zijn, want er zijn een aantal factoren
aan te wijzen die bij een buitenstaander de indruk zouden hebben kunnen wekken dat hij
inderdaad een vrijgelatene was.
Op de eerste plaats houdt dit verband met de wijze waarop hem het burgerrecht
werd verleend. Patrobios werd naar alle waarschijnlijkheid om zijn sportieve verdiensten
geëerd, maar zijn nomenclatuur verschilde op het eerste gezicht niet van vrijgemaakte
slaven uit zijn tijd. Hij was een Tiberius Claudius, net als tal van anderen in Nero’s directe
omgeving. Juist omdat hij als keizerlijke trainer in de kring van hovelingen werd opgenomen,
zal het aanwezige statusonderscheid van buitenaf lang niet altijd gemaakt zijn. Zijn Griekse
naam, een element dat vaak werd aangegrepen om een slaafse afkomst te
67
veronderstellen , zal daar eveneens aan hebben bijgedragen. Daar moet aan worden
toegevoegd dat Nero zich omringde met figuren van aantoonbaar laag allooi, waaronder
toneelspelers, wagenmenners en gladiatoren. Het Romeinse volksvermaak werd
hoofdzakelijk gedomineerd door slaven en vrijgelatenen, hetgeen voor de conservatieve
elite de voornaamste reden was om er op af te geven. Dat hij een pantomimespeler als Paris
de status van vrije geboorte (ingenuus) toekende, moet de elite een doorn in het oog
geweest zijn. Voor de wet mocht hij dan geen vrijgelatene meer zijn, maar in sociaal opzicht
zou hij dat voor hen altijd blijven. In een dergelijk klimaat zou het burgerrecht van Patrobios
wellicht als een farce kunnen zijn beschouwd, een claim van een vrijgelatene die niet serieus
werd genomen.
Voor zover men zich al verdiept had in zijn achtergrond, was hij iemand die – hoe
verderfelijk – in het openbaar optrad en met zijn lichaam de kost verdiende. In een tijd
waarin de Griekse atletiek nog niet volledig in de Romeinse samenleving was ingeburgerd
(zeker niet bij het traditioneel denkende aristocratische volksdeel) werd een atleet door
velen van hen als onaanzienlijk beschouwd. Plinius Minor (Panegyricus 13.5) betreurt het
dan ook dat in zijn tijd de militaire training van rekruten soms werd verzorgd een
verachtelijke ‘Graeculus magister’. Seneca was nog uitgesprokener: ‘Ik weiger worstelen en
de studie van modder en olie in mijn curriculum van de vrije kunsten op te nemen; anders zou
ik genoodzaakt zijn om ook koks en toneelspelers daartoe te rekenen. Want wat is er in
68
vredesnaam prijzenswaardig aan die disciplines … .’
De indruk dat Patrobios een voormalige slaaf was, werd nog verder versterkt door
de werkzaamheden die hij voor de keizer verrichtte. Een vrijgelatene aan wie het Romeinse
burgerrecht was verleend, werd geacht bepaalde diensten aan zijn patroon te verlenen, de
zogenaamde operae. Deze vielen uiteen in twee categorieën: operae officiales en operae
fabriles. De laatstgenoemde taken ‘consisted in skilled labour, such as that of a physician,
69
artist or architect, or in manufacture of all kind’. Het verzorgen van worsteltraining moet in
de ogen van sommigen tot dit type dienstverlening zijn gerekend, hetgeen andermaal als
een bevestiging van Patrobios’ status als vrijgelatene kan zijn gezien. Enkele medici Augusti
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zijn op die manier ook ten onrechte als keizerlijke vrijgelatenen beschouwd. Ook het
gladiatorengevecht van 66 n. Chr. in Puteoli kan aanleiding hebben gegeven tot enige
verwarring. Was Patrobios’ rol hier een uitvloeisel van verschuldigde diensten of was hij als
ex-atleet door de keizer belast met de organisatie van volksvermaak? Het is bekend dat
71
zowel vrijgelatenen als burgers verantwoording droegen voor spelen.
Een samenloop van omstandigheden is er mijns inziens voor verantwoordelijk dat
de antieke auteurs aan Patrobios de status van vrijgemaakte slaaf hebben toegedicht, terwijl
hij dat in werkelijkheid niet was. Zijn achtergrond als topatleet was hen wellicht niet bekend
of werd bewust genegeerd om de hofkringen rond Nero van iedere verdienste te ontdoen.
Niet bekend met de exacte reden voor zijn burgerrechtverlening werd zijn nomenclatuur in
verband gebracht met de taken die hij voor de keizer uitvoerde, een type dienstverlening dat
sterk deed denken aan een status als vrijgelatene.
Patrobios kende een levenseinde dat niet paste bij een Olympisch kampioen van
zijn kaliber. In plaats van een eervolle dood als gevierd atleet werd hij werd vanwege zijn
nauwe associatie met Nero op instigatie van Galba om het leven gebracht, samen met
enkele prominente vrijgelatenen. Het was uitgerekend bij zijn grafmonument dat het
afgehakte hoofd van de kort regerende keizer werd neergelegd, als zijnde een soort van
72
gerechtigheid.
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SUMMARY
This thesis is dedicated to Greek athletes from the Roman period (31 B.C – 400 A.D), i.e. the
participants in agonistic festivals in Italy and the eastern Mediterranean. Although these
games normally existed of musical and equestrian competitions as well, I am only concerned
here with athletic events in which runners, boxers, wrestlers, pankratiasts and pentathletes
took part. While the topic of Greek athletics has been booming over the last three decades
and many athletes have received scholarly attention, its protagonists as a whole have never
been subject of a comprehensive study which takes in all the relevant epigraphic and literary
sources. By analyzing a great number of these individual testimonies I intended to shed new
and detailed light on the geographical mobility, ideology and daily life of athletes under the
Roman Empire. A starting point has been provided by a summary of two hotly debated
issues, viz. the social status of ancient athletes and the history of the athletic guild.
*
Around the middle of the second century A.D. the showpiece orator Aelius Aristides
travelled all over the Roman Empire. He studied in Athens and Smyrna and visited Egypt,
Greece and Italy. In his famous encomium on Rome he noticed the blossoming of festival
culture in his own day. He spoke of ‘an infinite number of games’ (ἀγώνων ἄπειρος ἀριθμός)
that were being celebrated all over the eastern Mediterranean. Aristides couldn’t have been
more right. Greek athletics flourished like never before under Roman rule. The first three
centuries A.D. saw a spectacular increase in the number of festivals, a phenomenon that has
so strikingly been dubbed ‘une explosion agonistique’ by the eminent French scholar Louis
Robert. The spread of Greek culture in the Hellenistic period and the blessings of the pax
Romana had greatly expanded the world of Greek athletics. Athletes now travelled over far
greater distances and were able to participate in far more festivals than their predecessors
ever could.
This expansion, however, was not without problems. The existing festival calendar
was in serious danger of becoming overcrowded. A recent study has estimated that during
every Olympiad professional athletes could choose between 300 and 500 games to
participate in. Therefore, new games had to be scheduled meticulously in order to prevent
any major overlap and to suit the athletes’ itineraries. In my opinion, this must have led to
the creation of regional agonistic circuits which all had a fixed position in the four-year
Olympic cycle. This would have taken athletes to Italy and Greece in one year, whilst
travelling to Asia Minor or even Egypt in the next. I have tried to demonstrate the existence
of this agonistic framework in the second chapter of this thesis.
Hints of such a system have since long been recognized by scholars. For instance,
the local agonistic calendar in Carian Aphrodisias was clearly designed in relation to festivals
elsewhere. When Marcus Ulpius Appuleius Eurykles, the imperial curator who had been
appointed to oversee the city’s finances, was asked to look at some of the local festivals as
well, he seems to have had this specific objective in mind. He fixed their dates in such a way
as to enable athletes to be present in time in two neighbouring cities and elsewhere in the
empire. For instance, he stated that ‘the contest from the (bequest) of Kallikrates, son of
Diotimos, will be celebrated in the coming year, in the sixth month [i.e. March], before the
departure of the synod for Rome’.
‘Rome’ meant the Capitoline games, a Greek-style festival that was inaugurated by
the emperor Domitian in 86 A.D. and that was celebrated every post-Olympic year during
the months of May and June. It was the most prominent of four new festivals in Italy and
western Greece that came into existence at the instigation of Roman imperial power.
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Emperor Augustus initiated the Aktian games at Nikopolis in September 27 B.C. in order to
commemorate his victory over Antony and Cleopatra. In 2 A.D. he promoted a similar
festival in Neapolis to a higher rank and called it the Sebastan games. Domitian’s example
was followed by Antoninus Pius, who – following the death of Hadrian – in 142 A.D.
instituted the Eusebeia in Puteoli in honor of his predecessor.
Upon close scrutiny, all these festivals are found to be held in the same second
year of an Olympiad. This is no mere coincidence, but results from the expansionist nature of
Greek athletics in the Roman period. In contrast to Classical times, athletes could now
choose between so many games and became so geographically mobile that only a regional
clustering of festivals would ensure their participation. Therefore, the Capitoline games were
deliberately scheduled in the same year as the already existing Aktian and Sebastan games,
because the athletes were in the region only once during the four-year cycle. The same goes
for the Eusebeia. All of this led to the creation of a ‘western tour’, to which the Nemean
games and the so-called Shield games of Argos also belonged.
Although the existence of this particular circuit has been noticed in the past, its
implications for the Greek festival calendar as a whole have never been fully understood.
Moreover, it has never led to a full-scale investigation of a specific type of evidence which
can be found to be particularly revealing. These are the agonistic victory catalogues,
honorific inscriptions that were put up for successful athletes in order to commemorate
their achievements. They contain detailed lists with information on the number of wins, as
well as the festivals, disciplines and age-categories in which the victories were won. These
can be arranged according to hierarchy or even geographically, but quite a few of these
documents follow a chronological order, in which all victories are listed by date. This preeminently suits them for reconstructing the sequence in which the various games were held.
Recently, a new find has confirmed the existence of the aforementioned western
tour and other regional circuits in the Roman Empire. A marble slab from Alexandria Troas
was found to contain copies of three imperial letters, which were the official response from
the emperor Hadrian to requests made by the association of theatrical performers and their
members. Of the three letters, the second one is the most instructive. It contains a detailed
account of the contemporary festival calendar, to which Hadrian had recently made several
th
changes. On this matter a meeting had taken place during the 34 edition of the Sebasta in
Neapolis (134 A.D.), at which the emperor was present in person. There he was joined by
members of the theatrical association as well as by delegates from a number of cities and
provincial assemblies, who urged him into action. Apparently, the existing configuration had
become confused and required some adjustments.
It seems likely to associate this need for a thorough revision with the spectacular
increase of festivals which was mentioned above. Hadrian himself had greatly contributed to
this upsurge by instituting many new games. For his most recent creation, the Panhellenia in
Athens, a suitable date still had to be found at the time of the meeting in Neapolis. The
emperor took the proposals and requests of those present into serious consideration before
deciding upon a new festival cycle (τάξις τῶν ἀγώνων). Afterwards, a copy of this scheme
was sent to all provinces and cities concerned, of which Alexandria Troas appears to have
been one.
The contents of this letter are particularly revealing, because it enables us to verify
or falsify many of the theories that have been proposed over the last decades regarding the
date of several competitions. By comparing the information from the new find with the data
resulting from the chronologically arranged victory catalogues, I have been able to recognize
several festival circuits and reconstruct the calendar of Greek athletics on a year to year
basis (see maps 2.5, 2.6, 2.7). In doing so, the second chapter has provided a comprehensive
framework for the interpretation of recent and future epigraphic finds, as well as for
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reassessing inscriptions that have already been published. This will enable a far better
understanding and reading of agonistic inscriptions in particular and of Greek athletics in
general.
*
Record-keeping in sports is often seen as a purely modern phenomenon, embedded in the
insatiable quest for progress in our current industrialized society and the Olympic motto of
citius, altius, fortius. The ancient world has, undeservingly, for a long time been denied such
notions. Although in Greek nor Latin there existed an equivalent for the word ‘record’, the
Graeco-Roman world nevertheless took great care in recording ‘unsurpassed but presumably
surpassable achievements’ in sports. They functioned in much the same way as today, with
only one major difference. Contrary to modern athletics the ancients were not interested in
expressing sport results in time and/or distance. For them, it was of no importance whether
the last Olympic champion had run faster or thrown the discus further than their
predecessors had done four or more years earlier. First of all, such a meticulous calculation
in numbers would have been impossible because of the technical limitations of the time.
More importantly, since the linear measure of the foot varied from city to city and over time
(as did the weight of, for instance, the diskos), the length of the stadium also differed.
Therefore, track records didn’t exist as such.
Greek athletics, however, did share a similar concept of keeping, setting and
breaking records with its modern counterpart, namely by memorizing who had been the first
or fastest (of all times, since athlete X or Y) to have won a specific victory or distinction.
During the Roman Empire these played an important part in the ways athletes shaped their
careers. In chapter three I have tried to show that they were not only in competition with
their contemporaries, but also vied for eternal glory with their predecessors from the near
or distant past. The testimonies of previous champions were omnipresent in the agonistic
landscape, as their statues and honorary inscriptions adorned the gymnasia, stadiums and
sanctuaries all over the Greek world. By consulting local archives athletes knew exactly
which extraordinary results had been achieved during the ages and what was required in
order to be commemorated as an unrivalled athlete.
With the passing of the centuries, however, it became progressively difficult to
distinguish oneself from what had been done before. Athletes from the Roman period
experienced the downside of standing in a long and venerable tradition that stretched back
to the year 776 B.C. More than seven hundred years of Olympic games (and others) had
produced countless exceptional records, which in the first centuries A.D. proved hard to
equal or more often even impossible to surpass. This led to a change in epigraphic
conventions. Instead of recalling only their most memorable victories, as previously had
been usage, athletes now resorted to enumerating all of their achievements in stone. In my
opinion this was the direct result of the difficulties that athletes (and musicians, for that
matter) were experiencing in earning their places in athletic history. Among other things,
this included mentioning the number of prize festivals in which they had won, as well as
summing up the honorary citizenships that were bestowed upon them by the grateful cities
in whose festivals they participated.
But even with these extended means of commemoration only the most
exceptional athletes managed to distinguish themselves in a satisfactorily matter. They
were, for instance, talented enough to outdo a triple victor in the Pythian games from the
Classical or Hellenistic period by winning them four times in a row, thereby becoming ‘the
first and only athlete of all times’ to have done so. For others, there only remained the
possibility of ‘recycling’ existing records on a regional or even local scale. Unable to claim to
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have been first to have won a certain festival, they derived pride from being ‘the first of the
Ionians’ or ‘the first Milesian’ with a specific victory. Some relief was provided by the
aforementioned ‘agonistic explosion’, as this temporarily opened new ways for athletes to
claim a significant ‘πρῶτος-Erfolg’.
Another development in the Roman period was the spectacular increase of
agonistic titles, concise terms that summarized an athlete’s accomplishments and that are to
be found in the heading of many honorary inscriptions. These corresponded to specific
victories and achievements in one or multiple games and provided contemporaries with a
clear indication on someone’s athletic merits. For instance, a victor in the Kapitolia of Rome
was entitled to style himself a Kapitolioneikes, whilst an athlete who had remained unbeaten
during his entire career acquired the right to be called ἄλειπτος. Chapter three has
attempted to show the exact meaning and range of all these individual titles.
None of the athletic titles has so vehemently been debated by scholars as that of
periodoneikes, or winner of the so-called periodos. There has been a general consensus
among (sport)historians and classicists that the ancient Grand Slam circuit expanded at some
point in the imperial period and came to exist of seven or eight festivals. In my opinion, the
original periodos (ἀρχαία περίοδος) never underwent any changes and in Roman times, just
like before, composed of the Olympic, Pythian, Nemean and Isthmian games. It was winning
these four festivals that in the first centuries AD still qualified an athlete for the title of
periodoneikes. The introduction of new festivals in Rome, Puteoli, Neapolis en Nikopolis did,
however, have an impact on the agonistic vocabulary. From the mid-second century
onwards the Kapitolia, Eusebeia, Sebasta and Aktia constituted a new, ‘Roman-style’
periodos. Athletes who managed to win in both these circuits were hailed as periodoneikes
teleios, or winner of the complete periodos.
*
The fourth chapter has tried to provide a clear picture of what is was like to be a Greek
athlete in the Roman Empire, by focusing on several aspects regarding their daily lives. First
of all, some light was shed on the build-up and duration of their careers. Most athletes,
being from aristocratic stock, started participating in Greek athletics as part of their military
education and training in the local gymnasion. Competitions in their native cities could act as
a springboard for a professional career, as talented youngsters discovered that they were
sufficiently trained and skilled to compete at a higher level. Afterwards, the initial steps in
the wider world of Greek athletics were generally carefully planned. An athlete would at first
try his luck in local and/or regional festivals, gaining enough experience (and, in case of less
noble birth, wealth) before registering for the great festivals of Italy, Greece and Asia Minor.
Several examples of such career planning can be discerned in the epigraphic sources and
have been treated in some detail.
Around the age of eighteen a significant decision had to be made: whether to
continue within the world of Greek athletics (and to embark on a truly professional career in
the men’s category) or to withdraw from sports in favor of a political and/or military career.
Numerically, very few young athletes appear to have chosen the first option. Those who did
generally enjoyed a total of between five and fifteen years touring the festival circuit.
Competitors over thirty will have been a rarity. During these years a significant amount of
money could be made. Besides substantial earnings from so-called prize games (which could
amount to 6000 denarii for a single win) successful athletes were entitled to monthly
pensions from their native cities and could claim hefty participation fees. Other honors
included being conferred honorary citizenship and admittance into the bouleutic class of
cities organizing festivals. Foremost among these was the gift of Roman citizenship
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(῾Ρωμαίων πολιτεία), which was generally awarded to victors in the Capitoline games in
Rome.
Athletes owed a great deal to their trainers, who not only physically and mentally
prepared them for competitions but also accompanied them on their numerous journeys
abroad. Despite the fact that their presence is only infrequently attested, they unmistakably
received great gratitude from their pupils. This can, for instance, be seen from the several
instances in which trainers get an honourable mention on the inscriptions which were
erected for and by athletes. Besides coaches another important role in the life of athletes
would have been played by doctors, whose dealings with them would have been frequent.
Greek athletics, and especially the heavy events, were notoriously brutal and could
sometimes result in serious injury. Considering the underdeveloped medical profession of
the Roman period and the near complete absence of rules and protective gear in the combat
sports, this meant that many athletes will have experienced the harmful effects of their
participation in festivals. Disablement or even death will have occurred often.
Athletes used all means in order to achieve victory and to overcome their
opponents. Foul play, intimidation and dirty tricks were not at all eschewed. Both the
epigraphic and literary sources contain many instances of such immoral behaviour. It was,
for instance, this atmosphere of intrigue and envy that brought an end to the successful
career of the Alexandrian pankratiast Marcus Aurelius Asklepiades. He could, in his own
words, no longer cope with the ‘dangers and jealousies which were gathering around’ him.
Undoubtedly, his disgruntled adversaries had violently tried to stop him from competing any
longer. Paradoxically, the same sources can be used to shed quite a different light on the
understanding between athletes. Despite the fact that competition was fierce during the
actual games, a high degree of corps d’esprit can nevertheless be discerned outside the
stadium. Athletes were more than just rivals, as they must have been travelling companions,
colleagues and sometimes even longtime friends. Nowhere better does this solidarity
express itself than in the consolation decrees that were issued by the athletic guild at the
untimely death of one of its members. Within the athletic profession, therefore, ties of
friendship co-existed with mutual feelings of envy and even hatred.
*
Finally, chapter five offers a prosopographia athletarum, consisting of the short biographies
of some 160 athletes from the Roman period. In these notes, I have tried to piece together
all the relevant evidence regarding specific individuals and to provide a plausible
reconstruction of the careers.
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