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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. 
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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. 

  




