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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 

streed te midden van drie volkeren, in Italië, in Griekenland en in Klein-Azië.’
1
 

(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 

burgerrecht had.’
2
 

(I.Anazarbos 25, r. 1, 14-17, 3
e
 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. 
Toerisme en pelgrimage brachten velen van hen ook tot in de Nijl-delta en de Levant.

3
 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel van de overgeleverde antieke 
reisbeschrijvingen uit de keizertijd stammen.

4
 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 
late republiek en keizertijd nog altijd welig.

5
  

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 
simpelweg geen andere weg was.

6
 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 
prijsspelen van de steden Caesarea Mazaka, Iconium en Antiochië.

7
 

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 
betoog vervolgens alleen de toeschouwers.

8
 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 
vaak en langdurig op reis zal zijn gegaan.

9
 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 
sprak over ‘zij die hun gehele leven in den vreemde doorbrengen’.

10
  

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. 
6 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. 
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Tabel 2.1 – De herkomst van winnaars van de Kapitolijnse Spelen in Rome (86 n. Chr. – 300 
n. Chr.)

11
 

 
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 
n. Chr.)

12
 

 
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     Alexandrië   2 

Kos   1  Africa    2 

Cyprus   1   

 

                                                 
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). 
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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 
andere steden waarvan de namen verloren zijn gegaan.

13
 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 
acht Alexandrijnen (zie kaart 2.1).

14
 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, 
Smyrna, Adramyttion) en Egypte (Alexandrië).

15
 

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 Grieks-
Romeinse 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, 
Griekenland, Klein-Azië en in de Levant (zie kaarten 2.2a-c).

16
 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 
verlegde hij zijn werkterrein echter om onduidelijke redenen

17
 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). 
14 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) 
en in Italië (Tarentum).

18
 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 
één of meerdere keren wist te zegevieren.

19
  

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. 

 
 
 
 

                                                 
18 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 
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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 
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Kaart 2.2c - De overwinningen van Eirenaios, Menandros en Archibios in Italië en 
Griekenland 
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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 
auteurs valt niet of nauwelijks iets te lezen over hun rondreizen.

20
  

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 
en de beperkingen die aan het scheepvaartverkeer verbonden waren.

21
 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. 

Landtransport (te voet, per kar of wagen) kende een aantal pluspunten.
22

 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 
geselecteerde uitspanningen (een uitvloeisel van de officiele cursus publicus

23
) en een 

gevarieerd aanbod aan herbergen en andere vormen van accomodatie.
24

  
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 
overgeleverd.

25
 Het grootste minpunt van landtransport was echter het beperkte reistempo. 

Dagelijks kon per wagen tussen de vijftien en zestig kilometer worden afgelegd
26

, 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 
verbeelding.

27
 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 
schip van Alexandrië naar Ephese of van Byzantium naar Rhodos kon brengen.

28
 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.11-
13: 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 
aantal dateerbare scheepswrakken uit deze periode.

29
 

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 
handeling

30
 

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 

                                                 
29 Zie Parker (1992). 
30 De hier geciteerde festivals komen numeriek gezien het meest voor op de agonistische ere-inscripties. 
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overtocht te regelen.
31

 In dat geval moest een zeereis in etappes worden afgelegd, waarbij 
op meerdere schepen een deel van het traject werd meegevaren.

32
 

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 
voorschriften).

33
 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 
informeerde, al rondlopend, wie naar Athene zou varen’.

34
 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 
(navicularii) en handelaren (negotiantes) hun kantoren hadden.

35
 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 
noodzakelijk om zich dertig dagen voor aanvang te melden bij de juryleden.

36
 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 
verstrijken van de inschrijvingstermijn aankwam.

37
 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 
verlate aankomst mee te delen. Geldige excuses zijn ziekte, piraterij of schipbreuk’.

38
 

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 
crisis stak het verschijnsel steeds weer de kop op.

39
 Incidenteel kregen ook atleten hiermee 

te maken, zoals de Olympisch bokskampioen Atyanas die kort na zijn overwinning in 72 v. 
Chr. werd gedood door piraten.

40
 

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 
Pamphylische Golf).

41
 

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 
een behouden vaart.

42
 Ook atleten en bestuursleden van de vereniging namen hier hun 

toevlucht toe, getuige een stèle die is gevonden in de buurt van Kassope.
43

 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 
inderdaad heeft bekleed.

44
 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 
het land’.

45
 

 
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 

 

                                                 
45 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 
dat er ondanks instabiele weersomstandigheden toch schepen in de vaart kwamen.

46
 

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. 

 
 
 
 
 

                                                 
46 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 
loopbaan ook nog enige tijd als wedstrijdofficial actief was.

47
 Hij werd bijgezet in het 

familiegraf in Hermoupolis Magna, hoewel hij zijn vaderstad gedurende zijn carrière niet veel 
gezien zal hebben.

48
 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 
vergezelde op mijn reizen in den vreemde en die zich moeite deed voor mijn carrière’.

49
 

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 
naamloos gebleven atleet, eveneens afkomstig uit Hermoupolis.

50
 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 
beroepsgroepen van de keizertijd.

51
 Zelfs de mindere goden, wier actieradius hoofdzakelijk 

                                                 
47 Bernand (1991). Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 79. 
48 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, 
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beperkt bleef tot de eigen provincie of regio, konden bogen op een grotere geografische 
mobiliteit dan menigeen in hun directe omgeving.

52
 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 
vanaf hun twaalfde levensjaar toelieten.

53
 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 
liefst twintig overwinningen, waaronder in de Pythische spelen in Delphi.

54
 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 
verslaan en zelfs te winnen bij de jongelingen en de mannen.

55
 

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 
explosion agonistique’.

56
 Niet voor niets spreekt Aelius Aristides rond het midden van de 

tweede eeuw n. Chr. van een ‘oneindige serie wedstrijden’ (ἀγώνων ἄπειροσ ἀρικμόσ).
57

 
Werd hun aantal enkele decennia geleden nog geschat op maximaal 300

58
, recentelijk is 

uitgerekend dat er tijdens de eerste drie eeuwen van onze jaartelling iedere vier jaar tussen 
de 400 en 500 festivals georganiseerd werden.

59
 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 
bestaande festivals.

60
 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’.
61

 Lokale producenten zagen tijdens 
spelen de vraag naar hun producten aantrekken, terwijl handelaren, handwerkslieden, 
entertainers en andere beroepsgroepen van heinde en verre toestroomden.

62
 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 
uitvoerrechten werden opgeschort.

63
 

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 
geldprijzen uitgeloofd en soms zelfs startgelden betaald.

64
 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 
naar gebied trokken.

65
 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 

                                                 
61 Dio Chrysostomos, Orationes 35.16: ὅπου γὰρ ἂν πλεῖςτοσ ὄχλοσ ἀνκρώπων ξυνίῃ, πλεῖςτον ἀργύριον 
ἐξ ἀνάγκθσ ἐκεῖ γίγνεται. 
62 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.’
66

 Philippos Glykon was 
naar eigen zeggen ‘winnaar van heilige kransspelen in Klein-Azië, Italië en Griekenland.’

67
 

Marcus Aurelius Asklepiades, bijgenaamd ‘Hermodoros’, ging er prat op te hebben 
gestreden ‘te midden van drie volkeren, in Italië, Griekenland en Klein-Azië.’

68
 Marcus 

Aurelius Ptolemaios won ten slotte ‘veel geldspelen in Klein-Azië Asia en Griekenland.’
69

 
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 
pas aan het einde van de Romeinse republiek echt ingeburgerd.

70
  

 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 
Aktische Spelen.

71
 Over het stichtingsjaar bestaan nog steeds veel misvattingen, hoewel 

Barbara Tidman in mijn optiek al meer dan een halve eeuw geleden overtuigend heeft 
aangetoond dat het festival in 27 v. Chr. voor het eerst werd gehouden.

72
 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. 
67 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 Apollo-
heiligdom 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 
en werden eeuwenlang tot de meest prestigieuze sportfestivals gerekend.

73
 

In 2 n. Chr. besloot Augustus tot de opwaardering van een lokaal festival in 
Neapolis.

74
 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 
dit festival direct een vooraanstaande positie op de Griekse wedstrijdladder.

75
 Strabo merkt 

bewonderend op dat deze spelen zonder problemen ‘kunnen wedijveren met het beste dat 
Hellas op dit gebied te bieden heeft.’

76
 

 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 
organisatie voorgeschreven trainingsprogramma te volgen.

77
 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 
waren ingesteld.’

78
 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 
grijze stof neergedaald, omdat de strijd om de kransen zich verplaatst had naar Ambracia’.

79
 

                                                 
73 Sarikakis (1965), Rieks (1970), Lämmer (1986-1987), Caldelli (1993) 24-28. 
74 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 
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Statius had in de zomer van 90 n. Chr. als dichter deelgenomen aan de Sebasta in Neapolis.
80

 
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 
ten tijde van het feest voor Hecate, oftewel 13 augustus.

81
 Het is waarschijnlijk dat de 

betreffende picknick tijdens het bezoek aan Surrentum geplaatst moet worden, maar 
absolute zekerheid valt niet te geven.

82
 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 
Nikopolis (ad Ambracias conversa gymnade frondes).

83
 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 
uiteindelijk via Kephalonia de haven Komaros van Nikopolis te bereiken.

84
 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 
moeten worden gehouden.

85
 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
86

 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 
Kapitolijnse spelen gehouden.

87
 Over het jaartal van de eerste editie bestaat geen enkele 

twijfel, ondanks het feit dat de contemporaine bronnen op dit punt geen uitsluitsel geven.
88

 
Bronnenmateriaal uit later tijden bevestigt echter dat de Kapitolia in 86 n. Chr. voor het 
eerst zijn gehouden.

89
 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) 

[gy]mnicum consummatum.
90

 

 

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 
gespeculeerd worden.

91
 

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 

                                                 
86 Tamm (1970). 
87 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.
92

 Het festival vond voor het eerst plaats in het jaar 142 n. Chr., getuige 
een inscriptie die gevonden is in Salerno: 
 

  Imp · caesari 

  divi · Hadriani · fil 

  divi · Traiani 

  Parthici · nepoti 

 5 divi · Nervae · pronep 

  T · Aelio · Hadriano 

  Antonino · aug · pio 

  pontif · max · trib · pot · V 

       imp · II · cos III · P · P 

 10 constitutori · sacri 

  certaminis · iselastici 

  socii · lictores · populares 

  denuntiatores · puteolani.
93

 
 
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 
worden gemaakt.

94
 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 
de Kapitolia, Sebasta en Aktia  een viering voorschreef.

95
 De Eusebeia voegden zich direct 

vanaf hun ontstaan bij dit rijtje, waardoor er halverwege de tweede eeuw n. Chr. maar liefst 
drie prestigieuze Griekse sportfestivals op Italische bodem werden georganiseerd.

96
 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

97
 

 
Aktia   Nikopolis   september 
 

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: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
97 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· ἀγενεί- 

5 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+- 

  νεια *ἐ+ν ᾽Ακιν*αισ - - - - - - - - - - - - - - - -]
98

 

                                                 
98 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 Klein-
Aziatisch 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. 

Afb. 2.1 – De ere-inscriptie voor Titus Aelius Aurelius Heras, met latere toevoeging 
van de Sebasta in Neapolis 
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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 
de ἀγένειοι deel te nemen, vermoedelijk tussen het 16

e
 en 18

e
 levensjaar

99
, 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 
δ*όλι+χον, ῎Α*κ+τια ἀνδρῶν δόλιχον.

100
 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 
ἐν Νεικοπόλει κατὰ τὸ ἑξῆσ βʹ.

101
 

Voorafgaand aan 142 n. Chr. (het stichtingsjaar van de Eusebeia) komt in ere-
inscripties de opeenvolging Kapitolia – Sebasta – Aktia menigmaal voor, onder meer bij de 
bokser Marcus Iustius Marcianus Rufus (Ῥϊμθν Καπετϊλια *τρὶσ ?+ κατὰ τὸ ἑξῆσ, Νζαν πόλιν 
ε´, Ἄκτια β´)

102
 en bij een anonymous (νεικήςαντα Ῥώμθν, Νέαν πόλιν, Ἄκτια).

103
 Een 

grafstèle, gevonden nabij de Isthmus van Korinthe, bevat de overwinningskransen van een 
verder onbekende atleet. Hij won Καπιτώλεια ἐν ῾Ρώμῃ, Νέαν πόλιν, Ἄκτια.

104
 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 
winnen: νεικιςασ … κατὰ τὸ ἑξῆσ Καπετώλεια ἐν ῾Ρώμῃ, εβαςτὰ ἐν Νζᾳ πόλει, ῎Ακτια.

105
 

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. 
100 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. 15-
17, 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. 
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van deze overwinningen geschiedt in alle bekende gevallen in dezelfde volgorde als in 
bovenstaande inscripties.

106
 

 
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 
aangegrepen om Griekse atleten naar de rijkshoofdstad te halen.

107
 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.
 108

 

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, 
Nemea) tweemaal gewonnen. Vervolgens worden de overige zeges per regio opgesomd.

109
 

In Italië wist hij zes keer een wedstrijd te winnen, waaronder een dubbelslag in zowel de 

                                                 
106 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.
110

 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 
patroon valt waar te nemen: Kapitolia – Antoninia Pythia – Eusebeia – Sebasta.

111
 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 
status zeker onderdeed voor met name de hoog aangeschreven Sebasta.

112
 

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 
daarom plaats hebben gehad in 219/20 n. Chr.

113
  

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 
als de Kapitolia, Eusebeia en Sebasta.

114
 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.: 
 

                                                 
110 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 
ingesteld, bevestigd en uitgebreid had, trok hij op tegen de Perzen.

115
 

 
Een andere vierde-eeuwse bron maakt duidelijk dat met het door Aurelius Victor genoemde 
certamen het bovengenoemde festival van Gordianus III wordt bedoeld.

116
 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 
n. Chr. geplaatst.

117
 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 
overwinning schenken.

118
 

 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 
tijdstip waarop het leger volgens een inscriptie al op weg was naar het oosten.

119
 Kort 

daarvoor, op 7 juni, werd de dies imperii van Gordianus III gevierd, hetgeen naar alle 
waarschijnlijkheid aanleiding geweest moet zijn voor grote festiviteiten.

120
  

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´, 
᾽Ακθνᾶσ Προμάχου ἐν Ῥϊμῃ δ´, Εὑςζβεια ἐν Ποτιόλοισ, εβαςτὰ ἐν Νζᾳ πόλει.

121
 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 

                                                 
115 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 
Νεικοπόλει.

122
 Afgaande op het overgeleverde bronnenmateriaal bleef de agon Minervae 

ten minste tot in het eerste kwart van de vierde eeuw n. Chr. bestaan.
123

 
 
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 
zonnegod, de agon Solis.

124
 Deze spelen bleven niet tot één viering beperkt, want ze werden 

nog onder keizer Julianus (360-363 n. Chr.) gevierd.
125

 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 
demonstratiewedstrijden

126
, 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 
noemer epin(e)ikia.

127
 Dit waren ἀγῶνεσ ἱεροί (heilige spelen) met een (hoofdzakelijk) 

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 
de aard nog altijd niet geheel duidelijk is.

128
 

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 
Rome’.

129
 Naast de Kapitolijnse spelen won hij eveneens bij niet nader genoemde 

                                                 
122 Moretti (1953) no. 90, r. 13-18. Cf. IvO 243, r. 10-11. 
123 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. 
129 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. 
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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 
werd in 131/2 n. Chr. door Hadrianus ingesteld.

130
 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. 
(na het einde van de oorlog tegen de Marcomanni).

131
 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 
van de Italische tour schreef alleen in het jaar 166 n. Chr. een viering voor.

132
 

 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 
overwinning op 12 oktober.

133
 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 
werden georganiseerd.

134
 

 
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 
een succesvolle αὐλθτισ, melding van een overwinning bij de ᾽Ελευς*ίνι+α ἐν Σαράντῳ.

135
 

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 
Hadrianus’ stimulering van de Griekse cultuur.

136
 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 
hardlopen in Patras, het boksen in Tarentum’.

137
 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 
Sebasta. Les concours des Capitolia attirait les athlètes en foule’.

138
 

 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 
afgebeeld.

139
 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.
140

 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 
uit Keramos.

141
 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 
de dolichos wist te winnen.

142
 Jean-Yves Strasser heeft de tekst op een aantal punten 

aangevuld en stelt de volgende lezing voor: 
 

  *….. ἐν+όπλιο*ν, ..+ 

 2 *…δία+υλον, ἐν Κο*ρίν+- 

  *κῳ ?ςτ+άδιον δίαυλον, 

 4 [ἐν Μιλ+ιτῳ ςτάδιον, 

  *……+ ςτάδιον δία*υ+- 

 6 *λον, ἐν υρ+ακοφςῃ ςτ*ά+ 

  *διον, ἐν ᾿Απο+λλωνίᾳ δί- 

 8 *αυλον, ἐν ᾿Ε+φζςῳ κοινὸν 

  *τῆσ ᾿Αςίασ+ ςτ*άδιον+.
143

 

 

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 
steden in nagenoeg dezelfde periode plaatsvonden.

144
 

 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 west-
Griekenland zou afreizen.

145
 Apollonia en Syracuse, in de eerste eeuwen van onze jaartelling 

                                                 
140 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
146

, 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 
ὑπάτοισ.

147
 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
148

 

De zomerdatum van de Nemeïsche spelen is voor de klassieke en hellenistische periode zeer 
uitvoerig geattesteerd.

149
 Op basis daarvan heeft een aantal geleerden in het verleden 

betoogd dat de door Eirenaios genoemde ‘winterspelen’ uit de derde eeuw n. Chr. geen 
enkel verband konden houden met de traditionele Nemea.

150
 

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 
gewapende mannen toegevoegd  aan het festival van de winter-Nemea’.

151
 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
152

, hetgeen onlangs door 
archeologisch onderzoek is bevestigd.

153
  

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 
in een zomer- en een wintereditie.

154
 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 
terug aan de Argiven voor het festival van de winter-Nemea’.

155
 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 
achtereenvolgens overwinningen in Rome, Neapolis en Argos.

156
 Dezelfde cyclus valt waar te 

nemen in het eredocument van Demostratos Damas.
157

 In een andere inscriptie worden 
zeges bij de jongelingen in Rome, Neapolis en Nikopolis gevolgd door een vermelding van de 
Nemea (ἐν ῎Αργει ἀγενείων Νζμεια).

158
 

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 
Aspis/Schild van Argos (eerste-derde eeuw n. Chr.).

 159
 Hoewel de Aspis, zoals ze hier verder 

                                                 
152 Kyle (2007) 143-149 biedt een handzaam overzicht van de geschiedenis van de Nemeïsche Spelen. 
153 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 
hetzelfde stadion plaats.

160
 Daarnaast was een en dezelfde official verantwoordelijk voor de 

organisatie van beide festivals. Meerdere inscripties maken melding van een ἀγωνοκζτθσ 
῾Ηραίων καὶ Νεμζων.

161
 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 
‘keerde terug naar Argos, want het tijdstip van de Nemeïsche spelen naderde’.

162
  

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 
van de Nemeïsche spelen.

163
 Een eveneens naamloos gebleven atleet won na elkaar de 

stadionloop in de Schild-spelen (Aspis) en de Nemea in Argos.
164

 Marcus Aurelius Antonius 
Lucius won een onbekend onderdeel in ‘Argos en bij de Nemea’.

165
 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 
van de Nemeïsche spelen.

166
 Het festival wordt in veel teksten namelijk tot dezelfde cyclus 

als de winter-Nemea gerekend. Marcus Aurelius Abas won bijvoorbeeld achtereenvolgens de 
Kapitolia, Eusebeia, Sebasta en τὴν  ἐξ ῎Αργουσ ἀςπίδα.

167
 Marcus Aurelius Ptolemaios won 

de drie Italische wedstrijden, gevolgd door de Aktia en de Aspis.
168

 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.
169

 De bokser Photion won ten slotte bij 
de mannen in Puteoli en Neapolis en daarna τὴν  ἐξ ῎Αργουσ ἀςπίδα.

170
 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: 

 

Γ(άϊοσ) Ἀντ(ωνεῖνοσ) επτίμιοσ Πόπλιοσ 

Περγαμθνὸσ καὶ μυρναῖοσ καὶ Ἀκθναῖοσ 

καὶ φέςιοσ κικαρῳδὸσ μόνοσ καὶ 

4 πρῶτοσ τῶν ἀπ’ αἰῶνοσ νεικήςασ 

τοὺσ ὑπογεγραμμένουσ ἀγῶνασ· 

μύρναν λύμπια τῇ ϛιʹ, Ἁδριάνια, 

Ῥώ̣μθν βʹ, Ποτιόλουσ βʹ, Νέαν πό- 

8 λιν γʹ, Ἄκτια βʹ, τὴν ἐξ Ἄργουσ ἀς- 

πίδα, Νέμεα γʹ, πάντασ κακ’ ἑξῆσ.
171

 

‘G(aius) Ant(oninus) Septimius Publius, burger van Pergamon, Smyrna, Athene en Ephese, 
heeft als eerste en enige citerspeler ooit de volgende wedstrijden gewonnen: de 16

e
 

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 post-
Olympisch 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 
wisselwerking tussen steden, verenigingen en keizerlijke overheid op dit punt.

172
 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 
de tijd tussen de Barbilleia in Ephese en de Koina Asias.’

173
 

                                                 
172 Reynolds (1982) nos. 57, 58, 62, Roueché (1993) nos. 50-51, met uitgebreid commentaar. 
173 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 
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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 
Aziatische steden.

174
 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 
maand, vòòr het vertrek van de deelnemers naar Rome’.

175
 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 
februari en 24 maart

176
 – te organiseren, werd potentiële deelnemers de gelegenheid 

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 
voorgeschreven, omdat de deelnemers daarna moeten vertrekken naar Herakleia’.

177
 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 februari-
maart 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 
Nikerateia in Tra[?lleis]’.

178
 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 
Romeinse colonia in het huidige west-Turkije.

179
 De inscriptie werd aangetroffen in wat ooit 

het politieke centrum van de antieke stad is geweest en moet naar alle waarschijnlijkheid op 
een prominente plaats in een zuilengalerij zijn opgesteld.

180
 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 
aangelegenheid gezanten aanwezig waren’.

181
 

 
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, 

                                                 
178 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
ste

 editie van de Sebasta.
182

 
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 
zijn heerschappij een groot aantal nieuwe spelen was ingesteld.

183
 Voor zijn meest recente 

creatie, de Panhellenia in Athene, moest bovendien ten tijde van het treffen in Neapolis nog 
een geschikte datum worden gevonden.

184
  

Klaarblijkelijk was de kalender door dit alles onoverzichtelijk en onwerkbaar 
geworden, hetgeen voor alle betrokken partijen reden was om bijeen te komen en een 
nieuwe regeling tot stand te brengen.

185
 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 
Heraia en de Nemeia, van 1 november tot 1 januari’.

186
 

                                                 
182 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) 339-
345. Voor het Panhellenion, waarvan deze spelen een uitvloeisel waren, zie Spawforth & Walker (1985), 
Jones (1996), Spawforth (1999) en meest recentelijk Romeo (2002) 21-40. 
185 Cf. mijn opmerkingen over de verschuiving van de datum van de beide spelen in Argos. 
186 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 
de overtocht van Athene naar Tarentum gemaakt moest worden.

187
 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 
maand konden uitstrekken.

188
 

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 
Carthago.

189
 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 
doorgebracht

190
, 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 
Panhellenia en op de Panhellenia de Olympische Spelen’.

191
 

 
Het eerste kalenderjaar van een Olympische cyclus zag er derhalve schematisch als volgt uit: 
 

Festival   Plaats   Datum (bij benadering)
192

 

Hadrianeia  Smyrna   4 januari 

                                                 
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 
achtereenvolgens de Panhellenia, Olympia, Isthmia, Hadrianeia en in Rome’.

193
 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 
Rome.

194
 
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 
sommige van de atleten uit minachting voor de wedstrijd Athene voorbij zijn gevaren’.

195
 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 
laten liggen.

196
 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 ere-
inscriptie geplaatst. Het document wordt besloten met een toevoeging: α´ ῾Αδριάνεια ἐν 
Ζμφρνῃ καὶ ἐν ᾽Εφζςῳ καὶ τὰ πρϊτωσ Πανελλινια ἀχκζντα ἐν ᾿Ακιναισ πρῶτοσ κθρφκων.

197
 

Volgens Michael Wörrle is Artemas na zijn overwinning in de Olympische spelen wél naar 

                                                 
193 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 
geschiedenis behoorde.

198
 

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 
wordt weerspiegeld in het eredocument van een naamloos gebleven pentathleet.

199
 De 

opeenvolging Isthmia – Eleusinia (Athene) kan worden herkend in twee inscripties die ten 
tijde van Augustus in respectievelijk Milete en Kos werden opgesteld.

200
 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 
Ἀκήναισ, λευςείνια ἐν Ἀκήν*αισ+.

201
 Uit deze passage wordt duidelijk dat Asklepiades na 

zijn lokale triomf Olympia aandeed en vervolgens naar Athene en Eleusis ging.
202

 Hoewel de 

                                                 
198 Wörrle (1992) 342. Hij volgt daarin het eerdere standpunt van Graindor (1934) 52-54. 
199 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. 
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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 
β´ en direct daarna ᾿Ελευς*ίνι+α ἐν Σαράντῳ (januari van het post-Olympische jaar).

203
 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 
jaar), en ῾Ρϊ*μθν+ (d.w.z. Kapitolia, de eerste grote wedstrijd in het post-Olympische jaar).

204
 

Al eerder had Herbert Engelmann betoogd dat de beide Ephesische festivals in 129 n. Chr. 
samenvielen, hetgeen nu wordt bevestigd door de nieuwe vondst.

205
 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: 

 

[— κατ+ὰ τὸ ἑξῆσ· Ῥόδον 

Ἁλεῖα παίδων, ἀνδρῶν· 

ἐν φέςῳ παίδων λύμπια· 

4 ἐ[ν] φέςῳ παίδων Βαλβίλλθα· 

Ἀκήνασ παίδων Πανελλήνια· 

ἐν Σράλλεςιν παίδων, ἀνδρῶν 

λύμπια· Ῥώμθν Καπιτώλια 

8 ἀγενείων·  Νέαν πόλιν εβαςτὰ 

ἀγενείων· ἐν Νεικοπόλει ἀγενείων 

Ἄκτια· ἐν Ἄργει ἀγενείων Νέμεια· 

                                                 
203 Blümel & Malay (1993) 131-133, no. 4 (= SEG 43.731), r. 18-21. 
204 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. 
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ἐν φέςῳ ἀγενείων Ἀρτεμείςια· 

12 ἐν Ἱεραπόλει ἀγενείων Ἀπολλών[ια·] 

ἐποίθςα δὲ καὶ λύμπια τὰ ἐν Πείςῃ ἱερά· 

ἐν Λαδικείᾳ ἀνδρῶν Δεῖα· ἐν άρδεςιν 

ἀνδρῶν Χρυςάνκινα· Ζμύρναν 

16 κατὰ τὸ ἑξῆσ λύμπια, τὰ τῆσ ςυνόδου, 

Ἀδριανὰ Ολύμπια ἀνδρῶν πυγμήν· 

τὸ δεύτερον ἀν<δρ>ῶν ἐν Πείςῃ 

ἐτειμήκθν ἀνδριάντι καὶ βουλῇ.
206

 

 

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 
elementen ontbreken in het geheel.

207
 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 
Athene en de Olympia in Tralleis.

208
 De opeenvolging Olympia – Balbilleia – Panhellenia 

geschiedt op exact dezelfde wijze als in de tekst van Hadrianus.
209

 Uit bovenstaande 
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 
prestigieuze wedstrijden in zijn geboortestreek.

210
 Zijn overwinningscatalogus laat zien dat 

                                                 
206 I.Eph. 1615. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 5. 
207 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 
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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. 

 

MND Kalender Hadrianus Heras   I.Eph. 1615 

JAN Hadrianeia/Smyrna Halieia/Rhodos  Halieia/Rhodos 

FEB Olympia /Ephese  Olympia/Ephese 

APR Balbilleia/Ephese  Balbilleia/Ephese  Balbilleia/Ephese 

JUN Panhellenia /Athene  Panhellenia/Athene Panhellenia/Athene 

AUG Olympische spelen  Olympische spelen  Olympia/Tralleis 

SEP Isthmische spelen   Olympia/Athene 

OKT Eleusinia/Athene 

NOV Hadrianeia/Athene Hadrianeia/Athene 

JAN Eleusinia/Tarente 

MEI Kapitolia/Rome  Kapitolia/Rome  Kapitolia/Rome 

JUN [Eusebeia/Puteoli]  Eusebeia/Puteoli 

JUL Sebasta/Neapolis  Sebasta/Neapolis  Sebasta/Neapolis 

SEP Aktia/Nikopolis  Aktia/Nikopolis 

OKT Patras 

NOV Aspis/Argos 

DEC Nemeïsche spelen     Nemeïsche spelen 
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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 
vervolgens zegevierde in de Olympia van Ephese.

211
 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 
tussen de Balbilleia en niet nader geidentificeerde Koina Asias.

212
 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: 

 
   ῾Αδριάνεια ἐν ᾽Εφζ- 

   ςῳ, Δεῖα ῞Αλεια ἐν 

4 Φιλαδελφείᾳ, κοινὸν 

Βεικυνίασ ἐν Νεικο- 

   μθδείᾳ, Σραιάνεια 

   ἐν Περγάμῳ, ᾽Ολφμ- 

8 πια ἐν Κυηίκῳ, ᾽Ας- 

   κλιπεια ἐν ᾽Αγκφρᾳ, 

   ἐν Καιςαρείᾳ τῇ πρὸσ 

   τῷ ᾿Αργαίῳ κοινὸν 

12 Καππαδόκων, 

   ευιρεια ἐν Νεικομθδείᾳ 

   Δεῖα ῞Αλεια ἐν Φιλα- 

δελφείᾳ, κοινὰ ᾽Αςί- 

16 ασ ἐν Φιλαδελφείᾳ, 

   ᾽Απολλϊνεια Πφκια β´ 

   ἐν ῾Ιεραπόλει.
213

 

                                                 
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. 
212CIG 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 
voorstellen.

214
 

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 
Panhellenia gevierd’.

215
 

                                                 
214 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 
te reizen

216
, 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 Klein-
Azië, 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 Klein-
Aziatisch 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 
Κοινὰ ᾿Αςίασ handelt ’.

217
 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 
Mytilene).

218
 

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 
Augusteia in Pergamon tweemaal, [en] de Hadrianeia in Ephese tweemaal’.

219
 De 

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, 
[en] de Hadrianeia in Ephese’.

220
 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, 
waarbij de Koina Asias tot de Augusteia werden.

221
 

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 
Sebasta, Aktia en de Panathenaia, gevolgd door ἐν μφρνῃ κοινὸν Ἀςίασ.

222
 Een inscriptie uit 

Ephese toont opeenvolgende zeges in de Augusteia van Pergamon en de Hadrianeia van 
Ephese.

223
 De langeafstandsloper Tatianos won eveneens in Neapolis en nadien ‘de 

stadionloop voor knapen in de Augusteia van Pergamon, [en] de langeafstandsloop voor 
knapen in de Hadrianeia van Ephese’.

224
 De befaamde vechtsporter Demostratos Damas 

zegevierde in Nikopolis en Nemea en vervolgens ‘in de Koina Asias van Smyrna, [en] de 
Augusteia van Pergamon’.

225
 

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 

Jaar 4  Pythia   Delphi   zomer 

  Isthmia   Korinthe   herfst
226

 

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 

                                                 
222 I.Magnesia 180, r. 9-12. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 122. 
223 I. Eph. 1132, r. 6-8: Αὐγούςτεια ἐν Περγάμῳ ἀγενείων ςτάδιον, Ἁδριάνεια ἐν φέςῳ ἀγεν*εί+ων 
ςτάδιον. 
224 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 
225 FD III 1:557, r. 14: μυ+ρναν κοινὸν Ἀςίασ, Αὐγούςτεια ἐν Περγάμῳ. Strasser (2003) heeft zijn carrière 
overigens in detail gereconstrueerd. 
226 Petzl & Schwertheim (2006) 83. 
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einem halben Jahr’ zit.
227

 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 
derde jaar van de Olympische kalender geprogrammeerd stonden.

228
 

 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 
Olympiadenjahres stehen sollen, ist auch eine Besonderheit, die vorerst nicht zu klären ist’.

229
 

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. 
228 Decker (1995) 52-55. 
229 Petzl & Schwertheim (2006) 81. 
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hebben gewonnen in Olympia tijdens de 224
ste

 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, 
[en] de Isthmische spelen’.

230
 

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 
Kapitolia, Sebasta und Aktia beschränkt’.

231
 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, ε ̣*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 

ἄλειπτον κτλ.
232

 

                                                 
230 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. 
231 Ebert (1972) 235. 
232 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 
verscheidene festivals op de Peloponnesos en in Athene.

233
 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 Grieks-
Macedonische tour in het vierde jaar. 

                                                 
233 Petzl & Schwertheim (2006) 71-74. 
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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    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 

 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 
Hekatombaion (juli) en 7 Boukatios (eind augustus, begin september).

234
 Maar zowel in de 

tekst van Hadrianus als in bovenstaande inscriptie worden ze door een omvangrijk Klein-
Aziatisch 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 
kalender tot nu toe is geeindigd’.

235
 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 
zullen plaatsvinden, (en) na de Isthmia de Hadrianeia’.

236
 Ten aanzien van het derde jaar 

schrijft hij ‘dat na de Panathenaia de inwoners van Smyrna (hun wedstrijd) houden’.
237

 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 
Isthmia, die na de Pythia plaatsvinden’.

238
 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  

                                                 
234 Parke (1987) 33-71, Weiler (1981) 128-131, Decker (1995) 48-52. 
235 Petzl & Schwertheim (2006) 14, r. 66: ὥςτε ςυντελεῖςκαι τὸν ἀγῶνα ἐπ᾿ αὐτῆσ τῆσ κατὰ τὸν ᾿Αττικὸν 
χρόνον, ἐν ᾗ μζχρι νῦν ςυνετελζςκθ. 
236 Loc. cit. 12, r. 62: μετὰ δὲ τὰ ᾽Ολφμπια ῎Ιςκμια ἔςτω, μετὰ δὲ ῎Ιςκμια ῾Αδριάνεια. 
237 Loc. cit. 14, r. 66-67: μετὰ δὲ Πανακιναια Ζμυρναῖοι ἀγζτωςαν. 
238 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 
τῆσ κατὰ τὸν ᾿Αττικὸν χρόνον).

239
 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 
hadden met een teruglopende populariteit.

240
 

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 
van een nieuw gewaad (peplos) werd voorzien.

241
 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 
Griekse wereld.

242
  

Daarna moet het festival echter in verval geraakt zijn. Er wordt in bronnen uit de 
eerste eeuw voor en na Christus niet of nauwelijks melding gemaakt van de Panathenaia.

243
 

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 
successen aan grote kampioenen toebehoorde.

244
 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. 
240 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. 
241 Een beknopte geschiedenis van het festival wordt geboden door Golden (2004) 123-127. Zeer 
uitvoerig zijn de bundels van Neils (1992), Neils (1996) en recentelijk Palagia & Spetsieri-Choremi (2006). 
242 Tracy en Habicht (1991) 187-236. 
243 Kennell (1988) 244-245. Dit is ook de voornaamste reden waarom bovengenoemde drie bundels over 
het festivals geen enkele bijdrage bevatten over het functioneren van het festival in de Romeinse tijd. 
244 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 
goddelijke Hadrianus’.

245
 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 
waren, en festivals met dergelijke voorrechten konden op veel belangstelling rekenen.

246
 

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 
Panathenaia’.

247
 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 
zoals de eerder gememoreerde atleten in 201 n. Chr. hadden gedaan.

248
 

                                                 
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?) 

  15 dagen reistijd
249

 

  Koina Asias  Smyrna  half april 

  Koina Asias/Augusteia Pergamon eind mei 

  Hadrianeia  Ephese  begin juli 

  15 dagen reistijd 

  Pythia   Delphi  eind augustus 

  Isthmia   Korinthe  herfst 

 

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 
gebeurtenis van cruciaal belang voor de polis Athene.

250
 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). 
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het geval was in de klassieke en de hellenistische periode. Over de situatie in de keizertijd 
bestaat echter minder duidelijkheid.

251
 

 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 vierde-
eeuwse 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 
Panathenaeïsche ‘schip’ zich een weg baant over de Atheense agora.

252
 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 
naar een gebeurtenis die werkelijk heeft plaatsgevonden.

253
 In dit specifieke geval gaat het 

om een welkomstwoord gericht aan Basilius, de nieuwe provinciegouverneur van Achaia.
254

 
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 
eerste deel van de redevoering (§2-6) bevat talloze verwijzingen naar het voorjaar.

255
 

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 
zomer hebben plaatsgevonden.

256
 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 long-
time resident of Athens and a member of its intellectual and civic elite; his account is almost 
certainly that of an eyewitness’.

257
 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 

                                                 
251 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 
provinciegouverneur.

258
 

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 
gehouden, waarschijnlijk in de maand maart.

259
 

 
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 
᾿Αρκάδων in Mantineia, de ᾿Ολφμπεια

260
 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 
zijn.

261
 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. 
259 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. 
260 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. 
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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 
Halieia op Rhodos

262
) 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 
het voorjaar van 176 n. Chr.

263
 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 
in Alexandrië, de Antinoeia en de Kapitolia in Antinoupolis en de Paneia in Panopolis.

264
  

Dit gegeven zou betekenen dat de atleten gedurende de winterperiode van het 
vierde jaar ten minste vier maanden in Egypte verbleven.

265
 De mogelijkheid tot een 

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
266

   medio april 

I   Athene-Tarentum
267

  december 

II   Neapolis-Nikopolis   september 

III   Athene-Smyrna 
268

  april 

III   Ephese-Delphi   augustus 

III   Korinthe-Alexandrië (?)  oktober  

IV   Alexandrië-noordwaarts  medio maart 

 

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 
geachte vaarseizoen.

269
 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 
λύμπεια νεικήςαντα τοὺσ ἐν Μακε*δο+νίᾳ ἀγῶνασ.

270
 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 Klein-
Azië 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 
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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 
derhalve drie voorgaande edities had beleefd in 240, 244 en 248 n. Chr.

271
, 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 
Levant (zie kaart 2.2a).

272
 De schaarse verwijzingen naar dergelijke ἀγῶνεσ ταλαντιαῖοι 

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 
jaar van de cyclus plaats, gedurende vijfenveertig dagen in juli en augustus.

273
 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 
noemt achtereenvolgens zeges in Antiochië (bij de Eukrateia), Tarsus en Anazarbos.

274
 Een 

Ephesische atleet won eerst in Tarsus en daarna in Anazarbos.
275

 Een andere hardloper, 
vermoedelijk uit Rhodos, zegevierde in Antiochië en Laodikeia (Syrië) en vervolgens in 
Tarsus.

276
 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 

                                                 
271 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 Σ ̣αρςῷ 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’.
277

 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 
etappeplaatsen af te tekenen (zie kaart 2.4).

278
 Menandros won bijvoorbeeld 

(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 
overwinningen laten zich in een reisroute vatten.

279
 

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 
uit spelen in Aigai, Adana en Mopsouestia.

280
 Eirenaios lijkt gedurende zijn carrière 

meerdere malen aan de festivaltour van de Levant te hebben deelgenomen. Bij een groot  

                                                 
277 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 
meerdere malen langs eenzelfde voorgeschreven route is getrokken.

281
 

 
Na afloop van het festivalcircuit van de Levant begaven de atleten zich weer richting Klein-
Azië 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. 

Kaart 2.4 - Reisroutes van Eirenaios en Menandros langs mogelijke wedstrijdcircuits in de 
Levant 
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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 
vijfkamper Menandros, die in die festivals verscheidene overwinningen behaalde.

282
 

Daaronder bevindt zich ook een zege in Sparta, een stad waarvan bekend is dat ze in de 
keizertijd over een rijk agonistisch leven beschikte.

283
 De spelen van Mantineia en Sparta 

worden in het epigrafische materiaal vaker na elkaar genoemd
284

, 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 
and Sparta are listed successively in several agonistic careers’.

285
 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 
plaatsvonden.

286
 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. 

 

                                                 
282 I.Eph. 2072, r. 15-16: Ἴςκμια ἐν Ἰςκμῷ τὸ γʹ, Μαντίνεια, Λακεδαίμονα τὸ βʹ, λυμπείεια ἐν Ἀκήναισ. 
283 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. 



89 

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 
organisatie van festivals

287
 (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 
opgetekend.

288
 

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 
in die exacte volgorde op het programma stonden

289
, 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 (3e 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 
weer voorafgingen aan het Italische en west-Griekse circuit.

290
 Publius Aelius Aristomachos 

won achtereenvolgens de Kapitolia, Sebasta, Aktia, Panathenaia, Koina Asias (Smyrna) en de 
Isthmia.

291
 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 
stevigere basis kunnen krijgen.

292
 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: 

 
καὶ φέςιοσ καὶ Ἠλεῖοσ 
νεικήςασ λύμπια ἐν 
φέςῳ δίαυλον, λύμπια 
ἐν Πείςῃ παίδων ςτάδιον, Διδύ- 

5 μεια 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+ 

10 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+- 

15 *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 Μειλή- 

20 τῳ ἀν*δ+ρ*ῶ+ν δίαυλ ̣*ον ὅπλον?].
293

 
 
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. 

                                                 
290 CIG 3208 (= IGR IV 1432), r. 6-9: μύρναν λύμπια τῇ ϛιʹ, Ἁδ̣ριάνια, Ῥώμ̣θν 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 

Balbilleia  Ephese  tot begin april 52 dagen voor beide 

Augusteia
294

 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 

                                                 
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 40 dagen 

?   Patras  eind oktober 

Aspis   Argos  november 

Nemea   Argos  t/m 30 december 

 

JAAR 3 (= kaart 2.7) 

Festival   Plaats  Datum  Duur/bijzonderheden 

Panathenaia  Athene  maart  15 dagen reistijd 

Koina Asias  Smyrna  half april  40 dagen, 2 dagenr 

       reistijd 

Augusteia  Pergamon eind mei  40 dagen, 4 dagen 

       reistijd 

Hadrianeia  Ephese  begin juli  40 dagen 

Pythia   Delphi  eind augustus 

Isthmia   Korinthe  herfst 

Sebasta   Alexandrië december 

 

JAAR 4 (= kaart 2.7) 

Festival   Plaats  Datum 

Hadrianeia Philadelphia Alexandrië januari (?) 

Seleukeios  Alexandrië februari (?) 

Koina Arkadia  Mantineia voorjaar 

Nemeïsche spelen  Argos  december 

Halieia   Rhodos  kort hierna 
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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 

 




