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Hoofdstuk 3 ‘De enige van alle Grieken’. Atleten op recordjacht 
 

‘Naast hem staan twee beelden van de Eleër Kapros, de zoon van Pythagoras, die op dezelfde 
dag een krans ontving voor zowel het worstelen als het pankration. Deze Kapros was de 

eerste mens [πρῶτοσ ἀνκρϊπων] die deze twee overwinningen wist te behalen.’
1
  

(Pausanias 6.15.10) 
 

‘The Greek did not care for records, and he kept no records’ 
(E. N. Gardiner, Greek Athletic Sports and Festivals, 2) 

 
Op 28 januari 2007 won de Zwitserse toptennisser Roger Federer voor de derde keer in zijn 
carrière de Australian Open. De finale was de 36

ste
 wedstrijd op rij waarin hij ongeslagen 

bleef. Zo begon voor hem het nieuwe jaar zoals hij de twee voorgaande jaren geëindigd was: 
als de onbetwiste nummer één van de wereld en hard op weg om alle bestaande records te 
breken. In totaal zou hij maar liefst 237 weken onafgebroken op de eerste plaats van de 
wereldranglijst staan, tot 18 augustus 2008. Bij de US Open van 2007 in New York bereikte 
hij zijn tiende opeenvolgende grandslamfinale, een ongeëvenaarde prestatie in de 
geschiedenis van het tennis. Zijn succesvolle campagne in 2006 – met een recordaantal van 
17 toernooizeges – leverde hem in totaal 8.343.885 dollar op, een bedrag dat tot dan toe 
nog nooit eerder door een professionele tennisser in één jaar verdiend was. 

In totaal heeft Federer nu dertien grandslamtitels op zijn naam staan. Hij staat 
daarmee tweede op de ranglijst aller tijden en heeft inmiddels de Amerikaanse 
recordhouder Pete Sampras (veertien Grand Slams) in het zicht gekregen. Hij is de enige 
tennisser aller tijden die zowel Wimbledon als de US Open vijfmaal op rij wist te winnen. Zijn 
ongekende erelijst vertoont eigenlijk maar één smetje, namelijk het ontbreken van een titel 
op Roland Garros. Met een overwinning in Parijs zou Federer niet alleen zijn palmares 
compleet maken, maar ook een gooi kunnen doen naar het ultieme record: de Grand Slam. 
De Australiër Rod Laver was de laatste die in 1969 alle vier de grandslamtoernooien in één 
seizoen op zijn naam schreef. Enkel de Amerikaan Don Budge was hem in 1938 hierin 
voorgegaan. In het proftennis leek het uitgesloten dat iemand in een jaar nog eens de 
complete verzameling zou opeisen.

2
 Gezien zijn talent zou Federer (of zijn grote tegenstrever 

Rafael Nadal) op korte termijn waar kunnen gaan maken wat door velen voor onmogelijk 
werd gehouden. 

De moderne sport wordt gekenmerkt door een sterke fascinatie voor dit soort 
records, waarbij alle denkbare kwantificeerbare gegevens de moeite van het vermelden 
waard lijken te zijn.

3
 Wedstrijdverslagen gaan regelmatig vergezeld van uitgebreide 

statistieken waarin te lezen valt dat een of andere sporter de eerste is geweest die een 
uitzonderlijke prestatie heeft geleverd, of zich daarmee juist in een illuster rijtje voorgangers 
geschaard heeft. Lange tijd waren het vooral de Amerikaanse profsporten (honkbal, 
basketbal, ijshockey) die in dit opzicht het voortouw namen, maar sinds enige tijd wordt de 

                                                           
1 παρὰ δὲ αὐτὸν ἀνδριάντεσ δύο ἀνδρόσ εἰςιν Ἠλείου Κάπρου τοῦ Πυκαγόρου, πάλθσ τε εἰλθφότοσ καὶ 
παγκρατίου ςτέφανον ἐπὶ ἡμέρασ τῆσ αὐτῆσ πρώτῳ δὲ γεγόναςιν ἀνκρώπων αἱ δύο νῖκαι τῷ Κάπρῳ 
τούτῳ. 
2 Het concept Grand Slam beperkt zich overigens niet alleen tot het tennis. In sporten als golf, worstelen 
en snooker behelst de titel eveneens het winnen van de voornaamste toernooien, al dan niet in één 
seizoen. Een dergelijke prestatie wordt in iedere betreffende tak van sport als het summum van een 
carrière gezien. 
3 Zie Guttmann (1978) 15-55. 
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berichtgeving over een mondiale sport als voetbal ook gedomineerd door een eindeloze brij 
van cijfers en getallen.

4
  

Er is vaak beweerd dat het nauwgezet bijhouden van sportresultaten een puur 
modern verschijnsel is en dat hier in vroeger tijden geen sprake van was. De sporthistoricus 
Allen Guttmann heeft het begrip ‘record’ ooit omschreven als: ‘… an unsurpassed but 
presumably surpassable quantified achievement. This use of the term record, derived from 
the phrase ‘the best recorded achievement’, first appeared in English in the mid-nineteenth 
century.’

5
 Hij kreeg bijval van zijn collega Richard Mandell, die in een recensie van een boek 

over sport in de Oudheid het volgende opmerkte: ‘I claim that the sports record is a recent 
innovation and a talisman for the idea of progress in a disciplined, industrialized meritocratic 
mass society.’

6
 

 Over de laatstgenoemde stelling valt mijns inziens te twisten, zeker wanneer in 
zulke algemene termen over het begrip ‘record’ wordt gesproken. Er zijn immers vele 
vormen van ‘ongeëvenaarde, maar te overtreffen prestaties’ onder die noemer te brengen. 
Een typisch moderne vorm bestaat eruit sportieve prestaties in afstand en tijd te meten. Dit 
type record maakte het mogelijk dat er in vele takken van sport een wereldwijde competitie 
ontstond, waarbij bovendien heden en verleden in toenemende mate verstrengeld raakten 
in de jacht op de aanscherping van records. De Grieken en Romeinen kenden een dergelijk 
streven naar steeds snellere tijden en grotere afstanden niet. Het was voor hen van geen 
belang of de meest recente Olympisch sprintkampioen nu harder had gelopen dan zijn 
voorganger vier jaar eerder had gedaan. Alleen de overwinning telde, niet het tijdsbestek 
waarbinnen die zege tot stand was gekomen. 

Los van het feit dat het in de antieke wereld technisch gezien onmogelijk was om 
tot een gedegen en accurate vorm van tijdswaarneming te komen, zou een chronometer in 
de praktijk ook van weinig nut geweest zijn. Overal in de Griekse wereld werden namelijk 
lokale afstandsmaten gebruikt, met als gevolg dat de stadia verschillende afmetingen 
konden hebben en universele tijdsmetingen niet mogelijk waren.

7
 Bij een onderdeel als het 

discuswerpen was het weliswaar goed mogelijk om de afgelegde afstand met enige precisie 
vast te stellen, maar omdat de zwaarte van de discus per festival uiteenliep bestonden 
‘baanrecords’ niet als zodanig.

8
  

                                                           
4 Kranten en tijdschriften vullen hun katernen in toenemende mate met uiteenlopende informatie als 
spelersbeoordelingen, het aantal ondernomen doelpogingen, corners en buitenspelsituaties. 
Kenmerkend voor deze ontwikkeling is het feit dat er tegenwoordig bedrijven (en zelfs vakgroepen van 
universiteiten) zijn die zich speciaal hebben toegelegd op het bijhouden en verstrekken van 
sportstatistieken. 
5 Guttmann (1990) 157. 
6 Mandell (1992) 60-61, in een bespreking van W. Decker (1992), Sports and Games in Ancient Egypt 
(New Haven). Die stelling werd nogmaals onderschreven in een recent boek dat nota bene was gewijd 
aan ‘antike Rekorde’. Klynne & Klynne (2003) leggen in hun werk de Oudheid vanuit het heden records 
op en gaan voorbij aan de discussie over de functie ervan in de Griekse en Romeinse wereld. Deze 
werkwijze verklaart waarom ze (Vorwort, 10) stellen dat ‘Die geringe Zahl der Rekorde auf dem Gebiet 
des Sports mag uns Heutige verwundern … Der moderne Ausdruck ‘Rekord’ soll übrigens im 19. 
Jahrhundert in England geprägt sein; dort gab es die ersten Aufzeichnungen (records) von 
Sportergebnissen’. 
7 Het stadion van Olympia had bijvoorbeeld een afmeting van 192.28 meter, terwijl dat van Delphi 
177.55 meter in lengte was. Zie voor meer antieke stadia en hun afmetingen Golden (2004) 157-159.  
8 Er zijn weliswaar twee ‘afstandsrecords’ uit de klassieke periode bekend, maar hun betrouwbaarheid 
moet ernstig in twijfel worden getrokken. De vijfkamper Phayllos uit Kroton zou aan het begin van de 
vijfde eeuw v. Chr. bij het verspringen een afstand van 55 voet hebben afgelegd. De Spartaan Chionis 
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Dit alles wil echter niet zeggen dat bijzondere verrichtingen binnen de Griekse atletiek geen 
rol speelden in de competitiedrang van atleten. Integendeel, zij streefden er te allen tijde 
naar om de successen van hun voorgangers te overtreffen door een unieke serie zeges neer 
te zetten of als eerste en enige een specifieke prestatie te leveren. Dit wijkt in essentie 
nauwelijks af van de wijze waarop een moderne topsporter als Roger Federer eeuwige roem 
weet te verwerven. Het Grieks kent weliswaar geen exact equivalent voor het moderne 
woord ‘record’, maar er bestond wel degelijk een terminologie voor het optekenen van 
uitzonderlijke sportresultaten.

9
 In ere-inscripties wordt hier door middel van termen als εἷσ, 

πρῶτοσ en μόνοσ (en varianten hierop) melding van gemaakt, terwijl antieke auteurs als 
Pausanias en Philostratos in hun werken eveneens blijk geven van het feit dat bijzondere 
prestaties op die wijze werden gememoreerd. Antieke atleten gingen er bijvoorbeeld prat op 
de eerste uit hun stad of regio te zijn geweest die een bepaald festival had weten te winnen, 
of vermeldden met trots dat zij de overwinningen van de mythologische sportheld Herakles 
hadden geëvenaard.  

In dit opzicht verschilde de antieke wereld niet van de moderne tijd, waarin ook 
veel aandacht is voor een ander type record: wie is de eerste, jongste of oudste (aller tijden, 
sinds atleet X of jaar Y) met de meeste ([opeenvolgende] winstpartijen, Olympische 
medailles etc.)? In het restant van dit hoofdstuk zal ik trachten aan te tonen dat zulke 
records een antieke pendant hadden. In de Romeinse keizertijd werden ze nauwgezet 
bijgehouden en waren ze vaak bepalend voor de keuzes die een atleet gedurende zijn 
carrière maakte. 
 
Oud en nieuw 
David Young heeft de overeenkomstige gedragingen van antieke en contemporaine atleten 
op dit punt treffend geïllustreerd aan de hand van twee voorbeelden uit de moderne 
Olympische geschiedenis. In 1984, bij de spelen van Los Angeles, werd alom verwacht dat de 
Amerikaan Carl Lewis een poging zou gaan doen om het legendarische wereldrecord 
verspringen van Bob Beamon (gevestigd in 1968) aan te vallen. Toen hij met zijn tweede 
sprong een gouden medaille had veiliggesteld (maar nog niet in de buurt van het record was 
gekomen), weigerde hij nog van zijn overige sprongen gebruik te maken – tot grote 
verbazing en vooral ergernis van de vele toeschouwers. Lewis zag echter bewust af van 
verdere pogingen. Hij wist dat hij er niet in zou slagen het twintig jaar oude record te 
verbeteren en richtte zijn pijlen op een ander bijzonder record, dat van Jesse Owens. Deze 
beroemde atleet had in 1936 (tijdens de beruchte Hitler-spelen van Berlijn) vier keer goud 
gehaald, een prestatie die tot dan toe door niemand was overtroffen. Lewis slaagde in zijn 
opzet en werd daarmee, in de woorden van Young, ‘the second man, after Jesse Owens, to 
win an Olympic track and field quadruple’.

10
 

Het tweede voorbeeld heeft een antiek precedent. De vechtsporter Kleitomachos 
uit Thebe won tijdens de Olympische spelen van 216 v. Chr. zowel het boksen als het 
pankration. Daarmee overtrof hij de prestatie van de beroemde Theogenes van Thasos, die 

                                                                                                                                        
deed het in de zevende eeuw v. Chr. met 52 voet niet veel slechter, ware het niet dat een latere bron 
(Eusebius, ad Olympiade 29) een afstand van 33 voet vermeldt. Zie voor deze prestaties Golden (2004) 
37-38, 131-132. Hoe dan ook, hun in afstand gemeten records zijn de uitzondering die de regel 
bevestigt.  
9 Tod (1949) 110. 
10 Young (1996) 188. Hij maakt hier een originele toespeling op de antieke atleten die erin slaagden 
zowel het worstelen als het pankration te winnen in Olympia en die als ‘de opvolgers van Herakles’ (zie 
noot 21) geboekstaafd werden. 
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beide onderdelen aan het begin van de vijfde eeuw v. Chr. in afzonderlijke Olympiaden had 
weten te winnen. Kleitomachos wilde vier jaar later zijn kunststukje herhalen en vroeg 
daarom aan de organisatie of het pankration, dat als minder inspannend werd beschouwd, 
eenmalig voor het boksen kon plaatsvinden. Hoewel de Eleërs met dit verzoek instemden, 
verloor hij echter de finale.

11
 Tijdens de spelen van Atlanta in 1996 volgde de sprinter 

Michael Johnson een vergelijkbare strategie. Hij wenste de eerste atleet te worden die zowel 
de 200 meter als de 400 meter op zijn naam wist te schrijven. Om dit doel te kunnen 
verwezenlijken verzocht hij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om het programma 
aan te passen, zodat hij in staat gesteld werd om zich voor beide onderdelen optimaal voor 
te kunnen bereiden. Na de 400 meter zonder al te veel moeite gewonnen te hebben, 
verbaasde Johnson de wereld drie dagen later door ook Olympisch kampioen te worden op 
de 200 meter, in een verbluffend wereldrecord. 

 
Records in de klassieke en hellenistische periode 
Het was Aristoteles die rond 350 v. Chr. de algemene maatschappelijke competitie van zijn 
tijd trachtte te duiden en daarmee tevens de kern van het Griekse ‘recordsysteem’ 
blootlegde. In zijn Rhetorica beschrijft hij hoe een spreker geacht wordt iemand te prijzen: 
‘Je moet ook veel middelen tot versterking aanwenden, bijvoorbeeld wanneer iemand als 
enige of als eerste iets verwezenlijkt heeft’.

12
 Al in de klassieke periode spraken dergelijke 

prestaties op sportgebied tot de verbeelding en werden ze, ter meerdere ere en glorie van 
de betreffende atleet, opgetekend. Hagias was in 484 v. Chr. bijvoorbeeld  ‘de eerste man uit 
Thessalië’ met een Olympische overwinning in het pankration.

13
 In Delphi wonnen zowel hij 

als zijn broers Telemachos (worstelen) en Agelaos (stadionloop) bij één en dezelfde editie 
van de Pythische spelen, hetgeen de laatstgenoemde in een ere-epigram deed opmerken: 
‘Van alle stervelingen zijn wij de enigen die deze kransen bezitten’.

14
 Xenophon van Korinthe 

won in 464 v. Chr. zowel de stadionloop als de vijfkamp in Olympia. ‘Nooit deed een 
sterveling dat voor hem’, schreef Pindaros in een aan deze veelzijdige atleet gewijde ode.

15
 

De grootste atleet van de vijfde eeuw v. Chr. was de hierboven genoemde 
vechtsporter Theogenes van Thasos. Hij behaalde gedurende een carrière van 22 jaar niet 
minder dan 1300 overwinningen en zette daarbij vele records neer, waarvan de meest 
bijzondere in een epigram gememoreerd werden.

16
 Na zijn dood werd hij eeuwenlang als 

held vereerd, maar in tegenstelling tot zijn enorme aantal overwinningen bleken zijn 
grensverleggende prestaties geen eeuwigheidswaarde te hebben. Theogenes’ ongenaakbaar 
geachte records gaven namelijk aanleiding tot een verbeten strijd. Latere atleten stelden 
alles in het werk om ze te evenaren en zelfs te overtreffen. Lange tijd was hij bijvoorbeeld de 
enige die kon bogen op een Olympische krans bij zowel het boksen als het pankration.

17
 In 

                                                           
11 Zie Golden (2004) 42 voor verwijzingen naar de betreffende antieke passages. 
12 Aristoteles, Rhetorica 1.1368a: Χρθςτζον δὲ καὶ τῶν αὐξθτικῶν πολλοῖσ, οἷον εἰ μόνοσ ἢ πρῶτοσ 
πεποίθκεν. 
13 Ebert (1972) no. 43: πρῶτοσ … γῆσ ἀπὸ Θεςςαλίασ. 
14 Ibid., no. 45: μοῦνοι δὲ κνθτῶν τοφςδ᾽ ἔχομεν ςτεφάνουσ. 
15 Pindaros, Ol. 13.30-31: ἀντεβόλθςεν τῶν ἀνὴρ κνατὸσ οὔπω τισ πρότερον. 
16 Ebert (1972) no. 37. 
17 Theogenes was zo trots op zijn prestatie dat hij zijn zoon Disolympios (‘tweevoudig Olympisch 
kampioen’) noemde. Het was Sofie Remijsen (K.U. Leuven) die mij op dit feit attent maakte, waarvoor 
mijn dank. 
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216 en 212 v. Chr. werd die prestatie zoals gezegd herhaald door Kleitomachos van Thebe, 
die daarmee ‘de tweede na Theogenes’

18
 werd met een dubbelslag in Olympia.  

Deze moest echter lijdzaam toezien hoe een concurrent, Kapros van Elis, tijdens 
het laatstgenoemde jaar een nog indrukwekkender record vestigde. Hij werd namelijk de 
eerste man (πρῶτοσ ἀνκρϊπων) die erin slaagde om op één dag zowel Olympisch 
pankration- als worstelkampioen te worden. Hij trad daarmee in de voetsporen van de 
halfgod Herakles, die in een ver en mythisch verleden naar verluidt de lat voor deze prestatie 
had gelegd. Er werd naar aanleiding van Kapros’ optreden zelfs een nieuwe titel ingesteld. 
Hij was ‘de tweede na Herakles’ en werd als zodanig in de annalen van de Griekse atletiek 
geregistreerd.

19
 

Het succes van Kapros bleek een stimulans voor latere atleten. Velen probeerden 
zich onsterfelijk te maken door zijn kunststukje (en daarmee dat van de halfgod) te herhalen. 
In de loop van bijna drie eeuwen ontstond er zo een select clubje van ‘opvolgers van 
Herakles’ (οἱ ἀφ᾿ ῾Ηρακλζουσ). Hun namen (zie tabel 3.1) waren wijd en zijd verbreid in de 
Griekse wereld en strekten tot navolging. De betreffende kampioenen moeten zich – 
ondanks de honderden jaren die hen van elkaar scheidde – onderling verbonden hebben 
gevoeld, net als Carl Lewis zich vijftig jaar na dato wenste te spiegelen aan Jesse Owens en 
de tennisser Rafael Nadal met zijn recente dubbelslag op Roland Garos en Wimbledon (2008) 
in de voetsporen trad van de legenden Rod Laver en Björn Borg. 

Atleten waren mijns inziens om die reden niet alleen in competitie met 
tijdgenoten, maar evenzeer met hun voorgangers uit een ver(der) verleden. Dat dit 
sentiment sterk voelbaar was, blijkt uit de ere-inscriptie voor de pankratiast Kallikrates uit 
Aphrodisias. Hij werd in de tweede eeuw n. Chr. door zijn stadsgenoten geprezen omdat hij 
niet alleen zijn tijdgenoten, maar ‘alle antieke [atleten]’ (ἅπαντασ ἀρχαίουσ) in fysieke kracht 
zou hebben overtroffen.

20
 Stokoude records, die soms wel vijf of meer eeuwen teruggingen, 

stonden eenieder helder voor de geest en er werd voortdurend getracht ze aan te scherpen. 
Andermaal blijkt hieruit de enorme continuïteit die er van de Griekse atletiek uitging. 
Ondanks de schaalvergroting die in de loop der tijden had plaatsgevonden, vormden de 
prestaties uit het klassieke en hellenistische tijdvak voor atleten uit de Romeinse periode 
nog altijd een referentiekader, dat richting gaf aan hetgeen ze in hun loopbaan wilden 
bereiken. 
 
Tabel 3.1 – De ‘opvolgers van Herakles’

21
 

Kapros   Elis  212 v. Chr. δεφτεροσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ 
Aristomenes Rhodos  156 v. Chr.       τρίτοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ 
Protophanes Magnesia ad M. 92 v. Chr.  τζταρτοσ ἀφ᾽  
      Ἡρακλζουσ 
Straton  Alexandrië 68 v. Chr.  πζμπτοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ 
Marion  Alexandrië 52 v. Chr.  ἕκτοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ 

                                                           
18 Pausanias 6.15.3-5: δεφτεροσ μετὰ Θεαγζνθν. 
19 Eusebius, ad Olympiade 142: καὶ ἀναγράφεται δεφτεροσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ. Voor de discussie over de 
herkomst van Eusebius’ lijst met Olympische winnaars (Africanus en/of Cassius Longinus), zie Christesen 
& Martirosova-Torlone (2006) 38-39. 
20 Roueché (1993) no. 89, r. 16. 
21 Pausanias 5.21.10, Eusebius, ad Olympiade 142 (Kapros), 156 (Aristomenes), 172 (Protophanes), 178 
(Straton), 182 (Marion), 198 (Aristeas), 204 (Nikostratos). Overigens weigerden de Eleërs na 37 n. Chr. 
volgens Pausanias om onduidelijke redenen de titel nog toe te kennen, ondanks de aanwezigheid van 
geschikte en bereidwillige kandidaten. 
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Aristeas  Stratonikeia 13 n. Chr.  ἕβδομοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ 
Nikostratos Aegae (Cilicië) 37 n. Chr.  ὄγδοοσ ἀφ᾽ Ἡρακλζουσ 
 
Recordmanie in de keizertijd 
Gedurende de eerste eeuwen van onze jaartelling nam het optekenen van grensverleggende 
sportprestaties een hoge vlucht. Ere-inscripties van atleten gingen in toenemende mate 
vergezeld van overwinningscatalogi waarin een gedetailleerd beeld gegeven werd van de 
behaalde successen.

22
 Die ontwikkeling was reeds in de hellenistische periode ingezet toen 

het agonistische epigram, dat tot dan toe het meest gangbare medium was geweest om een 
geslaagde sportcarrière te memoreren, aan betekenis begon te verliezen. Tijdens de 
keizertijd werd die tendens versterkt en gingen eredocumenten meer en meer op korte 
biografieën lijken, waarin een uitgebreide opsomming van gewonnen festivals gepaard ging 
met de vermelding van bijzondere verrichtingen, ontvangen eerbewijzen en vervulde 
ambten. Deels kan die toegenomen detaillering in verband gebracht worden met een 
verschijnsel dat door Ramsay MacMullen in een beroemd geworden artikel is aangeduid als 
‘the epigraphic habit’, de sterke toename van het aantal inscripties in de eerste en tweede 
eeuw n. Chr.

23
 Tegelijkertijd nam over de gehele linie de informatiedichtheid in die teksten 

sterk toe, een praktijk die door Steven Brunet is omschreven als ‘epigraphic loquaciousness ’ 
– met de ietwat pejoratieve connotatie van ‘babbelziek’.

24
 Waar voorheen in ere-inscripties 

volstaan werd  met summiere bewoordingen kwamen nu steeds meer zaken in aanmerking 
om opgetekend te worden. 

Binnen de Griekse atletiek viel die ontwikkeling echter al eerder waar te nemen. 
Om die reden volstaat het niet om alleen te verwijzen naar veranderende epigrafische 
conventies. De werkelijke oorzaak lag in de sport zelf besloten. Eeuwen van competitie 
hadden honderden Olympische kampioenen en bijzondere atleten voortgebracht, wier 
prestaties bezongen waren in even zo vele epigrammen en gebeiteld stonden in een 
veelvoud aan eremonumenten. Zij wierpen een schaduw over het optreden van latere 
atleten, die zich nauwelijks nog van hun voorgangers konden onderscheiden. Het winnen 
van een Olympische titel was nog steeds een bijzonderheid, maar niet altijd meer voldoende 
om eeuwige roem te kunnen claimen. Atleten uit later tijden wilden graag laten zien dat hun 
carrières glansrijker waren dan die van hun voorgangers, maar binnen het gangbare 
agonistische vocabulaire zagen zij daar geen mogelijkheid toe.  

Tegen die achtergrond kwam vanaf de derde eeuw v. Chr. de gewoonte op om in 
ere-inscripties niet alleen de hoogtepunten te vermelden, maar tevens een volledige 
beschrijving te geven van de gewonnen festivals in een loopbaan.

25
 Dit bood enige tijd 

soelaas, maar op den duur bleek ook deze manier van commemoratie voor dezelfde 
problemen te zorgen. Olympia en de andere festivalterreinen raakten na verloop van tijd 

                                                           
22 Binnen dergelijke documenten kon soms ook een sneer worden uitgedeeld aan collega’s of 
voorgangers. De worstelaar Marcus Aurelius Hermagoras (prosopographia no. 92) maakt in zijn ere-
inscripte bijvoorbeeld melding van het feit dat hij in de finale van negentien spelen een ‘onbeslist’ had 
behaald. Hij beschouwde die prestaties klaarblijkelijk als een soort overwinningen. Andere atleten 
dachten daar anders over. Zo sneerde de succesvolle pankratiast Publius Aelius Aristomachos (no. 122) 
dat hij nooit op een ‘onbeslist’ had aangestuurd (μιτε ἱεράν ποτε ποιιςασ). Cf. Marcus Aurelius 
Asklepiades (no. 83): μιτε ςυςτεφανωκείσ. 
23 MacMullen (1982). Cf. Meyer (1990). 
24 Brunet (1998) 70. 
25 Zie de diverse voorbeelden bij Moretti (1953), in diens hoofdstuk ‘Età ellenistica’ (79-130, nos. 31-50). 
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bezaaid met overwinningsmonumenten die veelvuldig overeenkomstige zegelijsten 
bevatten. In die constellatie viel het atleten wederom zwaar om op te vallen. 

 In de keizertijd ging men er daarom toe over om op inscripties bijzondere 
prestaties voor het voetlicht te brengen, die getuigenis aflegden van de specifieke 
kwaliteiten van een atleet. Overwinningen kregen daardoor een meerwaarde, bijvoorbeeld 
wanneer iemand er in geslaagd was als eerste meerdere disciplines tijdens één festival te 
winnen of een zege had behaald zonder dat hij daarbij een ronde had mogen overslaan (een 
zogenaame ‘bye’ of ‘walk-over’). Dit type bewering, ‘de eerste geweest te zijn met een 
bepaalde prestatie’, was overigens stevig geworteld in de Griekse samenleving en beperkte 
zich niet tot de wereld van de atletiek alleen. In de onderlinge rivaliteit tussen steden en 
individuen bediende men zich eveneens van dit soort terminologie. In de tweede eeuw n. 
Chr. stelden de Magnesiërs bijvoorbeeld dat hun lidmaatschap van het Panhellenion 
gerechtvaardigd was, omdat zij de eerste Grieken waren die naar Klein-Azië waren 
overgestoken en zich daar gevestigd hadden.

26
 Halverwege de eerste eeuw n. Chr. had een 

inwoner uit Milete gepocht dat hij de eerste uit heel Ionië (en pas de vijfde uit Klein-Azië) 
was geweest die in de Romeinse senaat was opgenomen.

27
 De proconsul Lollianus werd in 

Smyrna ‘de enige en eerste onder de redenaars’ genoemd.
28

 Een stedelijke weldoener uit 
Kyme werd ten tijde van keizer Augustus in die stad geëerd als de eerste en enige die een 
banket had aangeboden aan burgers, vreemdelingen en Romeinen.

29
 En de arts Herakleitos 

van Rhodiapolis (c. 100 n.Chr.) werd door zijn vaderstad geeerd als ‘de eerste man ooit’ die 
naast dokter ook een dichter en schrijver van medische en filosofische verhandelingen was.

30
 

Het vroegste overgeleverde voorbeeld van een palmares ‘nieuwe stijl’ wordt 
gevormd door de ere-inscriptie van een naamloos gebleven hardloper uit Milete, die in 20 v. 
Chr. de diaulos bij de Olympische spelen won en daarnaast niet minder dan tien records op 
zijn naam had staan.

31
 Dit eredocument geeft een verhelderend beeld van de 

gedetailleerdheid waarmee binnen de Griekse atletiek grensverleggende prestaties werden 
bijgehouden. Omwille van de duidelijkheid loont het de moeite om alle betreffende records 
te noemen: 

 
Tabel 3.2 – De records van een naamloze hardloper uit Milete (c. 20 v. Chr.) 
 
Festival(s)  Plaats  Record 
Pythia/Nemea Delphi/Argos ‘Eerste van allen’ (πρῶτοσ πάντων) met

 opeenvolgende overwinningen in stadion,
 diaulos en hoplitodromos binnen hetzelfde 
 jaar 

Eleutheria Plataiai ‘Eerste en enige uit Klein-Azië’ (πρῶτοσ καὶ 
 μόνοσ τῶν ἀπὸ τῆσ ᾽Αςίασ) die uitgeroepen 

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



104 

 

 was tot ‘Beste der Grieken’ (ἄριςτοσ τῶν
 ῾Ελλινων

32
) 

Aktia Nikopolis ‘Eerste van allen’ (πρῶτοσ πάντων) met 
 overwinningen in stadion, diaulos en 
 hoplitodromos op één dag 

Sebasta Rhomaia Pergamon ‘Eerste van de Ioniërs’ (πρῶτοσ τῶν ᾽Ιϊνων) 
 met overwinningen in stadion, diaulos en 
 hoplitodromos 

Isthmia   Korinthe  ‘Eerste Milesiër’ (πρῶτοσ Μιλθςίων) met 
     een overwinning op  de hoplitodromos 
Pythia   Delphi  ‘Eerste van de Ioniërs’ (πρῶτοσ τῶν ᾽Ιϊνων) 
     met twee opeenvolgende overwinningen in 
     stadion en hoplitodromos 
Eleutheria Plataiai  ‘Eerste en enige’ (πρῶτοσ καὶ μόνοσ) die

  tweemaal uitgeroepen was tot ‘Beste der 
  Grieken’ (ἄριςτοσ τῶν  
  ῾Ελλινων) 

‘Verenigingsagon’  Ephese (?) ‘Eerste van allen’ (πρῶτοσ πάντων) met 
     overwinningen in stadion, diaulos en 
     hoplitodromos 
Heraia   Argos  ‘Eerste Milesiër’ (πρῶτοσ Μιλθςίων) met 
     een overwinning in de stadionloop 
Nemea Argos  ‘Eerste van de Ioniërs’ (πρῶτοσ τῶν ᾽Ιϊνων) 

  met twee opeenvolgende overwinningen in 
  stadion, diaulos en hoplitodromos 

 
De inscriptie van de Milesische hardloper laat goed zien hoe het Griekse recordsysteem 
functioneerde. Zijn overwinningen worden – net als in de voorgaande eeuwen gebruikelijk 
was – stuk voor stuk opgesomd door in alle gevallen het betreffende festival, de 
leeftijdscategorie en het wedstrijdonderdeel te noemen.  Tegelijkertijd worden de behaalde 
zeges in een historische context geplaatst door ze te relateren aan hetgeen door andere 
atleten in het verleden was gepresteerd. Sommige successen konden daardoor van het 
stempel ‘uniek’ worden voorzien, hetgeen het de atleet in kwestie mogelijk maakte zich 
meer dan voorheen van zijn voorgangers te onderscheiden. 

De hardloper uit Milete kon bijvoorbeeld claimen dat hij de eerste atleet in de 
geschiedenis was geweest die bij de Eleutheria in Plataiai tweemaal de wapenwedloop 
gewonnen had. Hij was ook de enige die er ooit in geslaagd was om in het kortst mogelijke 
tijdsbestek zowel bij de Pythische als bij de Nemeïsche spelen drie looponderdelen te 
winnen. Uit die ietwat gekunstelde laatste claim blijkt direct het probleem waarvoor atleten 
uit de keizertijd gesteld werden. Zij zagen zich namelijk geconfronteerd met de gevolgen van 
het feit dat zij in een eeuwenlange traditie stonden. De Griekse atletiek had sinds haar 
ontstaan in de achtste eeuw v. Chr. vele generaties atleten voortgebracht die in de loop der 
tijden talloze records hadden neergezet. Dit maakte het voor hun opvolgers steeds 
moeilijker om nog een prestatie te vinden die nog niet eerder was geleverd. Dit laat zich 
terugzien in de claims die gedurende de eerste eeuwen van de jaartelling werden gelegd. De 
bovengenoemde hardloper won bij zowel de Pythia als bij de Nemea de stadionloop, diaulos 

                                                           
32 Meer over over deze titel verderop in dit hoofdstuk. 
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en hoplitodromos, maar kon op basis van die afzonderlijke resultaten geen geschiedenis 
schrijven. In Delphi waren één of meerdere atleten hem reeds voorgegaan in hun winst van 
de drie korte loopnummers tijdens een specifieke editie van het festival. Voor de Nemeïsche 
spelen gold hetzelfde. Het was echter nog nooit iemand gelukt om die onderdelen bij beide 
festivals, die kort na elkaar plaatsvonden, te winnen. Geconfronteerd met een sterke 
‘recorddichtheid’ bleven er ten aanzien van de traditionele spelen voor veel atleten slechts 
nog ‘kruimels’ over, hetgeen soms tot ogenschijnlijk vergezochte (maar niet minder 
beduidende!) claims leidde. 
 De Milesische hardloper bevond zich echter in zoverre in een gunstige positie dat 
hij kon profiteren van de veranderingen die zich in zijn tijd binnen de Griekse atletiek hadden 
voltrokken. De toename van het aantal festivals had er namelijk voor gezorgd dat de 
mogelijkheden voor nieuwe grensverleggende prestaties waren verruimd. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat zijn meest aansprekende records verband houden met wedstrijden 
die recentelijk waren ingesteld. Zo was hij ‘de eerste van allen’ (πρῶτοσ πάντων) die op één 
dag bij de Aktische spelen (ingesteld in 27 v. Chr.) stadion, diaulos en hoplitodromos op zijn 
naam wist te schrijven. In Delphi had hij zoals gezegd exact hetzelfde gepresteerd, maar daar 
was hij slechts één van de velen geweest. In Nikopolis daarentegen had hij met zijn 
driedubbele overwinning naam gemaakt. Hetzelfde gold voor zijn identieke driedubbele 
overwinning bij een nieuw festival dat door de atletenvereniging naar alle waarschijnlijkheid 
in Ephese werd georganiseerd. 

Deels kon het probleem ook worden omzeild door binnen de ‘πρϊτωσ-successen’ 
gradaties aan te brengen, op regionaal en zelfs lokaal niveau. Een bestaand record kon op 
die manier alsnog door een atleet uit de keizertijd worden geclaimd. Bovengenoemde 
hardloper was bijvoorbeeld ‘de eerste van de Ioniërs’ (πρῶτοσ τῶν ᾽Ιϊνων) die in twee 
edities van de Pythische en Nemeïsche spelen de eerder genoemde drie looponderdelen had 
gewonnen. Die claim impliceert dat hij niet de eerste atleet ooit was geweest die dat 
presteerde, maar wel de eerste uit zijn geboortestreek.

33
 Evenmin was hij de allereerste 

winnaar van de hoplitodromos in Plataiai, maar hij zegevierde daar wel als ‘eerste en enige 
uit Klein-Azië’ (πρῶτοσ καὶ μόνοσ τῶν ἀπὸ τῆσ ᾽Αςίασ). Bestaande records konden zodoende 
op regionale schaal ‘hergebruikt’ worden, mits de houder ervan niet uit de streek afkomstig 
was.  

In dat laatste geval was het nog altijd mogelijk om een record in lokale context te 
benutten. Een reguliere overwinning in een festival kreeg meer glans wanneer een atleet de 
eerste uit zijn vaderstad was die op een dergelijk succes kon bogen. Op die manier 
probeerde de bovengenoemde inwoner van Milete zijn zeges bij de Isthmia en Heraia in de 
stadionloop en hoplitodromos als ‘eerste Milesiër’ (πρῶτοσ Μιλθςίων) meer kracht bij te 
zetten. Datzelfde gold voor Titus Flavius Metrobios, ‘de eerste Iasiër’ (Ἰαςέων πρῶτοσ) die de 
periodos won op het onderdeel dolichos

34
 en Titus Aelius Aurelius Menandros, ‘de eerste 

Aphrodisiër’ (πρῶτοσ ᾽Αφροδειςιζων) met een pankration-zege in de Panathenaia en de 
Olympia van Athene en de Kapitolijnse spelen in Rome.

35
 Hun prestaties werden weliswaar 

                                                           
33 Hetzelfde gold voor zijn driedubbele overwinningen in de recent ingestelde Sebasta Rhomaia van 
Pergamon. 
34 I.Iasos 107, r. 4-6: νικήςασ τὴν περίοδον ἀνδρῶν δόλιχον Ἰαςέων πρῶτοσ. Zie voor deze atleet ook 
prosopographia no. 158. 
35 Roueché (1993) no. 91b, r. 21-23, 25-27, 28-30. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 151. 



106 

 

overschaduwd door eerdere atleten, maar vanuit hun vadersteden bezien konden ze zich 
erop beroepen een uniek resultaat te hebben neergezet.

36
 

 Voor de allergrootste kampioenen van de keizertijd boden de nieuwe epigrafische 
conventies alle ruimte. Zij konden de vergelijking met hun voorgangers uit de klassieke en 
hellenistische periode glansrijk doorstaan en profiteerden tevens van de verruimde 
mogelijkheden die door de steeds uitdijende festivalkalender geschapen werden. Zo was de 
Alexandrijnse vechtsporter Titus Flavius Archibios ‘de eerste mens’ (πρῶτοσ ἀνκρϊπων) die 
het pankration bij de Pythische spelen driemaal achterelkaar wist te winnen. Bij de 
Nemeïsche, Aktische en Kapitolijnse spelen wist hij op dat onderdeel gedurende zijn carrière 
zelfs viermaal te zegevieren, een tot dan toe ongeëvenaarde prestatie. Zijn veelzijdigheid 
toonde hij onder meer door bij de Balbilleia in Ephese als eerste atleet ooit zowel het 
worstelen, boksen als pankration op één dag te winnen.

37
 De vechtsporter Aurelius Helix was 

begin derde eeuw n. Chr. pas de eerste atleet die erin slaagde om zowel het worstelen als 
het pankration te winnen bij de Kapitolia in Rome, tijdens de 34

ste
 editie van dat festival die 

132 jaar na de stichting plaatsvond.
38

  
De langeafstandsloper Titus Flavius Ari[..] kon evenzeer op een aantal imposante 

records bogen, al valt vanwege de fragmentarische overlevering van zijn ere-inscriptie niet 
op te maken hoeveel het er exact waren. Zijn grootste prestatie was erin gelegen dat hij ‘als 
eerste van allen’ (πρᾶτοσ πάντων) tweemaal de periodos had weten te winnen, zonder ooit 
verslagen te zijn en binnen de kortst mogelijke termijn. Hij was eveneens de eerste atleet die 
kon bogen op drie opeenvolgende overwinningen in de dolichos van zowel de Isthmische als 
Nemeïsche spelen. Met één van zijn zeges in Korinthe werd hij daarnaast ‘de enige aller 
tijden’ (μόνοσ ἀπ’ αἰῶνοσ) die daar de langeafstandsloop won ‘omdat niemand het waagde 
het tegen hem op te nemen’ (ἀπολαβὼν διὰ τὸ μθδένα κελῆςαι τῶν ἀνταγωνιςτᾶν 
ἀγωνίςαςκαι). Zijn verdiensten als ‘eerste Rhodiër’ (πρᾶτοσ Ῥοδίων) in Olympia en Delphi 
toonden andermaal aan dat hij een topatleet was, want hij behaalde bij beide spelen twee 
opeenvolgende successen op de dolichos.

39
 Hoewel het hier om de meest prestigieuze 

festivals gaat, zullen deze prestaties evenwel minder stof hebben doen opwaaien, omwille 
van het feit dat enkele atleten uit het verleden hem hierin reeds waren voorgegaan. 

In de loop der tijden ontstonden er ook variaties op het bovengeschetste concept 
van ‘πρϊτωσ-Erfolgen’ die duidelijk moesten maken dat de betreffende atleten niet alleen 
bij een specifiek festival iets unieks hadden gepresteerd, maar over de gehele linie tot de top 
hadden behoord. Zo ging de imposante erelijst van de vechtsporter Marcus Aurelius 

                                                           
36 Hierbij moet worden aangetekend dat het voor atleten uit kleinere steden over het algemeen 
makkelijker moet zijn geweest om een lokaal πρϊτωσ-Erfolg te claimen, aangezien de kans klein was dat 
veel stadsgenoten hen in het verleden waren voorgegaan. De Milesische hardloper was weliswaar de 
eerste uit zijn stad met een overwinning in de stadionloop van de Heraia, maar uit het feit de 
aanduiding πρῶτοσ Μιλθςίων bij zijn zege op de hoplitodromos in datzelfde festival ontbreekt, kan 
worden opgemaakt dat een andere Milesiër hem op dat onderdeel moet zijn voorgegaan. Cf. Aurelius 
Fronton (prosopographia no. 33) uit Augusta Trajana, die als eerste atleet uit zijn vaderstad 
overwinningen had behaald in onder meer de Olympische spelen en de Halieia op Rhodos: IGBR III, 2, 
no. 1574, r. 4-6: μόνον καὶ πρῶτον τῶν ἀπ᾽ αἰῶνοσ πάντων ἀνκρϊπων ἀπὸ τῆσ αὐτου πατρίδοσ. 
37 IG 14.747. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 153. 
38 E.g. Cassius Dio 80.10.2. Aurelius Helix (prosopographia no. 34) wilde die prestatie ook in Olympia 
neerzetten, maar werd door de organisatie van de spelen uitgesloten van deelname. 
39 SEG 37.701, 7-9: [λύ]μ̣πια ἄνδρασ δόλιχον καὶ τᾷ δεύτερον λυμπιάδ[ι] ἄνδρασ δόλιχον πρᾶτοσ 
Ῥοδίων [Πύκ]ια ἄνδρασ δόλιχον καὶ τᾷ δεύτερον Πυκιάδι ἄνδρασ δόλιχον πρᾶτοσ Ῥοδίων. Zie voor deze 
atleet ook prosopographia no. 154. 
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Demostratos Damas (no. 89) vergezeld van de opmerking dat hij ‘‘de eerste en enige mens 
aller tijden’ (μόνοσ καὶ πρῶτοσ τῶν ἀπ᾽ αἰῶνοσ ἀνκρϊπων’) was die kon bogen op een 
dergelijke palmares.

40
  

Andere atleten gingen er prat op een bijzondere zegecyclus te hebben neergezet. 
Marcus Tullius *…+ kon in afzonderlijke festivals geen enkel regulier πρϊτωσ-succes claimen, 
maar was wel ‘de enige en eerste bokser aller tijden’ die achtereenvolgens de Panhellenia in 
Athene, de Olympische spelen, de Isthmische spelen, de Hadrianeia in Athene en de 
Kapitolijnse spelen had gewonnen.

41
 De pankratiast Publius Aelius Aristomachos was ‘de 

eerste en enige’ (πρῶτοσ καὶ μόνοσ) met opeenvolgende zeges in Olympia, Rome, Neapolis, 
Nikopolis, Athene, Smyrna, Korinthe, Argos en Sparta.

42
 De hardloper Marcus Aurelius Abas 

noemt zichzelf ‘de eerste en enige aller tijden uit Adada’ (πρῶτοσ καὶ μόνοσ Ἀδαδζα ἀπὸ τοῦ 
αἰῶνοσ) die kon bogen op een overwinning bij een vijftiental in zijn ere-inscriptie genoemde 
festivals.

43
 Titus Flavius Hermogenes won ten slotte als ‘eerste aller tijden’ de stadionloop, 

diaulos en hoplitodromos bij een aantal niet nader genoemde wedstrijden.
44

 
Het epigrafische materiaal toont overduidelijk aan dat de atleten bekend waren 

met hetgeen door hun voorgangers was gepresteerd. Er is geen enkele reden om aan te 
nemen dat hun gedetailleerde aanspraken uit de lucht gegrepen waren en op fantasie 
berusten.

45
 Subtiele variaties in de formulering laten zien dat bepaalde records reeds door 

anderen geclaimd waren en alleen nog in afgezwakte vorm geëvenaard konden worden. In 
sommige gevallen kan de evolutie van een specifiek record zelfs langs meerdere generaties 
atleten worden getraceerd. Antonius Asklepiades, een prominente figuur uit de lokale elite 
van Aizanoi (Phrygië), had als knaap het worstelen bij de Olympische spelen van 93 n. Chr. 
gewonnen. Een ere-inscriptie gaf aan dat hij die overwinning extra cachet had gegeven door 
te winnen ‘zonder gevloerd te worden’ (ἄπτωσ), ‘zonder een bye te krijgen’ (ἀνζφεδροσ) en 
‘zonder door een tegenstander gegrepen te zijn’ (ἀμεςολάβθτοσ).

46
 Hij had derhalve een 

bijzondere prestatie geleverd die maar weinigen hem na konden zeggen. Toch claimde 
Asklepiades niet dat hij de eerste aller tijden was geweest die op deze indrukwekkende wijze 
in Olympia had weten te winnen. Hij moet geweten hebben dat die eer te beurt was 
gevallen aan Dionysides van Mylasa, die dat eerder die eeuw had klaargespeeld.

47
  

Twee pankratiasten uit Ephese, Publius Cornelius Ariston en Nikanor, wonnen 
beiden de Olympische spelen bij de junioren (respectievelijk in 49 en 89 n. Chr.), zonder 
daarbij een ronde vrijaf te krijgen.

48
 Ze konden die prestatie echter niet meer glans geven 

                                                           
40 I. Sardis 79c, r. 1-2. 
41 IG 2 II2 3163, r. 4-6: μόνοσ καὶ πρῶτοσ τῶν ἀπ’ αἰῶνοσ πυκτῶν νεικήςασ κατὰ τὸ ἑξῆσ Πανελλήνια, 
λύμπια, Ἴςκμια, Ἁδριάνεια, Ῥώμθ[ν]. Deze ongeëvenaarde opeenvolging maakte het mogelijk om 
een gedeelte van de wedstrijdkalender chronologisch te duiden. Zie hiervoor hoofdstuk twee. 
42 I.Magn. 180, r. 3-13. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 122. 
43 IGR 3.370, r. 6-8: νενικθκότα πρῶτον καὶ μόνον ᾽Αδαδζα ἀπὸ τοῦ αἰῶνοσ ἱεροὺσ ἰςελαςτικοὺσ ἀγῶνασ 
τοὺσ ὑποτεταγμζνουσ. Zie ook prosopographia no. 77. 
44 SEG 34.1314, r. 14-16: καὶ τοὺσ λοιποὺσ ἀγῶνασ ςτάδια διαφλουσ ὁπλείτασ πρῶτον ἀπ᾽ αἰῶνοσ. Zie 
voor deze atleet ook prosopographia no. 157. 
45 Robert (1968b) 183, noot 2 weerlegt eerdere geleerden (o. a. H.A. Harris [1962], 20) die deze mening 
waren toegedaan: ‘*I]l n’y a aucune raison de prendre pour des mensonges ou des exagérations les 
mentions de victoires πρῶτοσ Μιληςίων, πρῶτοσ ᾽Ιώνων, πρῶτοσ πάντων, et de les traiter dans un esprit 
de plaisanterie soupçonneuse et sarcastique’. 
46 SEG 42.1186. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 23. 
47 I.Mylasa 403, r. 6-13: Διονυςίδου τοῦ Δθμθτρίου ὀλυνπιονίκου, ςτεφανωκέντοσ λύνπια παῖδασ 
πάλθν, πρώτου καὶ μόνου [ἀ+πτῶτοσ καὶ ἀμεςολαβήτου καὶ ἀν<ε>φέδρου. 
48 IvO 225 (Ariston), IvO 227 (Nikanor). Zie voor deze atleten ook prosopographia nos. 126 en 108. 
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door een ‘πρϊτωσ-Erfolg’ te claimen, omdat iemand hen daarin reeds was voorgegaan. Een 
zekere Heliodoros had dit rond het begin van de jaartelling ‘als eerste van allen’ (πρᾶτοσ 
πάντων) gepresteerd.

49
 Aangezien hij afkomstig was van het eiland Kos ontnam hij de twee 

latere atleten daarmee tegelijkertijd de mogelijkheid een andere distinctie aan te brengen, 
namelijk ‘de eerste uit Klein-Azië’ (πρώτοσ τῶν ἀπὸ τῆσ Ἀςίασ) geweest te zijn met een 
dergelijk succes.

50
 Dat was weer de maximale verdienste geweest die de vechtsporter 

Aristeas had kunnen claimen toen hij rond 13 n. Chr. bij de Isthmische spelen zowel het 
worstelen als het pankration won.

51
 Hij moest zijn meerdere erkennen in de reeds 

gememoreerde Kleitomachos van Thebe (eind derde eeuw v. Chr.), die bij dat festival tijdens 
één editie daarbovenop ook nog het boksen had gewonnen, ‘als enige van alle Grieken’ 
(μοῦνοσ δ᾽ λλάνων).

52
 Die had daarmee op zijn beurt weer de legendarische Theogenes 

van Thasos afgetroefd, tot dan toe in Isthmia ‘de enige man op aarde die zowel het boksen 
als het pankration won op één dag’.

53
 

Hoe moeilijk het in later tijden soms kon zijn om een unieke prestatie te claimen, 
blijkt uit de catalogus van de bokser Marcus Iustius Marcianus Rufus. Hij kende aan het begin 
van de tweede eeuw n. Chr. een succesvolle loopbaan met bijna 200 overwinningen, 
waaronder de Pythische, Kapitolijnse en Aktische spelen. Los van zijn zeges kon hij zich ten 
aanzien van die festivals echter niet onderscheiden. Hij moest zich tevreden stellen met de 
claim ‘de eerste en enige ooit’ (πρῶτοσ καὶ μόνοσ τῶν ἀπὸ αἰῶνοσ) geweest te zijn met winst 
in alle drie de leeftijdscategorieën in een festival te Nikomedia.

54
 Met hem moesten vele 

andere atleten uit de keizertijd zich tevreden stellen met weinig aansprekende claims. 
De eerder genoemde anoniem gebleven hardloper uit Milete, met vele records op 

zijn naam, won rond 20 v. Chr. in Delphi op één dag stadion, diaulos en hoplitodromos, maar 
noemde zichzelf niet de allereerste mens noch de eerste atleet uit Klein-Azië die dat gelukt 
was. Het lijdt geen twijfel dat die eer moet zijn toegekomen aan Leonidas van Rhodos, 
volgens Pausanias de beroemdste hardloper van allemaal.

55
 Hij won tussen 164 en 152 v Chr. 

bij liefst vier achtereenvolgende Olympiaden de drie korte loopnummers. Hij moet dat 
knappe staaltje van atletische veelzijdigheid mijns inziens ten minste één keer bij de 
Pythische spelen hebben herhaald, en daarmee de ‘eerste van allen’ en tegelijkertijd ‘de 
eerste uit Klein-Azië’ geworden zijn.

56
 Leonidas scherpte daarmee een record aan dat meer 

dan drie eeuwen had standgehouden. Tussen 488 en 480 v. Chr. had Astylos van Kroton ten 
minste één (maar waarschijnlijk twee) keer die afstanden in Olympia gewonnen.

57
 Hij was op 

                                                           
49 Iscr. Cos EV 247A (= Habicht [1996] 93-94). De hier gebruikte vorm πρᾶτοσ πάντων is in het dialect. 
50 Uit het feit dat Ariston zelfs niet claimt ‘de eerste Ephesiër’ te zijn, zou kunnen worden afgeleid dat 
ook iemand uit zijn vaderstad hem reeds was voorgegaan. Het eiland Kos maakte deel uit van de 
landstreek Carië en werd als zodanig tot Klein-Azië gerekend. 
51 Wel won Aristeas in 13 n. Chr. zowel het worstelen als het boksen in Olympia, waarmee hij – zoals 
eerder vermeld – ‘de zesde na Herakles’ werd. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 26. 
52 Ebert (1972) no. 67, r. 7. 
53 Ibid. no. 37, r. 8-9: μοῦνον ἐπιχκονίων πυγμῆσ παγκρατίου τ᾽ ἐπινίκιον ἤματι τωὐτῶι. 
54 SEG 13.540, r. 10-12. Hij was daarentegen wel de eerste inwoner van Sinope met twee overwinningen 
bij de Aktische spelen van Nikopolis en met één zege bij de Panathenaia in Athene. Zie ook 
prosopographia no. 102. 
55 Pausanias 6.13.4: τὰ μζντοι ἐπιφανζςτατα ἐσ δρόμον Λεωνίδα  ̔Ροδίῳ. 
56 Ditzelfde moet hij tweemaal op rij hebben gerealiseerd in de Nemeïsche spelen van Argos. Dat zou 
verklaren waarom de Milesische hardloper zichzelf niet meer dan ‘de eerste Ioniër’ (zie boven) noemde 
die deze bijzondere prestatie had neergezet. 
57 Pausanias 6.13.1, Plato, Wetten 8.840A. Hij kwam later uit voor Syracuse, weggelokt door de tiran 
Hieron. 
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zijn beurt weer degene geweest die de prestaties van Phanas van Pellene
58

 en Chionis van 
Sparta

59
 had overtroffen.  

De Spartanen waren zich overigens terdege bewust van het feit dat hun 
stadsgenoot een record was kwijtgeraakt. Toen zij aan het begin van de vijfde eeuw v. Chr. 
met de Syracusanen streden om het leiderschap over de Grieken in de oorlog tegen de 
Perzen, lieten zij in Olympia een standbeeld oprichten voor Chionis. Het beeld, dat was 
gemaakt door de beroemde beeldhouwer Myron, werd naast dat van Astylos gezet. Aan de 
bijbehorende overwinningscatalogus werd vervolgens een zinsnede toegevoegd, die 
duidelijk maakt hoezeer atletiekrecords werden bijgehouden en prestige gaven: ‘Er was nog 
geen hoplitodromos *in de tijd van Chionis+’. Oftewel, de Spartanen waren van mening dat 
Astylos enkel een nieuw record hadden kunnen vestigen, omdat er in Olympia later een 
nieuw onderdeel was toegevoegd. Had Chionis nog geleefd, zo luidt de strekking van hun 
toevoeging, dan had hij ook die discipline moeiteloos gewonnen en Astylos de kans 
ontnomen met een record te pochen.

60
 

Het record van Leonidas bleek evenwel niet te overtreffen.
61

 Dit mag geen 
verwondering wekken, aangezien kandidaat-hardlopers daarvoor gedurende vijf 
achtereenvolgende Olympiaden (= 17 jaar) ongeslagen dienden te blijven op drie 
uiteenlopende disciplines. Dit zal fysiek gezien onmogelijk zijn gebleken.

62
 Latere atleten, 

met name die uit de keizertijd, werden door de prestaties van hun voorgangers beperkt in 
hun mogelijkheden. Zij werden genoodzaakt om zich op andere manieren te onderscheiden. 
De Milesische hardloper had zijn Delphische succes door toedoen van Leonidas niet 
wezenlijk kunnen uitbuiten, maar hij had het voordeel dat er in zijn eigen tijd nieuwe 
festivals waren opgekomen waar hij op recordgebied ‘vrij spel’ had. Daardoor kon hij 
bijvoorbeeld bij de recentelijk ingestelde Aktische spelen (27 v. Chr.), waar hij niet gehinderd 
werd door concurrentie uit een ver verleden, wel claimen πρῶτοσ πάντων te zijn met een 
zege in stadion, diaulos en hoplitodromos.

63
 

Een andere manier was erin gelegen om op zoek te gaan naar prestaties die nog 
niet eerder waren geleverd. Dit werd naarmate de eeuwen verstreken en er geen nieuwe 
onderdelen meer aan het wedstrijdprogramma van Griekse festivals werd toegevoegd 
steeds moeilijker

64
, maar voor uitzonderlijke atleten bleven er altijd mogelijkheden bestaan. 

De hardloper Polites uit Keramos (Carië) was zo’n buitengewoon getalenteerde sporter.
65

  
Hij blonk uit in alle loopdisciplines, hetgeen hem er waarschijnlijk toe gebracht heeft een 

                                                           
58 Eusebius, ad Olympiade 67: πρῶτοσ ἐτρίςςευςεν ςτάδιον δίαυλον ὅπλον. 
59 Pausanias 3.14.3, 4.23.4, 6.13.2, 8.39.3, Eusebius, ad Olympiade 29, 30, 31. 
60 Young (1996) 189. 
61 Hij was en bleef, in de woorden van Eusebius/Africanus, ‘de eerste en enige man met twaalf 
Olympische kransen in vier Olympiaden’ (μόνοσ δὲ καὶ πρῶτοσ ἐπὶ τζςςαρασ ᾽Ολυμπιακοὺσ ἔχει 
δϊδεκα). 
62 Ook in andere disciplines bestonden records met eeuwigheidswaarde. Gorgos van Elis had in de derde 
eeuw v. Chr. liefst viermaal achter elkaar de Olympische vijfkamp gewonnen. Pausanias (6.15.9), 
schrijvend in de tweede eeuw n. Chr., vermeldt dat tot aan zijn eigen tijd niemand erin geslaagd was 
hem te evenaren : μόνῳ δὲ α ̓νκρϊπων α ̓́χρι ἐμου̂ τ ῷ Γόργῳ τζςςαρεσ μὲν  ̓Ολυμπία γεγόναςιν ἐπὶ 
πεντάκλῳ. 
63 Moretti (1953) no. 59, r. 9-11. 
64 De laatste toevoeging aan het Olympisch programma vond in het jaar 200 v. Chr. plaats, toen het 
pankration voor jongens werd ingevoerd. Tot aan het definitieve einde van de Olympische spelen in de 
vierde eeuw n. Chr. kwamen er geen nieuwe disciplines meer bij. Zie voor deze ontwikkeling Golden 
(2004) 114-119. 
65 Pausanias 6.13.3-4, Eusebius, ad Olympiade 212. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 118. 

http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/morphindex?lang=greek&lookup=e%29pi%2F&bytepos=1092477&wordcount=1&embed=2&doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0159
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onmogelijk geachte prestatie na te streven. Zijn succesvolle poging daartoe, bij de 
Olympische spelen van 69 n. Chr., maakte van hem de eerste man die erin slaagde om in 
Olympia stadion, diaulos en dolichos te winnen. Leonidas mocht dan viermaal achtereen de 
drie sprintonderdelen gewonnen hebben, maar Polites’ winnende combinatie van korte en 
lange afstand was nog nooit vertoond en maakte hem evenzeer tot een legende. Pausanias 
(6.13.3) noemt zijn prestaties niet voor niets van een ’groot wonder’ (μζγα καῦμα). Polites 
moet daarmee de evolutie van de Olympische hardlooprecords (zie tabel 3.3) tot een einde 
hebben gebracht, tenzij er in later tijden nog een atleet geweest is die alle vier de 
hardlooponderdelen (dus met inbegrip van de hoplitodromos) heeft weten te winnen. Het 
bronnenmateriaal zwijgt hier echter (betekenisvol?) over. 

 
Tabel 3.3 – De evolutie van de hardlooprecords in Olympia door de eeuwen heen 
 
NAAM STAD TIJD   ONDERDELEN 
Chionis Sparta 664, 660, 656 v. Chr. stadion, diaulos (3x) 
Phanas Pellene 512 v. Chr.  stadion, diaulos, hoplitodromos 
Astylos Kroton 488, 484, 480 v. Chr. stadion, diaulos, hoplitodromos (2x?) 
Leonidas Rhodos 164, 160, 156, 152 v. Chr. stadion, diaulos, hoplitodromos (4x) 
Polites Keramos 69 n. Chr.   stadion, diaulos, dolichos 
 
Beschikbare bronnen 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat atleten uit de keizertijd over een grondige 
kennis van de Griekse atletiekgeschiedenis beschikten. Het is nu de vraag op welke manier 
de atleten aan die specifieke informatie kwamen. Er moeten hun verschillende bronnen ter 
beschikking hebben gestaan die, afhankelijk van hetgeen ze wensten te claimen, allemaal of 
gedeeltelijk geraadpleegd dienden te worden. Een atleet die wilde weten of hij de eerste uit 
zijn vaderstad was geweest die een bepaald festival had weten te winnen, kon zich beperken 
tot lokale archieven. Iemand die echter wilde nagaan of een bepaalde zegereeks al eerder in 
de geschiedenis van de Griekse atletiek was voorgekomen, moest zijn toevlucht nemen tot 
meerdere bronnen. Hetzelfde gold voor atleten die hoopten hun successen extra glans te 
kunnen geven door nadruk te leggen op het speciale karakter ervan, bijvoorbeeld omdat zij 
de eerste waren geweest die ooit hadden gezegevierd ‘zonder een bye te hebben gekregen’ 
of als enige binnen twee jaar in alle drie de leeftijdscategorieen waren uitgekomen.

66
 

 Veel van de door hen gewenste informatie zal kunnen zijn verkregen bij hun 
bezoek aan de verschillende festivalterreinen. Ter plaatse waren vaak gidsen (ἐξθγιται) 
actief die tegen betaling bereid waren een rondgang te maken langs de voornaamste 
eremonumenten en atleten te wijzen op bijzondere en unieke prestaties van hun 
voorgangers. Hoewel hun verhalen de waarheid soms geweld aandeden, moeten zij toch als 
een relatief betrouwbare bron worden beschouwd.

67
 Toch zullen gidsen soms het antwoord 

schuldig moeten zijn gebleven op specifieke vragen van atleten, omdat bijvoorbeeld niet 
iedere overwinnaar in Olympia gebruik maakte van het recht om ter plekke een standbeeld 

                                                           
66 E.g. Roueché (1993) no. 91b, r. 7-10: πρῶτον καὶ μόνον τῶν ἀπ᾽ αἰῶνοσ ἀγωνιςάμενον τριετίᾳ τὰσ 
τρεῖσ κρίςεισ, παῖδα ἀγζνειον, ἄνδρα. 
67 Casson (1974) 264-267. Pausanias maakt in zijn werk melding van zijn contacten met plaatselijke 
gidsen, wier betrouwbaarheid hij enige malen ernstig in twijfel trekt (e.g. 5.21.9). Desalniettemin is het 
goed voorstelbaar dat hij veel van zijn informatie aan hen ontleende, zonder daar uitdrukkelijk melding 
van te maken. Zie hiervoor Habicht (1985) 144-146. 
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met een bijbehorende ere-inscriptie op te richten.
68

 Maar in grote lijnen moeten de talloze 
in steen gebeitelde getuigenissen een goed beeld hebben gegeven van de records die in het 
verleden waren neergezet.  

Voorts werden atleten ook tijdens hun trainingen geconfronteerd met grootse 
daden uit de atletiekgeschiedenis, aangezien de gymnasia en stadia in de Griekse wereld vol 
stonden met eerbewijzen voor succesvolle sporters en vaak ook lokale archieven bevatten.

69
 

En zelfs onderweg moeten atleten niet ontsnapt zijn aan de competitie met het verleden, 
want monumenten voor lokale kampioenen hadden niet zelden tevens een plaats op de 
agora of aan de belangrijkste toegangswegen van antieke steden.

70
 Atleten zullen ten slotte 

ook van elkaar geweten hebben welke prestaties zij geleverd hadden. Dit vindt bevestiging in 
de lijkrede voor de vroeggestorven bokser Melankomas. Tijdens diens uitvaart werd hij ten 
overstaan van een groot aantal aanwezigen uit de wereld van de Griekse atletiek 
toegesproken door een persoonlijke vriend, die het niet nodig achtte om zijn vele 
overwinningen met naam en toenaam te memoreren: 

 
 ‘Het is, in aanwezigheid van jullie die daar weet van hebben, overbodig om een volledig 
beeld te geven – één voor één – van de kransen en de wedstrijden waarin hij ze gewonnen 
heeft … ’

71
 

 
Aanvullende en gezaghebbende informatie kon worden ontleend aan de Olympische 
archieven die door de Eleërs werden bijgehouden. Ofschoon de originele documenten niet 
zijn overgeleverd en hun aard niet geheel duidelijk is, valt uit literaire en epigrafische 
bronnen op te maken dat ze regelmatig als referentiekader gebruikt zijn. Door Philostratos 
worden ze geroemd om hun betrouwbaarheid, terwijl Pausanias met behulp van deze 
archiefstukken kon aantonen dat een bekend gidsenverhaal op de verkeerde feiten gestoeld 
was.

72
 Diezelfde stukken brachten ook uitkomst wanneer de Eleërs met een ongewone 

situatie werden geconfronteerd. Dit blijkt uit een eredecreet dat door hen werd opgesteld 
ten faveure van de atleet Tiberius Claudius Rufus.

73
 Zijn vaderstad werd hierin meegedeeld 

dat hem alle privileges van een Olympische overwinnaar toevielen, ondanks het feit dat hij 
er niet in was geslaagd de finale van het pankration te winnen. 

Rufus en zijn tegenstander waren zo aan elkaar gewaagd dat, na een gevecht van 
enkele uren, bij het invallen van de duisternis nog geen beslissing gevallen was. Aangezien 

                                                           
68 Pausanias 6.1.1. 
69 De grootste atleet uit de Romeinse keizertijd, Marcus Aurelius Demostratos Damas (no. 89), werd 
bijvoorbeeld geëerd met een levensgroot standbeeld in het stadion van zijn vaderstad Sardis. In het 
gymnasion van Antikyra (Phokis) stond een beeld van Xenodamos (no. 160), de Olympische 
pankrationkampioen van het jaar 67 n. Chr. 
70 Zie Brunet (1998) 100, 295 voor de situatie in Ephese. Van Nijf (1999) 191 heeft aangetoond dat het 
beeld van de zegevierende atleet een prominente plaats innam in het straatbeeld van Klein-Aziatische 
steden. 
71 Dio Chrysostomos, Orationes 29.10: καὶ τὸ μὲν τοὺσ ςτεφάνουσ αὐτοῦ κακ᾽ ἕκαςτον ἐπεξιζναι καὶ τοὺσ 
ἀγῶνασ, ἐν οἷσ ἐνίκθςε, πρὸσ εἰδότασ ὑμᾶσ περιττόν. 
72 Philostratos, Gymnastikos 2, Pausanias 5.21.9. Laatstgenoemde zinspeelt ook op de aanwezigheid van 
archieven wanneer hij beschrijft hoe de Alexandrijnse pankratiast Sarapion (zie prosopographia no. 131) 
zich in 25 n. Chr. een dag voor de wedstrijd uit angst voor zijn tegenstanders terugtrok uit de 
Olympische spelen. Pausanias (5.21.18) stelt dat hij ‘volgens de verslagen de enige Egyptenaar, de enige 
van alle mensen zelf, is die een boete kreeg voor zijn lafheid’. 
73 IvO 54 en prosopographia no. 147.  Zie Merkelbach (1974b) voor een verdere interpretatie van dit 
decreet. 



112 

 

beiden blijk hadden gegeven van uitzonderlijke kracht en dito uithoudingsvermogen, werden 
ze gezamenlijk tot Olympisch kampioen uitgeroepen. Het eredecreet besluit met expliciet te 
vermelden dat een onbeslist bij de eindstrijd van het pankration in Olympia nooit eerder was 
voorgekomen, iets wat de Eleërs moeten hebben vastgesteld met behulp van hun eigen 
archieven.  

Niet alleen van de Olympische spelen werden gegevens bijgehouden. Pausanias 
laat doorschemeren dat dit ook bij de overige spelen uit de traditionele periodos het geval 
was.

74
 Andere festivals moeten naar alle waarschijnlijkheid ook archieven hebben 

gehanteerd, al ontbreekt substantieel bewijs voor die stelling.
75

 Voorts is bekend dat steden 
lijsten bijhielden van overwinningen van hun burgers in vooraanstaande wedstrijden, zoals is 
geattesteerd voor het eiland Keos en Athene in de hellenistische periode.

76
 Joachim Ebert 

was zelfs van mening dat de betreffende Atheense tekst informatie bevatte over de records 
die door atleten uit die stad waren neergezet in Olympia.

77
 

 Met het ontstaan van de atletenvereniging aan het einde van de eerste eeuw v. 
Chr. moet de informatievoorziening een stuk soepeler zijn verlopen. Stephen Brunet heeft 
gesuggereerd dat de primaire functie van de vereniging erin was gelegen om de sportieve 
prestaties van haar leden gedetailleerd bij te houden.

78
 Het bronnenmateriaal op dit punt, zij 

het zeer spaarzaam, lijkt inderdaad in die richting te wijzen. Dat er binnen de vereniging 
enige mate van verslaglegging plaatsvond, kan worden opgemaakt uit twee inscripties uit 
het begin van de eerste eeuw n. Chr. Daarin lieten twee vechtsporters optekenen dat zij de 
eersten van het gilde (πρῶτοσ τῶν ἀπὸ τῆσ οἰκουμζνθσ) waren die successen in de periodos 
hadden behaald, hetgeen alleen kan betekenen dat de atletenvereniging de prestaties van 
haar leden op enige wijze registreerde.

79
 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de verschillende functionarissen van 
het gilde een rol speelden in dit proces. Uit de eerder gememoreerde lidmaatschapskaart 
van de Egyptische bokser Aurelius Herminos (zie inleiding) kan worden opgemaakt dat een 
groot aantal van hen in functie was tijdens de 49

ste
 editie (= 194 n. Chr.) van de Sebasta in 

Neapolis. Naast de opperpriesters Marcus Aurelius Demostratos Damas, Marcus Aurelius 
Demetrios en Marcus Aurelius Chrysippos, allen prominente ex-atleten, was ook een zekere 
Publius Aelius Euktemon present in Neapolis. Hij wordt in de papyrustekst beschreven als de 
‘algemeen secretaris van de atletenvereniging’ (ἀρχιγραμματζωσ ξυςτοῦ).

80
 Hij was 

                                                           
74 Pausanias 6.13.8. 
75 Jüthner (1969) 70-74 wijst op het bestaan van diverse (niet overgeleverde) werken met de titel περὶ 
ἀγϊνων, waarin de geschiedenis van diverse festivals werd beschreven. Cf. Suda, s.v. ῎Ακτια: Ἄκτια: 
ἀγὼν παλαιὸσ, ὡσ Καλλίμαχοσ ἐν τῷ περὶ τῶν Ἀγώνων δῆλον ποιεῖ. Brunet (1998) 49 oppert dat 
hiervoor wellicht lokaal archiefmateriaal gebruikt is, hetgeen dan zou betekenen dat ook elders door 
magistraten verslagen werden bijgehouden. 
76 IG XII.5 608 (Keos) bevatte een lijst met lokale winnaars in de Isthmische en Nemeïsche spelen. IG II² 
2326 noemt Olympische overwinnaars afkomstig uit Athene. 
77 Ebert (1982) 8. 
78 Brunet (1998) 52. 
79 Het betreft de bokser Demokrates (prosopographia no. 46) en de worstelaar en pankratiast Aristeas 
(prosopographia no. 26). Laatstgenoemde won het circuit bovendien ἐν τῇ περιόδῳ (‘in de periodos’), 
d.w.z. in de kortst mogelijke tijd, drie jaar. Dit moet, zoals Brunet (1998) 53 terecht opmerkt, betekenen 
dat de vereniging niet alleen bijhield welke festivals een atleet zoal wist te winnen, maar ook wanneer 
dat precies gebeurde. 
80 Frisch (1986) no. 6, r. 64-65, 82-83. In datzelfde document (r. 101-102) treedt Quintilius Karpophoros, 
een andere secretaris van de vereniging naar voren. Hij legde getuigenis af van het feit dat diezelfde 
Herminos enige tijd later als keizerpriester had gefunctioneerd bij de Koina Asias in Sardis. 
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verantwoordelijk voor het opstellen van de oorkonde die Herminos’ lidmaatschap van de 
vereniging officieel bekrachtigde. De aanwezigheid van Euktemon roept de vraag op diens 
taken ter plekke beperkt waren tot het voeren van een ‘ledenadministratie’ of dat er door 
hen wellicht nog meer opgetekend diende te worden van hetgeen er zich in Neapolis 
afspeelde. 

Hierbij valt automatisch te denken aan het registreren van de winaars in het 
festival. Enige geordende administratie was binnen de Griekse atletiek noodzakelijk, omdat 
bepaalde overwinningen een atleet recht gaven op beloningen van financiële (e.g. 
pensioenen) of andere aard (e.g. privileges) in de vaderstad. Net zoals Herminos zijn 
lidmaatschapskaart aan de stedelijke autoriteiten kon tonen als bewijs voor zijn nieuwe 
status, zo moet er ook officiële documentatie hebben bestaan die succesvolle atleten 
konden overleggen ter getuigenis van hun behaalde zeges. Het is bekend dat lokale 
agonotheten doorgaans na afloop van een festival inscripties lieten oprichten met daarop de 
namen van de winnaars bij de betreffende spelen.

81
 Mogelijkerwijs stuurden zij ook een 

afschrift daarvan naar het hoofdkwartier in Rome dat vervolgens in het archief werd 
opgenomen.

82
 

 Enkele aanwijzingen lijken erop te duiden dat de vereniging zelf ook steden en 
keizers aanschreef ter verkrijging van privileges voor haar leden. Middels officiële 
documenten legde ze getuigenis af van de geleverde prestaties en spoorde ze de stedelijke 
en keizerlijke overheid aan om eerder gedane geloftes in te lossen. Reinhold Merkelbach 
heeft een dergelijke werkwijze bijvoorbeeld gezien in de twee inscripties die in Olympia voor 
de pankratiast Tiberius Claudius Rufus (zie noot 73) werden opgericht.

83
 Hij opperde dat IvO 

55 het bevestigende antwoord van diens vaderstad Smyrna was op het verzoek van de 
atletenvereniging om Rufus de eerbewijzen te doen toekomen waarop een Olympisch 
winnaar krachtens gewoonte recht had, daarmee de centrale bemiddelende rol van het gilde 
erkennend. Volgens Merkelbach was Marcus Vetulenus Laetus, de agonotheet van de 
betreffende Olympische spelen en als zodanig verantwoordelijk voor de beslissing om Rufus 
als Olympioneikes aan te merken, ‘nach Abschluss der Spiele nach Rome gereist … und am 
Büro des Weltverbandes der Athleten – praktisch dem kaiserlichen Büro für den Sport – eine 
komplette Liste der Sieger einreichen, die dort zu den Akten genommen wurde’.

84
 

Ter ondersteuning van zijn theorie kan gewezen worden op de aanbevelingen die 
de vereniging had gedaan bij de keizers ten faveure van Titus Aelius Aurelius Menandros uit 
Aphrodisias.

85
 Deze atleet werd geëerd voor het feit dat hij als xystarch uiterst ruimhartig de 

prijzen had verzorgd voor een festival in Antiochië (Pisidië). Die activiteiten werden volgens 
een ere-inscriptie meerdere malen onder de aandacht gebracht bij het keizerlijke hof, met 
als gevolg dat Menander met eerbewijzen overladen werd (waaronder het Romeinse 

                                                           
81 I.Eph. 1122 bevat een fragmentarisch overgeleverde lijst met winnaars in de Balbilleia, een voornaam 
festival in Ephese. Dergelijke documenten moeten ook elders in grote aantallen opgesteld zijn geweest. 
82 Het is, zoals in de inleiding betoogd, bekend dat de curia athletarum nabij de Thermen van Trajanus 
over een archief beschikte. Hadrianus stemde op 5 mei 134 n. Chr. in met de komst van het atletengilde 
naar Rome en ging akkoord met het oprichten van een gebouw waarin onder meer de archieven van de 
vereniging ondergebracht konden worden. Oliver (1989) no. 86, r. 7-8: καὶ οἴκθμα ὡσ τὰ γράμματα 
ἀποτίκεςκαι τὰ κοινά. 
83 Merkelbach (1974b). Het betreft de inscripties IvO 54 en 55. Zijn theorie wordt aangehaald en 
plausibel geacht door Brunet (1998) 54-56. 
84 Ibid., 102. Overigens is de hier genoemde agonotheet een voorouder van Lucius Vetulenus Laetus, die 
in de inleiding ter sprake kwam als weldoener van de atletenvereniging in datzelfde Olympia. 
85 Roueché (1993) no. 91. 
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burgerrecht).
86

 Uit bovenstaande voorbeelden blijkt duidelijk de reactieve en pro-actieve rol 
van de atletenvereniging. 

Het gilde komt hierin ook naar voren als een haast modern aandoend 
bureaucratisch apparaat dat zowel voor atleten, steden als de keizerlijke overheid inzake de 
Griekse atletiek de belangrijkste bron van informatie was. Vooral haar bemiddelende rol 
tussen atleten en de autoriteiten valt op. Op welke schaal dit ‘administratieve centrum’ 
daadwerkelijk fungeerde, laat zich bij gebrek aan substantieel bronnenmateriaal niet staven. 
Wel is het raadzaam te waken voor een al te anachronistische benadering. De spaarzame 
aanwijzingen zijn voor meerdere interpretaties vatbaar en dragen het gevaar in zich dat 
teveel gewicht aan de taken van de atletenvereniging wordt toegekend. Alleen nieuwe, 
eensluidende bewijsstukken kunnen de geopperde hypothesen legitimiteit verschaffen.  

                                                           
86 Voor zijn Romeinse burgerrechtverlening en dat van andere atleten, zie hoofdstuk vier. 
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Atleten en hun eretitels 
Een ongedateerde grafsteen uit Romeins Egypte, van onbekende herkomst, gedenkt het 
leven van een zekere Rufus: 
 
‘De onvergetelijke Rufus, winnaar van de Kapitolijnse spelen, Olympisch, Pythisch en 
Isthmisch kampioen, veelvuldig overwinnaar, buitengewoon winnaar, onoverwonnen 
worstelaar, bokser, pankratiast, xystarch. Houd goede moed!’

87
 

 
Het grafschrift laat er geen twijfel over bestaan wat gedurende zijn leven de voornaamste 
bezigheid van de overledene is geweest. Hij was een atleet die bij Griekse sportfestivals 
uitkwam als worstelaar, bokser en pankratiast, en die na afloop van zijn sportieve carrière 
het ambt van xystarch (toezichthouder bij spelen) had bekleed. Daarnaast bevat zijn epitaaf 
een aantal opmerkelijke termen, die op het eerste gezicht een nogal cryptische indruk 
maken. Het gaat hier om zogenaamde agonistische eretitels, kernachtige begrippen die in 
één oogopslag duidelijk moesten maken welke successen een atleet tijdens een loopbaan 
had behaald. Met dergelijke titels, veelvuldig eindigend op -ν(ε)ίκθσ

88
, werd bijvoorbeeld de 

winst in een specifiek festival aangeduid, of een bepaalde verdienste die een gehele carrière 
omvatte. De grafsteen was daarmee tegelijkertijd een verkorte palmares, die ingewijden in 
staat stelde zich in kort tijdsbestek een beeld te vormen van Rufus’ statuur als atleet. 

Eretitels bestonden reeds in de klassieke periode, zij het op een bescheiden schaal. 
De dichters Pindaros en Bacchylides maken in hun overwinningsoden enige malen melding 
van Olympioneikai, Pythioneikai en Isthmioneikai, oftewel winnaars in de Olympische, 
Pythische en Isthmische spelen.

89
 Ook in ere-inscripties komen ze sporadisch voor.

90
 Het was 

echter pas in de keizertijd dat het gebruik van eretitels een hoge vlucht nam. In die periode 
nam hun aantal en verscheidenheid toe en werden ze in toenemende mate gebruikt in de 
koptekst van ere-inscripties voor atleten. Daarnaast kunnen ze ook in andere documenten, 
zoals in magistratenlijsten

91
 en op munten

92
 worden aangetroffen, hetgeen andermaal 

aangeeft dat de scheidslijn tussen atletiek en civic duties feitelijk niet viel te trekken.
93

 
Grofweg vallen er in de eerste eeuwen van onze jaartelling twee soorten eretitels 

te onderscheiden. De grootste groep houdt verband met specifieke festivals en verwijst naar 
één of meerdere overwinningen tijdens een bepaalde wedstrijd.  Een klein aantal titels heeft 
daarentegen betrekking op prestaties die gedurende langere tijd en/of tijdens verschillende 

                                                           
87 SB I 5725: Ῥοῦφον τὸν ἀίμνθςτον καπετωλιονίκθν, ὀλυμπιονίκθν, πυκιονίκθν, εἰςκμιονίκθν, 
πλιςτονίκθν, παράδοξον, ἄλιπτον, παλεςτιν, πφκτθν, πανκρατιαςτιν, ξυςτάρχθν. Εὐψφχει. De grafsteen 
bevindt zich momenteel in het Nationaal Museum van Warschau. Cf. I.Eph. 1127 (= prosopographia no. 
135). 
88 Zowel -νείκθσ als -νίκθσ komen voor in het epigrafische materiaal. Welke weergave in een inscriptie 
gehanteerd wordt, is sterk tijd- en plaatsgebonden. Laatstgenoemde vorm is bijvoorbeeld de gangbare 
in teksten (inscripties, papyri) uit Egypte, terwijl in Klein-Azië doorgaans de –ε is toegevoegd. Hoewel ik 
in dit hoofdstuk telkenmale letterlijk zal citeren, maak ik in het geval van getranscribeerde titels gebruik 
van de meer gangbare schrijfvorm -νείκθσ. 
89 E,g, Pindaros, Ol. 6.4, Pyth. 9.1, Bacchylides 1.46, 9.26. 
90 E.g. IG II² 2413, r. 14, Ebert (1972) no. 12. 
91 E.g. Milet I 3, no. 128. 
92 Voor enkele voorbeelden, zie Robert (1934) 52-61. 
93 Zoals elders is aangegeven, namen telgen uit aristocratische families in hun jonge jaren deel aan 
sportfestivals en behaalden op die manier soms atletische eretitels. Later bleven ze die titels voeren en 
ontleenden daar een zekere status aan. 
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spelen zijn geleverd. In de meeste gevallen valt op basis van informatie uit epigrafische en 
literaire bronnen te achterhalen aan welke eisen een atleet diende te voldoen, maar van 
sommige titels is het niet altijd even duidelijk wat ze precies inhielden. Het is wel helder dat 
niet iedere titel dezelfde status had. Er was sprake van een duidelijke hiërarchie, die – 
uitzonderingen daargelaten – in het overgrote deel van de inscripties wordt weerspiegeld in 
de volgorde waarin de behaalde titels zijn opgenomen (zie figuur 3.4). De pankratiast Marcus 
Aurelius Thelymitres uit Milete werd bijvoorbeeld in een ere-inscriptie achtereenvolgens 
Pythioneikes, Kapitolioneikes, pleistoneikes en paradoxos genoemd, hetgeen een 
afgebakende rangorde impliceert.

94
 Een andere vechtsporter, Alexandros, burger van Myra 

en archont van de atletenvereniging, wordt in een papyrustekst betiteld als Pythioneikes, 
Sebastioneikes en Halioneikes, een opsomming die andermaal duidelijk maakt hoe de status 
van de betreffende festivals en eretitels zich tot elkaar verhielden.

95
 

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de voornaamste titels de revue passeren en 
zal getracht worden van iedere titel de betekenis en reikwijdte te duiden. Bijzondere 
aandacht zal er ten slotte zijn voor de titel periodoneikes en het daarmee verband houdende 
concept van de periodos, omdat de vraag naar hun functioneren in de keizertijd nog altijd 
niet bevredigend is beantwoord. 
 
  

                                                           
94 I.Didyma 370, r. 11-12. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 99. 
95 Frisch (1986) no. 6, r. 58, 66. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 18. 
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Fig. 3.4 – Schematische weergave van de hiërarchie van de meest voorkomende 
agonistische eretitels 
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Hieroneikes 
De Griekse atletiek bood atleten reeds in het beginstadium van hun carrières de 
mogelijkheid om agonistische eretitels te verwerven. Het kon vaak bij de eerste deelname 
aan een festival al raak zijn. In theorie was het mogelijk dat een jonge knaap zijn debuut 
opluisterde met een overwinning in een wedstrijd uit de periodos

96
, maar voor de meesten 

zal de start van hun loopbaan zich op lokaal of regionaal niveau hebben afgespeeld. Zo 
behaalde een naamloos gebleven vijfkamper uit Ephese halverwege de tweede eeuw n. Chr. 
zijn eerste successen als knaap in Smyrna, Sardis en in zijn vaderstad.

97
 De bokser Photion 

begon met zeges als jongeling in Milete, zijn vaderstad Laodikeia ad Lycum en Ephese en 
verwierf daardoor direct de status van ἱερονείκθσ (‘heilig overwinnaar’).

98
 

Voor veel beginnende atleten zal dit de eerste titel uit hun loopbaan geweest zijn. 
Zij dankten dit eerbewijs aan een overwinning in een heilig festival (ἱερὸσ ἀγῶν), het soort 
wedstrijd dat zich wat betreft status en beloning sterk onderscheidde van de zogenaamde 
‘prijsspelen’ (ἀγῶνεσ κεματικοί of ἀγῶνεσ [ἡμι]ταλαντιαῖοι), waar een (grote) som gelds de 
voornaamste aantrekkingskracht vormde. Hun prestige stak over het algemeen af bij dat van 
heilige spelen, waarover atleten in hun overwinningscatalogi zonder uitzondering uitvoerig 
uitweiden. Prijsspelen worden daarentegen in inscripties niet of nauwelijks gememoreerd; 
vaak wordt volstaan met het vermelden van het aantal behaalde successen in die specifieke 
categorie wedstrijden.

99
 

Met een overwinning in een heilig festival maakten atleten nog geen naam binnen 
de wereld van de Griekse atletiek, maar ze kwalificeerden zich daarmee wel voor het 
lidmaatschap van de atletenvereniging. Zij moesten hiervoor een bepaald bedrag (het enige 
bekende geval van Herminos spreekt over 100 denarii

100
) betalen en daarnaast een bewijs 

kunnen overleggen van hun nieuw verworven status. In Ephese konden hieroneikai – met 
uitzondering van winnaars in de Ephesea – voor 60 denarii een getuigschrift uit het lokale 
archief (antigrapheion) verkrijgen.

101
 Als lid van de vereniging kon een atleet aanspraak 

maken op diverse privileges, zoals onschendbaarheid (ἄςυλία) en vrijstelling van belasting 
en allerhande liturgieën.  

Het wekt geen verbazing dat de titel ἱερονείκθσ slechts in bepaalde echelons van 
de Griekse atletiek valt aan te treffen. In veruit de meeste gevallen is die titel de enige die 
door een atleet gevoerd wordt. Dit duidt er vaak op dat een sportieve carrière weinig 
hoogtepunten heeft gekend en dat het succes beperkt is gebleven tot een enkele 
overwinning in een heilig festival.

102
 Toch kan niet zonder meer gesteld worden dat alle 

                                                           
96 Een naamloze hardloper uit Klein-Azië (prosopographia no. 6) won als knaap de stadionloop in 
Olympia, waarschijnlijk bij een van zijn eerste deelnames aan een festival. Publius Aelius Aristomachos 
(no. 122) behaalde zijn allereerste zege bij de Nemeïsche spelen in Argos. 
97 I.Eph. 2072, r. 1-4. 
98 I.Eph. 1605,  r. 1. De carrièreopbouw van (jonge) atleten zal in hoofdstuk vier uitgebreid aan bod 
komen. 
99 E.g. SEG 41.1407, r. 16-18: καὶ κεματικοὺσ ἄλλουσ τεςςεράκοντα τζςςαρασ. 
100 Zie Frisch (1986) no. 6, r. 4-5: καὶ ἀποδεδωκότα τὸ κατὰ τὸν νόμον *ἐντά+γιον πᾶν ἐκ πλιρουσ 
*δ+θνάρια ἑκατόν. 
101 I.Eph. 14, r. 25-27: ἱερονεικῶν χωρὶσ τῶν ςτεφανουμζνων τὰ μεγάλα εβαςτὰ φζςθα δθ. ξ´. 
102 E.g. IGBR V 5404. Dit is ook veelvuldig het geval bij (lijsten met) magistraten (e.g. IG II² 3741, I. Eph. 
902, 1045). Zij waren – zoals het de telgen van de antieke jeunesse dorée betaamt – in hun jonge jaren 
als atleet actief geweest en hadden soms zelfs voorname overwinningen behaald. Zij maakten echter 
geen carrière in de Griekse atletiek, maar bleven wel met enige trots de titel voeren die naar dat 
jeugdige sportieve succes verwees. 
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hieroneikai per definitie tot de mindere goden gerekend moeten worden. In een aantal 
gevallen gaat het namelijk om jonge beginnende atleten, die naar aanleiding van een zege in 
een bepaald festival met een monument geeërd worden en op dat moment alleen de status 
van hieroneikes bezaten. Bij latere successen verdween die titel vervolgens naar de 
achtergrond, zoals het geval van de bokser Photion duidelijk maakt. Hij duikt, twintig jaar na 
zijn eerste schreden in de Griekse atletiek te hebben gezet, op in een papyrustekst die was 
opgetekend nadat hij zijn carrière had beëindigd. In dat document wordt hij geen 
hieroneikes meer genoemd, maar een Olympioneikes, paradoxos en vermoedelijk ook 
pleistoneikes, titels die aangeven dat hij tijdens zijn loopbaan een groot aantal aansprekende 
zeges had geboekt. Dit voorbeeld maakt duidelijk waarom er zich onder de grote 
kampioenen geen atleten bevonden die zich expliciet hieroneikes noemden. Zij behaalden 
vaak meerdere titels en wensten als vanzelfsprekend alleen de meest voorname onder hen 
te voeren. Als winnaars van diverse heilige spelen hadden zij weliswaar recht op de titel van 
hieroneikes, maar uit prestigeoverwegingen zullen ze ervan afgezien hebben om deze in hun 
eredocumenten op te nemen. 
 
De afzonderlijke spelen uit de periodos 
De titels Olympioneikes, Pythioneikes, Isthmioneikes en (waarschijnlijk ook) Nemeoneikes 
bestonden zoals gezegd reeds in de klassieke en hellenistische periode en bleven gedurende 
de keizertijd onverminderd in gebruik. Zo vermeldt het grafschrift van de Alexandrijnse 
bokser Agathos Daimon (alias ‘de Kameel’), die ergens in de eerste eeuw n. Chr. op 35-jarige 
leeftijd stierf in het stadion van Olympia, dat hij een Νεμεονείκθσ was.

103
 Dit gold ook voor 

een zekere Apollonios, die in de Flavische tijd met die titel getooid is op een munt uit Aigai 
(Aeolië).

104
 De Egyptische bokser Rufus, die eerder dit hoofdstuk werd gememoreerd, werd 

onder andere πυκιονίκθσ en εἰςκμιονίκθσ genoemd.
105

 
In tegenstelling tot de voorgaande tijdvakken is het met name ten aanzien van de 

titel van λυμπιονείκθσ in deze periode lang niet altijd duidelijk of de originele Olympische 
spelen bedoeld worden.

106
 De keizertijd zag de opkomst van een groot aantal festivals die 

sterk gemodelleerd waren naar het voorbeeld van Olympia. Daaronder bevonden zich 
prestigieuze wedstrijden als de Olympia van Athene en Ephese, maar ook spelen in 
bijvoorbeeld Tarsus en Tyrus met hoogstens een regionaal karakter.

107
 Deze ‘isolympische’ 

festivals kwamen op grote schaal voor in het Griekse oosten en kenden overwinnaars, die 
sportief gezien meestal van een minder kaliber waren, het recht toe om zich ‘Olympisch 
kampioen’ te noemen. Aangezien deze Olympioneikai in de meeste gevallen geen melding 
maken van het feit dat hun zeges in een ‘spin-off’ zijn behaald, is het bijzonder lastig om 
onderscheid tussen beide groepen te maken.  

Dat dit in de eerste eeuwen van de jaartelling reeds werd onderkend, blijkt uit het 
feit dat atleten zelf gingen benadrukken dat hun succes in Pisa was behaald.

108
 De 

                                                           
103 SEG 22.354. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 16. 
104 Robert (1934) 54: πὶ Ἀπολλωνίου νεμεονείκου. 
105 Zie noot 87. 
106 Dit geldt overigens ook ten aanzien van de festivalaanduiding Olympia in overwinningscatalogi. 
107 Moretti (1953), s.v. λφμπια geeft de namen van een twintigtal steden waar ‘imitaties’ van de 
Olympische spelen plaatsvonden. Klose (2005) 126 komt op basis van inscripties en munten tot maar 
liefst 38 nabootsingen van de Olympische spelen. De Pythische (33x), Aktische (15x) en Kapitolijnse (9x) 
spelen kregen in de keizertijd eveneens op grote schaal navolging. Zie hiervoor ook Günther 
(2005/2006). 
108 De traditionele benaming voor de landstreek rondom Olympia waarin het heiligdom was gelegen. 
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vechtsporter Marcus Aurelius Peios uit Daldis (Lydië) wordt in een ere-inscriptie uit 
Philadelphia bijvoorbeeld λυμπιονίκθσ Πειςαῖοσ  genoemd.

109
 Datzelfde geldt voor een 

naamloos gebleven bokser uit Milete: πφκτθσ ὀλυμπιονείκθσ Πειςαῖ*οσ+.
110

 Een atleet uit 
Hermoupolis, actief ten tijde van keizer Gallienus, liet zich in zijn ere-inscriptie in dezelfde 
bewoordingen uit om te laten zien dat hij de originele Olympische spelen had gewonnen: 
ὀλυμπιονίκθσ Πιςαῖοσ.

111
 Over een sprinter uit Ephese wordt gesproken als λυμπιονείκθσ 

τῶν ἐν Πείςῃ.
112

 Bovengenoemde sporters vreesden ongetwijfeld dat de toename van het 
aantal ‘onechte’ Olympioneikai afbreuk zou doen aan hun glorieuze prestaties in het meest 
prestigieuze festival uit de antieke wereld. Om dezelfde reden kan in veel erelijsten van 
atleten bij de vermelding ᾽Ολφμπια ook de toevoeging ἐν Πείςῃ worden aangetroffen.

113
 Als 

stelregel kan voorts worden aangehouden dat wanneer Olympioneikes niet de lijst met 
verkregen eerbewijzen aanvoert, er een grote kans bestaat dat de titel behaald is na een 
succes in één van de vele navolgingen van de traditionele Olympische spelen. Marcus Popillis 
Sotus, winnaar in de diaulos bij een lokaal festival in Tlos (Lycië), is daar een goed voorbeeld 
van.

114
 

 
Nieuwe festivals 
De komst van nieuwe spelen in Italië en Epirus bood – zoals gezegd – atleten nieuwe 
mogelijkheden om zich van hun voorgangers te onderscheiden.

115
 Zij konden na het ontstaan 

van de Aktia, Sebasta, Kapitolia en Eusebeia gaan proberen een πρϊτωσ-Erfolg aan hun 
palmares toe te voegen en zich zo een plaats te verwerven in de geschiedenisboeken van de 
Griekse atletiek. Tegelijkertijd werd door die nieuwe festivals het aantal agonistische 
eretitels uitgebreid, want van de Aktische, Sebasteïsche en Kapitolijnse spelen is bekend dat 
bij die gelegenheden eventeels titels werden verleend, die uitgingen van hetzelfde principe 
als bij de wedstrijden uit de periodos het geval was.

116
 De titel Sebastoneikes verwijst zoals 

de naam al aangeeft naar een overwinning in de Sebasta van Neapolis, een festival dat tot 
de meest prominente van de keizertijd behoorde. Om die reden moet aan de eretitel enig 
gewicht worden toegekend, al komt deze niet frequent voor.

117
 Opvallend genoeg lijkt er bij 

de Eusebeia in Puteoli geen titel te vergeven zijn geweest, al kan dit ook te wijten zijn aan de 
toevallige en gebrekkige overlevering van het bronnenmateriaal. Ook de Aktia en de 
Kapitolia vonden tijdens de keizertijd op grote schaal navolging in het Griekse oosten, 
waardoor hier hetzelfde euvel bestaat als wat hierboven ten aanzien van de Olympische 
spelen is opgemerkt, namelijk dat lang niet altijd valt uit te maken of een atleet een eretitel 
te danken had aan een succes in de oorspronkelijke spelen of aan een zege bij een ‘spin-off’. 
 
 

                                                           
109 CIG 3427, r. 6-7. 
110 Günther (1986) 319, noot 16. 
111 SPP V 73 II, r. 7-8. In dit specifieke geval uit Egypte wordt de elders wel gebruikelijke -ε in de 
vermelding van de eretitel weggelaten. Cf. Milet VI 2.500.  
112 I.Eph. 1133, r. 3-4. 
113 E.g. IG II² 3163, 3169/70, IG VII 49, I.Eph. 1609, 1615, IGRR 4.1519. 
114 TAM II 585, r. 14-16: Πυκιονίκθσ, λυμπιονίκθσ, πλειςτονίκθσ, παράδοξοσ. Cf. I. Eph. 1127:  
εκοῦνδοσ παράδοξοσ παλαιςτὴσ πανκρατιαςτὴσ ἰςκμιονείκθσ ὀλυμπιονείκθσ πλειςτονείκθσ. 
115 Zie pagina 36 ff. 
116 Aktioneikes: Moretti (1953) no. 80, Roueché (1993) nos. 70, 74. Kapitolioneikes: I.Didyma 370, 371, 
Robert, Hellenica (1960) 478. 
117 SEG 6.58.12 (Ankyra), Frisch (1986) no. 6, r. 67 (Myra), IG 12.1.647 (Rhodos). 
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Aleiptos 
Een van de meest zeldzame titels binnen de Griekse atletiek was die van ἄλειπτοσ. In 
tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, was het slechts een handjevol atleten gegund om 
zich in hun ere-inscripties ‘onverslaanbaar’ te mogen noemen.

118
 Alleen de grootste 

kampioenen konden namelijk voldoen aan de eis die aan de titel gesteld werd: geen enkele 
nederlaag lijden tijdens de gehele carrière. Oorspronkelijk was het geen eretitel, maar een 
terminus technicus die voorbehouden was aan hardlopers.

119
 Het is duidelijk dat de term in 

verband gebracht moet worden met λείπειςκαι, dat in de context van een wedstrijd 
‘achterblijven in een race’ betekent.

120
 Aleiptos was in eerste instantie dus de aanduiding 

voor iemand die in loopverband niet te kloppen was. In die betekenis werd het nog aan het 
begin van de derde eeuw n. Chr. gebruikt door een vijfkamper uit Klein-Azië. Deze atleet 
bleef bij diverse wedstrijden in Macedonië telkens ongeslagen op het sprintonderdeel.

121
  

Louis Robert heeft laten zien dat de term in de loop der tijd een meer algemene 
betekenis (‘niet te verslaan’) kreeg en dat ook andere atleten en zelfs acteurs, musici en 
gladiatoren zichzelf als aleiptos gingen betitelen.

122
 Het vroegste voorbeeld is afkomstig uit 

de achtentwintigste redevoering van Dio Chrysostomos, die in zijn geheel gewijd is aan de 
bokser Melankomas.

123
 Tijdens een bezoek aan de Sebasta in Neapolis (vermoedelijk in het 

jaar 74 n. Chr.) vernemen Dio en zijn metgezel van een trainer dat de beroemde atleet kort 
daarvoor gestorven was, terwijl hij in voorbereiding was op het festival. Vervolgens wordt 
door hem uit de doeken gedaan wat Melankomas nu zo bijzonder maakte. Naar eigen 
zeggen was hij ‘vanaf zijn entree bij de Pythische spelen de eerste man van wie bekend is dat 
hij ongeslagen wist te blijven’.

124
 Daarmee overtrof hij zijn vader, een Olympisch kampioen, 

van wie uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze daar niet in geslaagd was. Iets verderop in de 
redevoering kan uit de woorden van diezelfde trainer worden opgemaakt wanneer er over 
een atleet als zijnde aleiptos gesproken kon worden: ‘Want als zijn leven was gespaard dan 
zou hij onvermijdelijk lelijker geworden zijn na de mooiste te zijn geweest, zwakker na de 
sterkste te zijn geweest, en wellicht zou hij ook zijn verslagen’.

125
 Dit impliceert dat hij in dat 

laatste geval niet als aleiptos zou zijn aangeduid, zoals de opmerking over zijn vader duidelijk 
maakt. Het was voor atleten dus pas mogelijk om zich op hun ongeslagen status te laten 
voorstaan wanneer hun loopbaan ten einde was gekomen. 

In tegenstelling tot het begrip ἄλειπτοσ lijkt de hieruit voorkomende eretitel pas 
rond het midden van de tweede eeuw n. Chr. in zwang te zijn geraakt. Dit laat zich althans 
opmaken uit een tweetal vergelijkbare monumenten ter ere van prominente vechtsporters, 
Publius Aelius Aristomachos en Titus Aelius Aurelius Maron. Beide bestonden uit een 

                                                           
118 Contra Frisch (1986) 122: ‘ … häufiger Titel von Athleten und Künstlern’, König (2005) 148: ‘The claim 
to be undefeated … is a common one in inscriptions’. Cf. Knab (1934) 12, Robert (1960b) 338. 
119 In sommige gevallen komt, conform hetgeen eerder in het algemeen is opgemerkt ten aanzien van 
eretitels, ook ἄλιπτοσ voor, e.g. FD III 1:557, SB 1.5725. 
120 LSJ, s.v. λείπω. 
121 I.Eph. 2072, r. 18-20: καὶ μετὰ τὰ λύμπεια νεικήςαντα τοὺσ ἐν Μακεδονίᾳ ἀγῶνασ ἀπαραδίςκευτον 
ἀπαρακόντιςτον ἄλειπτον. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 2. 
122 Robert (1960b) 330-342. Cf. Robert (1940) nos. 16, 29, 30, 66, 76, 148, 169, 294. 
123 Voor de discussie omtrent Melankomas’ status als contemporaine of fictieve atleet, zie Poliakoff 
(1987b) 517-518 en König (2005) 148, noot 128. 
124 Dio Chrysostomos, Orationes 28.9: ἀφ᾽ οὗπερ ἤρξατο ἀγωνίηεςκαι Πυκοῖ, πρῶτοσ μὲν ὧν ἴςμεν 
ἄλειπτοσ διεγζνετο. Cf. 28.13, 29.11. 
125 Ibid., 28.13: ἀνάγκθ γὰρ αὐτῷ ἦν προβαίνοντι ἀντὶ μὲν καλλίςτου αἰςχροτζρῳ γίγνεςκαι, ἀντὶ δὲ 
ἰςχυροτάτου ἀςκενεςτζρῳ, ἴςωσ δὲ καὶ λειφκῆναί που. 
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standbeeld, een overwinningscatalogus en een epigram. Rond 120 n. Chr. werd er in 
Magnesia ad Maeandrum een monument opgesteld voor de pankratiast Aristomachos, na 
het beëindigen van zijn actieve loopbaan. Het bijbehorende epigram eindigt met de 
volgende woorden: ‘Wat nog meer? In alle stadia bleef ik onoverwonnen!’.

126
 In de 

overwinningscatalogus, die een twintigtal jaren later ter ere van hem werd opgericht, valt te 
lezen dat hij een periodoneikes was. Zijn ongeslagen status, die eerder al in poëtische taal 
bezongen was, werd echter nog niet in een eretitel vervat. Dit lijkt er op te duiden dat in die 
periode aleiptos nog niet als titel werd gehanteerd.  

Korte tijd later (c. 150-160 n. Chr.) was dat wel het geval. Toen werd de worstelaar 
Maron in zijn vaderstad Seleukeia ad Kalykadnum met een monument geëerd. Zijn epigram 
vermeldt eveneens dat hij nooit voor een tegenstander had moeten buigen, in geen van de 
drie leeftijdsklassen waarin hij was uitgekomen.

127
 In de koptekst van zijn zegecatalogus 

wordt die prestatie omschreven als παλαιςτὴν ἄλειπτον (‘als worstelaar onoverwonnen’), 
direct na de vermelding van de titel periodoneikes.

128
 

Uit de tweede en derde eeuw n. Chr. zijn een paar andere atleten bekend die de 
titel ἄλειπτοσ dragen. Hun getuigenissen laten zien dat ze stuk voor stuk tot de besten van 
hun generatie behoorden. Bijna zonder uitzondering betreft het (meervoudige) winnaars in 
de periodos, zoals Marcus Aurelius Demostratos Damas, Marcus Aurelius Asklepiades en 
diens vader Demetrios, en Lucius Silicius Firmus Mandrogenes.

129
  Asklepiades bleef zes jaar 

lang ongeslagen en behaalde daarin tegen de 100 overwinningen (zie hoofdstuk vier). Dit 
hoeft niet te verbazen, want een dergelijke prestatie is zo uniek dat het alleen voor de meest 
getalenteerden onder hen kan zijn weggelegd. In de moderne sport, die vele malen 
competitiever en dynamischer is dan de Griekse atletiek, is het bijna ondenkbaar dat iemand 
erin slaagt gedurende langere tijd ongeslagen te blijven. Zelfs een toptennisser als Roger 
Federer verliest immers weleens een partij. Bij mijn weten is de Russische worstelaar 
Alexander Karelin de enige sporter uit de recente geschiedenis die op een bijzonder 
langdurige serie zonder een enkele nederlaag kon bogen. Tussen 1987 en 2000 verloor hij in 
de discipline van het Grieks-Romeins worstelen geen enkele internationale wedstrijd en won 
hij drie keer Olympisch goud. De laatste zes jaar van zijn recordserie verloor hij zelfs geen 
enkel punt in een gevecht met een tegenstander. 

De term aleiptos moet in de keizertijd een min of meer magische klank gehad 
hebben. Dat ene woord op een inscriptie maakte voor omstanders direct duidelijk dat ze 
hoogstwaarschijnlijk met een sporter van een buitengewoon kaliber te maken hadden. De 
atleet Sokrates uit Kyme gebruikte aleiptos zelfs als bijnaam.

130
 Atleten koesterden hun 

ongeslagen status en lijken er alles aan gedaan te hebben om deze te behouden, soms ook 
door een selectieve wedstrijdkeuze. Het verliezen van een finale in een festival hoorde bij 
het alledaagse leven van de atleet, maar voor iemand die nastreefde aleiptos te worden 
stond er veel meer op het spel. Atleten die in een bepaalde discipline niet tot de absolute 
top behoorden, zullen zich alleen voor een specifieke wedstrijd hebben ingeschreven 
wanneer ze min of meer zeker konden zijn van de overwinning. 

                                                           
126 I.Magn. 181, r. 12: καὶ τὶ γάρ; ἐν ςταδίοισ πᾶςιν ἄλειπτοσ ἔφυν. Zie voor deze atleet ook 
prosopographia no. 122. 
127 SEG 41.1407b, r. 11-12: παῖσ ἀγζνειοσ ἀνὴρ ὁ ελευκεὺσ οὔποτε νίκθσ εἴξασ ἐν ςταδίοισ ἀντιπάλοιςι 
Μάρων. 
128 SEG 41.1407a, r. 7. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 150. 
129 E.g. prosopographia nos. 73, 83, 88, 89. 
130 I.Kyme 24, r. 9-10: ωκράτθσ ὁ ἄλε̣*ι+πτοσ ἀκλθτὴσ. Zie voor een beschouwing over bijnamen 
hoofdstuk vier. 
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De vermaarde Marcus Aurelius Demostratos Damas was hoofdzakelijk als pankratiast actief, 
maar kwam soms ook in het boksen uit.

131
 In die discipline wist hij tot aan het einde van zijn 

loopbaan ongeslagen te blijven. Afgaande op zijn uitvoerige overwinningscatalogus lijkt hij 
die status echter in stand te hebben gehouden door aan zo min mogelijk wedstrijden mee te 
doen. Waar hij bij het pankration talrijke zeges behaalde in alle grote spelen van zijn tijd, was 
zijn erelijst bij het boksen minder imposant. Alleen bij de Nemeïsche spelen in Argos (2x) en 
de Hadrianeia van Alexandrië durfde hij het klaarblijkelijk wel aan om als bokser aan de start 
te verschijnen. Angst voor een nederlaag (en daarmee het einde van een zegeserie) hielden 
hem weg bij de overige festivals uit de periodos. Vermoedelijk was daar de concurrentie te 
sterk en kon Damas, in tegenstelling tot bij het pankration, het boksen niet in gelijke mate 
domineren.  

Eenzelfde tactiek lijkt te zijn gehanteerd door de vechtsporter Gaius Licinius 
Inventus uit Smyrna.

132
 Ook hij was primair als pankratiast actief, maar was ook enigszins 

bedreven in het worstelen en het boksen. In laatstgenoemde discipline bleef hij ongeslagen, 
ongetwijfeld niet zozeer vanwege zijn buitengewone talent en capaciteiten als wel middels 
een behoedzaame deelnamestrategie. Aangezien hij op een zeker moment doorkreeg dat hij 
als pankratiast geen periodoneikes kon worden, moet hij het vooruitzicht op een 
prestigieuze eretitel in het boksen hebben gekoesterd en hiernaar bewust hebben 
gehandeld. In dat opzicht konden ook atleten van een iets minder kaliber de status van 
ἄλειπτοσ verkrijgen. 
 
Paradoxos/paradoxoneikes 
De meest voorkomende titel in agonistische documenten uit de keizertijd is die van 
παράδοξοσ of παραδοξονίκθσ.

133
 Juist dat frequente gebruik ervan in inscripties en papyri 

heeft in het verleden voor de nodige misverstanden gezorgd. Lange tijd werd verondersteld 
dat de term geen specifieke prestatie aanduidde, maar slechts ter algemene karakterisering 
van een loopbaan diende. Louis Robert stelde herhaaldelijk dat met deze kwalificatie een 
atleet als ‘verbazingwekkend’ (‘étonnant’) werd gekenschetst.

134
 Volgens Luigi Moretti werd 

hiermee ‘vagamente’ gezinspeeld op het ‘carattere straordinario ed eccezionale dei successi 
dell’atleta’.

135
 In de LSJ wordt in vergelijkbare termen over ‘buitengewoon overwinnend’ 

(‘conquering marvellously’) en ‘de Bewonderenswaardige’ (‘the Admirable’) gesproken.
136

 
Het was Reinhold Merkelbach die op basis van een studie naar de ere-inscriptie van de 
pankratiast Aurelius Achilleus uit Aphrodisias inzag dat de titel wel degelijk een nauw 
omschreven betekenis had, namelijk dat een παραδοξονίκθσ tijdens een festival in twee 
disciplines of bij twee leeftijdscategorieën had weten te zegevieren.

137
 

De vroegste vermeldingen van de term stammen uit het einde van de eerste eeuw 
n. Chr. De pankratiast Tiberius Claudius Artemidoros, Olympisch kampioen in 69 n. Chr., 
wijdde na zijn sportieve carrière in Ephese een monument aan keizer Nerva (96-98 n. Chr.). 
In de bijbehorende inscriptie presenteert hij zichzelf als παγκρατιαςτισ περιοδονείκθσ καὶ 

                                                           
131 Zie voor dit aspect van zijn carrière en de bijbehorende inscripties Strasser (2003). 
132 I.Tralleis 113. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 56. 
133 In later tijden komt vooral de korte versie van deze beide termen, paradoxos, in het 
bronnenmateriaal voor. 
134 E.g. Robert (1929a) 434, Robert (1930a) 112. 
135 Moretti (1953) 189. 
136 LSJ, s.v. ‘παραδοξονίκθσ’, ‘παράδοξοσ’. 
137 Merkelbach (1974a) 95. Cf. Frisch (1986) 140, Golden (2004) 128-129. 
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παραδοξονείκθσ.
138

 Niet veel later duikt de titel ook op in de zegecatalogus van de 
pankratiast Titus Flavius Archibios, wiens loopbaan tussen 94 en 107 n. Chr. gedateerd kan 
worden.

139
 In diezelfde periode werd door de Griekse auteur Plutarchus uit de doeken 

gedaan welke prestatie zij daarvoor hadden moeten leveren. In zijn Parallelle Levens stelt hij 
de Atheense strateeg Cimon tegenover de Romeinse generaal Lucullus.

140
 Eerstgenoemde 

acht hij superieur, omdat deze zowel op land als ter zee militaire overwinningen had 
behaald. Plutarchus vergelijkt dit succes vervolgens met een succes dat door atleten behaald 
kon worden: 

 
‘ … net zoals atleten die op één dag kransen winnen in zowel worstelen als pankration naar 
gewoonte paradoxoneikes genoemd worden’.

141
 

 
Volgens Plutarchus was een παραδοξονείκθσ iemand die zowel het worstelen als het 
pankration had weten te winnen bij een Grieks sportfestival. Daarmee lijkt de titel erg op 
een andere die in de eeuwen daarvoor in zwang was, zij het dat de eerder behandelde 
‘opvolgers van Herakles’ (zie figuur 3.1) die dubbelslag niet bij een willekeurig festival 
leverden maar tijdens de Olympische spelen. Het feit dat Plutarchus het nodig vond om het 
begrip paradoxoneikes toe te lichten zou kunnen betekenen dat de titel pas recentelijk zijn 
intrede had gedaan in de Griekse atletiek en voor velen nog uitleg behoefde, hetgeen in 
overeenstemming is met de contemporaine getuigenissen uit het epigrafische materiaal. 

Bovengenoemde passage levert echter ook problemen op. Hoewel het merendeel 
van de paradoxoneikai vechtsporters zijn zoals Artemidoros en Archibios, wordt de titel in 
later tijden ook gevoerd door atleten uit andere disciplines. De lidmaatschapskaart van de 
bokser Herminos, waarover al enige malen is gesproken, laat dit duidelijk zien. Deze werd 
ondertekend door een aantal functionarissen van de atletenvereniging, waarvan velen de 
titel paradoxos voeren. Onder hen waren de vechtsporters Demostratos Damas en Marcus 
Aurelius Demetrios alias Harpokration, maar ook de hardlopers [K..kta]benos Proklos uit 
Ephese, Prosdektos van Mytilene, Alexander alias Athenodoros uit Mytilene en [NN], zoon 
van Zosimos, uit Philadelphia.

142
 Daarnaast is de titel ook geattesteerd onder de beoefenaars 

van de muzische kunsten, zoals dansers, acteurs, herauten, citerspelers, trompetters en zelfs 
gladiatoren.

143
 

 Het is nu de vraag waarom Plutarchus een beknoptere definitie hanteert dan op 
basis van de overgeleverde getuigenissen gerechtvaardigd lijkt. Stephen Brunet heeft hier 
een aannemelijke verklaring voor gegeven. Hij stelt dat de titel op een zeker moment een 
verruiming heeft ondergaan en niet langer voorbehouden bleef aan de beoefenaars van de 
twee betreffende vechtsporten. Als parallel kan worden aangevoerd dat ook enkele andere 
titels eenzelfde ontwikkeling doormaakten. Eerder bleek al dat de term aleiptos in eerste 
instantie alleen in de context van hardloopwedstrijden werd gebruikt, maar later de 

                                                           
138 I.Eph. 1124, r. 8-10. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 142. 
139 IG 14.747 (= I. Napoli I 51), r. 6. Zie ook prosopographia no. 175. 
140 Jones (1966) 69-70 plaatst de totstandkoming van dit werk tussen 96 en 114 n. Chr. 
141 Plutarchus, comparatio Cimonis et Luculli 2.3: τῶν ἀκλθτῶν τοὺσ ἡμζρᾳ μιᾷ πάλῃ καὶ παγκρατίῳ 
ςτεφανουμζνουσ ἔκει τινι παραδοξονίκασ καλοῦςιν. 
142 Frisch (1986) no. 6, r. 50-63, 66-67, 89. 
143 E.g. IG 14.2499, IGRR IV 468. Robert (1940) 252 en Frisch (1986), s.v. παράδοξοσ noemen meer 
voorbeelden. Cf. Arrianus, Apologie 36d-e, waarin de auteur ervoor pleit alleen Sokrates de titel 
paradoxos toe te kennen, en niet boksers, pankratiasten of zelfs gladiatoren. 
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terminus technicus werd om de ongeslagen status van een atleet mee aan te duiden.
144

 Op 
dezelfde wijze verwerd het begrip ἀκονιτί van een ‘stofloze’ overwinning in het worstelen 
tot de algemene benaming voor een winstpartij die behaald werd omdat een tegenstander 
om welke reden dan ook verstek had laten gaan.

145
 Een dergelijke zienswijze sluit goed aan 

bij het bronnenmateriaal, aangezien de getuigenissen van de niet-vechtsporters onder de 
paradoxoneikai zonder uitzondering uit de tweede en derde eeuw n. Chr. stammen. 

Het is niet verwonderlijk dat andere atleten zich ook graag de titel van παράδοξοσ 
wensten toe te eigenen. Het was immers in de meeste gevallen een bijzonderheid wanneer 
iemand erin slaagde om bij twee disciplines of in twee verschillende leeftijdscategorieën te 
zegevieren. Voorafgaand aan de verruiming van de term in de tweede eeuw n. Chr. konden 
zij een dubbelslag alleen vermelden te midden van hun andere overwinningen, waardoor 
deze unieke prestatie minder opviel. Een zekere Nikophanes uit Thespiae won ten tijde van 
keizer Augustus in Thessaloniki bijvoorbeeld op één en dezelfde dag in een onbekend 
atletiekonderdeel bij zowel de παῖδεσ πυκικοί als bij de παῖδεσ ἰςκμικοί.

146
 Tegen de 

achtergrond van al zijn andere opgesomde overwinningen zal dit succes echter niet direct 
zijn opgemerkt door een beschouwer van zijn eremonument. 

Met het algeheel beschikbaar komen van de titel paradoxos kwam daar 
verandering in. In één oogopslag werd nu duidelijk dat men met een atleet van doen had die 
een bijzondere en niet alledaagse prestatie had geleverd. De bokser Marcus Iustius 
Marcianus Rufus was tijdens de regering van Hadrianus een van de eersten die van die 
verruimde mogelijkheid tot zelfrepresentatie konden profiteren. In een eredocument dat 
door zijn vaderstad Sinope werd opgericht, wordt de titel in de aanhef genoemd, direct na 
de naam van de atleet.

147
 Andere voorbeelden laten zien dat de term paradoxos in de 

tweede en derde eeuw n. Chr. een plaats kreeg in de koptekst van ere-inscripties.
148

 
Stephen Brunet heeft de door Merkelbach opgestelde definitie verder trachten aan 

te scherpen aan de hand van een inscriptie uit Tralleis.
149

 Daarin wordt een 
langeafstandsloper opgevoerd die, terwijl hij nog gerechtigd was om in de jongenscategorie 
uit te komen, overging naar de mannen en in die klasse vervolgens vijf spelen in Tarsus wist 
te winnen. Hij zegevierde derhalve niet bij één en dezelfde gelegenheid in twee categorieën, 
maar noemde zich desalniettemin wel paradoxos. Op basis daarvan concludeert Brunet dat 
hij die titel te danken moet hebben gehad aan het ‘buitengewone’ karakter van zijn zeges bij 
de mannen, die immers plaatsvonden terwijl hij feitelijk nog een knaap was. Als ik zijn 
interpretatie goed begrijp, kwalificeerde een atleet die normaal gesproken in zowel de 
knapen- als de jongelingencategorie uitkwam zich met twee overwinningen in die klassen 
niet als paradoxos. Dat zou enkel voorbehouden geweest zijn aan hen die vanuit de παῖδεσ 
en/of de ἀγζνειοι ook met succes een gooi deden naar een titel bij de mannen. 

                                                           
144 Zie noot 122. 
145 Brunet (1998) 185. 
146 IG VII 1856, r. 5-7: ἐν Θες*ςα+λο*νε+ίκῃ πυκικοὺσ καὶ ἰςκμικοὺσ τῇ *αὐ+τῇ ἡ*μ+έρᾳ. De 
knapencategorie was bij sommige festivals onderverdeeld in ‘Pythische’ en ‘Isthmische’ jongens, 
waarvan de exacte indeling zich niet laat achterhalen. 
147 SEG 13.540, r. 1: Μαρκιανὸσ Ῥοῦφοσ, παράδοξοσ ινωπεὺσ πύκτθσ. Zie ook prosopographia no. 102.  
148 Moretti (1953) no. 80, r. 1-2, 8-10: [Ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμοσ ἐτείμθ]ςαν Μᾶρ(κον) Α[ὐρ(ιλιον) …ον] 
δολιχαδ[ρόμ]ον ἱερονείκθν, Πυκιο[νείκ]θν, Ἀκτιονείκθν, παρά[δοξ]ον. Deze atleet dankte de titel van 
paradoxos aan boksoverwinningen bij zowel de jongelingen als de mannen in een festival te Antiochië. 
Cf. nos 72, 76 en 78. 
149 I.Tralleis 117. 
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Als parallel voor deze striktere regeling haalt Brunet het verhaal van Tiberius Claudius 
Artemidoros aan, dat door Pausanias is opgetekend. Deze pankratiast slaagde er in 67 n. Chr. 
niet in om de Olympische spelen te winnen vanwege zijn extreem jeugdige leeftijd. Enige tijd 
later wist hij diezelfde tegenstanders echter wel te verslaan bij de Koina Asias van Smyrna. 
Vervolgens werd hij door omstanders aangespoord om ook bij de jongelingen en de mannen 
een gooi naar de titel te doen, en met succes. Hij won derhalve in drie leeftijdscategorieën 
op één dag en mocht zich met recht paradoxoneikes noemen. Het is echter niet mogelijk om 
hieruit af te leiden dat die status enkel voortkwam uit zijn optreden buiten de eigen 
leeftijdsklasse, zoals Brunet wil doen voorkomen.

150
 In mijn optiek behoeft de definitie van 

Merkelbach geen nadere afbakening en moet de tekst uit Tralleis als een geval apart worden 
beschouwd. Ook volgens de algemeen geaccepteerde criteria kwalificeerde Artemidoros zich 
immers met twee overwinningen voor de titel. Als pure pankratiast moest hij wel meer 
moeite doen dan het geval was voor atleten die op meerdere disciplines uit de voeten 
konden. Zij konden op twee manieren een dubbelslag realiseren, ofwel via het winnen van 
twee verschillende onderdelen dan wel door één discipline op hun naam te schrijven in twee 
leeftijdklassen.  

 Het feit dat de termen paradoxos en paradoxoneikes relatief veel voorkomen in 
het epigrafische materiaal laat zich goed verklaren wanneer gekeken wordt naar de 
moeilijkheidsgraad die eraan ten grondslag lag. In tegenstelling tot sommige andere titels 
was het voor deze titel niet noodzakelijk om de vereiste prestatie bij een 
hoogaangeschreven wedstrijd te leveren. Ieder heilig festival kwam in aanmerking om een 
atleet als paradoxos te kwalificeren, of het nu de originele Olympische spelen waren of – 
zoals in het geval van Marcianus Rufus – lokale spelen in Antiochië. Het maakte nogal 
verschil of iemand een dubbelslag realiseerde in Olympia of in een onbeduidend festival 
waar er niet of nauwelijks serieuze concurrentie bestond. De ene paradoxos was dan ook 
zeker de andere niet, al kwam dat onderscheid in de titel zelf niet tot uitdrukking. Het 
onderlinge kwaliteitsverschil kon alleen gemaakt worden in combinatie met andere, meer 
prestigieuze titels. Zo had de eerder gememoreerde pankratiast Tiberius Claudius 
Artemidoros zijn status als paradoxos te danken aan een succes in de bescheiden Koina Asias 
van Smyrna, maar hij kon die titel wel afzetten tegen het winnen van de periodos. Voor het 
merendeel der overgeleverde paradoxoneikai  was dit echter niet weggelegd. Zij die in hun 
ere-inscripties alleen deze titel voeren, moeten dan ook tot de mindere goden van het 
atletengilde worden gerekend.

151
 

De titel van paradoxos was een lang leven beschoren. Nog ver nadat de wereld van 
de Griekse atletiek ten einde was gekomen, bleef de term in de kringen van het 
volksvermaak bestaan. In de vijfde of zesde eeuw n. Chr. ging een zekere Nepotos uit Tyrus, 
een entertainer in een onbekende discipline, er nog prat op een paradoxos te zijn.

152
 

 
 
 

                                                           
150 Brunet (1998) 190-193. 
151 E.g. Lucius Septimius Theronides. Zie voor deze atleet Işkan (2002) 145-164 en prosopographia no. 
72. Voor deze bewering geldt hetzelfde voorbehoud als wat eerder in het kader van de titel van 
ἱερονείκθσ is gemaakt, namelijk dat deze ook gevoerd kan worden door atleten die op een later (niet 
geattesteerd) moment in hun carrière wel tot de top gingen behoren. Agonistische ere-inscripties geven 
nu eenmaal veelvuldig niet meer dan een momentopname uit een loopbaan weer. 
152 SEG 53.1610. 
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Pleistoneikes 
Nauw verwant aan paradoxos is de titel van πλειςτονίκθσ (‘veelvoudig overwinnaar’). Een 
groot aantal atleten kan bogen op beide titels, zij het dat de laatstgenoemde een hogere 
status lijkt te hebben genoten. Dit kan worden opgemaakt uit een analyse van de 
overgeleverde ere-inscripties. Daarin gaat pleistoneikes in alle bekende gevallen vooraf aan 
paradoxos. Gaius Licinius Inventus uit Smyrna was bijvoorbeeld een παλαιςτὴσ 
πανκρατιαςτὴσ πλειςτονείκθσ παράδοξοσ.

153
 Drie zonen van Marcus Aurelius Demostratos 

Damas presenteren zich in het postume eerbetoon aan hun vader achtereenvolgens als 
pleistoneikai en paradoxoi.

154
 De lijst met voorbeelden kan zonder moeite worden 

uitgebreid.
155

 
Ook ten aanzien van deze titel heeft men lange tijd verondersteld dat er geen 

specifieke betekenis van uitging en dat de drager ervan simpelweg wilde uitdrukken dat hij 
vele overwinningen op zijn naam had staan.

156
 Dit is echter nauwelijks voorstelbaar, 

aangezien er – zoals gezegd – aan agonistische eretitels juist strikte eisen verbonden waren. 
Waarom zou pleistoneikes dan een uitzondering op die regel vormen? Bovendien zou de titel 
dan op een veel grotere schaal geattesteerd moeten zijn dan nu het geval is. Er zijn talloze 
atleten die tientallen overwinningen in heilige kransspelen op hun naam hebben staan, maar 
slechts een gering aantal van hen noemt zich in hun ere-inscripties daadwerkelijk 
pleistoneikes. Stephen Brunet heeft om die reden terecht betoogd dat er wel degelijk 
specifieke prestaties vereist waren voor de titel.

157
 

 Reinhold Merkelbach heeft als eerste getracht een definitie van het begrip 
‘veelvoudig overwinnaar’ uit het bronnenmateriaal te destilleren. Hij haalt in dat kader een 
juridische bepaling aan die stamt uit het begin van de gezamenlijke regering van Diocletianus 
en Maximianus (285-286 n. Chr.): 
 
‘Bepaling aangaande atleten. In de tijd dat Diocletianus Augustus en Maximianus Caesar 
was. Van de hand van Hermogenianus. Tenslotte is het de gewoonte om vrijstelling van 
burgerlijke plichten te gunnen aan atleten die in alle leeftijdsklassen zijn uitgekomen en 
tenminste drie kransen gewonnen hebben bij heilige spelen, waarvan één in Rome of in het 
oude Griekenland, en van wie vastgesteld is dat ze de krans terecht ontvangen hebben 
zonder dat er tegenstanders omgekocht of afgekocht zijn.’

158
 

 
Merkelbach interpreteert bovenstaande tekst ‘als ob hier die πλειςτονῖκαι beschrieben 
würden’.

159
 Hij stelt dat er sinds de tijd van keizer Hadrianus zoveel heilige kransspelen 

gecreëerd waren dat het begrip ἱερονίκθσ aan inflatie onderhevig was geworden. In zijn 
optiek werd om die reden op enig moment een nieuwe titel geïntroduceerd, die was 

                                                           
153 I.Tralleis 113, r. 6-8. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 56. 
154 I.Sardis 79, r. 23-30: ἀναςτθςάντων τὸν ἀνδριάντα Αὐρθλίου Δαμᾶ ἀρχιερέωσ τοῦ ςύμπαντοσ ξυςτοῦ 
διὰ βίου, ξυςτάρχου καὶ ἐπὶ βαλανείων τοῦ εβαςτοῦ, πλειςτονείκου παραδόξου καὶ Μάρκου 
Δθμοςτρατιανοῦ πλειςτονείκου παραδόξου καὶ Δθμοςτράτου Ἡγεμονίδου πλειςτονείκου παραδόξου. 
155 E.g. Moretti (1953) nos. 72, 83, SB 1.5725, I.Eph. 1084a, I. Stratonikeia 685, TAM II 585, IG V.1 305. 
156 E.g. Moretti (1953) 189, LSJ, s.v. πλειςτονίκθσ. 
157 Brunet (1998) 205-206. Veel van het onderstaande is aan zijn werk ontleend. 
158 Codex Iustinianus X.54 (53): De athletis. Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Hermogeni. 
Athletis ita demum, si per omnem aetatem certasse, coronis quoque non minus tribus certaminis sacri, in 
quibus vel semel Romae seu antiquae Graeciae, merito coronati non aemulis corruptis ac redemptis 
probentur, civilium munerum tribui solet vacationem (vert. René van Royen). 
159 Merkelbach (1974a) 96. 
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voorbehouden aan atleten die in ten minste drie prestigieuze spelen een krans hadden 
gewonnen. Zij konden zich op die wijze onderscheiden van de overige winnaars in heilige 
kransfestivals en hadden op grond van hun verdiensten recht op allerhande privileges, zoals 
belastingvrijheid.  

Op zichzelf is dit een interessante hypothese, zij het dat er enkele bezwaren aan 
kleven. Op de eerste plaats wordt er in deze wetsbepaling niet expliciet melding gemaakt 
van het concept pleistoneikes. Daarnaast moet het ontstaan van de titel niet tot de tweede 
of zelfs derde eeuw n. Chr. worden teruggevoerd, maar veel eerder. Mogelijkerwijs stamt de 
eerste verwijzing naar een πλειςτονείκθσ uit de regering van keizer Augustus.

160
 De titel was 

met zekerheid in 49 n. Chr. al in gebruik.
161

 Een zwaarwegender tegenargument ligt besloten 
in het vermeende kader dat door de wettekst geschapen wordt. De vrijstelling van 
burgerlijke plichten – en daarmee volgens Merkelbach ook de status van pleistoneikes – 
werd verleend aan atleten die in alle drie de leeftijdscategorieën waren uitgekomen en 
tijdens hun loopbaan ten minste drie zeges in heilige kransspelen hadden behaald, 
waaronder eentje in Rome (ergo, de Kapitolijnse spelen) of in antiqua Graecia (ergo, de 
periodos). Een dergelijke bepaling maakte het weliswaar een stuk moeilijker om de titel te 
verwerven, maar dit verklaart nog altijd niet waarom een aantal prominente atleten er geen 
aanspraak op kon of wilde maken. Enkele voorbeelden kunnen dit illustreren. De bokser 
Marcianus Iustius Rufus uit Sinope

162
 was slechts een παράδοξοσ, maar zou zich onder de 

gestelde voorwaarden met 48 ‘heilige overwinningen’ – bij de knapen, jongelingen en 
mannen in onder andere Rome (3x) en Korinthe (2x) – toch ruimschoots als pleistoneikes 
hebben moeten kunnen kwalificeren? Datzelfde geldt voor de pankratiast Titus Aelius 
Aurelius Menandros uit Aphrodisias, die er zich op liet voorstaan dat hij de eerste en enige 
aller tijden was die binnen twee jaar in alle leeftijdsklassen was uitgekomen en die kon 
bogen op voldoende zeges in onder andere Delphi, Nemea (3x), Athene (2x) en Rome.

163
 

 Merkelbach’s definitie van de titel blijkt derhalve niet bevredigend in 
overeenstemming te brengen met de schaarse aanwijzingen die het bronnenmateriaal biedt. 
Toch valt er in de betreffende ere-inscripties wel een belangrijk aanknopingspunt waar te 
nemen. Bij nadere bestudering van alle bekende pleistoneikai blijkt geen van hen namelijk 
aanspraak te kunnen maken op de titel van periodoneikes.

164
  Met andere woorden, zij lijken 

net tekort gekomen te zijn voor de absolute top. Velen waren naast pleistoneikes ook 
paradoxos, Nemeoneikes, Isthmioneikes, Pythioneikes of zelfs Olympioneikes, maar het 
winnen van de periodos bleef buiten hun bereik. Het lijkt er dan ook sterk op dat 
pleistoneikes in het geheel van agonistische eretitels een middenpositie innam tussen 
periodoneikes en paradoxos. De titel werd gevoerd door atleten die tot bijzondere prestaties 
in staat waren, maar die het (nog) niet was gelukt om alle festivals uit de ‘Grote Vier’ op hun 
naam te schrijven.

165
 In die zin beschouwd kan pleistoneikes wellicht als een 

                                                           
160 Moretti (1953) no. 62, r. 3: [Δθμο]κράτθ Δθμοκράτουσ [τοῦ πλει?]ςτονίκου. 
161 Ebert (1972) no. 76. De pankratiast Publius Cornelius Ariston (no. 126), Olympisch juniorenkampioen 
in 49 n. Chr. werd bezongen in een epigram dat was gecomponeerd door de pleistoneikes Tiberius 
Claudius Thassalos (Σιβερίου Κλαυδίου Θεςςαλοῦ Κϊου πλειςτονείκου). 
162 SEG 13.540. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 102. 
163 Roueché (1993) 91b, r. 7-10: πρῶτον καὶ μόνον τῶν ἀπ᾽ αἰῶνοσ ἀγωνιςάμε νον τριετίᾳ τὰσ τρεῖσ 
κρίςεισ, παῖδα ἀγζνειον, ἄνδρα. Zie ook prosopographia no. 151. 
164 Dit is wel het geval bij enkele musici, e.g. CIG 4081, Iscr.Cos EV 222. 
165 Een goed voorbeeld is de eerder gememoreerde Tiberius Claudius Rufus (no. 147), een pleistoneikes 
die in Olympia de finale bereikte maar zich daarin tevreden moest stellen met een ‘onbeslist’. De 
Ephesische vechtsporter Marcus Antonius Sekoundos (no. 135) won in Olympia en Korinthe, terwijl de 
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‘aanmoedigingsprijs’ worden opgevat, een aanduiding voor een veelbelovende atleet die op 
weg was om periodoneikes te worden. 

Het valt bij gebrek aan substantieel bewijs niet te achterhalen welke festivals een 
atleet nu precies voor de titel kwalificeerden. Afgaande op het epigrafische materiaal kan 
wel worden vastgesteld dat de dragers ervan allen één of meerdere prestigieuze spelen 
hadden gewonnen. Het lijkt daarom aannemelijk te veronderstellen dat een gedeeltelijke 
periodos en/of winst in de meest vooraanstaande agonistische centra (te denken valt aan 
Athene, Ephese, Smyrna of Pergamon) een vereiste was om zich pleistoneikes te mogen 
noemen. Mogelijkerwijs kwam die titel vervolgens te vervallen wanneer zij in een latere fase 
van hun loopbaan (alsnog) periodoneikes werden. Dat zou goed kunnen verklaren waarom er 
zich onder de absolute topatleten geen pleistoneikai bevinden. Zij hadden hun eerdere 
status als pleistoneikes kunnen omzetten in de meest begeerde titel van allemaal, namelijk 
die van periodoneikes. 
 
Triastes 
De meeste agonistische eretitels zijn redelijk tot goed te duiden. Ze zijn veelvuldig 
geattesteerd in het epigrafische materiaal en zijn in sommige gevallen ook terug te vinden in 
literaire bronnen. Dat geldt niet of nauwelijks voor de term τριαςτισ (‘drievoudig 
overwinnaar’), waarvan mijns inziens serieus afgevraagd kan worden of hij onder dezelfde 
noemer geschaard moet worden als bijvoorbeeld paradoxoneikes en pleistoneikes. Toch 
bestaat er binnen de wetenschappelijke literatuur een algehele (schijn)consensus over de 
vermeende betekenis en reikwijdte ervan. E. N. Gardiner zette in 1910 de toon door te 
stellen dat ‘Phanas of Pellene [512 v. Chr.], who, by winning three races at Olympia in one 
day, won the title of triple victor (τριαςτήσ)’.

166
 Latere geleerden zijn hem in die opvatting 

gevolgd en hebben de lijst met triastai uitgebreid met namen als Astylos van Kroton, 
Nikokles van Acriae, Hekatomnos van Milete, Polites van Keramos, Titus Flavius Hermogenes 
en Aelius Granianus van Sikyon.

167
 Recentelijk stelde de prominente archeoloog Stephen G. 

Miller in zijn standaardwerk over de Griekse atletiek nog dat ‘Leonidas of Rhodes won the 
stadion, the diaulos, and the hoplitodromos and was hailed with the title Triastes (tripler)’.

168
 

 Het lijkt derhalve een uitgemaakte zaak welke prestatie er verstaan dient te 
worden onder de term. Alle bovengenoemde voorbeelden betreffen hardlopers die elk drie 
overwinningen hebben behaald tijdens één enkele Olympiade. Op basis van dat succes 
zouden zij gerechtigd zijn geweest de eretitel triastes te mogen dragen. Een kritische analyse 
van het bronnenmateriaal laat echter zien dat deze stelling in de loop der tijden een eigen 
leven is gaan leiden en gefundeerd is op een – mijns inziens – te ruimte interpretatie van één 
specifieke bron. Eusebius, de kroniekschrijver uit de eerste helft van de vierde eeuw n. Chr., 
heeft in zijn werk een lijst met Olympische kampioenen opgenomen die in essentie 
teruggaat op Cassius Longinus en Julius Africanus.

169
 Bij elke Olympiade vermeldt hij de 

winnaar van de stadionloop, evenals andere bijzondere sportprestaties tijdens dat festival. 
Ten aanzien van het jaar 164 v. Chr. luidt de aantekening als volgt: ‘154

ste
 Olympiade. 

                                                                                                                                        
hierboven gememoreerde Menandros een pleistoneikes was met kransen in de Nemeïsche, Isthmische 
en Pythische spelen op zak. 
166 Gardiner (1910) 82. 
167 Moretti (1953) 117-118, Swaddling (1999) 57, Golden (2004) 168-169. 
168 Miller (2004) 205. 
169 Christesen & Martirosova (2006). 
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Leonidas behaalde drie overwinningen, [waaronder] stadion’.
170

 Uit een latere bron, de 
redenaar Philostratos, valt op te maken welke overwinningen naast de stadionloop de 
kwalificatie als triastes bewerkstelligden, namelijk diaulos en hoplitodromos.

171
 

Eusebius is echter de enige antieke bron waarin expliciet melding wordt gemaakt 
van de term τριαςτὴσ, en dan alleen in relatie tot het optreden van Leonidas tijdens die 
specifieke Olympiade. Geen van de andere bovengenoemde atleten wordt in enige literaire 
tekst of inscriptie als zodanig bestempeld.

172
 Hun algemeen geaccepteerde status als triastai 

gaat dus enkel terug op het feit dat zij de prestatie van Leonidas in Olympia hebben weten te 
evenaren. Het is mijns inziens de vraag of er op basis van dit karige bewijsmateriaal zonder 
meer gesteld kan worden dat het vanaf de zesde eeuw v. Chr. een gangbare praktijk was om 
de winnaars van drie Olympische hardlooponderdelen een dergelijke titel te verlenen. De 
tekst van Eusebius laat zich ten aanzien van Phanas van Pellene, de eerste vermeende drager 
ervan, in hele andere bewoordingen uit: 67

ste
 Olympiade. Phanas van Pellene, de eerste die 

drie races wist te winnen, stadion, diaulos, hoplitodromos.
173

 Wellicht bestond er in de zesde 
eeuw v. Chr. nog geen officiële titel, maar waarom zou de auteur de opvolgers van Leonidas 
in de keizertijd de titel ontzeggen wanneer ze daar krachtens hun prestaties wel recht op 
hadden? 

Er is een andere en meer aannemelijke verklaring denkbaar. Dat in Eusebius’ lijst 
met Olympioneikai iemand als een triastes wordt aangeduid, wil niet per definitie zeggen dat 
de atleet in kwestie in zijn eigen tijd daadwerkelijk als zodanig beschouwd werd. Het is 
duidelijk dat hij (en daarmee zijn directe bronnen Longinus en Africanus) in sommige 
gevallen gebruiken en terminologie uit hun eigen tijd in het verleden terugprojecteren. Zo 
betitelt Eusebius in zijn werk de sprinter Andromenes van Korinthe, Olympisch kampioen 
tijdens de 118

e
 spelen in 308 v. Chr., als een periodoneikes, terwijl kan worden aangetoond 

dat die titel pas in de eerste eeuw n. Chr. in zwang raakte.
174

 Ik acht het zeer wel mogelijk 
dat de term triastes pas vrij laat zijn opwachting maakte in de Griekse atletiek, in de tweede 
of derde eeuw n. Chr. Voor die periode kwamen drievoudige overwinningen wel degelijk 
voor, maar werden ze nog niet in een specifieke titel vervat.

175
 Een dergelijke verruiming van 

het agonistische vocabulaire zou zich goed laten verklaren tegen de achtergrond van een 
sterk toegenomen competitiedrang, waarover eerder dit hoofdstuk gesproken is. Nieuwe 
eretitels boden atleten immers extra mogelijkheden om zich van hun tijdgenoten en 
voorgangers te onderscheiden. 
 Het is wellicht geen toeval dat de enige twee werkelijke attestaties van τριαςτισ in 
een epigrafische context uit ongeveer dezelfde periode stammen als waarin Longinus zijn 
kroniek te boek stelde. Een inscriptie uit Ankyra bevat de palmares van een zekere Quintus 
Iulius Dionysios uit Katana (Aeolië), van wie niet met zekerheid valt vast te stellen is of hij als 
atleet actief was. Feit is wel dat hij in een onbekend gebleven discipline zegevierde tijdens 
de tweede editie van de Asklepieia Soteria Pythia in de hoofdstad van de Romeinse provincie 
Galatië. In de koptekst van zijn eredocument, de plaats waar gewoonlijk agonistische titels 

                                                           
170 Eusebius, ad Olympiade 154: ‘κατοςτὴ νδ᾽. Λεωνίδασ Ῥόδιοσ, τριαςτὴσ, ςτάδιον. 
171 Philostratos, Gymnastikos 33. 
172 Robert (1950a) meldt in de index dat triastes in inscripties voorkomt, maar zijn verwijzingen bevatten 
niet de gewenste bewijsstukken. 
173 Eusebius, ad Olympiade 67: ‘κατοςτὴ ἑβδόμθ. Φανᾶσ Πελλθνεὺσ πρῶτοσ ἐτρίςςευςεν, ςτάδιον, 
δίαυλον, ὅπλον. 
174 Zie noot 211. Voor Andromenes van Korinthe, zie Eusebius, ad Olympiade 118. 
175 E.g. Milet I 9, no. 368 (een hardloper uit circa 20 v. Chr. met zeges in stadion, diaulos en 
hoplitodromos bij de Pythische, Nemeïsche en Aktische spelen, maar zonder de titel triastes). 
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vermeld staan, valt te lezen dat hij een τριαςτισ was.
176

 Stephen Mitchell relateert die 
verdienste aan zijn succes in de spelen van Ankyra, waar hij volgens de inscriptie drie 
overwinningen behaalde (Ἀςκλθπιεῖα ωτθρεῖα Πφκια γ´). Hij wordt daarin gevolgd door 
Louis Robert, die het begrip triastes overigens nog ruimer definieert. Naar zijn opvatting was 
de titel weggelegd voor eenieder die bij een festival op één dag een drietal zeges 
behaalde.

177
 Jean-Paul Rey-Coquais hanteert diezelfde definitie in zijn publicatie van een 

inscriptie uit Tyrus die gewijd was aan de Alexandrijnse atleet Marcus Aurelius Ammonios.
178

 
 Er is echter een probleem met de door Robert geformuleerde (en sindsdien 
algemeen geaccepteerde) hypothese.

179
 In tegenstelling tot het begrip paradoxoneikes is er 

ten aanzien van triastes geen antieke omschrijving overgeleverd, waardoor niet valt uit te 
maken wat de vereisten waren voor de titel.

180
 Het epigrafische materiaal biedt in deze 

echter ook geen uitkomst, aangezien de inscripties van zowel Dionysios als Ammonios geen 
melding maken van het onderdeel waarop ze actief zijn geweest. Hoe aannemelijk de 
theorie van Robert ook moge zijn, de werkelijke definitie van het begrip valt momenteel niet 
te achterhalen. Het is in mijn optiek dan ook niet juist om op basis van weinigzeggende 
bewijsstukken simpelweg te stellen dat drie overwinningen bij één festival iemand 
kwalificeerden als triastes, zonder nadrukkelijk melding te maken van de onzekerheid die 
deze boude bewering omringt. 

Daarnaast rijst de vraag naar de status en frequentie van de titel binnen het 
agonistische domein. Waarom staan er bijvoorbeeld niet veel meer atleten uit de late 
tweede en derde eeuw n. Chr. als triastai te boek? Zijn andere getuigenissen door toeval 
niet overgeleverd of is er iets anders aan de hand? Bij gebrek aan substantieel bewijs is het 
alleen mogelijk te speculeren. Wat in vergelijkend perspectief opvalt is dat de overige 
eretitels, ook de minder prestigieuze, in veel ruimere mate zijn geattesteerd dan de term 
triastes. Dit zou aan een willekeurige overlevering en de wisselvalligheden van de eerder 
genoemde epigraphic habit kunnen liggen, maar dat lijkt mij niet aannemelijk. Veel eerder 
zou ik willen stellen dat de titel binnen het geheel van eerbewijzen een marginale betekenis 
had. De catalogus van Quintus Iulius Dionysios laat zien dat hij op enkele vooraanstaande 
overwinningen kon bogen (Isthmia, Aspis), maar over het algemeen genomen een tamelijk 
middelmatige atleet (of musicus) was. Buiten zijn erelijst valt dit ook op te maken uit het feit 
dat hij geen van de in dit hoofdstuk behandelde titels op zijn naam heeft staan. In mijn 
optiek was triastes een weinig prestigieuze titel, die alleen gebruikt werd door atleten als 
Dionysios omdat die hem de enige mogelijkheid bood om in zijn eredocument een speciale 
verdienste te claimen. Veel van zijn succesvolle collega’s moeten eveneens het recht gehad 

                                                           
176 Mitchell (1977) 75-77 (no. 8), r. 8. 
177 Robert (1950a) 82: ‘Le triastès est l’ athlète qui a vaincu dans trois épreuves (par exemple lute, boxe 
et pancrace) dans la meme fête, le plus souvent le même jour’. Dat is ook de reden waarom hij (Hellenica 
XI-XII, 1960, 348) op basis van Anthologia Palatina IX.588 de prestaties van de vechtsporter 
Kleitomachos van Thebe een ‘bel exemple de τριαςτὴσ’ noemt. 
178 Rey-Coquais (1989) 618 (= SEG 39.1596d): Μ(ᾶρκοσ) Αὐριλιοσ Ἀμμϊνιοσ Ἀλεξανδρεὺσ τρίαςτθσ καὶ 
Ἀκθναῖοσ καὶ φζςιοσ Ζμυρ[ναῖοσ]. Het is mogelijk (maar allerminst zeker) dat deze atleet dezelfde is 
als de Ammonios die in andere inscripties (en in prosopographia no. 79) genoemd wordt. 
179 E.g. Frisch (1986) 140: ‘ein Athlet … der bei einem Fest in drei Disziplinen gesiegt hat’, Golden (2004), 
s.v. ‘triastes’: ‘honorific term for the winner of three events in a single festival’. 
180 De Byzantijnse Suda (10e eeuw) bevat een moeilijk te doorgronden lemma (s.v. τριαχκῆναι) waarin 
mogelijkerwijs wordt gezinspeeld op de betekenis van triastes als drievoudig overwinnaar. Het is echter 
niet duidelijk op welke bron deze passage teruggaat en in hoeverre er enig gewicht aan moet worden 
toegekend. 
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hebben om zich triastes te noemen, maar zullen daar vanaf gezien hebben omdat die titel in 
het licht van hun andere prestaties niet veel voorstelde. 

 
Ἄριστος Ἑλλήνων (‘Beste der Grieken’) 
Tijdens de Romeinse keizertijd was er in de wedstrijdkalender een bijzondere plaats 
ingeruimd voor een festival in Plataiai (Boeotië). De zogenaamde Eleutheria (Vrijheidsspelen) 
werden iedere vier jaar in augustus/september georganiseerd ter ere van de soldaten die in 
479 v. Chr. gesneuveld waren in de vermaarde veldslag tegen de Perzen.

181
 Recentelijk is 

door enkele geleerden opgemerkt dat het festival niet zoals verwacht zou worden uit de tijd 
van de Perzische oorlogen stamt, maar als een ‘invented tradition’ moet worden beschouwd 
die voortkwam uit de inspanningen tot Griekse eendracht en verzet tegen de Macedonische 
overheersing.

182
 ‘Plataiai’ was een belangrijke Griekse lieu de mémoire die al naar gelang de 

politieke en culturele omstandigheden telkens werd geherdefinieerd. De grootste 
populariteit bereikte het festival tijdens de eerste eeuwen van de jaartelling toen het een 
belangrijke rol speelde in het cultiveren van het glorieuze Griekse verleden tegen de 
achtergrond van de nieuwe Romeinse wereldorde. 
 Het mag niet verwonderlijk heten dat tijdens de Eleutheria een speciale plaats 
werd ingenomen door een wedstrijdonderdeel dat expliciet verwees naar de heroïsche 
aanleiding voor het festival. De hoplietenloop (ὁπλείτθσ) vormde het absolute hoogtepunt 
van de spelen, hetgeen nog eens werd benadrukt door het gebruik om aan de winnaars van 
die discipline een speciale titel toe te kennen, namelijk ‘Beste der Grieken’ (ἄριςτοσ 
λλινων).

183
 Vermoedelijk stamt de titel niet uit de beginfase van het festival, maar werd 

deze pas in een later stadium geïntroduceerd. Het eerste geattesteerde voorbeeld dateert 
uit het begin van de Romeinse keizertijd, rond 20 v. Chr (zie noot 31)

184
 Dat het hier om een 

werkelijke agonistische titel gaat, blijkt uit het feit dat hij in de koptekst van ere-inscripties 
genoemd wordt naast veel van de andere titels die in dit hoofdstuk ter sprake komen. De 
hardloper Mnasiboulos (c. 160 n. Chr.) wordt op zijn eredocument bijvoorbeeld als volgt 
geïntroduceerd: Mnasiboulos, zoon van Mnasiboulos, tweemaal periodoneikes, ‘Beste der 
Grieken’.

185
 

Uit verschillende bronnen valt op te maken dat er bij de Eleutheria geen sprake 
was van een gewone hoplitodromos. Normaal gesproken werd dit onderdeel, net als de 
andere loopdisciplines, in het stadion afgewerkt en bedroeg de afstand twee of vier stadiën 
(ongeveer 400 of 800 meter).

186
 In Plataiai lagen de zaken anders. Volgens Philostratos viel 

                                                           
181 Golden (2004) 58-59 geeft de relevante antieke passages waarin dit festival genoemd worden. Cf. 
Robert (1929b). 
182 E.g. Schachter (1994) 125-143, Van Nijf (2005) 273-277. 
183 Uit de Romeinse tijd stamt ook het gebruik van de Dialogos, een retorische competitie die aan de 
spelen vooraf ging en die was gewijd aan de vraag welke stad zich tijdens de veldslag het meest had 
onderscheiden (ἀριςτεία). Redenaars uit met name Athene en Sparta gingen hierbij verbaal met elkaar 
de strijd aan om uit te maken welke stad voorop mocht gaan in de processie die de Eleutheria iedere 
vier jaar opende. Zie hiervoor Robertson (1986). 
184 Van Nijf (2005) 276, noot 20 verwijst – in navolging van Schachter (1994) 141 – naar een inscriptie uit 
circa 200-180 v. Chr. (SEG 11.338) waarin sprake is van λευκζρια ὁπλίτ*α+ν τὸν ἀπὸ τοῦ τροπαίου 
πρᾶτοσ Ἀχαιῶν. Hij vermoedt een voorloper van de titel aristos Hellenôn. 
185 IG 9.1 146, r. 1-5: Μναςίβου[λον] Μναςιβού[λου], δὶσ περιο[δονί]κου, ἀρίςτ[ου λ][λ]ήνων. Zie voor 
deze atleet ook prosopographia no. 107. 
186 In Olympia bedroeg de afstand bijvoorbeeld 384 meter; in Argos daarentegen ongeveer het dubbele. 
Zie voor deze discipline Golden (2004) 84-85. Cf. Suda, s.v. Δίαυλοσ 
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de wapenwedloop daar op de eerste plaats op ‘vanwege de lengte van de baan’ (διὰ τὸ 
μῆκοσ τοῦ δρόμου).

187
 Een ere-inscriptie uit Milete maakt duidelijk dat het begin van de race 

gesitueerd was bij het overwinningsmonument dat de Grieken ter nagedachtenis van de slag 
van Plataiai hadden opgericht.

188
 Volgens Pausanias liepen de atleten vanaf dat punt naar 

het altaar van Zeus Eleutherios, een afstand die naar zijn zeggen 15 stadia bedroeg – iets 
minder dan drie kilometer.

189
 Daarnaast was ook de bewapening van de deelnemers 

zwaarder dan elders. Philostratos vermeldt dat hun uitrusting het lichaam van de atleten van 
top tot teen bedekte, hetgeen impliceert dat het dragen van scheenplaten en helm hier – in 
tegenstelling tot bij andere spelen – altijd verplicht bleef.

190
 

 
Fig. 3.5 – Geattesteerde winnaars in de wapenwedloop van de Eleutheria (Plataiai) 
 
Naam  Stad Tijd  Aantal zeges Overige onderdelen 
[NN]  Milete 20 v. Chr.  2x  ςτάδιον, δίαυλοσ 
Novius

191
  Athene 61-62 n. Chr. 1x  n.b. 

Hermogenes Xanthos 80-90 n. Chr. 1x  ςτάδιον, δίαυλοσ 
Mnasiboulos Elateia 160-165 n. Chr. 1x  ςτάδιον 
Agathopous Aegina 170-180 n. Chr. 1x  ςτάδιον 
K[..kta]benos Ephese 180-190 n. Chr. 2x  n.b. 
Alkandridas Sparta 3

e
 eeuw n. Chr. 1x  ςτάδιον, δίαυλοσ 

Damokratidas Sparta 3
e
 eeuw n. Chr. 1x  n.b. 

Optatos  Egypte 3
e
 eeuw n. Chr. 2x  πζντακλον 

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

                                                           
187 Philostratos, Gymnastikos 8. 
188 Milet I, 9, no. 369, r. 7: τὸν ἀπὸ τοῦ τροπαίου ἐνόπλιον δρόμον. Cf. SEG 1314-1317 (Titus Flavius 
Hermogenes) waarin τὸν ἀπὸ τοῦ τροπαίου zelfs als aanduiding voor het festival in Plataiai gebruikt 
wordt. 
189 Pausanias 9.2.6: Σρόπαιον δὲ ὃ τῆσ μάχθσ τῆσ Πλαταιᾶςιν ἀνζκεςαν οἱ Ἕλλθνεσ πεντεκαίδεκα 
ςταδίοισ μάλιςτα ἔςτθκεν ἀπωτζρω τῆσ πόλεωσ. 
190 Bij andere festivals lijkt de uitrusting in de loop der tijden beperkt te zijn gebleven tot het dragen van 
alleen een schild. 
191 IG II² 1990, r. 5. Tiberius Claudius Novius bekleedde tijdens zijn leven de twee belangrijkste 
bestuursfuncties van Athene. Hij was acht keer hoplieten-generaal (ςτρατθγοῦντοσ ἐπὶ τοὺσ ὁπλείτασ) 
en tevens epimelētēs. Zie Geagan (1979). Novius moet in zijn jeugd als atleet actief geweest zijn, maar is 
bij gebrek aan enige verdere informatie over zijn sportieve loopbaan niet in de atletencatalogus achterin 
dit proefschrift opgenomen. 
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hebben gewogen dan het feit dat ze in Plataiai een vele malen grotere afstand moesten 
afleggen, die op het eerste gezicht in het voordeel van een langeafstandsloper zou moeten 
zijn geweest. 

Als we Philostratos mogen geloven, namen de naamloos gebleven Milesische 
hardloper, K[..kta]benos en Optatos een groot risico door na hun eerste overwinning 
opnieuw een gooi te doen naar de titel. Hij vertelt dat er in Plataiai namelijk een wet van 
kracht was die eerdere winnaars met de dood bedreigde wanneer ze er niet in zouden 
slagen een hernieuwde deelname met een zege te bekronen.

192
 Het is echter de vraag of de 

Atheense sofist hier de werkelijkheid geen geweld aandoet. Philostratos is aangaande de 
Griekse atletiek lang niet altijd betrouwbaar.

193
 Onno van Nijf heeft verondersteld dat de 

auteur het verhaal zelf de wereld in heeft geholpen. Een dergelijke handelswijze zou goed 
passen in de intellectuele traditie van de Romeinse keizertijd waarin regelmatig nieuwe 
mythes werden gefabriceerd over het verre Griekse verleden.

194
 

 
Overige titels 
De Griekse atletiek kende een breed scala aan agonistische eretitels. In de voorgaande 
paragrafen zijn de meest voorkomende voorbeelden reeds aan de orde gekomen. Daarnaast 
bevat het epigrafische materiaal incidenteel verwijzingen naar enkele andere titels, zoals 
Halioneikes, Asioneikes, Epheseoneikes en themioneikes. Deze hadden weliswaar een minder 
prominent karakter, maar bieden wel een verhelderende blik op de wijze waarop eretitels 
ook op een (inter)regionale schaal konden functioneren.  
 
Halioneikes 
Net als bij de festivals uit de periodos en de ‘westelijke tour’ het geval was, bestond ook bij 
sommige spelen in Klein-Azië het gebruik om winnaars een titel te verlenen die refereerde 
aan het daarin behaalde succes. Zo was een Ἁλιον(ε)ίκθσ een overwinnaar in de spelen die 
ter ere van de god Helios op het eiland Rhodos werden georganiseerd. De Halieia zijn vanaf 
het midden van de vijfde eeuw v. Chr. geattesteerd en werden in de keizertijd nog altijd tot 
de groep met voorname kransspelen gerekend.

195
 Verscheidene topatleten hebben een of 

meerdere overwinningen in dit festival op hun palmares staan.
196

 Het is echter veelzeggend 
dat geen van hen zich in ere-inscripties daadwerkelijk halioneikes noemt. Zij gaan prat op 
hun status als periodoneikes of aleiptos, in het licht waarvan een titel die voortkwam uit een 
succes op Rhodos niet veel voorstelde, hoe prestigieus het lokale festival ook mocht zijn.  

Voor atleten uit nabijgelegen steden lag dat anders. Zij namen de eretitel wel op in 
hun palmares, zoals een zekere Epainetos Pamphilos Koliorgeus uit Stratonikeia, naar eigen 
zeggen naast pleistoneikes en paradoxos ook een δρομεὺσ Ἁλιονίκθσ.

197
 De vechtsporter 

Alexander alias Athenodoros uit het Lycische Myra zag er evenzeer heil in om de titel te 
vermelden, en hij was voorwaar geen onverdienstelijk atleet met zeges in de Pythische 
spelen en de Sebasta op zijn naam.

198
 Een opmerkelijke halioneikes is ten slotte de hardloper 

                                                           
192 Philostratos, Gymnastikos 8. 
193 Voorbeelden bij Poliakoff (1982) 143-147 en Brunet (1998) 128-129. 
194 Van Nijf (2005) 277. 
195 Golden (2004) 76-77 geeft relevante secundaire literatuur over dit festival. 
196 E.g. SEG 37.701 (Titus Flavius Ari*…+), IG 14.1102-1104 (Marcus Aurelius Asklepiades) en SEG 37.712 
(Titus Aelius  Aurelius Heras). 
197 I.Strat. 685, r. 2-3. 
198 Frisch (1986) no. 6, r. 66-67: [Ἀλ]ζξανδροσ [β´] ὁ καὶ Ἀ[κθν]όδωροσ Μυρεὺσ καὶ φζςιοσ παλαιςτὴσ 
παν[κρατι]αςτὴσ πυκιον[είκ]θσ ςεβαςτονείκθσ ἀλιονείκθσ παράδοξοσ. 
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Aurelius Fronton. Hij had ogenschijnlijk geen banden met de regio rondom Rhodos, want hij 
kwam uit Augusta Trajana in Thracië. Het getuigt dan ook van een zeker prestige dat de titel 
in zijn geval toch op een eredocument vermeld werd, te midden van Olympioneikes en 
paradoxos.

199
 Een halioneikes mocht dan primair een regionale betekenis worden 

toegedicht, maar kon zeker ook interessant zijn voor atleten afkomstig uit andere streken. 
 
Asioneikes 
De bokser Tiberius Claudius Teimodemos Koliorgeus uit Stratonikeia was naast pleistoneikes 
ook een Ἀςιονείκθσ.

200
 Hij dankte die status aan een zege in de Koina Asias, de 

verzamelnaam voor een festival dat in verschillende steden van Klein-Azië werd 
georganiseerd door de koinon (provinciale federatie).

201
 De meest prominente edities 

hadden plaats in Ephese, Smyrna en Pergamon, maar er zijn ook vieringen geattesteerd in 
Kyzikos, Laodikeia, Philadelphia, Sardis en Tralleis.

202
 Het valt niet te achterhalen of de titel 

bij al die gelegenheden werd toegekend of alleen in de voornaamste drie steden van Klein-
Azië. Wel is duidelijk dat asioneikes geen oecumenische betekenis had, aangezien alle 
geattesteerde dragers ervan uit hetzelfde rijksdeel afkomstig waren.

203
 

Nog beperkter was het gebruik van de titel φεςθονείκθσ, die een verwijzing is 
naar een overwinning in de Ephesea.

204
 Hier lijkt sprake te zijn van een  ἅπαξ λεγόμενον, 

aangezien geen van de andere winnaars in dit festival op een dergelijke wijze betiteld wordt. 
Het betreft een eremonument aan een naamloos gebleven vijfkamper uit Ephese, dat was 
opgericht door diens collega Marcus Claudius Menandros.

205
 Waar de geëerde atleet (wiens 

eretitels overigens niet zijn overgeleverd vanwege de fragmentarische staat van de 
inscriptie) kon bogen op aanzienlijke successen in de grote festivals, moest Menandros 
genoegen nemen met de status van Epheseoneikes en paradoxos. Stephen Brunet acht het 
om die reden voorstelbaar dat hij de titel zelf in het leven geroepen heeft om zijn weinig 
imposante erelijst wat meer glans te geven.

206
  

Bij spelen met een louter lokale of hoogstens een regionale betekenis (de 
zogenaamde themides) kon ook een titel worden behaald, zij het van zeer weinig tot geen 
prestige: κεμιονείκθσ. Een worstelaar uit Kadyanda (Lycië) liet zich na winst in een lokaal en 
onbeduidend prijsfestival zo noemen op een ere-inscriptie. En passant wordt vermeld dat 
zijn vader ook een themioneikes was.

207
 

                                                           
199 IGBR III.2 1574, r. 3-4:  Αὐρ. Φρόντωνα Διοφανοῦσ λυμπιονείκθν Ἁλιονείκθν δρομζα παράδοξον. 
Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 33. 
200 I.Strat. 1043, r. 3. 
201 Brunet (1998) 169. 
202 Moretti (1954a) 276-289, Herz (1998b) 133-136. 
203 Naast Stratonikeia is de titel ook geattesteerd voor atleten en musici uit Nikomedia, Klaudiopolis, 
Pergamon, Didyma en Aphrodisias. Zie Brunet (1998) 169, noot 63. Het enige voorbeeld van buiten 
Klein-Azië stamt uit Korinthe (IG 4.206), maar is een eerbetoon aan de jonge worstelaar Lucius Iulius 
Nikostratos die afkomstig was uit Sardis. 
204 LSJ, s.v. φεςθονίκθσ. 
205 I.Eph. 2072, r. 22-24: ἐκ τῶν ἰδίων Μ. Κλ. Μενάν*δρου+ πεντάκλου φεςθονε*ίκου+ παραδόξου. 
206 Brunet (1998) 168-169. Het is niet bekend of het bij de Ephesea daadwerkelijk gebruikelijk was om 
een titel aan de winnaars toe te kennen. Gezien het feit dat voor andere eretitels bewijsstukken nodig 
waren, ligt het niet voor de hand te veronderstellen dat Menandros een niet-legitieme claim legde op de 
titel van Epheseoneikes. 
207 TAM II 688. Pleket (1998) 156-162 gaat nader in op door privépersonen georganiseerde lokale 
festivals themides) en geeft hiervan enkele voorbeelden. 
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Bovenstaande voorbeelden doen de vraag rijzen of er gedurende de keizertijd wellicht niet 
nog meer agonistische eretitels in omloop geweest zijn. Als bij alle gememoreerde festivals – 
zowel aan de top als net daaronder – titels werden verleend aan succesvolle atleten, 
waarom dan ook niet bij andere spelen? Het bronnenmateriaal biedt hier echter (nog) geen 
aanwijzingen voor. Dit kan te wijten zijn aan een toevallige overlevering, maar het kan ook 
zo zijn dat sommige festivals het gebruik simpelweg niet kenden. Dat zou een mogelijke 
verklaring kunnen zijn voor de ogenschijnlijke willekeur die zich op sommige vlakken ten 
aanzien van agonistische eretitels voordoet. Want waarom kende de Griekse atletiek 
bijvoorbeeld wel Halioneikai, maar geen Eusebeioneikai? En waarom wel een titel voor 
winnaars in de wedstrijden van de periodos, maar niet voor degenen die de Schild-spelen 
van Argos of de Panathenaia en Panhellenia in Athene gewonnen hadden? Waren er wellicht 
ook privileges en/of (materiële) beloningen aan de ere-titels verbonden? Alleen nieuwe 
documenten kunnen daarover uitsluitsel geven. 
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De antieke Grand Slam en de titel van periodoneikes 
 

‘Hij [Nero] stak over naar Griekenland … om er als wagenmenner en citerspeler op te treden 
… Rome was hem kennelijk niet genoeg meer, net zomin als het theater van Pompeius of de 
Circus Maximus. Wat hij echt nodig had was een expeditie in het buitenland om zo, zoals hij 

het uitdrukte, periodoneikes te kunnen worden’.
208

 
 

Iedere antieke atleet hoopte ooit Olympisch kampioen te worden, maar slechts een enkeling 
slaagde er daadwerkelijk in die droom te realiseren. Een zege in Olympia bracht dan ook 
onsterfelijke roem met zich mee. De namen van de winnaars lagen op eenieders lippen en 
met de titel van λυμπιονείκθσ in het bezit lagen er voor een atleet grote rijkdommen in het 
verschiet. Desalniettemin was er één prestatie die nog hoger werd aangeslagen en die als 
het absolute summum van een atletische carrière werd beschouwd: het winnen van de 
periodos, de selecte groep wedstrijden die zich het beste laat vergelijken met de moderne 
Grand Slam bij het tennis. Wie daarin slaagde mocht zich voor het leven periodoneikes 
noemen, een titel die alleen aan de allerbeste atleten was voorbehouden. 
 Hoewel het frequente gebruik van beide begrippen in (populair)-
wetenschappelijke publicaties anders doet vermoeden, bestaat er nog altijd veel 
onduidelijkheid over hun exacte betekenis en reikwijdte. De kern van de problematiek wordt 
gevormd door twee kwesties. Op de eerste plaats, in hoeverre waren de veranderingen die 
zich binnen de Griekse atletiek voltrokken gedurende de vroege keizertijd van invloed op de 
wijze waarop de periodos in die tijd werd gedefinieerd? En daarmee samenhangend, wat 
was er in deze periode nu exact vereist om als atleet de titel van periodoneikes te mogen 
voeren? Ten aanzien van deze punten zijn de afgelopen decennia uiteenlopende 
interpretaties naar voren gebracht, die zich allen op dezelfde schaarse bronnen verlaten. 
Gezien de complexiteit en de soms tegenstrijdige aard van het materiaal mag het niet 
verwonderlijk heten dat er tot op heden geen eensluidende conclusies zijn getrokken. Toch 
kan mijns inziens in grote lijnen worden vastgesteld wat in de eerste eeuwen van de 
jaartelling onder beide begrippen werd verstaan. 

Een aantal zaken is volstrekt helder. Zo bestaat er een algehele consensus over het 
feit dat gedurende de klassieke en hellenistische periode een viertal festivals de meest 
vooraanstaande positie innam op de wedstrijdkalender: de Olympische, Pythische, 
Nemeïsche en Isthmische spelen. Deze konden bogen op de langste geschiedenis en 
oefenden vanwege hun prestige de grootste aantrekkingskracht uit. Zij vonden verspreid 
over een Olympiade in de zomermaanden plaats en vormden de pijlers waarop de 
wedstrijdkalender was gefundeerd. Een of meerdere overwinningen in die spelen maakten 
een loopbaan pas echt succesvol. 

 Er wordt echter nogal eens voorbijgegaan aan het feit dat die specifieke festivals 
gedurende de eerste eeuwen van hun bestaan niet als een onverbrekelijke eenheid 
geconcipieerd werden. Pas aan het begin van de tweede eeuw v. Chr. wordt voor het eerst 
gesproken van de periodos als zijnde een samenhangend wedstrijdcircuit bestaande uit ‘de 
Grote Vier’, en wel in een overwinningscatalogus van de bokser Epitherses uit Erythrai 

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

 Er is derhalve, in tegenstelling tot wat vaak voor een vaststaand feit wordt 
aangenomen, geen reden om aan te nemen dat men gedurende de eerste vijfhonderd jaar 
van de Griekse atletiek het concept van een Grand Slam hanteerde. 

Er is voor deze periode evenmin bewijs te vinden voor de stelling dat men 
winnaars in de vier prominentste wedstrijden als periodoneikai erkende.

210
 De titel 

περιοδονείκθσ stamt uit veel later tijden en is voor het eerst geattesteerd in een 
magistratenlijst uit Chios. Daarin wordt achter de naam van de Olympisch kampioen 
Apollonios (37 n. Chr.) specifiek vermeld dat hij een ‘periodos-winnaar’ was.

211
  Het is 

daarom niet juist (en feitelijk zeer misleidend) om te stellen dat ‘the wrestler Milon [de 
beroemde worstelaar uit de zesde eeuw v. Chr.] … is remarkable … for having been the first 
recorded περιοδονίκησ’.

212
 Op grond van maatstaven uit de keizertijd moet Milon inderdaad 

als ’de allereerste periodoneikes’ worden beschouwd. Door zijn tijdgenoten zal hij echter 
zeker niet als zodanig gezien en geregistreerd zijn, om de eenvoudige reden dat men die titel 
in zijn tijd simpelweg niet (toe)kende.

213
  Zoals verderop zal worden betoogd, hangt de 

opkomst van de titel periodoneikes nauw samen met de sterk toegenomen competitiedrang 
van de eerste eeuwen n. Chr.  

Er is uit de Oudheid slechts één definitie bekend van het begrip periodos. De 
grammaticus Sextus Pompeius Festus, die leefde en werkte in de late tweede eeuw n. Chr., 
geeft de volgende toelichting: ‘Van iemand die de Pythische, Isthmische, Nemeïsche en 
Olympische Spelen gewonnen heeft, wordt gezegd dat hij op sportgebied de periodos 
gewonnen heeft. Want hij heeft achter elkaar aan die evenementen deelgenomen’.

214
 Festus 

baseerde zich voor zijn getuigenis op het geschrift De verborum significatu van Verrius 
Flaccus, die actief was ten tijde van keizer Augustus. Het is nu de vraag in hoeverre deze 
passage kan bijdragen aan de discussie omtrent de samenstelling van de periodos in de 
keizertijd. Uit het bronnenmateriaal kan namelijk worden opgemaakt dat de antieke Grand 
Slam gedurende de eerste eeuwen n. Chr. is uitgebreid. Wanneer dat precies gebeurde en 
op welke schaal is niet geheel duidelijk. Dit heeft ervoor gezorgd dat er de afgelopen 
decennia veelvuldig is gediscussieerd over het onderwerp. Wanneer de door Festus 
gehanteerde definitie ook in zijn eigen tijd nog werkelijke betekenis had (en dus niet alleen 
een eerdere praktijk uit de tijd van Flaccus weerspiegelde) dan kan zijn getuigenis mijns 

                                                           
209 IvO 186, r. 3-4: νικιςαντα ἄνδρασ πυγμὴν Ολφμπια δὶσ καὶ τὴν περίοδον. Er is geopperd dat in een 
fragmentarisch overgeleverd epigram ter ere van de hardloper Kleainetos (midden vierde eeuw v. Chr.) 
de term περίοδοσ gelezen moet worden, maar dit is twijfelachtig. Zie Charneux (1985). Evenzeer 
problematisch (en daardoor als bewijs onbruikbaar) is een fragment uit de Olympioneikai van 
Eratosthenes (eind derde eeuw v. Chr.) dat is opgenomen in een veel later commentaar op Menander 
(FGrH 8): ᾽Ερατοςκζνθσ … φθςίν ᾽Αςτυάναξ ὁ Μιλιςιοσ τὴν περίοδον ἀκονιτί. Er valt niet uit te maken 
of de scholiast hier daadwerkelijk de oorspronkelijke tekst parafraseert of dat hij zelf de notie van de 
periodos heeft toegevoegd. 
210 Zoals werd aangenomen door Knab (1934) 4-5 en in mindere mate door Moretti (1953) 34-35. 
211 I.Chios 55 (= SEG 17.381), Moretti (1957) no. 765. 
212 Weir (2004) 30. 
213 De verwarring op dit punt lijkt mij grotendeels ontstaan te zijn door de verzamelingen van 
periodoneikai die door Knab (1934) en Moretti (1954b) zijn aangelegd. Zij gingen voorbij aan de late 
introductie van het concept periodos en namen derhalve ook winnaars uit de klassieke en hellenistische 
periode op. 
214 Festus, s.v. ‘periodos’ (ed. Lindsay, Gloss. Lati. IV, 321): in gymnicis certaminibus perihodon vicisse 
dicitur, qui Pythia, Isthmia, Nemea, Olympia vicit, a circumitu eorum spectaculorum (vert. René van 
Royen). 
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inziens een belangrijke bijdrage leveren aan het ophelderen van de eisen die gedurende de 
keizertijd aan de titel van periodoneikes werden gesteld. 
 
Een uitbreiding van de periodos? 
De vroege keizertijd zag de aansluiting van Italië en Epirus bij de wereld van de Griekse 
agonistiek. Twee Romeinse keizers, te weten Augustus en Domitianus, waren 
verantwoordelijk voor het instellen van drie prestigieuze spelen: de Aktische spelen in 
Nikopolis (27 v. Chr.), de Sebasta in Neapolis (2 n. Chr.) en de Kapitolijnse spelen in Rome (86 
n. Chr.).

215
 In het verleden is door diverse geleerden beweerd dat deze festivals op enig 

moment tot de periodos zijn gaan behoren. Louis Robert was de eerste die deze stelling 
onderbouwde aan de hand van enkele welbekende agonistische ere-inscripties.

216
 Zo won de 

bokser Eirenaios uit het Syrische Laodikeia ‘de Aktische spelen van Augustus, onderdeel van 
de periodos’.

217
 De catalogus van een naamloos gebleven Olympisch kampioen uit het 

midden van de eerste eeuw n. Chr. vermeldt vier zeges in Olympia en ‘in de rest van de 
periodos, inclusief de Aktia’.

218
 De heraut Titus Aelius Aurelius Apollonios was een 

‘periodoneikes met inbegrip van de Kapitolijnse spelen’.
219

 De pankratiast Tiberius Claudius 
Hermas won ‘twee keer de Olympische spelen en de rest van de periodos binnen de kortst 
mogelijke termijn, inclusief twee keer de Nemeische spelen, de Aktische spelen en de 
Heraia’.

220
 

In het verlengde van Robert’s these is vaak beweerd dat de nieuwe spelen direct 
na hun ontstaan aan de periodos zijn toegevoegd.

221
 Zowel van Augustus als Domitianus 

wordt verondersteld dat zij hun invloed als keizer hebben aangewend om hun festivals op 
die manier aan de top van de wedstrijdkalender te plaatsen. Het bovengenoemde 
epigrafische materiaal biedt hiervoor echter geen duidelijke aanknopingspunten. De 
vroegste vermeldingen van de Aktia in combinatie met de periodos zijn ten minste vijftig jaar 
later dan de stichting van het festival, terwijl het in dit verband vaak als bewijs aangehaalde 
eredocument van Eirenaios uit het begin van de derde eeuw n. Chr. dateert. Ten aanzien van 
de Kapitolia stamt de enige getuigenis uit het midden van de tweede eeuw n. Chr. en het tot 
de periodos behoren van de Sebasta berust zoals gezegd enkel op het vermoeden van Louis 
Robert. Het is derhalve niet zozeer de vraag óf de antieke Grand Slam werd uitgebreid, maar 
wanneer en op welke manier dat precies gebeurde. Er is reden om aan te nemen dat dit pas 
op zijn vroegst rond het midden van de tweede eeuw n. Chr. het geval was. 

                                                           
215 Zie voor deze festivals de diverse verwijzingen in hoofdstuk twee. 
216 E.g. Robert (1954) 113-115. Ten aanzien van de Sebasta was hij iets minder stellig: ‘On peut se 
demander si les Sebasta de Naples n’ont pas eu le même privilège’. Zijn opvatting heeft in bijna alle 
latere publicaties navolging gekregen, e.g. Ebert (1972) 234, Kennell (1988) 243, Frisch (1991) 113-115, 
Golden (2004) 131 en Decker, DNP (2008) s.v. ‘periodos, periodoneikes’. Ook van de Heraia in Argos 
heeft Robert aangenomen dat ze tot de periodos zijn gaan behoren. Dit festival was vooral van belang 
voor musici, aangezien er bij de Olympische spelen geen muzische onderdelen op het programma 
stonden. 
217 CIG 4472, r. 10: Αὐγοφςτου ῎Ακτια ἐν Νεικοπόλει τῆσ περίοδου. 
218 IvO 230, r. 2-3: καὶ τὴν λοιπὴν περίοδον ςὺν Ἀκκτίοιςι. 
219 IG II² 3161, r. 4-5: περιοδονείκθσ ςὺν Καπιτωλίοισ. 
220 IvO 231, r. 2-6: νεικήςασ λύμπια δὶσ καὶ τὴν λοιπὴν περίοδον ἐν τῇ *πε+ριόδῳ ςὺν δ*ὶ+σ Νεμείοισ 
*καὶ] Ἀκτίοισ καὶ Ἡραίοισ. 
221 E.g. Rieger (1999) 173, noot 7: ‘ab 27 v. Chr. zählten die Aktia von Nikopolis, ab 2 n. Chr. die Sebasta 
von Neapel und ab 86 n. Chr. die Capitolia von Rom zur Periodos’. Cf. Lämmer (1986-87) 31, Günther 
(1986) 320. 
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Twee Griekse geleerden hebben op die mogelijkheid gewezen. Th. Sarikakis stelde in 1965 in 
een artikel over de Aktische spelen vast dat dit festival in de eerste fase van haar bestaan 
nog niet tot de periodos behoorde. Hij wijst in dit verband onder andere op een inscriptie 
van het eiland Tenos (eerste eeuw n. Chr.), waarin een zekere Pankles zowel een 
Ἀκτιονείκθσ als een περιοδονείκθσ genoemd wordt. Een ander voorbeeld wordt gevormd 
door de ere-inscriptie van de bokser Kandidianos uit Aphrodisias (derde eeuw n. Chr.) die 
met dezelfde twee titels gekenschetst wordt.

222
 De strekking van zijn betoog is helder: als 

het festivaI in Nikopolis daadwerkelijk onderdeel uitmaakte van de groep van prominentste 
wedstrijden, waarom wordt er in sommige ere-inscripties dan nog afzonderlijk melding 
gemaakt van de titel ‘winnaar van de Aktia’?  

I.E. Stephanis heeft die gedachte verder uitgewerkt door het eerder genoemde 
bewijsmateriaal anders te interpreteren. Hij komt ten aanzien van de inscripties met de 
formule τὴν περίοδον ςὺν *e.g. Ἀκτίοιςι, Καπιτωλίοισ] tot een geheel andere conclusie dan 
Robert en andere geleerden. Volgens Stephanis wordt met die formule niet bedoeld dat een 
atleet de Grand Slam heeft gewonnen inclusief het daarna genoemde festival, maar veel 
eerder de periodos en daarnaast/bovendien (bijvoorbeeld) de Aktische of Kapitolijnse 
spelen. In zijn optiek duidt de term ςὺν op een supplement, een aanvulling met 
overwinningen in de meest prestigieuze spelen die op dat moment (nog) niet tot de periodos 
behoorden, zoals de Italische festivals.

223
 Toch is ook deze interpretatie niet zonder 

problemen. De inscriptie van de pankratiast Hermas (zie noot 220) noemt immers een zege 
ςὺν δ[ὶ]σ Νεμείοισ [καὶ] Ἀκτίοισ καὶ Ἡραίοισ, hetgeen niet te rijmen valt met de verklaring 
die door Stephanis wordt gegeven. Er bestaat immers geen twijfel over het feit dat de 
Nemeïsche spelen onderdeel uitmaakten van de oude periodos. Niet voor niets wordt er in 
de ere-inscriptie van Eirenaios een scherp onderscheid gemaakt tussen de nieuwe en 
traditionele festivals binnen de Grand Slam: Αὐγοφςτου ῎Ακτια ἐν Νεικοπόλει τῆσ περίοδου 
… τῆσ ἀρχαίασ περιόδου εβάςμια Νζμια.

224
 Maar waarom worden de Nemea in de 

eerstgenoemde inscriptie dan op één lijn gesteld met de Aktia en Heraia, waarvan door 
Stephanis wordt beweerd dat ze halverwege de eerste eeuw n. Chr. nog niet tot de periodos 
gerekend werden?  

In mijn optiek is er een oplossing mogelijk, zij het enigszins gekunsteld. Hermas kan 
tweemaal  de Olympische spelen hebben gewonnen, terwijl hij in de rest van de periodos – 
die bestond uit de Pythische, Nemeïsche en Istmische spelen – elk één zege behaalde. 
Daarbovenop zegevierde hij dan nog twee keren extra bij de Nemea in Argos en won hij de 
Aktia en de Heraia. Vanuit dat perspectief bezien functioneert ςὺν als een aanvulling op de 
erelijst van een atleet, en niet als een mogelijke aanwijzing voor de samenstelling van de 
periodos. 

Het is echter de vraag of dit moderne academische debat niet voorbijgaat aan een 
fundamentele kwestie, namelijk in hoeverre er in de keizertijd zelf (on)duidelijkheid bestond 
over de samenstelling van de periodos. Stephen Brunet heeft in dit kader gewezen op de 
overwinningscatalogus van een hardloper uit Ephese, viervoudig Olympisch kampioen op de 

                                                           
222 Sarikakis (1965) 153-155. De betreffende inscripties zijn IG 12 5.909 (Tenos), Roueché (1993) no. 74. 
Zijn theorie wordt echter ondermijnd door SEG 36.1051-55, waarin Marcus Aurelius Thelymitres naast 
periodoneikes zowel een Kapitolioneikes als een Pythioneikes genoemd wordt. 
223 Stephanis (1988) 277. Het is opvallend dat de term ςὺν alleen voorkomt in combinatie met de 
periodos. 
224 CIG 4472, r. 10, 16-17. 
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dolichos. Deze was naar eigen zeggen een περιοδονείκθσ πολλάκισ
225

, een uiterst 
merkwaardige claim wanneer men bedenkt dat atleten normaal gesproken gedetailleerd 
uitweiden over hun prestaties en gewoon zijn precies te vermelden hoeveel overwinningen 
en titels ze gedurende hun carrière hebben behaald. Brunet ziet in deze onnauwkeurige 
omschrijving een bewijs voor het ontbreken van een heldere afbakening van het begrip 
periodos in de tijd zelf. De palmares van de atleet in kwestie kon wellicht op verschillende 
manieren geïnterpreteerd worden, afhankelijk van welke criteria werden aangelegd. In het 
hypothetische geval dat hij in totaal zestien keer een festival uit de periodos op zijn naam 
wist te schrijven (bijvoorbeeld: 4x Olympia, 2x Pythia, 5x Nemea, 5x Isthmia), waren er twee 
mogelijkheden. Hij was ofwel: a) tweevoudig periodoneikes vanwege het feit dat hij de 
Pythische spelen niet meer dan tweemaal wist te winnen, dan wel: b) viervoudig  
periodoneikes, omdat hij viermaal het benodigde aantal van vier losse zeges wist te behalen. 
Om ondanks de mogelijke verwarring toch een zo sterk mogelijke claim te kunnen leggen, 
hanteerde hij de neutrale term ‘vaak’, waarbij hij tevens optimaal gebruik maakte van de 
beperkte ruimte die hem op zijn ere-inscriptie ter beschikking stond.

226
  

In dezelfde context moet wellicht de catalogus van de hardloper ὁ Γραῦσ (‘de Oude 
Vrouw’) worden bezien. Hij won ‘de periodos, de Olympische spelen in Pisa driemaal 
achterelkaar en alle andere spelen’

227
, waarbij de laatste aanduiding een verkorte vorm zou 

kunnen zijn geweest van ‘alle andere spelen die deel uitmaken van de periodos’. Dit zou 
kunnen duiden op onduidelijkheid over het al dan niet tot de Grand Slam behoren van 
bepaalde spelen. Over Olympia bestond overigens op geen enkel moment twijfel, want de 
verheven status van het festival in Elis kwam in de tweede en derde eeuw n. Chr. andermaal 
tot uitdrukking in een tweetal inscripties. Keizer Hadrianus liet het begin van de door hem 
gereorganiseerde wedstrijdkalender (zie hoofdstuk twee) van de Olympische spelen uitgaan, 
omdat ‘deze wedstrijd eerbiedwaardig en van alle Griekse de beroemdste is’.

228
 Een 

worstelaar uit Ephese vermeldde met trots op zijn eredocument dat hij tot de meest 
prominente wedstrijd uit de periodos was toegelaten.

229
 

 
Vereisten voor de titel van periodoneikes 
Er is de afgelopen decennia veelvuldig getwist over de vraag waaraan een atleet precies 
moest voldoen om zich een periodoneikes te mogen noemen. Het gebrek aan directe 
informatie uit de Oudheid laat zich hier goed voelen. Louis Robert betoogde dat in de 
keizertijd, hoewel het aantal festivals werd verondersteld te zijn uitgebreid naar zeven, nog 
altijd vier overwinningen volstonden om als winnaar van de periodos te gelden. In zijn optiek 
kon een zege bij één van de nieuwe wedstrijden (Aktia, Sebasta, Kapitolia) als vervanging 
gelden voor een ontbrekende titel in de ‘Grote Vier’.

230
 Volgens Robert werd er in de tweede 

eeuw n. Chr. een ruimere definitie gehanteerd dan voorheen. Op die manier probeerde hij 
een verklaring te vinden voor het feit dat de erelijsten van sommige periodoneikai 

                                                           
225 I.Eph. 1133. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 8. 
226 Brunet (1998) 202-203. 
227 I.Eph. 1609, r. 3-8: νεικήςασ τὴν περίοδον, καὶ τρὶσ λύνπια τὰ ἐν Πείςῃ κατὰ τὸ ἑξῆσ, καὶ τοὺσ 
ἑτέρουσ ἀγῶνασ πάντασ. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 1. 
228Petzl & Schwertheim (2006) 12, r. 61-62: ὅτι ἐςτὶν ἀρχαῖοσ ὁ ἀγὼν οὗτοσ καὶ ἐνδοξότατοσ τῶν γε 
῾Ελλθνικῶν. 
229 I.Eph. 1112, r. 15-16: νεικιςαντα λφμπια ἐμ Πείςῃ τὸν πρῶτον τῆσ περιόδου κρικζντα (‘winst in de 
Olympische spelen, beschouwd als het voornaamste festival uit de periodos’). Zie voor deze atleet ook 
prosopographia no. 84. 
230 Robert (1954) 114. 
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opvallende hiaten vertonen. De pankratiast Publius Aelius Aristomachos uit Magnesia ad 
Maeandrum is daar een goed voorbeeld van. Hij won tussen 116 en 119 n. Chr. in de 
knapencategorie alle belangrijke sportfestivals, met uitzondering van de Pythische spelen. 
Desalniettemin gaat hij er in zijn ere-inscriptie prat op een periodoneikes te zijn.

231
 Naar de 

mening van Robert was dit een legitieme claim, omdat Aristomachos het gemis aan een 
krans uit Delphi onder de nieuwe criteria kon compenseren met titels in Nikopolis, Neapolis 
en Rome. 

Luigi Moretti ging een stap verder. In zijn optiek waren er atleten die zich valselijk 
de titel van periodoneikes toe-eigenden, zoals Aristomachos. Hij was van mening dat 
gedurende de keizertijd overwinningen in de Olympische, Pythische, Isthmische en 
Nemeische spelen een vereiste bleven voor de eretitel. Door ‘valsspelers’ werden volgens 
Moretti echter ten onrechte vier losse overwinningen in festivals uit de periodos als 
afdoende beschouwd.

232
 Het geval van Aristomachos geldt inderdaad als problematisch. Hij 

was een groot atleet die in 117 n. Chr. Olympisch kampioen werd in het pankration. 
Vervolgens slaagde hij erin om een aantal voorname festivals (waaronder die uit de Italische 
tour) achter elkaar te winnen. Op grond van zijn sportieve prestaties zou hij derhalve in staat 
geweest moeten zijn om ook de Pythische krans te verwerven. Zijn palmares bevat echter 
geen enkele verwijzing naar een succes in Delphi. Hoe was het dan mogelijk dat hij toch de 
titel periodoneikes kon voeren? 

Aristomachos werd door zijn vaderstad geëerd met een groot monument. In twee 
inscripties worden zijn vele overwinningen bezongen. Het eerste document is een epigram, 
dat kort na het beëindigen van zijn loopbaan (circa 120 n. Chr.) lijkt te zijn opgetekend. Het 
lofdicht eindigt namelijk met de bewering dat hij nimmer verslagen werd (ἐν ςταδίοισ πᾶςιν 
ἄλειπτοσ ἔφυν

233
), een claim die zoals eerder in dit hoofdstuk is opgemerkt, alleen na afloop 

van een sportieve loopbaan te maken viel. Dit zou betekenen dat Aristomachos in de 
periode voorafgaand aan het epigram, toen hij uitkwam in de categorie van knapen, niet in 
Delphi heeft deelgenomen. Het epigram bevat tegelijkertijd een aanknopingspunt voor het 
vervolg van zijn loopbaan. Na een eerdere zege bij de Isthmische spelen in de jongste 
leeftijdscategorie behaalde hij enige jaren later (vermoedelijk in 119 n. Chr.) zijn enige 
bekende overwinning bij de jongelingen. Daarmee moet hij een eerste stap hebben gezet op 
weg naar een professionele carrière in de Griekse atletiek. Zoals zo velen stond ook 
Aristomachos op 17- of 18-jarige leeftijd voor een belangrijke keuze: ofwel als atleet actief 
blijven en doorstromen naar de mannencategorie, of – indien van voorname afkomst – er de 
brui aangeven ten faveure van een bestuurscarrière op lokaal en/of rijksniveau. 

Op basis van het epigrafische materiaal valt met enige zekerheid te zeggen welke 
keuze hij gemaakt heeft. Naast het epigram bevat het monument voor Aristomachos 
namelijk ook een reguliere ere-inscriptie, die vele jaren later (rond 140 n. Chr.) moet zijn 
opgericht. Daarin valt te lezen dat hij xystarch van de atletenvereniging in Kyzikos is geweest 
en dat hij een aantal maal als gezant naar keizer Hadrianus en naar Pannonië is geweest. 
Xystarchen waren bijna zonder uitzondering prominente ex-atleten die na een keizerlijke 
benoeming verantwoordelijk werden gemaakt voor de organisatie van festivals in een 
bepaalde stad en/of regio. De inscriptie bevat daarnaast dezelfde overwinningen als het 

                                                           
231 I.Magn. 180, r. 1-2: Π. Αἴλιοσ Ἀριςτόμαχοσ περιοδονείκθσ. Zie voor deze atleet ook prosopographia 
no. 122. 
232 Moretti (1954) 120. Hij wordt hierin gevolgd door Maróti (1988) 343, die Aristomachos eveneens als 
een falsus ziet. 
233 I.Magn. 181, r. 12. 
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eerdere epigram, zij het met de toevoeging dat Aristomachos een periodoneikes was (zie 
boven). Op basis van zijn palmares lijkt te moeten worden geconcludeerd dat hij zijn actieve 
loopbaan vroegtijdig beëindigde, maar wel als official bij de sport betrokken bleef. Daarnaast 
moet hij ook op enigerlei wijze in bestuurlijke zaken verzeild geraakt zijn, getuige zijn 
deelname aan gezantschappen.   

Wanneer – mijns inziens terecht – echter wordt uitgegaan van het feit dat voor de 
titel periodoneikes een overwinning in Delphi noodzakelijk was, resteert maar een uitweg. In 
dat geval moet Aristomachos in een later stadium, d.w.z. na de in het eredocument 
gememoreerde zeges, de Pythische spelen gewonnen hebben, waarschijnlijk in de 
mannencategorie.

234
 Het is echter niet duidelijk waarom dat eventuele succes dan niet in de 

latere ere-inscriptie is opgenomen, tenzij wordt aangenomen dat de overwinning in Delphi 
besloten ligt in de titel van periodoneikes. Dat is de opvatting van Stephanis, die in de 
zegecyclus uit de catalogus niet een volledige opsomming van alle behaalde successen ziet, 
maar eerder een uittreksel waarin de hoogtepunten uit Aristomachos’ sportieve loopbaan 
worden benadrukt.

235
 In zijn optiek was het niet noodzakelijk om de Pythische zege expliciet 

te vermelden, omdat tijdgenoten aan de aanduiding van periodoneikes voldoende hadden 
om te weten dat hij daarvoor ook een overwinning in Delphi had moeten behalen. Het was 
die prestatie die hem voor de titel had gekwalificeerd, en niet zijn successen in de nieuwe 
festivals.  

Een dergelijke hypothese vormt een interessante gedachtegang, want dit zou erop 
kunnen duiden dat de samenstelling van de periodos ten minste tot circa 140 n. Chr. (en 
wellicht langer) onveranderd bleef: Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea. Een analyse van de 
ere-inscripties waarin iemand uitdrukkelijk als winnaar van het prestigieuze circuit genoemd 
wordt, enerzijds via de formule νεικιςασ τὴν περίοδον (tot circa 100 n. Chr.) of anderzijds 
via het daadwerkelijke gebruik van de titel periodoneikes, lijkt deze stelling te bevestigen. Uit 
de gevallen waarvan ook een zegecatalogus is overgeleverd, kan worden opgemaakt dat alle 
atleten in kwestie op overwinningen konden bogen in de ‘Grote Vier’. Dit zegt op zichzelf 
niets over de exacte samenstelling van de periodos tijdens de keizertijd, maar maakt 
onmiskenbaar duidelijk dat de traditionele festivals er nog altijd onderdeel van uitmaakten. 
Hiermee wordt de ‘vervangingstheorie’ van Robert onwaarschijnlijk.

236
 Het vroegste 

voorbeeld wordt gevormd door de vechtsporter Aristeas, die zijn status als Grand Slam-
kampioen duidelijk lijkt terug te voeren op successen in de Olympische, Pythische, 

                                                           
234 Zoals betoogd door Stephanis (1988) 280. 
235 De formulering op een eredocument uit Ilion lijkt deze stelling te bevestigen. De vechtsporter 
Pergamos (I.Ilion 125, r. 3-7) won vele wedstrijden, ‘waaronder’ de Pythische spelen in Delphi: 
νικιςαντα πολλοὺσ μὲν καὶ ἄλλουσ *ἀγ+ῶνασ ἱερουσ καὶ τὰ ἐν Δε*λφοῖ+σ Πφκια *ἀ+ν*δ+ρῶν π*α+γ*κράτιον+ 
κτλ. Cf. IGR IVc, r. 4-7: ἐκ παιδὸσ δὲ τὸν ἄνδρα προσβὰσ ἱεροὺσ μθ´, ἐν οἷσ πυγμῆσ Πφκια ἐν Δελφοῖσ, 
Ἴςκμια, Νζμεα κτλ. 
236 Overigens kunnen ook de andere voorbeelden die Moretti aanhaalt in het kader van zijn ‘vals spel’ 
theorie goed worden verklaard. Een naamloos gebleven fluitspeler uit Delphi (FD III 1:550 ) ontbeerde 
weliswaar een Olympische overwinning, maar dit mag geen verbazing wekken aangezien muzische 
wedstrijden niet op het programma stonden in Olympia. Het tweede voorbeeld betreft de Atheense 
vechtsporter Menodoros. Hij noemde zichzelf een winnaar in de periodos zonder dat hij op een zege in 
de Isthmische spelen kon bogen. Zijn carrière moet rond 135-130 v. Chr. gedateerd worden, kort na de 
verwoesting van Korinthe. Zeer waarschijnlijk vonden de spelen vanwege die gebeurtenis geen 
doorgang, met als gevolg dat de periodos gedurende enige tijd uit slechts drie festivals moet hebben 
bestaan. Zie hiervoor Dow (1955) 86.  
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Isthmische en Nemeïsche spelen. Zijn zege bij de Aktische spelen van Nikopolis wordt in de 
ere-inscriptie duidelijk apart gezet van die vier wedstrijden.

237
 

Aristeas’ carriere moet rond 13 n. Chr. geplaatst worden, hetgeen hem een 
tijdgenoot maakt van Verrius Flaccus, de grammaticus (en hofleraar van Gaius en Lucius 
Caesar) aan wie Festus zijn definitie van de periodos had ontleend. Flaccus verkeerde in 
kringen rond keizer Augustus. Het is om die reden nauwelijks voorstelbaar dat hij ten 
aanzien van de periodos een verkeerde voorstelling van zaken zou geven door de Aktia daar 
onterecht buiten te laten. Het ligt dan ook voor de hand te veronderstellen dat de Aktische 
spelen niet vanaf hun eerste begin tot de periodos behoorden, zoals het overige 
bronnenmateriaal lijkt te suggereren. Nog in het begin van de derde eeuw n. Chr. herleidt de 
hardloper Publius Aelius Alkandridas uit Sparta zijn status als tweevoudig periodoneikes tot 
de traditionele vier spelen, zonder melding te maken van nieuwe festivals als de Aktia en de 
Kapitolia.

238
  

Kennelijk was ook toen nog een zege in de festivals van de ‘Grote Vier’ 
noodzakelijk om zich periodoneikes te noemen, hetgeen de verklaring moet zijn voor het feit 
dat verscheidene succesvolle atleten uit de tweede eeuw n. Chr. hun vaak indrukwekkende 
erelijsten niet konden verfraaien met die titel. De bokser Marcus Iustius Marcianus Rufus uit 
Sinope behaalde tijdens zijn ten minste negen jaar durende loopbaan bijna 200 
overwinningen, maar in Olympia viel hij klaarblijkelijk telkenmale buiten de prijzen. Om dit 
gemis voor de buitenwereld enigszins te maskeren voerde hij in zijn overwinningscatalogus 
een zege bij een ander Olympisch festival op als hoogtepunt, zonder daarbij te vermelden 
dat het niet om de originele spelen ging.

239
 En hoewel hij meerdere zeges behaalde in de 

festivals van de Italische tour konden deze niet als compensatie dienen voor het  ontbreken 
van een Olympische krans. Marcus Aurelius Demostratos Damas was als pankratiast twee 
keer periodoneikes, maar als bokser bleef een dergelijk succes voor hem uit aangezien hij in 
Olympia niet wist te winnen.

240
 De worstelaar Marcus Aurelius Hermagoras won gedurende 

ten minste vijf jaar meer dan 150 festivals, waaronder enkele malen de Isthmische, 
Nemeïsche en Aktische spelen, maar nimmer in Delphi en Olympia. Wel vermeldt hij met 
trots dat hij in 177 n. Chr. een onbeslist gevecht leverde in de Olympische finale, hetgeen hij 
moet hebben beschouwd als een soort van overwinning.

241
 

 
Een nieuwe periodos? 
Toch lijkt er zich rond het midden van de tweede eeuw n. Chr. een verandering te hebben 
voltrokken ten aanzien van de meest prominente reeks van wedstrijden. Dit laat zich 
opmaken uit een drietal inscripties waarin melding gemaakt wordt van een zogenaamde 

                                                           
237 I.Strat. 1042, r. 9-10. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 26. 
238 SEG 11.831. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 121. 
239 SEG 13.540. Aangezien de overwinningscatalogus een hiërarchisch ordening te zien geeft en de door 
Rufus gewonnen Olympia in de inscriptie slechts als zevende genoemd worden, ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat het hier niet om de Olympische spelen van Pisa ging, maar om een isolympische 
navolging met dezelfde naam. Zie noot 107. 
240 IGR IV 1519c, r. 6-7: ἐν οἷσ πυγμῆσ Πύκια ἐν Δελφοῖσ, Ἴςκμια, Νέμεα. Gezien zijn ongeslagen status 
als bokser (πφκτθσ ἄλειπτοσ) moet hij op dat onderdeel verstek hebben laten gaan bij het Olympische 
festival, mogelijkerwijs vanwege een te sterke concurrentie die hem op een ongewenste nederlaag zou 
kunnen trakteren. 
241 Door andere atleten werd op een dergelijk ‘succes’ juist neergekeken. Zie noot 22. 
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periodos teleios.
242

 Het vroegste voorbeeld wordt gevormd door de ere-inscriptie van de 
worstelaar Titus Aelius Aurelius Maron uit Seleukeia ad Kalykadnum (circa 150-160 n. Chr.), 
die zich erop laat beroepen περιοδονίκθσ τζλειοσ πρῶτοσ ἀνκρϊπων te zijn, de eerste mens 
die de volledige periodos gewonnen heeft.

243
 Peter Frisch heeft in een artikel gewezen op 

het uitzonderlijke karakter van deze titel. Net als vele andere geleerden meende hij dat het 
circuit op dat moment uit zeven of acht festivals bestond en dat Maron derhalve een 
ongeëvenaarde prestatie leverde door al die wedstrijden te winnen. Dit blijkt in zijn optiek 
uit het feit dat na de laatste uitbreiding van de periodos – met de Kapitolijnse spelen in 
Rome onder Domitianus – ‘mindestens 75 Jahre vergangen [sind] bevor erstmals ein 
Wettkämpfer alle seit 86 n. Chr. zur Periodos gehörenden Agone gewinnen konnte’.

244
 

Maron zette inderdaad een uitstekend resultaat neer, maar zijn succes was – in 
tegenstelling tot wat door Frisch wordt beweerd – niet uniek te noemen. Al rond 90 n. Chr. 
slaagde de hardloper Titus Flavius Hermogenes, bijgenaamd ‘het Paard’, er in om dezelfde 
zegecyclus neer te zetten: hij behaalde overwinningen in de Olympische (8x), Pythische (5x), 
Nemeïsche (9x), Isthmische (9x), Aktische (4x), Sebasteïsche (3x) en Kapitolijnse spelen 
(1x).

245
 Datzelfde gold aan het begin van de tweede eeuw n. Chr. voor de pankratiast Titus 

Flavius Archibios.
246

 Maron moet met zijn claim derhalve iets anders op het oog gehad 
hebben, want – in het licht van wat eerder is betoogd – ligt het niet voor de hand te 
veronderstellen dat hij onwetend was van de prestaties van zijn voorgangers. In mijn optiek 
moet de verklaring voor zijn titel in een andere richting gezocht worden. Kort tevoren, in 142 
n. Chr., werden in Puteoli voor de eerste keer de Eusebeia georganiseerd, een festival ter ere 
van de overleden keizer Hadrianus. Daarmee kwam het aantal nieuwe, ‘Romeinse’ spelen op 
vier, een zelfde aantal als de traditionele periodos. Tezamen met de Kapitolia, Sebasta en 
Aktia vormden de Eusebeia een prestigieus westelijk circuit dat iedere Olympische cyclus in 
de even jaren ondeelbaar door vier werd gehouden.

247
 

Het is zeer wel mogelijk dat er vanaf het midden van de tweede eeuw n. Chr. naast 
de traditionele ‘Grote Vier’ een nieuwe periodos was ontstaan. Dit zou kunnen verklaren 
waarom de Syrische bokser Aurelius Septimius Eirenaios in zijn ere-inscriptie spreekt over de 
Nemeïsche spelen als behorende tot de ἀρχαία περίοδοσ, terwijl hij de Aktische spelen 
onder de algemene noemer periodos rangschikte.

248
 Tegen die achtergrond wordt duidelijk 

wat Maron exact bedoelde met zijn claim περιοδονίκθσ τζλειοσ πρῶτοσ ἀνκρϊπων te zijn. 
Hij was de eerste atleet in de geschiedenis die beide circuits had weten te winnen, zowel het 
oude (Olympia, Pythia, Isthmia, Nemea) als het nieuwe (bestaande uit Kapitolia, Sebasta, 
Eusebeia, Aktia). Zijn prestatie was vergelijkbaar met die van voorgangers als Hermogenes 
en Archibios, zij het dat Maron kon claimen dat hij ook nog het recent ingestelde festival in 

                                                           
242 IGUR I 244, r. 9-10: καὶ αὐτοῦ περιόδου τελείου ἀνδρῶν ἐν τοῖσ ςκάμμαςιν, SEG 34.176: νεικιςασ 
Πανελλινια ἀνδρῶν ςτάδιον καὶ Πανακιναια περίοδοσ τζλει*οσ ἀνδρῶν+. Beide inscripties stammen uit 
de derde eeuw n. Chr. Zie ook Geagan (1984). 
243 SEG 41.1407, r. 6. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 150. 
244 Frisch (1991) 71-74. 
245 Balland (1984), SEG 34.1314-17. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 157. 
246 I. Napoli 1.51. Archibios behaalde onder meer de volgende overwinningen: Olympia (2x), Delphi (4x), 
Argos (4x), Isthmia (2x), Nikopolis (4x), Neapolis (3x), Rome (4x). Hij won daarnaast ook eenmaal de 
Schild-spelen in Argos, die door sommigen ook tot de uitgebreide periodos gerekend wordt, en de 
Herakleia Epinikia in Rome (107 of 109 n. Chr.). Zie hiervoor prosopographia no. 153. 
247 Zie voor deze zogenaamde ‘Italische en west-Griekse tour’ het tweede hoofdstuk van dit proefschrift. 
248 CIG 4472. Cf. noot 209. Helaas komt de term ἀρχαία περίοδοσ in geen enkele andere inscriptie voor. 
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Puteoli had gewonnen. Frisch gaat aan deze mogelijkheid voorbij omdat hij juist die 
overwinning buiten beschouwing laat in zijn analyse van de samenstelling van de periodos.  

Overigens verliest de prestatie van Maron iets van zijn glans als we beseffen dat hij 
kort na het ontstaan van het ‘Romeinse’ circuit actief was en dus in staat was om dit nieuwe 
type record op zijn naam te schrijven. Zoals gezegd werd het in de loop der tijden steeds 
moeilijker om bepaalde records neer te zetten, omdat atleten uit eerdere generaties al veel 
πρϊτωσ-Erfolgen hadden neergezet en voor de neus van latere generaties hadden 
weggekaapt. Nieuwe festivals boden dan ook een uitgelezen mogelijkheid om een plek in de 
geschiedenisboeken van de Griekse atletiek te verwerven. De langeafstandsloper Titus 
Flavius Metrobios won bijvoorbeeld de dolichos tijdens de eerste editie van de Kapitolia in 
86 n. Chr. en kon daardoor pochen ‘de eerste mens’ te zijn geweest die dat had weten te 
presteren.

249
 Weinigen slaagden er overigens in de prestatie van Maron te evenaren, 

hetgeen een goede indicatie vormt van het bijzondere karakter ervan. Van nog slechts twee 
atleten is bekend dat zij de acht festivals in kwestie wisten te winnen. De vechtsporter 
Claudius Apollonius, een telg uit een geslacht van Olympische kampioenen, deed het aan het 
einde van de tweede eeuw n. Chr.

250
, evenals de Alexandrijnse sprinter Lucius Septimius 

Aurelius Serapion.
251

 
Gedurende de keizertijd bleef de traditionele periodos mijns inziens bestaan uit de 

Olympische, Pythische, Istmische en Nemeïsche spelen. Hun verheven status kwam nimmer 
in het geding, ook al werden de Isthmia en de Nemea op enig tijdstip qua populariteit 
overvleugeld door de nieuwe festivals in Rome, Puteoli, Neapolis en Nikopolis.

252
  Een 

conservatieve houding en het feit dat de atleten overduidelijk in competitie waren met hun 
voorgangers uit de klassieke en hellenistische periode zorgden er echter voor dat hun 
toebehoren tot de Grand Slam nimmer in het geding kwam. Tegelijkertijd werd het belang 
van die nieuwe, ‘Romeinse’ spelen erkend door de creatie van een andere periodos. Vanaf 
142 n. Chr. werd atleten op die manier een nieuwe mogelijkheid geboden zich te 
onderscheiden. Net als voorheen gaven overwinningen in de traditionele ‘Grote Vier’ hen 
het recht de titel van periodoneikes te voeren. Wanneer nu ook het andere circuit gewonnen 
werd, mocht iemand zich ‘buitengewoon’ of ‘volledig periodoneikes’ noemen, περιοδονίκθσ 
τζλειοσ. Inscripties waarin de formules τὴν περίοδον ςὺν *e.g. Ἀκκτίοιςι, Καπιτωλίοισ] of 
περιοδονίκθσ ςφν worden gehanteerd, moeten in mijn optiek als een tussenvorm worden 
bezien.

253
 Een atleet had in zo’n geval de traditionele periodos gewonnen, plus één of 

meerdere extra zeges in die voornaamste wedstrijdcyclus en/of overwinning(en) in het 
‘Romeinse’ circuit. Dit zou ook kunnen verklaren waarom er in de ere-inscripties uit Tenos en 
Aphrodisias, die tot op heden als problematisch werden beschouwd (zie noot 222), atleten 
ten tonele worden gevoerd die zowel de titel van periodoneikes als die van Aktioneikes 
dragen. Deze wijzen er andermaal op dat de Aktische spelen nooit tot de traditionele 

                                                           
249 I.Iasos 109, r. 4-6: νικιςαντα ἀνδρῶν δόλιχον τὰ ἐν Ῥϊμθι Καπετϊλεια πρῶτον ἀνκρϊπων. Zie voor 
deze atleet ook prosopographia no. 158. 
250 Hij was een nazaat van de pankratiast Tiberius Claudius Rufus uit Smyrna (prosopographia no. 147). 
De zoon van Apollonius, genaamd Claudius Rufus, was ook een periodoneikes. 
251 Zie prosopographia no. 70. 
252 Dit sentiment kwam ten tijde van Diocletianus andermaal aan de oppervlakte, toen de keizer 
decreteerde dat bepaalde privileges voor overwinnaars alleen toevielen aan zij die gewonnen hadden in 
een select aantal festivals, waaronder die van ‘het oude Griekenland’ (antiqua Graecia). Zie hiervoor 
Codex Iustinianus x.54 (53). 
253 Cf. de titel πλειςτονίκθσ, die zich qua status waarschijnlijk tussen περιοδονείκθσ en παραδοξονίκθσ 
bevond. 
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periodos zijn gaan behoren, maar rond het midden van de tweede eeuw n. Chr. in een nieuw 
circuit werden opgenomen. 

 
Aanvullende eisen 
Nu duidelijk is geworden welke festivals tijdens de eerste eeuwen van de jaartelling wel en 
niet deel uitmaakten van de antieke Grand Slam rijst een andere vraag: in hoeverre werden 
er nog aanvullende eisen aan de titel van periodoneikes gesteld? Anders gezegd, werd de 
titel toegekend voor prestaties die gedurende een gehele loopbaan werden behaald of was 
er sprake van een nauwere afbakening ten aanzien van leeftijdscategorieën en 
wedstrijdonderdelen? Ter verduidelijking loont het de moeite een vergelijking te maken met 
de moderne sport. Het hedendaagse tennis kent, al dan niet in onbewuste navolging van de 
Griekse atletiek, jaarlijks vier prominente toernooien: Wimbledon, de US Open, Roland 
Garros en de Australian Open. De tenniss(t)er die er in slaagt om al die wedstrijden in één 
kalenderjaar te winnen, mag zich Grand Slam-kampioen noemen, een prestatie die in 75 jaar 
tennisgeschiedenis zelden is voorgekomen. Slechts zes enkelspelers kunnen een dergelijk 
record claimen, waaronder een junior. Bij de mannen is het sinds 1969, toen het de 
Australier Rod Laver lukte, niet meer voorgekomen dat iemand viermaal op rij zegevierde in 
een en hetzelfde jaar. Toptennissers als André Agassi en Pete Sampras wonnen (bijna) alles 
wat er te winnen viel, maar konden hun carrière desalniettemin niet met deze titel 
bekronen. De absolute sterren van dit moment, de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard 
Rafael Nadal, waren er in de afgelopen jaren steeds dichtbij, maar werden door elkaar 
steeds van het ultieme succes afgehouden. 

Nog altijd is Federer er daardoor niet in geslaagd om een andere, maar niet minder 
prestigieuze ‘oeuvre-titel’ te bemachtigen, de zogenaamde career Grand Slam. Die wordt 
toegekend aan diegenen die verspreid over hun loopbaan alle afzonderlijke wedstrijden van 
de ‘Grote Vier’ ten minste eenmaal hebben weten te winnen. De hoge moeilijkheidsgraad 
van deze prestatie blijkt uit het feit dat de laatste dertig jaar slechts drie vrouwen en één 
man dit hebben weten te realiseren. Grote kampioenen als Björn Borg, John McEnroe en 
Boris Becker faalden ondanks verwoede pogingen steeds bij een van de vier toernooien en 
moesten zich met drie of meer zeges in de andere wedstrijden tevreden stellen. Federer 
mist door de sterke concurrentie van Nadal nog altijd de toernooizege op Roland Garros. In 
dat opzicht is er weinig verschil met de groep antieke atleten die veel heilige kransfestivals 
wist te winnen, maar in Olympia nooit verder kwamen dan hoogstens een ‘onbeslist’ in de 
finale. 

Een analyse van de overgeleverde periodoneikai laat op het eerste gezicht zien dat, 
om in aanmerking te komen voor de eretitel, alle benodigde overwinningen behaald dienden 
te zijn in één enkel onderdeel en binnen één en dezelfde leeftijdscategorie. Demokrates 
(prosopographia no. 46) ‘won de periodos bij de mannen in het boksen’ (νικιςαντα τὴν 
περίοδον ἀνδρῶν πυγμὴν).

254
 Tiberius Claudius Patrobios (prosopographia no. 146) ‘won de 

periodos bij de mannen in het worstelen’ (νεικιςασ ἀνδρῶν πάλθν τὴν περίοδον).
255

 Titus 
Flavius Metrobios (prosopographia no. 158) ‘won de periodos bij de mannen in de dolichos’ 
(νικήςασ τὴν περίοδον ἀνδρῶν δόλιχον

256
), evenals Titus Flavius Ari*…+ (prosopographia no. 

154).
257

 Marcus Aurelius Asklepiades alias Hermodoros (prosopographia no. 83), wiens 

                                                           
254 I.Magn. 149b, r. 4-5. 
255 IGUR I 244, r. 4-5. Zie voor deze atleet ook appendix no.2. 
256 I.Iasos 107, r. 4-5. 
257 SER 66a, r. 3-4: νικάςαντα ἀνδρῶν δόλιχον τὰν περίοδον. 
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loopbaan zich uitsluitend in de mannencategorie afspeelde, was een ‘periodoneikes in het 
pankration’ (πανκρατιαςτὴσ περιοδονείκθσ).

258
 Hetzelfde gold voor zijn collega Tiberius 

Claudius Hermas (prosopographia no. 144).
259

  
Onder de groep periodoneikai bevinden zich ook junioren. De eerder 

gememoreerde pankratiast Publius Aelius Aristomachos zegevierde immers alleen bij de 
knapen en zei de Griekse atletiek voor het bereiken van de volwassen leeftijd vaarwel.  Er 
bestond ten aanzien van de periodos derhalve geen onderscheid tussen de categorie van 
ἄνδρεσ en παῖδεσ. De leeftijdsklasse van de ἀγένειοι speelt in deze discussie geen rol, omdat 
het bij de ‘baardlozen’ (16-18 jaar) niet mogelijk was om periodoneikes te worden. 
Theoretisch gezien was een atleet weliswaar in staat om de ‘Grote Vier’ in de kortst 
mogelijke tijdspanne van drie jaar te winnen

260
, maar in de praktijk was dit onmogelijk. Bij de 

Olympische en Pythische spelen bestond deze tussencategorie namelijk niet. Dit is wellicht 
de reden waarom de pankratiast Titus Flavius Artemidoros zich geen periodoneikes noemde. 
Hij zegevierde in alle festivals uit de periodos, maar zijn succes bij de Isthmische spelen 
behaalde hij in de klasse van ἀγένειοι.

261
 

Ondanks bovenstaande voorbeelden lijkt het er op dat het concept periodoneikes 
minder strikt was afgebakend en zich beter laat vergelijken met de career Grand Slam uit het 
moderne tennis. Er zijn gevallen bekend van atleten die zich de titel aanmaten zonder dat zij 
de benodigde overwinningen in een specifieke leeftijdscategorie of wedstrijdonderdeel 
hadden behaald, maar wel op een zeker moment in hun carrière alle noodzakelijke kransen 
hadden verzameld. Titus Aelius Aurelius Maron lijkt zijn zeges in de periodos over de beide 
leeftijdsklassen van knapen en mannen te hebben verdeeld, al valt hier geen definitief 
uitsluitsel over te geven omdat zijn ere-inscriptie op cruciale plaatsen aanvullende 
informatie ontbeert. Hetzelfde geldt voor de palmares van de vechtsporter Damostratos 
Damas. Een duidelijker voorbeeld wordt gevormd door de erelijst van de hardloper Publius 
Aelius Alkandridas uit Sparta, die zijn status als tweevoudig periodoneikes te danken had aan 
de volgende overwinningen: 
 
Tabel 3.6 – De overwinningen van Publius Aelius Alkandridas in de periodos

262
 

 
Festival   Leeftijdsklasse   Onderdeel 
Nemea   παῖδεσ    ςτάδιον 
Nemea   παῖδεσ    ςτάδιον 
Isthmia   ἄνδρεσ    ςτάδιον 
Isthmia   ἄνδρεσ    ςτάδιον 
Olympia   ἄνδρεσ    ςτάδιον 
Olympia   ἄνδρεσ    ςτάδιον 
Delphi   ἄνδρεσ    δίαυλοσ 
Delphi   ἄνδρεσ    ὁπλείτθσ 
Delphi   ἄνδρεσ    δίαυλοσ 
Delphi   ἄνδρεσ    ὁπλείτθσ 

                                                           
258 IGUR I 250, r. 2. 
259 IvO 231, r. 8: ἄνδρασ πανκράτιον. 
260 In het eerste jaar stonden de Olympische en Isthmische spelen op het programma. In jaar twee kon 
aan de Nemeïsche spelen worden deelgenomen en in het derde jaar aan de Pythische spelen. 
261 IG 14.746. 
262 IG 5.1 305, 556, IvO 238, SEG 11.802, 831. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 121. 
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Alkandridas behaalde in totaal tien zeges bij festivals uit de traditionele periodos, maar wel 
in uiteenlopende categorieën en onderdelen. Klaarblijkelijk was het toegestaan om 
overwinningen bij de knapen te combineren met zeges behaald bij de mannen. Hetzelfde 
moet hebben gegolden voor successen in de stadionloop, diaulos en hoplitodromos. 
Alkandridas zou naar moderne maatstaven gemeten derhalve eerder een career Grand Slam 
behaald hebben dan een zuivere Grand Slam. Er is geen reden om aan te nemen dat hij een 
uitzondering was, al is het bewijsmateriaal voor die stelling schaars. Een dergelijke prestatie 
zal omwille van de lagere moeilijkheidsgraad ongetwijfeld als minder prestigieus zijn 
beschouwd, maar kwalificeerde een atleet niettemin evenzeer als periodoneikes. 
 
Regulier versus absoluut 
Geheel in lijn met wat elders is opgemerkt over de competitiedrang van de atleten bleek ook 
de titel periodoneikes een katalysator voor grensverleggende prestaties. In de jacht op 
records volstond het al snel niet meer om enkel de vier wedstrijden uit de traditionele 
periodos gewonnen te hebben, maar probeerde men zich middels aanvullende verrichtingen 
te onderscheiden. De komst van de ‘volledige periodos’ (periodos teleios) bood zoals gezegd 
een goede mogelijkheid om als atleet geschiedenis te schrijven. Een andere manier waarop 
dat kon geschieden was door de benodigde overwinningen in een zo’n kort mogelijk 
tijdsbestek te behalen, bij voorkeur binnen één en dezelfde Olympische cyclus. In dat geval 
won een atleet τὴν περίοδον ἐν περιόδῳ (‘de periodos in de periodos’), een verdienste die 
een reguliere periodoneikes (met een career Grand Slam) in de schaduw stelde. De 
vechtsporter Aristeas mocht zich kort na het begin van de jaartelling het eerste lid van de 
atletenvereniging noemen erin slaagde deze bijzondere prestatie neer te zetten.

263
  

Hieruit blijkt andermaal dat atleten zich terdege bewust waren van de sportieve 
prestaties van hun voorgangers en tijdgenoten, want kort tevoren had de bokser 
Demokrates als eerste verenigingslid ooit de periodos gewonnen.

264
 Aristeas kon die claim 

alleen overtreffen door de voor de titel noodzakelijke zeges sneller te behalen dan zijn 
voorganger dat had gedaan. Door zijn succesvolle poging ontnam hij tegelijkertijd latere 
atleten de mogelijkheid om zich op een dergelijk record te laten voorstaan.

265
 Dit verklaart 

waarschijnlijk waarom in later tijden verschillende variaties op deze buitengewone prestatie 
in het epigrafische materiaal opduiken. In dat kader is het niet verwonderlijk dat de eerder 
gememoreerde pankratiast Hermas (zie noot 220) bijvoorbeeld melding maakte van zijn 
overwinningen bovenop de periodos, ςὺν δὶσ Νεμείοισ καὶ Ἀκτίοισ καὶ Ἡραίοισ. Ter 
vergelijking, een Ephesische musicus won eveneens de ‘periodos in de periodos’ en 
vermeldde dat hij dit in zijn 22

ste
 levensjaar had klaargespeeld, hetgeen in zijn discipline 

vermoedelijk een record was.
266

 De Rhodische langeafstandsloper Titus Flavius Ari*…+ 
overtrof rond 80 n. Chr. op zijn beurt weer zowel Aristeas als Hermas, want hij ‘won bij de 
dolichos in de mannencategorie tweemaal achterelkaar de periodos in de periodos zonder 
overwonnen te worden’.

267
 Dit moet een nieuwe aanscherping van dit record bijkans 

                                                           
263 I.Strat. 1042, r. 11-13: <π>ρώτου τῶν ἀπὸ τῆσ οἰκουμένθσ ςτεφανωκέντοσ τὴν περίοδον ἐν περιόδῳ. 
264 I.Magn. 149, r. 3-4: νικιςαντα τὴν περίοδον ἀνδρῶν πυγμὴν πρῶτον τῶν ἀπὸ τῆσ οἰκουμζνθσ. 
265 Marcus Aurelius Hierokles (I.Tralleis 108) won in de tweede eeuw n. Chr. eveneens de periodos in het 
kortst mogelijke tijdsbestek, maar hij kon vanwege het optreden van Aristeas geen bijzondere claim op 
deze prestatie leggen. 
266 FD III 1:554. Hij zal de jongste aller tijden geweest kunnen zijn die deze prestatie wist te leveren. 
267 SER 66a, r. 3-6: νικάςαντα ἀνδρῶν δόλιχον τὰν περίοδ̣ον ἐν τᾷ περιόδῳ δὶσ κατὰ τὸ ἑξᾶσ πρᾶτ̣ον 
πάντων ἀνήςςατον εὐνοίασ ἕνεκα ἕνεκεν.  
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onmogelijk hebben gemaakt, zeker gezien de relatief korte duur van de meeste 
atletiekcarrières.

268
 Er is dan ook geen verbetering van die prestatie geattesteerd. 

 
De overtreffende trap 
Tegen de achtergrond van toegenomen onderlinge concurrentie en competitie moet ook 
een laatste, bijzondere variatie op het concept van periodoneikes worden bezien. In 66 n. 
Chr. begaf keizer Nero, bekend vanwege zijn voorliefde voor de agonistiek (zie hiervoor ook 
appendix 2), zich met een groot gevolg op weg naar Griekenland. Bij Cassius Dio valt te lezen 
wat de reden voor zijn bezoek was: 
 
‘Hij [Nero] stak over naar Griekenland … om er als wagenmenner en citerspeler op te treden 
… Rome was hem kennelijk niet genoeg meer, net zomin als het theater van Pompeius of de 
Circus Maximus. Wat hij echt nodig had was een expeditie in het buitenland om zo, zoals hij 
het uitdrukte, periodoneikes te kunnen worden’.

269
 

 
Hoewel de keizer tijdens zijn Griekse tournee niet als atleet actief was, verschilden zijn 
doelstellingen niet van de gemiddelde bokser, worstelaar of hardloper. Hij had zijn zinnen 
gezet op de ultieme prestatie: het winnen van alle festivals die tot de periodos behoorden. 
Zowel bij de wagenrennen als bij de muzische onderdelen werd dit concept eveneens 
gehanteerd.

270
 Er is de afgelopen decennia veelvuldig over Nero’s rondreis langs de Griekse 

festivalcentra geschreven, bijna zonder uitzondering in uiterst negatieve bewoordingen.
271

 
Velen zagen in zijn gedragingen (heiligschennis, omkoping) de perfecte illustratie van het 
megalomane en gedegenereerde karakter van de keizer. De meeste geleerden volgen de 
antieke auteurs dan ook in hun afkeer van Nero’s artistieke neigingen. Dit heeft hen 
verhinderd om de gebeurtenissen van 66/67 n. Chr. vanuit de enige juiste de context te 
bezien, namelijk die van de agonistische wereld. 
 Dio stelt onomwonden vast dat Nero een duidelijk doel nastreefde tijdens zijn 
peregrinatio Achaica. Hij wilde de periodos winnen, net als veel van de door hem 
bewonderde musici hadden gedaan. Tegelijkertijd laat het bronnenmateriaal 
doorschemeren dat hij zijn grote voorbeelden niet alleen wilde evenaren, maar zelfs 
overtreffen. In dit streven herkennen we het adagium van iedere antieke atleet en musicus, 
dat al door Homerus werd geformuleerd: ‘altijd de eerste willen zijn en anderen te 
overtreffen’.

272
 Nero wilde, overeenkomstig zijn status als alleenheerser, echter meer dan 

een reguliere periodoneikes zijn. Hij wist dat hij daarvoor een unieke zegeserie moest 
neerzetten. Ook onder de musici waren er namelijk lieden geweest die de periodos reeds in 

                                                           
268 Een auleet uit Phokis (FD III 1:550) won driemaal achterelkaar ‘de periodos in de periodos’. Hierbij 
dient wel te worden aangetekend dat musici in vergelijking met atleten veel langer op het hoogste 
niveau actief bleven en derhalve een grotere kans hadden om een dergelijke prestatie neer te zetten. 
269 Cassius Dio 63.8.3 (vert. G.H. de Vries). Waar ik periodoneikes om duidelijke redenen onvertaald laat, 
gebruikt hij, zoals eerder opgemerkt (noot 208), de ongelukkig gekozen term ‘wereldkampioen’. 
270 Met één subtiel verschil: aangezien er bij de Olympische spelen geen muzische onderdelen op het 
programma stonden, bestond de periodos voor citerspelers uit de Pythische, Isthmische en Nemeïsche 
spelen, plus de schildspelen in Argos. 
271 Enkele essays in Elsner & Masters (1994) kondigden het begin aan van een herwaardering voor zijn 
optreden in Griekenland. Zie ook Champlin (2003) 54-61, die de Griekse tour van Nero in het juiste licht 
plaatst. 
272 Homeros, Ilias 6.208, 11.784. 
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de kortst mogelijke termijn gewonnen hadden.
273

 In mijn optiek is dat de belangrijkste reden 
waarom hij alle wedstrijden uit de periodos in één en hetzelfde jaar liet organiseren.

274
 Nero 

kende de Griekse festivalwereld goed en moet op de hoogte geweest zijn van alle records 
die door zijn voorgangers waren neergezet. Door zich in anderhalf jaar tijd tot periodoneikes 
te laten kronen, al dan niet door vals spel en omkoping, presteerde hij iets wat voorheen nog 
niemand gelukt was. Dit werd in mijn optiek belichaamd door de wijze waarop hij zowel in 
Griekenland als bij terugkeer in Italië werd toegejuicht en de titels die door de keizer bij die 
gelegenheden met trots gevoerd werden. Cassius Dio verhaalt met enig misbaar hoe het er 
tijdens de verschillende Griekse festivals aan toe was gegaan: 
 
‘Ze riepen Nero uit tot overwinnaar van de Pythische Spelen, de Olympische Spelen, 
wereldkampioen op alle onderdelen (περιοδονίκθσ παντονίκθσ), en gaven hem de overige 
gebruikelijke titels’.

275
 

 
Met evenveel dedain beschrijft hij vervolgens de feestelijke intocht van Nero in de stad 
Rome.

276
 Hij vermeldt daarbij naar eigen zeggen de exacte bewoordingen

277
 die door de 

bevolking aan het adres van de keizer werden geuit: 
 
‘Heil u, Olympische overwinnaar, heil Pythische overwinnaar! Augustus! Augustus! Heil Nero, 
onze Hercules! Heil Nero, onze Apollo! De enige wereldkampioen, de enige vanaf het begin 
der tijden!’

278
 

 
Meteen wordt duidelijk dat Nero zich als iedere andere winnaar van de grote Griekse 
festivals presenteert. Hij is zowel Olympioneikes als Pythioneikes en laat zich – al dan niet 
bewust – de vergelijking met de goden opdringen. Interessanter nog is de wijze waarop zijn 
zege in de periodos wordt weergegeven. De vertaler hanteert het ongelukkig gekozen 
‘wereldkampioen op alle onderdelen’. Daarnaast wekt ook de zinsnede ‘de enige vanaf het 
begin der tijden’ (εἷσ ἀπᾤ αίῶνοσ) in deze context verbazing. Nero was zeker niet de eerste 
periodoneikes aller tijden. Eerder in dit hoofdstuk is aangetoond dat dergelijke claims zeer 
gedetailleerd waren en dat zeer wel bekend was wie een bepaalde prestatie op zijn naam 
had geschreven. Wanneer het betreffende Grieks echter ter hand wordt genomen, valt op 
dat de vertaler de term ‘wereldkampioen’ heeft gebruikt om περιοδονίκθσ παντονίκθσ onder 
één noemer te vatten. Daarmee wordt, bezien vanuit de voorliggende paragrafen, duidelijk 
welke claim Nero na afloop van zijn Griekse tournee kon leggen. Hij was de eerste aller tijden 
die zichzelf een ‘absolute periodoneikes’ mocht noemen. 

                                                           
273 Zie noot 266, waarin een Ephesische musicus wordt aangehaald die dit in zijn 22ste levensjaar had 
klaargespeeld.  
274 Suetonius, Nero 22.3. 
275 Cassius Dio 63.10 (vert. G.H. de Vries). 
276 Eenieder met enige kennis van de Griekse agonistiek zal in het relaas van Dio en Suetonius (Nero 25) 
een εἰςζλαςισ herkennen, een feestelijke intocht zoals die aan overwinnaars in heilige kransspelen 
toekwam. Hiertoe werd volgens de (twijfelachtige) overlevering een deel van de stadsmuur afgebroken, 
werden de behaalde kransen in de tocht meegedragen en werd het de geëerde toegestaan 
standbeelden van zichzelf op te richten. Nero volgt dit procedé nauwgezet. Zie Golden (2004) 58. 
277 ‘Waarom zou ik hier parafraseren en niet de exacte woorden weergeven? De hier gebruikte 
uitdrukkingen betekenen voor mijn geschiedwerk geen schande, integendeel: dat ik niet een ervan [de 
aanroepingen] heb willen verdoezelen verleent er juist een bijzonder cachet aan’. 
278 Cassius Dio 63.20.5 (vert. G.H. de Vries). 
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Net als bij de titel periodoneikes teleios betekende dit dat Nero een meerwaarde had 
gegeven aan zijn zege in de periodos en een unieke zegeserie had neergezet. Die verdienste 
was mijns inziens gelegen in het feit dat hij alle benodigde festivals in één jaar tijd had weten 
te winnen, zowel als wagenmenner en als citerspeler. Daardoor kon hij met recht als de 
absolute winnaar van de periodos gelden, de overtreffende trap van wat er door 
periodoneikai in het verleden was gepresteerd. Zijn succes zou door niemand ooit 
geëvenaard kunnen worden, want alleen een keizer was in staat om de data van festivals 
aan zijn eigen tourschema aan te passen. Het wekt dan ook geen verbazing dat de titel van 
periodoneikes pantoneikes in het bronnenmateriaal nergens anders meer opduikt. 
 

Conclusie 
Het bijhouden van records wordt vaak gezien als een uitvloeisel van de moderne 
sportcultuur, een wereld waarin alle denkbare kwantificeerbare gegevens de moeite van het 
vermelden waard lijken te zijn. De antieke samenleving werd een dergelijke behoefte lange 
tijd ontzegd, maar ten onrechte. De Oudheid kende weliswaar niet de gewoonte sportieve 
prestaties in afstand en tijd te meten, maar binnen de Griekse atletiek bestond wel degelijk 
het gebruik om uitzonderlijke sportresultaten voor de eeuwigheid vast te leggen. Middels 
het gebruik van de termen εἷσ, πρῶτοσ en μόνοσ (en varianten hierop) gingen antieke atleten 
er bijvoorbeeld prat op de eerste uit hun stad of regio te zijn geweest die een bepaald 
festival had weten te winnen. 
 Zij waren niet alleen in competitie met tijdgenoten, maar streden ook tegen hun 
voorgangers uit een ver(der) verleden en wel om eeuwige roem. Men werd voortdurend 
geconfronteerd met de successen van eerdere atleten, wier standbeelden en ere-inscripties 
overal in de Griekse wereld de gymnasia, stadia en festivalterreinen sierden. Door lokale 
archieven te raadplegen wisten latere generaties precies welke prestaties er verlangd 
werden om ook in de recordboeken te worden opgenomen. Men nam eerder geleverde 
prestaties als uitgangspunt voor een carrière en trachtte die te evenaren en te overtreffen, 
met als gevolg dat er telkens sportieve grenzen werden verlegd. Tegelijkertijd verbond dit 
atleten door de eeuwen heen, zoals bijvoorbeeld in de vorm van de zogenaamde ‘opvolgers 
van Herakles’ of ‘Beste der Grieken’. 

Met het verstrijken der eeuwen werd het voor een atleet echter steeds moeilijker 
om zich te onderscheiden en te laten zien dat hij zich kon meten met illustere atleten uit 
eerdere tijdvakken. Dit leidde ertoe dat men in de keizertijd op ere-inscripties naar nieuwe 
manieren zocht om het bijzondere karakter van sportprestaties te benadrukken. Het was 
niet meer voldoende om een volledige opsomming van alle behaalde overwinningen te 
geven, aangezien er vele atleten waren geweest met een indrukwekkende palmares. De 
geleverde prestaties moesten van het stempel ‘uniek’ worden voorzien en wel door te 
stellen dat een atleet bijvoorbeeld de eerste aller tijden was geweest die de Pythische spelen 
drie maal achtereen had weten te winnen. 

Op den duur raakten echter ook de onderscheidingsmogelijkheden van dit 
uitgebreide recordsysteem uitgeput. Alleen exceptionele atleten konden bestaande records 
nog verbeteren, door bijvoorbeeld een vierde maal op rij in Delphi te winnen. Hergebruik op 
regionaal of lokaal niveau kwam ook voor, doordat atleten bijvoorbeeld stelden dat zij de 
enige uit hun streek of stad waren geweest die een bepaalde prestatie hadden geleverd. De 
‘agonistische explosie’ van de eerste eeuwen n. Chr. gaf enig soelaas, doordat de komst van 
nieuwe festivals atleten hernieuwde mogelijkheden bood op het behalen van een ‘πρϊτωσ-
Erfolg’. 
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Een andere ontwikkeling uit de keizertijd was het in zwang raken van eretitels, kernachtige 
begrippen die in één oogopslag duidelijk moesten maken welke successen een atleet tijdens 
zijn sportieve loopbaan had behaald. Grofweg vallen er twee soorten te onderscheiden. De 
grootste groep houdt verband met specifieke festivals en verwijst naar één of meerdere 
overwinningen tijdens een bepaalde wedstrijd, zoals het merendeel der titels eindigend op –
ν(ε)ικθσ en bijvoorbeeld ἄριςτοσ ῾Ελλινων. Anderen hebben daarentegen betrekking op 
prestaties die gedurende langere tijd en/of tijdens verschillende spelen zijn geleverd, 
waaronder ἄλειπτοσ. Uit dit hoofdstuk is naar voren gekomen dat deze titels een precies 
omschreven reikwijdte hadden en dat er een duidelijke onderlinge hiërarchie bestond die 
weerspiegeld wordt in het epigrafische materiaal. 
 Over geen van de in dit hoofdstuk besproken eretitels bestaat zoveel discussie als 
ten aanzien van die van periodoneikes. Er wordt nog altijd druk gediscussieerd over de 
gevolgen die het uitdijende agonistische landschap gehad heeft op het concept periodos. 
Algemeen wordt aangenomen dat deze in de eerste eeuwen n. Chr. een verruiming heeft 
ondergaan en kwam te bestaan uit zeven of acht wedstrijden. Ik hoop echter te hebben 
aangetoond dat ook in keizertijd nog altijd overwinningen in de Olympische, Pythische, 
Nemeïsche en Isthmische spelen noodzakelijk waren om periodoneikes te worden. De komst 
van nieuwe festivals in Rome, Puteoli, Neapolis en Nikopolis leidde rond het midden van de 
tweede eeuw n. Chr. tot de vorming van een ‘nieuwe periodos’. De weinige atleten die zich 
in beide circuits tot winnaar wisten te kronen, mochten zich tooien met de titel van 
periodoneikes teleios (winnaar van de ‘volledige periodos’). 
 




