
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Griekse atleten in de Romeinse Keizertĳd (31 v. Chr. - 400 n. Chr.)

Gouw, P.

Publication date
2009
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Gouw, P. (2009). Griekse atleten in de Romeinse Keizertĳd (31 v. Chr. - 400 n. Chr.). [,
Universiteit van Amsterdam]. Vossiuspers - Amsterdam University Press.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/griekse-atleten-in-de-romeinse-keizertd-31-v-chr--400-n-chr(88f18606-e52d-4327-8422-7e76301b9247).html


155 
 

Hoofdstuk 4 De Griekse atletiek in de praktijk. Atleten nader bekeken 
 
In de voorgaande hoofdstukken stond telkens één specifiek aspect uit het antieke 
atletenbestaan centraal, namelijk hun geografische mobiliteit en de jacht op records. Daaruit 
bleek hoezeer het vele reizen en de competitie met atleten uit het verleden van invloed was 
op hun sportieve carrière. Tegelijkertijd werd duidelijk dat agonistische ere-inscripties een 
rijke bron vormen voor de reconstructie van het atletenleven in de keizertijd. Het is op basis 
van dit epigrafische materiaal mogelijk om nog dieper door te dringen in de wereld van de 
Griekse beroepsatleten. Ik zal in dit hoofdstuk trachten een beeld te schetsen van de 
dagelijkse realiteit waarmee zij te maken kregen. Op de eerste plaats zal geprobeerd worden 
te achterhalen op welke wijze een atletiekcarrière vorm kreeg en wat deze qua inhoud en 
duur precies behelsde. Vervolgens zal ik ingaan op de verdiensten en diverse beloningen die 
atleten doorgaans ten deel vielen. Daarna wordt hun directe omgeving nader belicht en kijk 
ik welke rol hun vadersteden, trainers en artsen speelden. Ten slotte zal ik op basis van 
literaire en epigrafische bronnen nagaan hoe de onderlinge verstandhoudingen tussen 
atleten lagen. Dit hoofdstuk besluit met een analyse van een onderbelicht fenomeen binnen 
de Griekse atletiek, namelijk bijnamen. 
 

Carrièreopbouw, verdiensten en beloningen 
De meeste atleten zullen hun loopbaan in het plaatselijke gymnasion zijn begonnen. Dat was 
de plek waar de jonge ingezetenen van een stad in verschillende leeftijdsgroepen (knapen, 
epheben, neoi) hun (militaire) opleiding genoten.

1
 De diverse disciplines van de Griekse 

atletiek speelden een voorname rol in het curriculum en werden op een competitieve wijze 
beoefend. De wedstrijden in het gymnasion moeten een goede indicatie gegeven hebben 
van de onderlinge krachtsverhoudingen en duidelijk hebben gemaakt welke jonge atleten 
een kans maakten om op een hoger niveau aan spelen mee te doen. Lokale festivals zullen 
dit ‘selectieproces’ nog verder versterkt hebben.

2
 Het gymnasion moet derhalve als een 

springplank naar de ‘internationale’ wedstrijdatletiek hebben gefungeerd. 
Hoewel er geen twijfel kan bestaan over het feit dat een dergelijke carrièreopbouw 

op bijna alle atleten van toepassing zal zijn geweest, valt deze in het bronnenmateriaal 
slechts met moeite te traceren. Het merendeel van de literaire en epigrafische teksten is 
logischerwijs gewijd aan de hoogtepunten uit een atletiekloopbaan en maakt geen melding 
van de inspanningen die aan die prestaties vooraf zijn gegaan.

3
 Slechts wanneer een atleet 

middels een overwinningscatalogus zijn gehele carrière memoreert of wanneer er 
getuigenissen uit verschillende fasen van een loopbaan voorhanden zijn, valt enig uitsluitsel 
te geven over de eerste stappen die een atleet binnen de Griekse atletiek heeft gezet. 

                                                           
1 Het is niet geheel duidelijk hoe en in welke mate atleten van onaanzienlijke en arme komaf zich 
toegang verschaften tot trainingsfaciliteiten, aangezien het gymnasion het exclusieve domein was van 
de ‘middle- and upper-class’. Cf. Van Nijf (2001) 325: ‘To be sure, gymnasion education was not limited 
to the bouleutic classes – we know of urban craftsmen and traders who registered an interest – but it will 
not have extended much beyond a broad middle class. Any long term commitment to the gymnasion … 
must have been an option open only to the happy few’. 
2 Voor een overzicht van dit type festival, zie Pleket (1998) 154-167. 
3 Pausanias, één van de voornaamste literaire bronnen ten aanzien van Olympische overwinnaars, 
maakt bijvoorbeeld zelden of nooit melding van successen die door atleten buiten Olympia zijn behaald. 
De aldaar opgerichte eremonumenten doen dat evenmin. Zo is van de worstelaar Markos uit Antiochië 
(prosopographia no. 105) bekend dat hij tijdens de 219e Olympiade in 97 n. Chr. bij de knapen wist te 
winnen, maar biedt geen enkele bron uitkomst over de wijze waarop hij zijn carrière in Syrië was 
begonnen. 
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Nadat een atleet in het plaatselijke gymnasion blijk had gegeven van zijn talent en besloten 
had om serieus aan wedstrijden te gaan deelnemen, diende hij te bepalen waar hij in het 
veld der beroepsatleten zijn debuut zou gaan maken. Dit was geen beslissing die voor de 
vuist weg genomen kon worden, want de keuze van een atleet kon bepalend zijn voor het 
verdere verloop van diens carrière. Wanneer iemand bijvoorbeeld te hoog inzette en een 
roemloze aftocht beleefde bij een prestigieus kransfestival, dan kon dat soms betekenen dat 
een veelbelovende loopbaan in een vroegtijdig stadium werd afgebroken. Een atleet had in 
zo’n geval tevergeefs veel tijd en geld geïnvesteerd in training en reiskosten, zonder dat dit 
tot het gewenste resultaat had geleid. Het was daarna de vraag of hij nog voldoende 
middelen overhield om een nieuwe poging te wagen.  

De vechtsporter Aurelius Septimius Eirenaios uit Laodikeia (Syrië) is hier een goed 
voorbeeld van.

4
 Hij deed als knaap mee aan het Italische en west-Griekse wedstrijdcircuit, 

maar slaagde er niet in de aansluiting bij de absolute top te vinden. Hij won weliswaar de 
Aktische spelen, maar hij kon dat vroege succes geen vervolg geven. Uit zijn 
overwinningscatalogus valt op te maken dat zijn carrière na dit mislukte avontuur enigszins 
in het slop raakte. Zijn verdere loopbaan speelde zich af in de marge van de Griekse atletiek, 
namelijk bij de weinig prestigieuze prijsfestivals van de Levant. Pas vele jaren later ondernam 
hij een nieuwe – overigens tevergeefse – poging om een festival uit de ἀρχαία περίοδοσ te 
winnen.

5
  
Het lijkt erop dat alleen uitzonderlijk getalenteerde atleten erin slaagden om direct 

met succes in de meest prominente Griekse sportfestivals uit te komen. De Alexandrijnse 
vechtsporter Titus Flavius Archibios maakte bijvoorbeeld al na één enkele zege in zijn 
vaderstad op twaalf- of dertienjarige leeftijd de oversteek naar Griekenland en won daar het 
pankration bij de knapen tijdens de Nemeïsche spelen.

6
 Hij bleef zijn verdere carrière op het 

hoogste niveau actief en zegevierde meerdere malen bij de spelen uit de periodos. Marcus 
Aurelius Demostratos Damas behaalde zijn allereerste succes bij de Pythische spelen in 
Delphi en zette daarmee gelijk de toon voor zijn latere loopbaan.

7
 De meeste atleten zullen 

echter voor een meer geleidelijke opbouw hebben gekozen en hun geluk eerst meerdere 
malen in festivals binnen de eigen regio hebben beproefd. Daar konden ze in een minder 
competitief deelnemersveld ervaring opdoen en hun technieken en trainingsmethoden 
verfijnen. De hier behaalde overwinningen en het daaruit voortvloeiende prijzengeld stelden 
een atleet vervolgens in staat om een betere trainer in te huren en om goed voorbereid de 
stap te maken naar de grote festivals.  

In een aantal gevallen kunnen we dit proces nauwgezet volgen. Het vroegste 
voorbeeld betreft een naamloos gebleven vijfkamper uit Kos (begin eerste eeuw n. Chr.).

8
 Hij 

debuteerde als knaap met een zege in de Asklepieia op zijn eigen eiland en won vervolgens 
negen keer bij festivals met een voornamelijk regionale betekenis, in respectievelijk Lymira, 
(opnieuw) Kos, Myndos, Knidos, Halikarnassos, Iasos, Teos en Sardis (zie kaart 4.1). Pas na 
deze overwinningen waagde hij met succes zijn kans bij een prestigieus festival, de Rhomaia 
Sebasta in Pergamon. Dit bleek de opmaat te zijn voor een internationale doorbraak, want 

                                                           
4 Zie prosopographia no. 41. 
5 Op 30 december van het jaar 214 n. Chr. behaalde hij een ‘onbeslist’ in de finale van het boksen bij de 
mannen tijdens de Nemeïsche spelen. In het licht van zijn verder weinig aansprekende erelijst heeft hij 
gemeend dit op zijn ere-inscriptie als een succes te moeten memoreren.  
6 Zie prosopographia no. 153. Daarmee is niet gezegd dat hij in dat vroege stadium geen nederlagen 
leed. Hij onderscheidt zich echter van veel van zijn collega’s door op zeer jonge leeftijd al de grote 
wedstrijden met succes te frequenteren. 
7 FD III 1:557, r. 10-11. Cf. Dio Chrysostomos, Oratio 28.9, waarin aan de jonge atleet Melankomas ook 
direct een succes in de Pythische spelen werd toegeschreven. 
8 Iscr.Cos EV 218. Zie ook prosopographia no. 3. 
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de resterende overwinningen die in zijn ere-inscriptie gememoreerd worden hebben onder 
meer betrekking op de Aktische spelen van Nikopolis, de Panathenaia in Athene en de 
Nemeïsche spelen in Argos. Op het moment dat zijn ere-inscriptie werd opgericht, was hij 
net doorgebroken als succesvol vijfkamper. Het is echter niet bekend of hij zijn stijgende 
prestatiecurve heeft weten door te zetten en meer voorname overwinningen wist te 
behalen. 

Een naamloos gebleven plaats- en tijdgenoot kende een bijna identieke 
carrièreopbouw. Gedurende de jaren dat deze atleet (eveneens een vijfkamper) bij de 
knapen en de jongelingen uitkwam, behaalde hij enkel overwinningen in zijn vaderstad en in 
regionale festivals (Stratonikeia, Nysa, Colophon, Halikarnassos). Na zijn overgang naar de 
mannencategorie waagde hij echter de oversteek naar Griekenland en wist daar zijn 
grootste successen te boeken, in de Isthmische spelen en de Eleusinia van Athene (zie kaart 
4.1).

9
 

 

 
 

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

                                                           
9 Iscr.Cos EV 203. Zie ook prosopographia no. 11. 
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mannen in de Ephesea.
10

 Dit bleek een keerpunt in zijn loopbaan te zijn, want nadien wist hij 
de stap te zetten naar het allerhoogste niveau en te zegevieren bij de Eusebeia in Puteoli, de 
Sebasta in Neapolis en de Schild-spelen van Argos. Uit een latere papyrustekst kan worden 
opgemaakt dat hij op een zeker moment ook beslag heeft weten te leggen op de Olympische 
titel. Voorafgaand aan zijn succes in Ephese was zijn erelijst echter minder imposant. 
Gedurende de drie jaar dat hij als jongeling actief was, behaalde hij alleen zeges in festivals 
uit de regio: de Didymeia in Milete, de Deia Sebasta in Laodikeia, de Koina Asias in Ephese, 
de Koina Asias in Laodikeia, de Epineikia in Ephese en de Traianeia Deiphileia in Pergamon. 
Gezien de geografische nabijheid van Laodikeia is het niet verwonderlijk dat Photion zijn 
eerste serieuze stappen in Ephese zette. Die stad was één van de grote agonistische centra 
van Klein-Azië en trok atleten uit de gehele Griekse wereld. Photion moet daar met sterkere 
tegenstand dan voorheen geconfronteerd zijn en gemerkt hebben dat hij over het vereiste 
niveau beschikte om ook elders successen te kunnen boeken. 

Voor een tijdgenoot van Photion werd de kiem voor later succes op vergelijkbare 
wijze gelegd. De naamloos gebleven hardloper won in de knapencategorie de Koina Asias in 
Smyrna, de Augusteia in Pergamon, de Ephesea in Ephese, de Didymeia in Milete, de 
Olympia in Tralleis, de Koina Asias in Sardis en de Pythia in Tralleis, alvorens naar Italië te 
vertrekken en daar de Sebasta in Neapolis te winnen.

11
 Details over zijn latere 

overwinningen zijn niet overgeleverd, maar gezien de geleidelijke opbouw van zijn carrière 
kan hij best eens in de voetsporen van Photion zijn gevolgd. Ook Marcus Aurelius Koros, een 
pankratiast uit Thyateira, nam in de vroegste jaren van zijn loopbaan alleen aan wedstrijden 
in Klein-Azië deel. Pas toen hij in de categorie van de jongelingen uitkwam, stak hij de 
Egeïsche Zee over om zeges te behalen bij de Hadrianeia in Athene, de Isthmische spelen en 
de Kapitolia in Rome.

12
 

Een serie eredocumenten uit Oenoanda laat zien hoe een tweetal atleten op enig 
moment in hun carrière vanuit Lycië de overstap maakte naar het ‘internationale’ niveau. 
Lucius Septimius Flavianus Flavillianus (prosopographia no. 71) won kort na 212 n. Chr. het 
worstelen bij de knapen in de dertiende editie van de Meleagreia in Oenoanda. Enkele jaren 
later behaalde hij opnieuw een overwinning in zijn vaderstad, ditmaal bij het pankration 
voor mannen in de Euaresteia. Ter herdenking van die zege werd door de lokale agonotheet 
een monument opgericht, dat enkele jaren later werd bijgewerkt om de meest recente 
successen van Flavillianus te vermelden. Er werd een aantal kransen toegevoegd, die 
bewijzen dat hij ondertussen had weten te zegevieren bij festivals in Athene, Argos, 
Laodikeia, Sardis, Ephese en Neapolis.

13
 Op vergelijkbare wijze werd ook het monument van 

de uit Olympos afkomstige Marcus Aurelius Toalis, opgericht naar aanleiding van diens zege 
in het pankration voor knapen bij de Euaresteia, in een later stadium geactualiseerd. Toalis 
had op dat moment tweemaal de Olympische en de Aktische spelen, en eenmaal de 
Pythische spelen gewonnen.

14
 

 
De duur van een atletiekcarrière 
Ondanks de soms zeer gedetailleerde informatie uit overwinningscatalogi is het niet 
eenvoudig om af te leiden hoe lang de sportieve carrière van atleten doorgaans kon duren. 
Er wordt namelijk slechts zelden expliciet vermeld op welke leeftijd zij hun loopbaan 

                                                           
10 I.Eph. 1605. Zie ook prosopographia no. 115. 
11 I.Eph. 1130. 
12 IGRR IV 160. Zie ook prosopographia no. 94. 
13 Hall & Millner (1994) nos. 5, 30, 31, 32. 
14 Ibid., no. 7 (= prosopographia no. 100). Het is niet bekend of het hier de originele Olympia, Aktia en 
Pythia betreft. Bij gebrek aan attestaties van dergelijke spelen in Lycië moet Toalis hoe dan ook het 
regionale niveau zijn ontstegen. 
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begonnen of beëindigden, laat staan gedurende hoeveel jaren ze binnen de Griekse atletiek 
actief zijn geweest. De enige uitzondering is de pankratiast Marcus Aurelius Asklepiades. Hij 
liet in zijn ere-inscriptie optekenen dat hij in totaal zes jaar aan wedstrijden deelnam, maar 
zich op vijfentwintigjarige leeftijd uit de sport had teruggetrokken.

15
 Desalniettemin is het bij 

veel atleten mogelijk om bij benadering de duur van hun loopbaan vast te stellen. Dit kan op 
verschillende manieren geschieden. 

Op de eerste plaats bieden de antieke auteurs in sommige gevallen uitkomst. In dit 
kader is de lijst met Olympische sprintkampioenen van Eusebius/Africanus een belangrijke 
bron. In het geval van atleten met meerdere overwinningen op hun naam geeft dit overzicht 
met nauwkeurige dateringen een goede indicatie van de reikwijdte die een specifieke 
atletiekcarrière had. Zo won Athenodoros van Aigion (Achaia) de stadionloop bij de mannen 
in 49, 53 en 61 n. Chr., hetgeen een loopbaan van ten minste dertien jaar impliceert.

16
 Een 

aantal atleten won twee opeenvolgende Olympische sprinttitels en moet derhalve minimaal 
vijf jaar in competitie geweest zijn.

17
 De hardloper Titus Flavius Hermogenes (zie 

prosopographia no. 157) uit Xanthos was volgens Eusebius/Africanus in 81 en 89 n. Chr. 
succesvol in Olympia, wat hem een loopbaan van ten minste negen jaren oplevert.

18
 

Pausanias voegt daar nog aan toe dat Hermogenes bij drie Olympiaden in totaal acht zeges 
wist te behalen.

19
 Aan de hand van zijn overgeleverde ere-inscripties kan vervolgens worden 

vastgesteld hoe zijn Olympische successen over de periode 81-89 n. Chr. verspreid waren: 
 
81 n. Chr.  ςτάδιον, δίαυλοσ, ὁπλείτθσ 
85 n. Chr.  δίαυλοσ en ὁπλείτθσ 
89 n. Chr.  ςτάδιον, δίαυλοσ en ὁπλείτθσ 
 
Overwinningscatalogi bevatten over het algemeen geen of nauwelijks informatie over het 
jaar waarin bepaalde zeges zijn behaald. Een uitzondering wordt gevormd door de 
Olympische spelen. De vermelding van dit festival op ere-inscripties gaat soms vergezeld van 
het editienummer waarin een zege is behaald, bijvoorbeeld λυμπιάδι ςικ´ (= 219

e
 

Olympiade).
20

 De hardloper Titus Flavius Archibios opent zijn erelijst bijvoorbeeld met het 
memoreren van zijn grootste successen, de winst in het pankration bij de mannen in 101 en 
105 n. Chr. Omdat hij ook melding maakt van zijn overwinningen in Rome, bij de derde editie 
van de Kapitolia (als jongeling) en de Herakleia Epinikia, triomfspelen ter ere van Trajanus’ 

                                                           
15 IG 14.1102, r. 35-36: ἀκλήςασ τὰ πάντα ἔτθ ἕξ, παυςάμενοσ τσ ἀκλήςεωσ ἐτῶν ὣν κε´. Enkele 
eremonumenten met een funeraire context noemen soms eveneens een leeftijd bij het overlijden. Zo 
was Marcus Aurelius Artemidoros (no. 81) 26 jaar en negen maanden oud toen hij stierf tijdens een 
deelname aan de Sebasta van Neapolis. Hij had als knaap (d.w.z. de klasse tot 18 jaar) reeds aan 
wedstrijden deelgenomen en moet zodoende ten minste acht jaar in competitie geweest zijn. Marcus 
Tullius *…+ (no. 103 ) overleed op de leeftijd van 32 jaar, maar van hem is niet met zekerheid bekend of 
hij op dat moment nog als atleet actief was. 
16 Eusebius, ad Olympiade 207, 208, 210. Zie ook prosopographia no. 29. 
17 Dit zijn Demaratos van Ephese (4 v. Chr., 1 n. Chr., no. 44), Dionysios alias Sameumys uit Alexandrië 
(125 en 129 n. Chr., no. 48), Marcus Aurelius Agathopous uit Aegina (173 en 177  n. Chr., no. 78), 
Isidoros uit Alexandrië (193 en 197 n. Chr., no. 65) en Heliodoros uit Alexandrië (213 en 217 n. Chr., no. 
60). Zie Eusebius, ad Olympiade 194, 195, 226, 227, 238, 239, 243, 244, 248 en 249. 
18 Eusebius, ad Olympiade 215, 217. In 85 n. Chr. werd hij afgetroefd door Apollophanes uit Tarsus. 
19 Pausanias 6.13.3. 
20 Overigens is het vermelden van de betreffende editie ook geattesteerd voor een aantal festivals in 
Klein-Azië, in het bijzonder Ephese. Bij de Ephesea aldaar speelt dit gebruik ook een rol in de civic rivalry 
met Smyrna, die onder meer draaide om de vraag welke stad de langste geschiedenis kende. Zie 
hiervoor Lehner (2004) 130-136. 
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overwinningen op de Daciërs, kan worden opgemaakt dat zijn carrière zich grofweg tussen 
92 en 107 n. Chr. heeft afgespeeld.

21
  

In de meeste gevallen ontbreekt zo’n chronologisch kader echter, maar kan 
indirect wel het nodige worden afgeleid over de carrièreduur van een atleet. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door het simpele feit dat het merendeel van de Griekse festivals op een 
regelmatige basis plaatsvond en een twee- of (meest voorkomend) vierjaarlijkse cyclus 
kende. Bij opeenvolgende overwinningen in één en hetzelfde festival kan aan de hand van 
die informatie het minimum aantal jaren worden uitgerekend dat iemand in competitie was. 
Demokrates, een vechtsporter uit Magnesia ad Maeandrum won bijvoorbeeld driemaal in de 
Aktische spelen van Nikopolis – die eens per vier jaar plaatshadden – en moet gedurende ten 
minste negen jaar in de wereld van de Griekse atletiek hebben rondgelopen.

22
 

Een ander voornaam instrument bij de reconstructie van een atletenloopbaan 
wordt gevormd door de wedstrijdkalender. In hoofdstuk twee is getracht aan te tonen dat 
de Griekse atletiek was opgebouwd langs de lijnen van regionaal geordende 
wedstrijdcircuits, en dat met behulp van chronologisch gerangschikte overwinningscatalogi 
en aanvullend materiaal (zoals de keizerlijke brieven uit Alexandria Troas) de datum van 
diverse spelen kan worden bepaald. Op basis van die kennis is het mogelijk om de zeges van 
atleten met enige zekerheid te dateren en een indruk te krijgen van de duur van hun 
carrières. De pankratiast Publius Aelius Aristomachos (prosopographia no. 122) was volgens 
zijn ere-inscriptie als knaap en jongeling actief en behaalde overwinningen in Olympia, 
Rome, Neapolis, Nikopolis, Argos, Athene, Smyrna, Pergamon, Sparta en Korinthe. Zijn 
Olympische zege kwam naar eigen zeggen tot stand tijdens de 224

ste
 Olympiade (= 117 n. 

Chr.). Daarnaast vermeldt hij ook dat hij in Athene zegevierde bij ‘de eerste eiselastische 
Panathenaia gegeven door de goddelijke Hadrianus’, waarvan bekend is dat die in het jaar 
119 n. Chr. vielen.

23
 Met die twee aanvullende wetenswaardigheden kan zijn (korte) 

loopbaan volledig in kaart worden gebracht: 
 

Tabel 4.1 – De loopbaan van Publius Aelius Aristomachos chronologisch gerangschikt 
Plaats  Jaar  Festival  Categorie Onderdeel 
Olympia  117 n. Chr. Olympia  παῖδεσ  παγκράτιον 
Rome  118 n. Chr. Kapitolia  παῖδεσ  παγκράτιον 
Neapolis  118 n. Chr. Sebasta  παῖδεσ  παγκράτιον 
Nikopolis  118 n. Chr. Aktia  παῖδεσ  παγκράτιον 
Argos  118 n. Chr. Nemea  παῖδεσ  παγκράτιον 
Athene  119 n. Chr. Panathenaia παῖδεσ  παγκράτιον 
Smyrna  119 n. Chr. Koina Asias παῖδεσ  παγκράτιον 
Pergamon 119 n. Chr. Koina Asias παῖδεσ  παγκράτιον 
Sparta  119 n. Chr. Ourania  παῖδεσ  παγκράτιον 
Korinthe  119 n. Chr. Isthmia  παῖδεσ  παγκράτιον 
Korinthe  119 n. Chr. Isthmia  ἀγζνειοι  παγκράτιον 

                                                           
21 I.Napoli I.51, r. 6-7: νικιςαντα τὴν ςκ´ ᾽Ολυ[μπιάδα καὶ] τὴν ςκα´ ᾽Ολυμπιάδα ἀνδρῶν παγκράτ[ιον 
καὶ ἐν] ῾Ρώμθι τὰ μεγάλα Καπετώλεια τὴν Σρίτθ[ν πενταετθρίδα] … τὰ ἐν ῾Ρώμθι ῾Ηράκλεια ἐπινίκια 
αὐτοκράτοροσ Νζρουα Σραιανοῦ Κ[αίςαροσ εβαςτοῦ] Γερμανικοῦ Δακικοῦ ςτεφανωκζντα ἀνδρῶν 
παγκρά[τιον]. Uit andere bronnen kan worden afgeleid dat de Kapitolijnse spelen in 86 n. Chr. werden 
ingesteld en dat de Herakleia Epinikia waarschijnlijk plaatshadden in 107 n. Chr. 
22 I.Magn. 149. Zie ook prosopographia no. 46. Als we er vanuit gaan dat zijn zeges opeenvolgend waren, 
dan vonden de door hem gewonnen Aktia plaats in 26, 30 en 34 n. Chr. 
23 I. Magn. 180, r. 4-6, 9-11: νεικιςασ λύμπια παίδων πανκράτιον λυμπιάδι ςκδ᾽ … Πανακιναια τὰ 
πρῶτα δοκζντα εἰςελαςτικὰ ὑπὸ κεοῦ Ἁδριανοῦ. Voor de begindatum van dit festival zie Petzl & 
Schwertheim (2006) 78, noot 227. 
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Aristomachos was slechts drie jaar als atleet actief en trok zich in 120 n. Chr. – al dan niet na 
het winnen van de Pythische spelen in Delphi (zie hoofdstuk drie) – terug uit de sport om zijn 
vaderstad als politicus te dienen. Datzelfde gold voor de hardloper Marcus Aurelius Abas uit 
Adada. Na enkele jaren met enig succes aan festivals te hebben deelgenomen, maakte hij 
vervolgens carrière in het Romeinse leger waar hij het tot praefectus cohortis (en daarmee 
de ridderstand) schopte.

24
 Zij staan model voor een groot aantal van de ons overgeleverde 

atleten. Voor veel aristocratische telgen was hun participatie in de Griekse atletiek namelijk 
van tijdelijke aard, een bezigheid die zich beperkte tot hun tienerjaren waarin ze – in 
overeenstemming met de mores van hun stand – geacht werden zich onder te dompelen in 
de cultuur van het Griekse gymnasion en alle activiteiten die daaraan verbonden waren. Dit 
verklaart het zeer grote aantal inscripties waarin knapen en – in mindere mate – jongelingen 
voor hun sportieve prestaties worden geëerd.  

Tussen het achttiende en twintigste levensjaar zal er een duidelijke schifting 
hebben plaatsgevonden waarbij de meest talentvolle atleten zich ook voor een voortzetting 
van hun atletiekcarrière zullen hebben uitgesproken, terwijl de rest voor een loopbaan in 
bestuur of leger geopteerd zal hebben. Slechts een minderheid zal een bewuste keuze voor 
de sport gemaakt hebben. Stephen Brunet omschrijft deze groep als career athletes, omdat 
zij uiteindelijk in de mannencategorie waren uitgekomen.

25
 De carrièreduur van deze atleten 

wijkt dan ook sterk af van die van bijvoorbeeld een Aristomachos en een Abas, al waren 
sommigen van hen op het moment van afhaken al vijf of zes jaar in competitie geweest.

26
  

Hoe lang de ‘professionals’ binnen de Griekse atletiek gemiddeld actief waren, valt 
om diverse redenen niet uit te maken. Wel kan op basis van een comparatieve benadering 
inzicht verkregen worden in de minimale carrièreduur van een groot aantal van dit type 
atleten (zie tabel 4.2). In dit kader moet opnieuw worden opgemerkt dat de hier behandelde 
gevallen tot een select gezelschap behoren en slechts een fractie van de totale 
atletenpopulatie vormen. Hun aanwezigheid in deze studie komt hoofdzakelijk voort uit het 
feit dat zij tot de meest succesvolle sporters van hun generatie behoorden, maar is in 
sommige gevallen ook het resultaat van de min of meer willekeurige overlevering van hun 
ere-inscripties. Over de grote meerderheid van antieke atleten is niets bekend. Een volledig 
representatief beeld van de atletische beroepsgroep als geheel kan en wordt in het 
onderstaande dan ook niet beoogd. 

 
Tabel 4.2 – De carrièreduur van atleten actief tot in de mannencategorie 
 
Naam  Prosopographia Tijd   Aantal jaren 
Ariston  no. 28  40-32 v. Chr.  9+ 
[NN] uit Kos no. 3  c. 5 n. Chr.  8+ 
Demokrates  no. 46  25-34 n. Chr.  10+ 
Patrobius  no. 146  49-57 n. Chr.  9+ 
Athenodoros no. 29  49-61 n. Chr.  13+ 
Metrobios no. 158  80-90 n. Chr.  7+ 
Hermogenes no. 157  81-89 n. Chr.  9+ 
Artemidoros no. 155  85-89 n. Chr.  7+ 
Archibios  no. 153  94-107 n. Chr.  14+ 

                                                           
24 IGR 3.370. Zie ook prosopographia no. 77. Mitchell (1985) 51-52 gelooft overigens niet dat de atleet 
Abas gelijkgesteld dient te worden met de naam- en tijdgenoot die carrière maakte in het Romeinse 
leger. 
25 Brunet (1998) 238. 
26 Knapen konden op de leeftijd van twaalf jaar al aan festivals deelnemen. Zie Crowther (1988). 
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Asklep[i..] no. 156  eind 1e eeuw n. Chr. 5+  
Rufus  no. 102  begin 2e eeuw n. Chr. 9+ 
Menandros no. 151  c. 140 n. Chr.  6+ 
Asklepiades no. 83  181-186 n. Chr.  6 
Tullius  no. 103  141-146 n. Chr.  6+ 
Maron  no. 155  150-160 n. Chr.  7+ 
Damas  no.  89  c. 170 n. Chr.  14+ 
Photion  no. 115  c. 170 n. Chr.  7+ 
Hermagoras no. 92  c. 180 n. Chr.  7+ 
Artemidoros no. 81  eind 2e eeuw n. Chr. 8+ 
Demetrios no. 45  c. 200 n. Chr.  9+ 
ὁ Γραῦσ  no. 1  213-221 n. Chr.  9+ 
Eirenaios  no. 41  c. 215 n. Chr.  5+ 
 
De minimale carrièreduur van bovenstaande atleten loopt uiteen van vijf tot veertien jaar. 
De meesten waren tussen de vijf en negen jaar actief, met enkele uitschieters naar boven. 
Zonder uitzondering betreft het in dit laatste geval de absolute kampioenen, met ten minste 
twee Olympische titels op hun naam (zoals Damas en Archibios). Rond het dertigste 
levensjaar zal het voor praktisch alle atleten einde oefening geweest zijn, omdat ze fysiek 
gezien niet meer opkonden tegen hun jongere tegenstanders.

27
 Alleen exceptionele atleten 

en/of een gebrek aan serieuze concurrentie  zullen deze praktijk hebben kunnen 
doorbreken. De eerder gememoreerde sprinter Athenodoros (zie hierboven) moet met zijn 
drie Olympische overwinningen (in 49, 53 en 61 n. Chr.) het veld als dertiger nog 
gedomineerd hebben, al valt niet uit te maken of dat geschiedde omwille van zijn eigen 
kwaliteiten en/of het matige niveau van zijn opponenten. 

Overigens hoeft een loopbaan als career athlete niet altijd te betekenen dat een 
atleet tot de top van zijn generatie behoorde. De bokser Aurelius Septimius Eirenaios kende 
een carrière van meer dan vijf jaar, maar won vooral in weinig prestigieuze prijsspelen in 
Cilicië en Syrië.

28
 Datzelfde geldt voor de pankratiast Titus Aelius Aurelius Menandros uit 

Aphrodisias. Hij kon op een zeker moment niet (meer) met de allerbesten meekomen en 
koos ervoor om nog een aantal jaren in de minder competitieve circuits van Klein-Azië en 
Syrië mee te draaien.

29
 

De carrièreduur van atleten steekt schril af bij die van veel van hun muzische 
collega’s. Zij waren voor hun prestaties in veel mindere mate afhankelijk van een goed 
getraind lichaam dat slechts een beperkt aantal jaren op het hoogste niveau meekon, maar 
konden gedurende langere tijd vertrouwen op hun stemgeluid en de uitmuntende 
beheersing van een snaar- of blaasinstrument. De kans op ernstige blessures zal voor atleten 
ook vele malen groter geweest zijn. Gezien de hardheid van de antieke sport en de beperkte 
medische kennis zal menige atletiekloopbaan tijdens festivals of trainingen in de knop 
gebroken zijn. Ik kom hier verderop in dit hoofdstuk nog op terug. 

                                                           
27 Op basis van de zware omstandigheden en beperkte kennis van medische en fysiologische zaken kan 
worden vermoed dat topsporters in de Grieks-Romeinse wereld minder lang op de toppen van hun 
kunnen presteerden dan hun moderne tegenhangers. Slechts incidenteel wordt in het antieke 
bronnenmateriaal melding gemaakt van atleten die op hoge leeftijd nog actief waren. Zo deed de 
Alexandrijnse bokser Agathos Daimon (prosopographia no. 16) als 35-jarige nog een gooi naar de 
Olympische titel. Hij faalde en stierf in het stadion van Olympia, waarna er ter plekke voor hem een 
monument werd opgericht waarop zijn tragische lot en leeftijd bij overlijden werden vermeld. 
28 Zie prosopographia no. 41. 
29 Zie prosopographia no. 152. 
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Dat musici tot op hoge leeftijd actief bleven, blijk onder meer uit een bewaard gebleven 
petitie die ten tijde van Diocletianus en Maximianus (286-305 n. Chr.) aan beide keizers werd 
aangeboden. Het verzoekschrift was afkomstig van een anoniem gebleven heraut die zijn 
zinnen had gezet op een ambt in Egypte. Als aanbeveling wenste hij op te merken dat hij, 
inmiddels de vijftig gepasseerd, ‘gedurende achtentwintig jaar aan festivals had 
deelgenomen’.

30
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat succesvolle musici tijdens hun 

loopbaan vaker de periodos wonnen dan atleten. De heraut Gaius Iulius Bassos uit Milete 
was in de tweede helft van de tweede eeuw n. Chr. liefst vijfmaal periodoneikes, wat 
betekent dat hij minimaal negentien jaar eenzaam aan de top gestaan moet hebben.

31
 

Valerius Eklektos uit Sinope, actief in dezelfde discipline, won de ‘Grote Vier’ niet minder dan 
driemaal. Zijn vier Olympische successen werden behaald  tijdens de 256

ste
, 258

ste
, 259

ste
 en 

260
ste

 Olympiade, oftewel een tijdspanne van ten minste zeventien jaar (245-261 n. Chr.).
32

 
De dichter Marcus Aurelius Ptolemaios uit Argos was ook drievoudig periodoneikes.

33
 Een 

naamloos gebleven fluitspeler won de periodos zelfs driemaal achterelkaar in de kortst 
mogelijke tijd, d.w.z. negen jaar.

34
 Ten gevolge van die langere carrièreduur konden 

succesvolle musici ook op een aanzienlijk groter aantal overwinningen bogen.
35

 
Voorts lijkt het erop dat de atleten uit de keizertijd gemiddeld genomen een 

kortere sportieve loopbaan kenden dan hun voorgangers uit de klassieke periode. De 
redenaar Philostratos keek in de eerste helft van de derde eeuw n. Chr. met weemoed terug 
op het verre verleden, waarin naar eigen zeggen atleten als Poulydamas van Skotoussa en 
Tisandros van Naxos gewoon waren aan acht of soms negen Olympiaden deel te nemen.

36
 

Hoewel hij waarschijnlijk schromelijk overdrijft – er is geen enkel voorbeeld bekend van een 
sportieve carrière die dertig jaar of meer omspande – staat vast dat de langst geattesteerde 
sportieve loopbanen uit de Oudheid zonder uitzondering uit de zevende, zesde en vijfde 
eeuw v. Chr. stammen. De vermaarde worstelaar Milon van Kroton spant op dit gebied de 
kroon. Hij won zes of zeven opeenvolgende Olympische kransen, alvorens bij zijn laatste 
deelname in Olympia verslagen te worden door zijn stadsgenoot Timasitheus.

37
 Hij was 

derhalve minstens vierentwintig jaar op het hoogste niveau actief, even lang als de Spartaan 
Hipposthenes die tussen 632 en 608 v. Chr. in Olympia met tussenpozen in dezelfde 
discipline verscheidene triomfen had gevierd.

38
 De bokser Theagenes van Thasos behaalde in 

een tijdsspanne van tweeëntwintig jaar niet minder dan 1300 of 1400 overwinningen.
39

  
Het is mijns inziens geen toeval dat topsportcarrières van meer dan twee decennia 

in het zeer omvangrijke bronnenmateriaal van de keizertijd niet meer vallen aan te treffen. 
Dit komt niet voort uit een willekeurige (en op dit punt dus gebrekkige) overlevering, maar 

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

40
 In totaal won 

Asklepiades derhalve ten minste 36 hoofdprijzen. Dit zou betekenen dat hij jaarlijks 
gemiddeld bij zes wedstrijden als overwinnaar het stadion verliet. In werkelijkheid moet zijn 
erelijst echter nog imposanter zijn geweest, omdat hij niet uitweidt over het exacte aantal 
prijsspelen dat hij heeft gewonnen en het voorstelbaar is dat dit aantal hoger lag dan het 
aantal zeges in kransspelen. Van andere atleten zijn dergelijke cijfers echter wel bekend, en 
op basis hiervan kan globaal worden vastgesteld wat doorgaans het aandeel van κεματικοὶ 
ἀγῶνεσ in een palmares was: 
 
Tabel 4.3 – De overwinningen van atleten getalsmatig bekeken 
 
ATLEET  AANTAL ZEGES KRANSSPELEN PRIJSSPELEN CARRIÈRE 

Rufus  198  48  150  9 jaar + 

Hermagoras 156  29  127  7 jaar + 

Metrobios 142  22  120  7 jaar + 

Damas  111/112  68  41/44  14 jaar + 

Maron  77  33  44  7 jaar + 

Demetrios 67  20  47  9 jaar + 

Heliodoros 60  24  36  5 jaar + 

Eirenaios  56  6  50  5 jaar + 

Tullius
41

  50+  15+  35  6 jaar + 
 
Uit de tabel blijkt dat – één uitzondering (Damas) daargelaten

42
 – alle bovengenoemde 

atleten gedurende hun loopbaan meer overwinningen behaalden bij prijsspelen dan in 

                                                           
40 IGUR I 240, r. 33-35: καὶ κεματείτασ πλείονασ, ἐν οἷσ Εὐρύκλεια ἐν Λακεδαίμονι καὶ Μαντίνιαν. 
41 De inscriptie van Tullius maakt duidelijk dat hij exact 35 prijsspelen heeft gewonnen, terwijl slechts 
een deel (15) van het aantal zeges in kransfestivals is overgeleverd. 
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kransfestivals. Dit is niet verrassend, aangezien de eerstgenoemde categorie van wedstrijden 
in numeriek opzicht domineerde. Exacte gegevens ontbreken, maar het ligt voor de hand te 
veronderstellen dat kransspelen tot een kleine bevoorrechte groep behoorden en slechts de 
smalle top van een brede wedstrijdpiramide vormden. Bij prijsspelen was de concurrentie 
ook vaak van een minder niveau, waardoor een zege daarin eenvoudiger te bewerkstelligen 
was. Dit verklaart mijns inziens het grote aantal overwinningen dat door met name Rufus, 
Hermagoras en Metrobios in deze categorie spelen werd behaald. Het lijkt er op dat Damas 
zelden of alleen in het begin van zijn carrière aan prijsspelen heeft deelgenomen en zich 
hoofdzakelijk op de vooraanstaande festivals richtte. Vanwege zijn talent en kwaliteiten kon 
hij wellicht selectief te werk gaan en hoefde hij zich – in tegenstelling tot vele anderen – niet 
in dezelfde mate bezig te houden met het verwerven van eenvoudige (maar daardoor weinig 
prestigieuze) overwinningen. 

Los van Damas loopt de verhouding tussen krans- en prijsspelen bij de overige 
bovengenoemde atleten grofweg uiteen van 1:5 tot 2:3. Hoe lager de ratio uitvalt, des te 
hoger lijkt de atleet in kwestie te moeten worden ingeschat. De vechtsporter Eirenaios 
behaalde bijvoorbeeld in een loopbaan van ongeveer vijf jaar 50 zeges in prijsspelen, een 
aantal dat hoger ligt dan dat van Maron en Demetrios (die bovendien een langere carrière 
kenden). Wanneer echter gekeken wordt naar het aantal gewonnen kransfestivals, oftewel 
de spelen die er qua status en prestige werkelijk toe deden, dan valt zijn oogst van zes stuks 
echter in het niet vergeleken bij die van dit tweetal topatleten (met respectievelijk 44 en 47 
overwinningen op hun naam). Zo kan ook cijfermatig worden onderbouwd dat Eirenaios een 
atleet van minder kaliber was.  

Deze gegevens, hoe speculatief ook, werpen enig nieuw licht op de totale erelijst 
van Marcus Aurelius Asklepiades. Wanneer uitgegaan wordt van de gemiddelde ratio dan 
zou hij in theorie rond de zeventig prijsspelen gewonnen kunnen hebben, hetgeen zijn totale 
aantal overwinningen op iets meer dan honderd stuks zou brengen. Verspreid over zes jaar 
zou hij dan gemiddeld ieder jaar tussen de vijftien en twintig wedstrijden op zijn naam 
geschreven hebben. Als dan ook nog rekening wordt gehouden met de soms aanzienlijke 
reisafstanden die dienden te worden afgelegd, dan kan geconstateerd worden dat 
Asklepiades gedurende zijn actieve carrière constant onderweg is geweest en enkele malen 
per maand aan spelen deelnam.  

Een rekensom laat zien dat de andere topatleten jaarlijks met een soms nog 
hogere frequentie binnen festivals participeerden. Waar Asklepiades gedurende zijn carrière 
ongeslagen (ἄλειπτοσ) wist te blijven, moet bij hen ook nog een zeker verliespercentage in 
ogenschouw worden genomen – niet iedere deelname betekende immers winst! Een aantal 
van twintig tot dertig starts per jaar zal derhalve gangbaar geweest te zijn. Dit lijkt – zeker 
gezien de reisomstandigheden en de af te leggen afstanden – wellicht aan de hoge kant, 
maar die cijfers hebben geenszins betrekking op een gelijk aantal afzonderlijke festivals. Veel 
atleten kwamen op verschillende onderdelen uit of namen soms in twee leeftijdscategorieën 
deel aan wedstrijden. Dit feit is echter niet in het cijfermateriaal terug te vinden. Voor 
minder succesvolle career athletes zal de situatie overigens niet veel anders geweest zijn. 
Atleten als Eirenaios behaalden tijdens hun loopbaan weliswaar minder aansprekende 
overwinningen, maar zij zullen naar alle waarschijnlijkheid even vaak als de toppers in actie 
gekomen zijn, zij het dat hun verliespercentage waarschijnlijk hoger lag. Aan dat aantal 
onsuccesvolle deelnames aan festivals – dat statistisch gezien aan een beter begrip van een 

                                                                                                                                        
42 Over het exacte aantal zeges dat hij behaalde bestaat onduidelijkheid. Zie hiervoor Strasser (2003) 
292-293. De opmerking van Brunet (2003) 243, dat ‘Demostratos Damas won approximately two prize 
festivals for every sacred festival he won’ laat zich niet staven op basis van het bronnenmateriaal. 
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atletiekcarrière zou kunnen bijdragen – wordt om begrijpelijke redenen niet gerefereerd in 
ere-inscripties en overwinningscatalogi. 

Bovenstaande cijfers plaatsen de in hoofdstuk twee besproken kalender van 
Hadrianus in een duidelijk perspectief. In dat document worden alleen de festivals bij naam 
genoemd die wat prestige betreft de top van de agonistische ijsberg vormden. Uitgaande 
van die kalender vonden er ieder jaar een stuk of zes van dat soort absolute topwedstrijden 
plaats. Dit betekent dat atleten jaarlijks het grootste deel van hun tijd aan kleinere spelen 
wijdden. Hoewel het bronnenmateriaal bijna geheel aan de voorname kransspelen gewijd is 
(en daardoor anders doet vermoeden), vormden juist die overige en minder bekende 
wedstrijden voor hen een belangrijk deel van hun bestaan. Veel van hun inkomsten zullen 
zijn voortgekomen uit de start- en prijzengelden die bij dergelijke evenementen werden 
uitgekeerd. 
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Verdiensten 
Het is onmogelijk om gefundeerde uitspraken te doen over de bedragen die door atleten 
gedurende hun carrière konden worden verdiend. Slechts incidenteel wordt er in het 
bronnenmateriaal melding gemaakt van het prijzengeld dat bij de diverse festivals aan 
winnaars werd uitgekeerd. Evenmin is er veel bekend over de hoogte van de pensioenen die 
door steden aan hun succesvolle ingezetenen werden verstrekt. Naar analogie met de 
eredocumenten van en voor Romeinse wagenmenners zou wellicht verwacht kunnen 
worden dat ook atleten zich met trots lieten voorstaan op hun totale verdiensten, maar dit is 
niet het geval.

43
 

Desalniettemin loont het de moeite om op basis van het schaarse materiaal een 
indicatie te geven van hun inkomsten, omdat hieruit blijkt dat een loopbaan in de Griekse 
atletiek in financieel opzicht bijzonder lucratief kon zijn.

44
 Bij een groot aantal prijsspelen (de 

zogenaamde [ἡμι+-ταλαντιαῖοι ἀγῶνεσ) werden voor één enkele overwinning respectievelijk 
3000 en 6000 drachmen in het vooruitzicht gesteld.

45
 Vanzelfsprekend zal het uitgekeerde 

bedrag in de praktijk niet voor ieder onderdeel en iedere leeftijdscategorie dezelfde hoogte 
gehad hebben, maar er is geen enkele reden om te veronderstellen dat de uitgeloofde 
beloningen in werkelijkheid sterk afweken van de naamgeving van dit soort wedstrijden. Dit 
beeld wordt versterkt wanneer gekeken wordt naar de prijzengelden van enkele lokale 
festivals, die in veel gevallen tot de categorie van de minst prestigieuze spelen gerekend 
moeten worden. Een aantal fragmentarische inscripties uit Aphrodisias in Carië (eind tweede 
eeuw n. Chr.) geeft aan waarom dit soort festivals desalniettemin interessant konden zijn 
voor de betere atleten. De lijst met prijzen (Θζματα) luidt in twee gevallen als volgt: 
 
Ter gelegenheid van onbekende spelen

46
 

 
ἀνδρὶ     mannen 

δολιχαδρόμῳ  ✳͵β  langeafstandsloper  2000 denarii 
ἀγενείοισ     jongelingen 

ςταδιαδρόμῳ  ✳͵β  stadionloper  2000 denarii 

πεντάκλῳ  ✳,[α+  vijfkamper  [1000] denarii 

παλαιςτῆ   ✳͵γω  worstelaar  3800 denarii 

πύκτῃ   ✳,[͵γω+  bokser     [3800] denarii 

πανκρατιαςτ<ῆ>  ✳͵ε  pankratiast  5000 denarii 
ἀνδρὶ     mannen 

 πεντάκλῳ  ✳͵ατμ  vijfkamper  1340 denarii 
παιδὶ     knapen 

ςταδιαδρόμῳ  ✳͵αυ  stadionloper  1400 denarii 
 

 
 

                                                           
43 De bestverdienende wagenmenner aller tijden was zonder twijfel de uit Lusitanië afkomstige Gaius 
Appuleius Diocles, die gedurende een carrière van 24 jaar maar liefst 35.863.120 sestertiën verdiende. 
Zie CIL VI 10048. 
44 Hoewel een fel tegenstander van de beroepsatletiek laat de arts en redenaar Galenus in zijn 
Protrepticus ad artes addiscendas (9-14) enkele malen doorklinken dat atleten gedurende hun carrières 
over hoge inkomsten beschikten. Het spreekt overigens voor zich dat dit alleen het geval was voor de 
topatleten en dat de verdiensten van de ‘mindere goden’ zich op een veel lager niveau bevonden. 
45 E.g. CIG 2811a, r. 4-6: ἐν Ἀντιοχείᾳ Καιςαρείᾳ Κολωνείᾳ ἐπὶ τὸν ἀγῶνα ταλαντιαῖον. 
46 Roueché (1993) no. 52.3, r. 1-12. 
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Bij gelegenheid van een ander onbekend festival
47

 
 
κέματα γυμνικά    prijzen van de atletiekwedstrijd 

παιδὶ δολιχαδρόμῳ  ✳,φ* +  knapen, langeafstandsloper 5[00?] denarii 

 παιδὶ ςταδιαδρόμῳ  ✳,φκε  knapen, stadionloper 525 denarii 

παιδὶ <δι>αυλ<ο>δρόμῳ  ✳,φ  knapen, diaulosloper 500 denarii 

παιδὶ πεντάκλῳ   ✳,φ  knapen, vijfkamper  500 denarii 

παιδὶ παλαιςτῆ   ✳,φ  knapen, worstelaar  500 denarii 

 παιδὶ πύκτῃ   ✳͵α  knapen, bokser  1000 denarii 

παιδὶ πανκρατιαςτῆ  ✳͵αχν  knapen, pankratiast 1650 denarii 

ἀγενείῳ ςταδιαδρόμῳ  ✳,ψν  jongelingen, stadionloper 750 denarii 

ἀγενείῳ πεντάκλῳ   ✳,τπε  jongelingen, vijfkamper 385 denarii 

ἀγενείῳ παλαιςτῆ   ✳͵αφ  jongelingen, worstelaar 1500 denarii 

ἀγενείῳ πύκτῃ   ✳͵αφ  jongelingen, bokser 1500 denarii 

ἀγενείῳ πανκρατιαςτῆ  ✳͵αφ  jongelingen, pankratiast 1500 denarii 

ἀνδρὶ δολιχαδρόμῳ  ✳,ψν  mannen, langeafstandsloper 750 denarii 

ἀνδρὶ ςταδιαδρόμῳ  ✳͵αςν  mannen, stadionloper 1250 denarii 

ἀνδρὶ διαυλδρόμῳ   ✳͵α  mannen, diaulosloper 1000 denarii 

ἀνδρὶ πεντάκλῳ   ✳,φ  mannen, vijfkamper 500 denarii 

ἀνδρὶ παλαιςτῆ   ✳͵β  mannen, worstelaar 2000 denarii 

ἀνδρὶ πύκτῃ   ✳͵β  mannen, bokser  2000 denarii 

ἀνδρὶ πανκρατιαςτῆ  ✳͵γ  mannen, pankratiast 3000 denarii 

ὁπλειτοδρόμῳ   ✳,φ  hoplietenloper  500 denarii 

 

                                                           
47 Roueché (1993) no. 52.4, r. 1-14. 

Afb. 4.1 – De (geld)prijzen van een sportfestival, afgebeeld op een vierde-eeuws mozaïek 
uit Gafsa (Tunesië) 
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Uit bovenstaande prijslijsten wordt duidelijk dat de vechtnummers een grote populariteit 
genoten en (financieel) hogelijk werden gewaardeerd. Het pankration stond, getuige de 
uitgeloofde bedragen, veruit het hoogst aangeschreven: respectievelijk 5000 en 3000 denarii 
voor winst bij de jongelingen en mannen. Voor vijfkampers lagen de verdiensten heel wat 
lager, aangezien zij voor een overwinning tot wel zes keer minder kregen uitgekeerd dan een 
succesvolle pankratiast. Desalniettemin kon ook hun prijzengeld op jaarbasis nog aardig 
oplopen, zeker wanneer ze ook als bijvoorbeeld sprinter actief waren. Aelius Granianus uit 
Sikyon (zie appendix 1) behaalde twee Olympische titels in de pentathlon, maar won in 
Sparta bij een prijsfestival het bedrag van 1500 denarii als winnaar van de stadionloop. Hij 
kwam op dat moment nog uit in de knapencategorie, hetgeen andermaal laat zien dat 
atleten reeds in een vroeg stadium van hun loopbaan fortuin konden maken binnen de 
Griekse atletiek. Bij datzelfde Spartaanse festival, vermoedelijk de Eurykleia, waren ook de 
overige juniorenprijzen aanzienlijk: tussen de 1500 en 2500 denarii.

48
 Uiteraard lagen de 

beloningen soms op een veel lager niveau. In het kleine stadje Ambryssos (Phokis) vonden in 
de Severische periode bijvoorbeeld spelen plaats waarbij de hoofdprijs niet meer dan 15 
denarii bedroeg. De betere atleten lieten die wedstrijd links liggen, zoals uit een 
overgeleverde lijst met overwinnaars kan worden opgemaakt.

49
 

Het mag desalniettemin duidelijk zijn dat topatleten met sommige van de 
bovengeschetste prijzengelden in enkele jaren (en soms al op jonge leeftijd) exorbitante 
bedragen konden verdienen, die schril afstaken bij de inkomsten van andere 
beroepsgroepen.

50
 De bokser Marcus Iustius Marcianus Rufus won bijvoorbeeld in het begin 

van de tweede eeuw n. Chr. niet minder dan 150 (half)talentspelen, hetgeen hem een 
hypothetisch totaalbedrag van tussen de 450.000 en 900.000 drachmen kan hebben 
opgeleverd.

51
 Marcus Aurelius Hermagoras, een worstelaar die een halve eeuw later actief 

was, zegevierde bij 127 prijsspelen en zou zodoende in theorie op vergelijkbare verdiensten 
als Rufus hebben kunnen bogen.

52
 Dit alles zegt overigens niets over de sociale status van 

antieke atleten. Hoewel het vooruitzicht op verrijking lieden van nederige afkomst zal 
hebben aangesproken, was het ook in aristocratische kringen volstrekt geaccepteerd om 
voor sportieve prestaties materiële beloningen in ontvangst te nemen.

53
 

Het gewonnen prijzengeld was niet de enige bron van inkomsten voor atleten. 
Enkele papyri uit het Egyptische Hermoupolis, dat volgens de redenaar Menander van 
Laodikeia vermaard was om haar atleten

54
, geven aan dat zij ten tijde van keizer Gallienus 

(253-268 n. Chr.) voor een overwinning in een heilig kransfestival maandelijks van stadswege 

                                                           
48 SEG 11.838. 
49 SIG³ 1086. Zie Robert (1940) 13. 
50 Met één enkele overwinning in een prijsfestival verdiende een pankratiast bijvoorbeeld al een 
veelvoud van het jaarsalaris van een Romeins legionair (450 denarii ten tijde van Septimius Severus) of 
een lid van de praetoriaanse garde (1500 denarii onder diezelfde keizer). Zie voor de salarissen in het 
leger Le Bohec (1994) 212. 
51 SEG 13.540, r. 18: καὶ ἄλλ[ου]σ ταλαντιαίουσ [καὶ ἡμιταλαντιαίουσ] ρν́. Zelfs wanneer voor deze 
overwinningen veel lagere bedragen (e.g. 1000 denarii) werden uitgekeerd, dan moet het totale 
prijzengeld van Marcianus Rufus nog altijd aanzienlijk zijn geweest. Zie voor deze atleet ook 
prosopographia no. 102. 
52 IG 14.739, r. 7-8: νεικιςασ ἀγῶνασ κεματικοὺσ ρκη´. Hoewel hier in algemene zin over prijsspelen 
wordt gesproken, lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat een groot aantal van de door Hermagoras 
gewonnen festivals evenzeer met 3000 of 6000 drachmen gedoteerd waren. Zie ook prosopographia no. 
92. 
53 Van Nijf (2001) 323. 
54 Αἰγινται μὲν γὰρ ἐπὶ ἀκλθτικῆ καὶ ρμουπολῖται μεγαλοφρονοῦςι, ontleend aan Drew-Bear (1988) 
229. 
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een uitkering (ὀψϊνιον) van tussen de 180 of 200 drachmen mochten ontvangen.
55

 
Klaarblijkelijk werden die bedragen in de praktijk niet altijd iedere maand daadwerkelijk 
uitgekeerd. De pankratiast Aurelius Leukadios verzocht in 267 n. Chr. de stadsraad van 
Hermoupolis namelijk om uitkering van alle gelden waarop hij krachtens twee 
overwinningen in heilige spelen recht had. In totaal maakte hij over een periode van vier jaar 
aanspraak op 15.900 drachmen, een zeer hoog geldbedrag voor een atleet die tijdens zijn 
loopbaan niet bijster succesvol was.

56
  

Leukadios vormde met zijn grote verdiensten geen uitzondering in zijn vaderstad. 
De pankratiast Claudius Maecenas, winnaar in de Isthmische spelen, maakte in datzelfde jaar 
aanspraak op 16.000 drachmen uit de stadskas (πολιτικὸσ λόγοσ).

57
 Een andere pankratiast, 

Tiberius Claudius Diodoros, won naast de Olympische spelen een aantal andere festivals en 
claimde over een periode van twee jaar 5500 drachmen aan pensioenen.

58
 Opvallend is 

voorts dat er in Hermoupolis geen onderscheid lijkt te zijn gemaakt tussen spelen uit de 
periodos en ogenschijnlijk minder aanzienlijke festivals. Aurelius Serenos was een matige 
atleet die alleen kon bogen op een overwinning in Gaza. Niettemin mocht hij vanwege die 
zege iedere maand aanspraak maken op 200 drachmen, een hoger bedrag dan dat van 
menigeen die in Olympia en elders had gewonnen.

59
 Overigens claimde niet iedere atleet 

daadwerkelijk de gelden waarop hij recht had. Pensioenen golden als bezit en konden bij 
testament worden overgedragen of van de hand gedaan worden. Een zekere Turbon, een 
bokser uit Hermoupolis, verkocht bijvoorbeeld zijn recht op een dubbele uitkering voor 1000 
drachmen aan een senator uit het nabijgelegen Antinoupolis, die het gebruik ervan aan zijn 
twee zonen overdroeg.

60
 

Wanneer het laagste normbedrag van 180 drachmen wordt losgelaten op de 
overwinningscatalogi van enkele absolute topatleten, dan blijkt dat zij hun gewonnen 
erekransen bijzonder royaal te gelde konden maken. De 66 zeges van Marcus Aurelius 
Agathopous, een hardloper uit Aegina (zie prosopographia no. 78), leverden hem – 
hypothetisch bezien – op een zeker moment iedere maand 11.880 (= 66 x 180) drachmen op. 
Dit betekende een jaarinkomen van 142.560 drachmen, enkel op basis van heilige spelen. 
Demostratos Damas, de beroemde pankratiast uit Sardis, zou onder die voorwaarden 
maandelijks 12.240 drachmen voor zijn 68 zeges in kransspelen hebben mogen ontvangen, 
oftewel 146.880 drachmen op jaarbasis. Dit laatste bedrag zal in de praktijk nog hoger zijn 
uitgevallen, want hij wist tijdens zijn carrière ook nog meer dan 40 lucratieve prijsspelen te 
winnen.

61
 Helaas ontbreekt enige verdere informatie over de toekenning van pensioenen. 

Het is daarom bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel jaar na dato een atleet nog recht had op 
een uitkering en of duizelingwekkende bedragen zoals hierboven vermeld daadwerkelijk 
jaarlijks werden uitgekeerd. Wellicht werd niet voor ieder gewonnen kransfestival een som 
gelds betaald en hanteerde iedere stad, al naar gelang de financiële positie, eigen 
normbedragen. 

Hoe dan ook, bovenstaande getuigenissen geven zonder enige twijfel een heldere 
indicatie van de uitzonderlijke verdiensten die een carrière in de Griekse atletiek met zich 

                                                           
55 Zie Drew-Bear (1988) 229-235 en Weiss (1982) 125-132. Het is niet bekend of dit normbedrag sterk 
afweek van wat elders in het rijk of in eerdere eeuwen gangbaar was. 
56 CPHerm. 54, 55, 56. Zie ook prosopographia no. 36. 
57 CPHerm. 72. Vanwege de fragmentarische staat van deze papyrus valt niet uit te maken over welke 
periode de pensioenen van Maecenas zich uitstrekten. 
58 CPHerm. 73 II. Zie ook prosopographia no. 143. 
59 CPHerm. 69, 70, 73 III. Zie ook Wallner (2001b) 130. 
60 P.Lond. III 1164. Mogelijkerwijs lag acuut geldgebrek aan deze op het eerste gezicht ongunstig ogende 
verkoop ten grondslag. 
61 Strasser (2003) heeft zijn carrière in detail gereconstrueerd. Zie ook prosopographia no. 89. 
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kon meebrengen. Atleten van het kaliber Hermagoras en Damas wisten hun prominente 
status overigens op nog een manier te gelde maken. Olympische kampioenen oefenden een 
grote aantrekkingskracht uit op toeschouwers. De organisatie van festivals was er dan ook 
alles aan gelegen om dergelijke topatleten aan de start te krijgen. Hiervoor moeten met 
enige regelmaat startgelden zijn betaald, al ontbreekt ook voor deze stelling substantieel 
bewijs.

62
 
De bovenstaande rekensommen maken tegelijkertijd duidelijk dat de uitgekeerde 

beloningen  een zware aanslag moeten hebben betekend voor de stedelijke kas. Uit de 
zojuist gememoreerde papyri kan bijvoorbeeld worden opgemaakt dat Hermoupolis aan het 
einde van de derde eeuw n. Chr. in één enkel jaar om en nabij de 50.000 drachmen heeft 
uitgekeerd aan succesvolle ingezetenen, een aanzienlijk bedrag voor een betrekkelijk kleine 
nederzetting.

63
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat er in diezelfde eeuw n. Chr. berichten 

opduiken over de precaire financiële huishouding van sommige steden en dat de keizerlijke 
overheid paal en perk trachtte te stellen aan de maandelijkse pensioenen voor atleten en 
andere winnaars in Griekse spelen. De geschiedschrijver Cassius Dio, naast senator tevens 
provinciegouverneur, maakte zich hier ernstige zorgen over en vatte het probleem samen in 
een lange redevoering die hij in de mond legde van Maecenas, de rechterhand van keizer 
Augustus. Hij liet hem het volgende opmerken: 

 
‘Voor wie aan een wedstrijd deelneemt, moet de gewonnen prijs voldoende zijn. Een 
uitzondering wil ik maken voor iemand die bij de Olympische of Pythische Spelen of bij een 
wedstrijd hier in Rome de overwinning behaalt. Een dergelijke winnaar zou geld voor zijn 
levensonderhoud moeten ontvangen. Het effect daarvan zal zijn dat de steden geen doelloze 
uitgaven meer doen en ook niemand meer in training gaat die geen kans maakt op een 
ereprijs. Kansloze deelnemers kunnen dan rondkijken naar een bezigheid die voor henzelf en 
de gemeenschap nuttiger is. Dat is mijn opvatting daarover’.

64
 

 
Dio’s aansporingen waren aan dovemansoren gericht. Steden bleven veel geld spenderen 
aan festivals en spelen, al zal de economische crisis van de derde eeuw n. Chr. in sommige 
delen van het rijk wel een einde hebben gemaakt aan al te grote uitgaven. Onder de 
gezamenlijke regering van Diocletianus en Maximianus werd in ieder geval nog een decreet 
uitgevaardigd om de privileges en beloningen van atleten tot een minimum te beperken, ten 
teken dat eerdere wetgeving niet het gewenste doel had bereikt.

65
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
62 Dio Chrysostomos, Orationes 66 (De Gloria) 11 noemt een bedrag van 30.000 drachmen dat door een 
stad in Klein-Azië werd uitbetaald om een Olympische kampioen aan de start te krijgen. In een vierde-
eeuwse brief uit Antiochië (Libanius, Ep. 1182, ed. R. Foerster, vol. XI, p. 265) lijkt eveneens op deze 
praktijk te worden gezinspeeld. De agonotheet van een lokaal festival spoorde atleten aan om deel te 
nemen ‘door middel van geld’ (διὰ χρθμάτων παρακλιςεωσ). 
63 Méautis (1918) 155. 
64 Cassius Dio 52.30 (vert. G.H. de Vries). Hij raadt verder af ‘dat alle winnaars van wedstrijden zonder 
uitzondering levenslang door de gemeenschap worden onderhouden’. 
65 Codex Iustinianus X.54 (53). Zie ook de paragraaf betreffende de titel van paradoxoneikes in hoofdstuk 
drie. 
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Overige beloningen en eerbewijzen 
Atleten streden tijdens festivals primair om twee zaken: kransen en geldprijzen. Dit waren 
echter niet de enige beloningen die bij winst op hen lagen te wachten. Een overwinning kon 
bijvoorbeeld ook kostbare voorwerpen opleveren, zoals in Argos waar bij de Heraia een 
bronzen schild werd uitgereikt. Dit leidde er in de Romeinse tijd zelfs toe dat dit festival 
beter bekend kwam te staan als de Aspis oftewel ‘Schild-spelen’.

66
 In Athene werden 

gedurende de eerste eeuwen n. Chr. bij de Panathenaia waarschijnlijk nog altijd grote 
aantallen amforen gevuld met olijfolie beschikbaar gesteld aan de winnaars.

67
 Bij de Lageia, 

een festival in Alexandrië, konden aan het einde van de vierde eeuw n. Chr. naast 
geldbedragen ook linnen kledingstukken (mantels) gewonnen worden.

68
 Uit de tweede en 

vooral derde eeuw n. Chr. is bekend dat bij een aantal spelen metalen voorwerpen (de 
zogenaamde brabeia)  tot de prijzen behoorden.

69
 

Als gevolg van hun overwinningen hadden atleten vaak het recht om een 
standbeeld van zichzelf op te richten. Dit was zeker het geval in Olympia en zal ook op 
andere plaatsen een gangbaar gebruik zijn geweest.

70
 Vaker nog werd een atleet geëerd 

door de ἀγωνοκζτθσ, de plaatselijke magistraat die verantwoordelijk was voor de organisatie 
van een festival en die over het algemeen een inscriptie of eremonument liet oprichten ter 
nagedachtenis aan zijn eigen civic duty en het optreden van de winnaars. Door de eeuwen 
heen zijn ook verschillende getuigenissen overgeleverd van de diverse vrijstellingen (van 
militaire dienst, openbare ambten, liturgieën, belastingen etc.) die atleten genoten vanwege 
hun sportieve verdiensten en ter verkrijging waarvan de beroepsvereniging zich inspande.

71
 

Bij een selecte groep festivals was voor atleten een bijzonder privilege te 
verkrijgen. Dit betreft de zogenaamde agones eiselastikoi, spelen waaraan het recht 
verbonden was om bij winst een feestelijke intocht (εἰςζλαςισ) te krijgen in de vaderstad. Uit 
de weinige beschrijvingen die van dit gebeuren zijn overgeleverd, kan worden opgemaakt 
dat een atleet bij zo’n gelegenheid gezeten in een vierspan zijn patris werd binnengereden 
en vervolgens een ticker-tape parade avant la la lettre ten deel viel.

72
 Het was de Romeinse 

keizer die besliste of een festival dit voorrecht aan de deelnemers in het vooruitzicht mocht 
stellen.

73
 Dit leidde tijdens de regering van Trajanus tot een conflict tussen de atleten en 

diens provinciegouverneur in Bithynië, Plinius de Jongere. Zij wensten direct na hun 
overwinning in dergelijke spelen de speciale toelages te ontvangen die daarvoor door hun 
vadersteden werden uitgeloofd, maar de keizer verordonneerde dat hier pas sprake van kon 
zijn nadat zij daadwerkelijk hun triomfantelijke intocht hadden gehouden. De atleten 
maakten ook aanspraak op toelagen voor wedstrijden die op het moment van hun zeges nog 

                                                           
66 Ringwood-Arnold (1937) 436-440. 
67 Kyle (1996) 106-136. 
68 SB 3.6222. 
69 De pankratiast Marcus Aurelius Koros (no. 94) won in 166 n. Chr. bij de ludi triumphales van Lucius 
Verus en werd geëerd met een gouden brabeion (τιμθκεὶσ χρυςείῳ βραβείῳ). Zie ook Robert (1938) 91, 
noot 6 en Pleket (1975) 54-71 en Specht (2000). 
70 Pausanias 6.1.1. 
71 Zie inleiding. Dergelijke vrijstellingen konden overigens ook worden verleend aan de nakomelingen 
van succesvolle atleten. In 267 n. Chr. werd Aelius Asklepiades alias Neilus om die reden door keizer 
Gallienus vrijgesteld van militaire dienst, openbare ambten en liturgieën. Zie hiervoor CPHerm. 119, 
verso 3.  
72 Golden (2004) 58. Volgens de  traditie werd daarbij een deel van de stadsmuren afgebroken, maar het 
is hoogst twijfelachtig of dit daadwerkelijk in alle gevallen gebeurde. 
73 Hermann (1975) 149-166, Robert (1984) 34-35. 
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niet de status van εἰςελαςτικόσ ἀγὼν genoten. Trajanus doorzag dat zij met hun verzoek 
meer geld probeerden los te krijgen en weigerde om die reden de regels aan te passen.

74
 

 
(Ere-)burgerrecht 
Voor atleten lag er naast kransen, geldprijzen en voorrechten in sommige gevallen nog een 
eerbewijs in het verschiet wanneer ze met succes aan een festival deelnamen. De 
organiserende stad kon hen namelijk voor hun prestaties met het lokale burgerrecht 
belonen.

75
 Dat bood vooral voor de steden in kwestie voordelen, omdat zij maar al te graag 

een graantje wensten mee te pikken van de sportieve verdiensten van atleten. Wanneer 
iemand dan elders een succes behaalde, werden bij de prijsuitreiking door een heraut al zijn 
burgerschappen omgeroepen en straalde iets van de zege af op de betreffende stad die hem 
dat recht had verleend. 

Voor de atleten lijken deze eerbewijzen geen echte inhoudelijke betekenis gehad 
te hebben.

76
 Zij zagen er enkel een nieuwe mogelijkheid in om zich ten aanzien van hun 

concurrenten sterker te profileren, namelijk door op ere-inscripties die burgerschappen op 
te nemen waar ze werkelijk trots op waren. De vechtsporter Titus Aelius Aurelius Maron 
maakt bijvoorbeeld expliciet melding van zijn burgerrecht in Rome, Athene en Alexandrië, 
maar doet zijn overige burgerschappen af door te stellen dat hij ook nog ‘burger in vele 
andere steden’ was.

77
 Die vage formulering valt in meer overwinningscatalogi aan te treffen. 

De vijfkamper en sprinter Demetrios uit Salamis (Cyprus) kreeg gedurende zijn carrière in 
niet minder dan 47 steden het burgerrecht, maar zag ervan af om deze bij naam te noemen 
– vermoedelijk omdat het om onbeduidende steden ging.

78
  

De hardloper Titus Flavius Hermogenes volstond met te zeggen dat hij burger was 
‘in de uitmuntendste steden van Klein-Azië en in alle steden van Griekenland’.

79
 Demostratos 

Damas (no. 89) maakt wel met naam en toenaam melding van zijn in totaal 17 
burgerschappen, maar hieronder bevinden zich dan ook steden als Alexandrië, Athene, 
Ephese, Smyrna, Pergamon, Sparta, Elis, Delphi en Rome. Met een zekere trots vermeldt hij 
ook dat hem door de keizers Marcus Aurelius en Commodus persoonlijk het Alexandrijnse 
burgerrecht werd verleend, een niet alledaagse eer.

80
 

                                                           
74 Plinius Minor, Epistulae 10.118, 119. Overigens merkt Pleket (1975) 63 terecht op dat Trajanus geen 
bezwaar maakte tegen het feit dat er aan atleten grote sommen gelds werden toegekend als wel tegen 
het moment waarop die uitbetalingen plaatsvonden. 
75 Dit fenomeen beperkte zich overigens niet alleen tot atleten, maar kwam in gelijke mate voor bij 
musici en incidenteel ook bij gladiatoren. Zo was Publius Aelius Pergamenos, die tot een collegium van 
‘gepensioneerde’ gladiatoren (summa rudiarii) in Rome behoorde en uiteindelijk op 37-jarige leeftijd in 
Ankyra stierf, naast civis Romanus ook burger in niet minder dan zeven steden: Thessaloniki, Nikomedia, 
Larisa, Philippopolis, Aproi, Beroia, Thasos en Byzantion. Zie Robert (1940) 263, no. 90. 
76 Er zijn mij geen bewijzen bekend van het feit dat atleten ook in die steden een maandelijkse toelage 
incasseerden. 
77 SEG 41.1407, r. 4-5:  καὶ ἄλλων πολλῶν πόλεων πολίτθν. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 
150. 
78 I.Anazarbos 25, r. 15-17: ταλαντιαίουσ καὶ ἡμιταλα[ντιαί]ουσ μηʹ ὧν καὶ τὰσ πολιτείασ ἔχει. Zie ook 
prosopographia no. 45. 
79 SEG 34.1314, r. 3-5: πολειτευόμενον δζ καὶ ἐν ταῖσ ἐξοχωτάτα[ισ τσ ᾽Αςίασ καὶ τσ ῾Ελλάδοσ πόλεςι 
πάςαισ. 
80 Trajanus merkt in één van zijn briefwisselingen met Plinius Minor (Epistulae 10.7) op dat hij zich ‘in 
overeenstemming met de gedragsregel van de keizers voorgenomen [heeft] het Alexandrijnse 
burgerrecht niet lichtvaardig te verlenen’. 
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Het meest begeerde burgerrecht voor Griekse atleten was – tot het jaar 212 n. Chr. althans – 
dat van Rome.

81
 Dit kon op een bijzondere wijze verworven worden, namelijk door te 

zegevieren bij de Kapitolijnse spelen in de rijkshoofdstad. Net als bij ieder ander heilig 
festival werd ook in Rome aan de winnaar een krans uitgedeeld, maar de belangstelling van 
de atleten lijkt toch vooral te zijn uitgegaan naar de andere beloning die er in het verschiet 
lag. Het was gebruikelijk dat bij de Kapitolia de regerende keizer, indien mogelijk, present 
was en als ἀγωνοκζτθσ functioneerde.

82
 De pankratiast Publius Aelius Aristomachos won in 

118 n. Chr. in aanwezigheid van Hadrianus en verkreeg daardoor voor zichzelf en zijn familie 
het Romeinse burgerrecht.

83
 De pankratiast Titus Aelius Aurelius Menandros werd door 

Antoninus Pius eigenhandig bekranst en met bijzondere eerbewijzen (ἐξαίρετοι τείμαί) 
overladen.

84
 Die behelsden naast het ambt van xystarch bij een festival in Antiochië naar alle 

waarschijnlijkheid ook het Romeinse burgerrecht.
85

 Een groot aantal atleten draagt het 
praenomen en nomen gentilicium van een of meerdere keizers. Het lijdt geen twijfel dat er 
een causaal verband bestaat tussen die nomenclatuur en hun successen in de Kapitolijnse 
spelen. De eerste vijf geattesteerde winnaars  zijn bijvoorbeeld allen Titii Flavii.

86
 Op 

vergelijkbare wijze moet de naam van een aantal Kapitolioneikai (Titus Aelius Aurelius […]) 
teruggaan op een editie van dit festival tijdens de gezamenlijke regering van Antoninus Pius 
en Marcus Aurelius, in 150, 154 of 158 n. Chr.

87
 

 Een succesvolle deelname in Rome bracht ook het voordeel met zich mee dat een 
atleet de persoonlijke aandacht van de keizer op zich gericht wist. Dat was slechts eenmaal 
in de vier jaar mogelijk, wanneer de Griekse atletiek de rijkshoofdstad aandeed in het kader 
van de ‘Italische tour’.

88
 Het was de Romeinse keizer die kandidaten voor de functies binnen 

de atletenvereniging benoemde. Hij stelde ook persoonlijk xystarchen aan, de (ex-)atleten 
die toezicht moesten houden bij de verschillende spelen die overal georganiseerd werden. In 
de gunst staan van een regerende keizer strekte tot aanbeveling. Winst bij de Kapitolia kon 
op lange termijn dan ook leiden tot een ambt binnen het gilde der atleten. 
 
Raadslidmaatschap 
Naast burgerschappen konden zegevierende atleten op nog een manier geëerd worden door 
de stad waarin ze hun overwinning hadden behaald, namelijk door verlening van het 

                                                           
81 Een aantal van de overgeleverde atleten beschikte reeds over het Romeinse burgerrecht, omdat hun 
familie tot de lokale of provinciale elite behoorde en op die wijze cives Romanus geworden was. 
82 Het voorbeeld in deze werd gegeven door de stichter van het festival, keizer Domitianus. Hij woonde 
de spelen bij ‘gehuld in een purperen Griekse mantel en met sandalen aan zijn voeten…’ (Suetonius, 
Domitianus 4.4), conform de gewoonte van een voorzitter van Griekse spelen. 
83 I.Magn. 180, r. 16-20: τειμθκείσ τε ἐπὶ τούτοισ ὑπὸ ῾Αδριανοῦ Ῥωμαίων πολιτείαισ εἴσ τε τὸν πατζρα 
καὶ τὴν μθτζρα καὶ τοὺσ ἀδελφοὺσ. Zie ook prosopographia no. 122 
84 Roueché (1993) 231, r. 17-20: ςτ̣εφάνοισ, μάλιςτα δὲ καὶ ἐπὶ κεοῦ Ἀντωνείνου, ὡσ οὐ μόνον 
ςτεφανωκναι ταῖσ ἐκείνου χειρςὶν, ἀλλὰ καὶ τειμαισ ἐξαιρζτοισ τειμθκναι. Zie ook prosopographia no. 
151. 
85 Herz (1996) 257. 
86 Titus Flavius Archibios (no. 153), Titus Flavius Ari*…+ (no. 154), Titus Flavius Artemidoros (no. 155), 
Titus Flavius Hermogenes (no. 157), Titus Flavius Metrobios (no. 158).  
87 E.g. Titus Aelius Aurelius Apollonios (IG II/III² 3161), Titus Aelius Aurelius Heras (no. 149), Titus Aelius 
Aurelius Menandros (zie noot 84), Titus Aelius Aurelius Maron (no. 150), Titus Aelius Aurelius 
Metrodoros (no. 152), Titus Aelius Aurelius Theodotos (FD III 6:143). 
88 In een enkel geval troffen de atleten een keizer buiten Rome, wanneer deze op reis was in een van de 
provincies en daar atletiekwedstrijden bijwoonde. Dit was bijvoorbeeld het geval toen in het jaar 200 n. 
Chr. de keizers Septimius Severus en Caracalla in Alexandrië waren en daar de inmiddels 
gepensioneerde Marcus Aurelius Asklepiades (no. 83) ertoe overhaalden nog eenmaal zijn opwachting 
te maken in de lokale Olympische spelen. 
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lidmaatschap van de lokale raad. Succes bij Griekse festivals werd door veel steden als een 
passende aanleiding beschouwd om ook eigen burgers tot raadslid te verheffen. De musicus 
Q. Pellius Severus uit Nikopolis maakt expliciet melding van deze mogelijkheid tot sociale 
stijging. In zijn geval lijkt hier een overwinning bij de Aktische spelen aan ten grondslag 
hebben gelegen.

89
 In tal van ere-inscripties wordt in de koptekst opgesomd in welke steden 

deze honoraire status was verkregen. De al veelvuldig gememoreerde Alexandrijnse 
pankratiast Marcus Aurelius Asklepiades was bijvoorbeeld ‘raadslid in Alexandrië, 
Hermoupolis, Puteoli, Neapolis, Elis en Athene, en in vele andere steden burger en raadslid’.

90
 

De langeafstandsloper Marcus Aurelius *…+os was dat in zijn vaderstad Aphrodisias en in 
Nikomedia en Ankyra.

91
 De vijfkamper Polykrates was βουλευτισ in zijn patris Kibyra en in 

Philadelphia, Sparta, Athene, Ephese en Nikopolis.
92

 
Het is de vraag of atleten in de praktijk enige invulling aan hun 

raadslidmaatschap(pen) hebben gegeven. De geografische spreiding van de betreffende 
steden maakte het op voorhand al onmogelijk om overal in gelijke mate actief te zijn. Het ligt 
echter niet voor de hand te veronderstellen dat ze überhaupt getracht hebben de verleende 
status daadwerkelijk in politieke daden om te zetten. Atleten hadden hier simpelweg de tijd 
niet voor, aangezien ze gedurende hun carrière constant onderweg waren. Pas na afloop van 
hun loopbaan zullen ze mogelijkheden gezien hebben om een raadslidmaatschap uit te 
oefenen, en dan waarschijnlijk alleen in de vaderstad of de stad waar ze zich hadden 
gevestigd. In algemene zin lijkt de status van bouleutes ten aanzien van atleten primair een 
ceremonieel eerbetoon te zijn geweest, waarmee een stad net als in het geval van het 
ereburgerschap een deel van de glorie van een zegevierende atleet probeerde te 
absorberen. 
 
 
 
 
  

                                                           
89 AE (1973) no. 503: Q. Pellio Sever[o] bis actionice hieronic[e] ornamentis decurionalib[us] honorato 
d.d. 
90IGUR I 240, r. 8-10:  Ἀλεξανδρεύσ ρμοπολείτθσ Ποτιολανόσ Νεαπολείτθσ καὶ Ἠλεῖοσ καὶ Ἀκθναῖοσ 
βουλευτὴσ καὶ ἄλλων πόλεων πολλ̣ῶν πολείτθσ καὶ βουλευτήσ. 
91 Moretti (1953) no. 80. Zie ook prosopographia no. 76. 
92 Moretti (1953) no. 82. 
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Trainers, doktoren en blessures 
 

‘Wat atletiektraining betreft, deze beschouw ik als een vorm van wijsheid die in niets 
onderdoet voor de andere kunsten’.

93
 

(Philostratos, Gymnastikos 261.13-14) 
 

Het sportieve succes van een atleet was net als in de hedendaagse sport afhankelijk van een 
veelvoud aan factoren. Aanleg voor een bepaalde discipline was een eerste vereiste, terwijl 
een zekere mate van geluk en de vorm van de dag het verschil konden maken tussen winst 
of verlies. Een beslissende rol in dit alles werd gespeeld door een beroepsgroep die ervoor 
zorgde dat het aangeboren talent van atleten tot volle wasdom kwam en dat hun 
voorbereiding op de diverse festivals zo optimaal mogelijk verliep. Hoewel het optreden van 
trainers van doorslaggevend belang was voor een loopbaan in de Griekse atletiek is er maar 
relatief weinig over hen bekend, zeker in vergelijking met de gedetailleerde informatie die 
over sommige atleten is overgeleverd. 
 Niettemin genoten trainers gedurende de gehele Oudheid een groot respect. In de 
overwinningsodes van Pindaros en Bacchylides wordt met enige regelmaat de loftrompet 
aan hun adres gestoken. Zo maakt de eerstgenoemde dichter in zijn tiende Olympische ode, 
gewijd aan de jonge bokser Hagesidamos uit west-Lokri, duidelijk dat diens zege in Olympia 
voor een groot deel op het conto van zijn trainer valt te schrijven: 
 

‘Om zijn zege in de vuistkamp in Olympia 
moet Hagesidamos 
Ilas danken zoals 
Patroklos Achilleus dankte.  
Wie natuurtalent aanscherpt,  
kan die man met gods handen 
      voeren naar immense roem’.

94
  

 
In latere bronnen wordt evenzeer waardering uitgesproken voor trainers. Kratinos, de 
Olympische worstelkampioen van 212 v. Chr., was zo tevreden over het werk van zijn coach 
dat hij de organisatie van de spelen verzocht om in diens eer een standbeeld te mogen 
oprichten.

95
 Het zou niet de eerste keer zijn dat trainers openlijk deelden in de eer van een 

sportief succes.
96

 Zij konden ook in een bredere context dienen als lichtend voorbeeld. In de 
eerste eeuw n. Chr. verwees Seneca in één van zijn dialogen over zelfbeheersing naar de 
werkwijze van Pyrrhus, ‘een geweldig trainer’, die zijn pupillen altijd voorhield nooit kwaad 
te worden, want dat zou afbreuk doen aan hun techniek.

97
 Philostratos (Gymnastikos 23) 

haalt ten slotte het verhaal aan van de pankratiast Lucius Silicius Firmus Mandrogenes uit 
Magnesia ad Maeandrum.

98
 Zijn trainer zorgde er met een psychologisch trucje voor dat hij 

                                                           
93 περὶ δὲ γυμναςτικσ ςοφίαν λζγομεν οὐδεμιᾶσ ἐλάττω τζχνθσ. Voor een grondige analyse van dit 
werk, zie König (2005) 301-344. 
94 Pindaros, Ol. 10.17 (vert. Patrick Lateur). Cf. Bacchylides 13.190-198, Pindaros, Isthm. 4.65-67, Nem. 
6.64-6. 
95 Pausanias 6.3.6. Het was onder normale omstandigheden alleen Olympische kampioenen toegestaan 
om een beeld van zichzelf op te richten in de Altis, het heilige tempeldomein van Olympia. 
96 Robert (1974) 520-523 geeft meerdere voorbeelden. 
97 Seneca, Dialogen 4.14.3. 
98 I.Magn. 199. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 73. 
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het beste uit zichzelf naar boven haalde.
99

 Met succes, want Mandrogenes schopte het tot 
periodoneikes. 

Antieke trainers waren bijna zonder uitzondering voormalige sporters. Na het 
beëindigen van hun actieve loopbaan kozen sommige atleten ervoor in de sport actief te 
blijven, hetzij als verenigingsofficial dan wel als trainer. Pindaros maakt duidelijk dat 
praktijkervaring onontbeerlijk werd geacht voor het onderrichten van atleten. In zijn achtste 
Olympische ode, gewijd aan Alkimedon van Aigion, de kampioen bij het juniorenboksen van 
460 v. Chr., beschrijft hij hoezeer trainers met een sportief verleden in het voordeel waren: 
 

‘Als ik in mijn hymne de roem heb opgeroepen 
    die Melesias verwierf in wedstrijden voor jongeren, 
laat geen scherpe steen van afgunst me dan treffen. 
Ik wil ook vermelden dat hem dezelfde zege 
in Nemea te beurt viel, 
daarna won hij in de kamp voor mannen 
het pankration. Wie inzicht heeft,  
zal vlotter onderwijzen. Het is dwaas vooraf geen kennis op te doen. 
Onervaren geesten wegen al te licht.  
Wie die ervaring heeft, kan meer dan anderen 
spreken over het werk van een atleet en zeggen welke aanpak hem 
vooruit zal helpen om in de heilige spelen 
    de meest begeerde glorie te behalen. 
Vandaag is Alkimedon een geschenk voor hem,  
hij won voor de dertigste maal’.

100
 

 
Veel van de overgeleverde trainers voldoen aan bovenstaande profielschets van ex-atleet 
met praktijkkennis. Hippomachos uit Elis won rond 300 v. Chr. als jonge atleet het boksen in 
Olympia. Later duikt hij in de bronnen op als een gewaardeerd trainer van vechtsporters, 
over wie bovendien in de loop der eeuwen veel (ongetwijfeld legendarische) verhalen de 
ronde gingen doen. Zo tuchtigde hij eens in het openbaar een worstelaar die naar zijn 
mening het publiek teveel bespeelde en beweerde hij zijn atleten zelfs van grote afstand te 
kunnen herkennen. Zijn honorarium is eveneens bekend: hij vroeg 100 drachmen voor zijn 
diensten, een niet onaanzienlijk bedrag in een tijd waarin het jaarinkomen van een dagloner 
drie keer zoveel bedroeg.

101
 Een eeuw eerder wijdde de trainer Mykon, een voormalig 

bokskampioen bij de Pythische spelen, in Olympia een standbeeld aan één van zijn 
succesvolle pupillen.

102
 

 De situatie in de keizertijd getuigt van de continuïteit binnen de Griekse atletiek, 
want ook in de eerste eeuwen van onze jaartelling bleven ex-atleten het trainersambt 
domineren, zij het dat hun optreden in het bronnenmateriaal helaas veel minder sporen 
heeft nagelaten dan in (en over) de klassieke en hellenistische periode het geval was. Nero 
onderschreef in ieder geval de mening die Pindaros vijf eeuwen eerder had geventileerd 
door Tiberius Claudius Patrobios, een voormalige topworstelaar (en dus een praktijkman pur 

                                                           
99 Volgens Philostratos schreef de trainer aan Lucius’ moeder een brief, waarin hij stelde dat zij een 
bericht over de dood van haar zoon wel moest geloven, in tegenstelling tot nieuws over een nederlaag 
van hem. Om zijn moeder niet te bedriegen en zijn trainer niet te laten hoeven liegen, legde 
Mandrogenes een ongekende volharding aan de dag die spreekwoordelijk werd. 
100 Pindaros, Ol. 8.59-72 (vert. Patrick Lateur). Het succes van Alkimedon betekende de dertigste keer 
dat een pupil van Melesias een vooraanstaande zege boekte. 
101 Plutarchus, Dion 1.2, Ep. Mor. 523CD, Aelianus, Varia Historia 2.6, Athenaeus 13.584C 
102 Ebert (1972) 104-107, Moretti (1987) 69-70. 
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sang), als één van zijn persoonlijke trainers aan te stellen. Deze drievoudig Olympisch 
kampioen moest de keizer klaarstomen voor de spelen van 69 n. Chr., waarin hij als atleet de 
begerenswaardige krans bij het worstelen wenste te winnen. Hij stond vermoedelijk aan het 
hoofd van een team van speciaal voor dit doel aangestelde hofworstelaars (luctatores 
auli).

103
 Eerder al was de vechtsporter Tiberius Claudius Nikophon, de zoon een Olympisch 

kampioen, benoemd tot ἀλείπτθσ Καίςαροσ, vermoedelijk door Caligula.
104

 Hij en zijn 
onbekend gebleven collega’s droegen aan het hof zorg voor de fysieke gesteldheid van de 
keizer en de lichamelijke opvoeding van diens jonge(re) familieleden. Hun activiteiten 
dienden (m.u.v. Nero) weliswaar niet direct ter voorbereiding op deelname aan 
sportfestivals, maar hun praktijkervaring werd voor deze functie wel onontbeerlijk geacht.  

Zij deelden die achtergrond in de beroepsatletiek bijvoorbeeld met *K…kta+benos, 
de zoon van Proklos. Aan het einde van de tweede eeuw n. Chr. was hij als trainer en 
penningmeester actief binnen de atletenvereniging. Hij kon bogen op een bijzonder 
succesvolle sportcarrière, want hij was een periodoneikes en werd tweemaal uitgeroepen tot 
ἄριςτοσ ῾Ελλινων (‘Beste der Grieken’), de prestigieuze eretitel die werd toegekend aan 
winnaars in de wapenloop bij de Eleutheria in Plataiai.

105
 *K…kta+benos was op het eerste 

gezicht de uitgelezen persoon om jonge, beginnende atleten te onderrichten. Hij kende de 
wereld van de Griekse atletiek door en door en had ook in de beroepsvereniging carrière 
gemaakt. 

Toch werd die mening niet door iedereen gedeeld. De dokter en redenaar Galenus, 
zelf op enig moment werkzaam aan het keizerlijk hof als lijfarts van Marcus Aurelius, had 
weinig op met deze praktijkjongens. Als bekendste representant van de medische professie 
sprak hij zich met enige regelmaat vol vuur uit tegen het in zijn ogen overdreven grote 
belang dat aan de beoefenaars van de Griekse atletiek en hun trainers werd gehecht.

106
 

Volgens Galenus waren atleten niets anders dan dommekrachten die er een allesbehalve 
voorbeeldige levensstijl op na hielden. Heel gevat noemt hij ze de meest miserabele 
bevolkingsgroep denkbaar.

107
 Zijn scherpste kritiek heeft hij gereserveerd voor degenen 

onder hen die zich vervolgens na hun loopbaan ‘trainer’ meenden te moeten noemen, zoals 
een *K…kta]benos. Met veel dédain beschrijft hij hoe sommige van die in zijn ogen 
onontwikkelde lieden

108
 zelfs verhandelingen trachten te schrijven over massage, 

                                                           
103 Suetonius, Nero 45.1, 53, Plinius, Naturalis Historia 35.167-168. Zie voor deze atleet appendix 2 
104 I.Didyma 108 en prosopographia no. 145. Ook van de triumvir Marcus Antonius en de keizers Marcus 
Aurelius en Commodus (diens uiteindelijke moordenaar Narcissus) is bekend dat zij zich van een 
persoonlijke trainer bedienden. 
105 Zie prosopographia no. 120. 
106 Deze thematiek is onderwerp van uitvoerige discussie bij König (2005) 254-300. 
107 Galenus, Protrepticus ad artes addiscendas 2.31. De aanduiding athlioi (‘zielepieten’) is een 
woordspeling op de woorden ἀκλιϊτερον (‘meer miserabel’) en ἀκλθτισ (‘atleet’). Voor kritiek op de 
Griekse atletiek en atleten in het algemeen, zie Gouw (2007) 140-182. 
108 Maar *K…kta+benos was, getuige zijn ondertekening van de lidmaatschapskaart van Aurelius 
Herminos (prosopographia no. 35), behoorlijk in staat tot lezen en schrijven en zeker geen domme 
jongen. Hij was bovendien ook penningmeester van de atletenvereniging. Een zekere mate van bewuste 
stereotypering kan Galenus dan ook niet ontzegd worden, al zullen er zich onder het trainersgilde 
ongetwijfeld ook minder ontwikkelde geesten hebben bevonden (e.g. [- - ?]letos, een coach die op 
datzelfde document voor Herminos niet in staat was om een handtekening te produceren). Er rustte in 
de antieke wereld ook een sociaal taboe op het aannemen van een betaalde betrekking, waardoor het 
vak van trainer gedomineerd zal zijn door lieden die niet direct uit de aristocratie afkomstig waren. 
Loukianos (Apologie 10) kapittelde mensen die dat wel deden: ‘hun slaafsheid is overduidelijk en zij 
verschillen weinig van gekochte of geboren slaven’.  
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gezondheid en lichamelijke oefening, zonder dat ze daar ook maar enige serieuze opleiding 
voor hadden gevolgd!

109
 

In zijn redevoering gericht aan Thrasyboulos vertelt Galenus met veel misbaar over 
zo’n autodidactische  trainer die zich op een gegeven moment zelfs de vrijheid permitteerde 
Hippokrates’ visie op massage te bekritiseren. Galenus had diens opvattingen, die hij van 
harte onderschreef en als juist beschouwde,  zojuist in het bijzijn van een aantal artsen en 
filosofen uiteengezet toen een ‘praktijktrainer’ naar voren stapte en zich in de discussie 
mengde. Hij vroeg de aanwezigen hun theorieën dan maar eens in de praktijk te brengen op 
één van zijn pupillen, of er anders het zwijgen toe te doen. Hadden de geleerde heren soms 
enig idee waar die Hippokrates het verspringen beoefende? Waar zou diens worstelschool 
dan hebben gestaan? Het zou hem naar eigen zeggen niet verbaasd hebben als hun grote 
voorbeeld niet eens wist hoe hij olie op zijn eigen lichaam moest aanbrengen, daarmee 
implicerend dat zijn eigen jarenlange ervaringen veel waardevoller waren dan het eindeloze 
getheoretiseer van goed opgeleide artsen zonder enig benul van hoe het er in de praktijk 
daadwerkelijk aan toeging.  

Verbouwereerd door zoveel onbeschaamdheid veegde Galenus hem vervolgens 
hoogstpersoonlijk de mantel uit. Hoe durfde dat ‘achterlijke sujet’ (dit zijn de letterlijke 
bewoordingen) zijn oordeel in twijfel te trekken?

110
 Dacht hij nu werkelijk dat zijn slechte 

praktijken en frauduleuze kunsten op enige wijze heilzaam waren? Deze moeizame 
conversatie moet illustratief geweest zijn voor het spanningsveld tussen medici die zich 
vanuit een gedegen opleiding met de sport en het lichamelijke welzijn bezighielden, en zij 
die zich vanuit de rangen van gepensioneerde atleten op dit terrein begaven. Zij 
concurreerden met elkaar waardoor het wederzijdse onbegrip bleef bestaan. Maar de 
positie van de praktijktrainer bleef in de gymnasia en stadia van de keizertijd onomstreden, 
ongeacht de felle kritiek van de criticasters. 

Helemaal ongelijk had Galenus overigens niet. Voormalige atleten gingen vaak op 
hun eigen intuïtie af en hanteerden soms beproefde methoden die niet altijd goed 
uitpakten. Beroemd is het verhaal van de Olympisch worstelkampioen Gerenos. Na zijn 
overwinning in Olympia (vermoedelijk in 209 n. Chr.) stortte hij zich gedurende twee dagen 
in het feestgedruis, ten gevolge waarvan hij oververmoeid en uit vorm raakte. Desondanks 
liet zijn trainer hem de volgende morgen toch weer opdraven voor een uitputtende training, 
die hem uiteindelijk fataal zou worden. Voor Philostratos (Gymnastikos 54) illustreert het 
sterfgeval van Gerenos de gevaren die uitgingen van een in zijn tijd veel geprezen 
trainingsmethode, waarin gewerkt werd volgens een vierdaagse cyclus die op vaste tijden – 
ongeacht de lichamelijke gesteldheid van een atleet – fysiek zware trainingen voorschreef.

111
 

Net als atleten waren ook hun trainers geografisch gezien uiterst mobiel. Zij 
vergezelden hun pupillen immers regelmatig op hun reizen langs de verschillende 
festivalterreinen. De Egyptische vechtsporter Marcus Aurelius Ammonios legt hier op 
bijzondere wijze getuigenis van af. Hij gaf zijn naamloos gebleven coach een laatste 
rustplaats in zijn familiegraf te Hermoupolis, omdat hij de atleet jarenlang had vergezeld 
tijdens verre reizen en er klaarblijkelijk een vriendschapsband tussen beide heren was 

                                                           
109 Hoewel niet of nauwelijks bewaard gebleven, is bekend dat verschillende trainers inderdaad 
handleidingen hebben geschreven waarin ze hun oefenstof uiteenzetten. Ikkos van Tarente, de 
Olympisch vijfkampkampioen van 444 v. Chr. en volgens Pausanias (6.10.5) de beste trainer van zijn tijd, 
schreef naar verluidt het eerste trainingshandboek. Uit de tweede eeuw n. Chr. is een ‘doe-het-
zelfboekje’ overgeleverd met daarop worstelinstructies, vermoedelijk geschreven door een trainer. Zie 
hiervoor P. Oxy. III 466. 
110 Galenus, Thrasyboulos 46. 
111 Overigens stond Philostratos veel positiever tegenover de Griekse atletiek en haar trainers dan 
Galenus. Zie hiervoor König (2005) 301-344.  
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ontstaan.
112

 Eenzelfde beeld kan worden afgeleid uit het troostdecreet voor de 
vroeggestorven worstelaar Marcus Alfidios, dat niet alleen was opgesteld door zijn collega’s 
maar ook door de in Neapolis aanwezige trainers.

113
 De aanwezigheid van trainers was om 

tal van redenen niet alleen gewenst, maar in veel gevallen ook verplicht. Zo is bekend dat 
coaches in Olympia net als atleten verplicht waren een eed van goed gedrag af te leggen, 
een gebruik dat elders ook van toepassing moet zijn geweest.

114
 In Priene (eerste eeuw v. 

Chr.) wordt melding gemaakt van niet-lokale trainers die samen met hun atleten deelnamen 
aan een banket dat ter ere van een festival werd georganiseerd.

115
 De Alexandrijnse 

hardloper Serapion won aan het einde van de tweede eeuw n. Chr. de Olympische spelen 
van Ephese in het bijzijn van zijn trainer Zoilos Antiochos, die zelf uit Side afkomstig was.

116
 

In diezelfde stad werd een grafschrift opgesteld voor de Korinthische coach (ἀλείπτθσ) 
Gnaius Cornelius Epaphrodeitos, vermoedelijk door een familielid.

117
 Het is waarschijnlijk dat 

hij in die stad overleed tijdens een festival dat hij samen met zijn pupil(len) bezocht.  
Trainers konden in het Grieks op verschillende manieren worden aangeduid: als 

γυμναςτισ, παιδοτρίβθσ, ἀλείπτθσ of als ἐπιςτάτθσ.
118

 In vergelijking met de paidotribês, die 
meer als een praktijktrainer lijkt te moeten worden beschouwd, werd gymnastês vooral 
gebruikt in filosofische verhandelingen waarin in algemene of theoretiserende taal over 
training werd gesproken. De twee laatstgenoemde termen worden echter het meest 
gebezigd in het epigrafische materiaal, waaronder in overwinningsinscripties. Door of 
namens atleten wordt daarin soms verwezen naar de trainer waaronder sportieve resultaten 
werden bereikt. Bijna zonder uitzondering wordt daarvoor de formule ὑπὸ 
ἀλείπτθν/ἐπιςτάτθν τὸν δεῖνα gebruikt. In de meeste bekende gevallen is een dergelijk 
eerbetoon gerelateerd aan een enkele overwinning in een specifiek festival. De pankratiast 
Gaius Perelius Aurelius Alexander won bijvoorbeeld de Asklepieia in zijn vaderstad, een 
prestatie waarvan gememoreerd werd dat hij onder begeleiding van de coach Iulius Iulianus 
was behaald.

119
 Uit Ephese zijn een groot aantal vergelijkbare voorbeelden bekend.

120
  

Zeldzamer zijn de getuigenissen waarin trainers door atleten geëerd worden voor 
hun gehele ‘oeuvre’. Zo liet de sprinter Marcus Aurelius Agathopous uit Smyrna bijvoorbeeld 
optekenen dat hij gedurende zijn carrière 66 heilige kransspelen had weten te winnen onder 
auspiciën van de Alexandrijnse trainer Areios Hermeios.

121
 Een naamloos gebleven atleet, 

vermoedelijk uit Ephese, somt in een vergelijkbaar document de zeges op die hij tijdens zijn 
loopbaan onder zijn coach Domnus Paphios had weten te behalen.

122
 Een eveneens 

naamloze vechtsporter uit Thracië werd tijdens zijn winst in totaal 49 heilige kransspelen 

                                                           
112 Bernand (1991). Zie ook prosopographia no. 79. 
113 Bean (1965) no. 2. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 75. 
114 Pausanias 5.24.9. 
115 I.Priene 111, r. 175-176. Zie voor de praktijk van het begeleiden van atleten ook Robert (1967) 31, 
noot 3. 
116 I.Eph. 4113. 
117 I.Eph. 2243: Γναῖοσ Κορνήλιοσ παφρόδειτοσ Κορίνκιοσ ἀλείπτθσ ἐνκάδε κεῖται· Γναῖοσ Κορνήλιοσ 
Γλαῦκοσ Κορίνκιοσ τὸν βωμὸν ἀνέςτθςεν. De steen zelf is inmiddels verloren gegaan. 
118 Robert (1974) 519-529. Een duidelijk onderscheid tussen de verschillende termen valt overigens niet 
altijd te maken, omdat aan de betekenissen ervan regionale en chronologische verschillen ten grondslag 
liggen. Zie hiervoor König (2005) 305-306. 
119 TAM V.2 1017. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 57.  
120 E.g. I.Eph. 1109, 1111-1113, 1130, 1147b, 1159, 1611, 4113. 
121 I.Smyrna 663. 
122 I.Eph. 1090. Cf. I.Eph. 1146. 
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begeleid door Aurelius Theodoros uit Kyme.
123

 In Sparta werd op een onbekend moment in 
de Romeinse tijd de ἀλείπτθσ Claudius Cassius geëerd voor zijn training aan atleten.

124
 

 De begrippen aleiptês en epistatês duiden in essentie dezelfde functie aan, zij het 
op verschillende niveaus. Stephen Brunet heeft dit aangetoond in zijn studie naar de 
agonistische inscripties van Ephese. Een eremonument uit die stad bevat informatie over de 
loopbaan van de worstelaar Marcus Aurelius Asklepiades (niet te verwarren met de 
gelijknamige atleet uit Alexandrië): 
 

Μάριο*σ+ επτίμιοσ 
Μαρίων φιλοςέβ(αςτοσ) 
ἀκλοκέτθσ διὰ βίου 
τῶν μ*ε+γάλων Μαριανῶ*ν+ 

5 Ἰ*ς+κμίων 
Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) *Ἀ+ςκλθπιάδθν 
φέςιον καὶ Ἠλεῖον 
καὶ Ἀκθ ̣*ν+αῖον παλαιςτὴ*ν+ 
νεικής*α+ντα ἐνδόξωσ τὸν 

10  ἀγῶνα τ*ῶ+ν Μαριανῶν νέω*ν+ 
Ἰςκμίων *ὑ+πὸ ἐπιςτάτθν Αὐ*ρ(ήλιον)+ 
Νεικίαν *+φέςιον· ἐπετελέςκ*θ+ 
ὁ ἀγὼν ἀνκ(υπάτῳ) Λολλιανῷ Ἀουίτῳ· 
καὶ μετὰ τοῦτο νεικήςαν*τα+ 

15  λύμπια ἐμ Πείςῃ τὸν πρῶτο*ν+ 
τσ περιόδου κρικέντα, Ἁδριάνει*α+ 
ἐν Ἀκήναισ, λευςείνια ἐν Ἀκήν*αισ+ 
ὑπὸ ἀλείπτθν Αὐρ(ήλιον) Λεωνίδαν.

125
 

 
Asklepiades won ergens tussen 220 en 230 n. Chr. het worstelen bij de Mariana Isthmia van 
Ephese, een prestatie die op een zuil werd vereeuwigd. Dit type document is in groten getale 
overgeleverd in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Het was bij veel festivals namelijk 
gebruikelijk dat de winnaars na afloop groepsgewijs met een inscriptie geëerd werden, in 
naam van een lokale magistraat.

126
 Asklepiades werd, getuige regels 11-12, ten tijde van dit 

succes gecoacht door Aurelius Neikias, een inwoner van Ephese: ὑπὸ ἐπιςτάτθν Αὐρ(ιλιον) 
Νεικίαν ᾿Εφζςιον. 

Wat het geval van Asklepiades bijzonder maakt, is het feit dat op diezelfde 
inscriptie ook enkele van zijn latere overwinningen staan vermeld (regels 14-17). Hij 
behaalde na zijn succes in Ephese ook een overwinning bij de Olympische spelen, 
‘beschouwd als de voornaamste wedstrijd uit de periodos’ (τὸν πρῶτον τσ περιόδου 
κρικέντα), en daarna nog bij de Hadrianeia en Eleusinia van Athene. Asklepiades was op een 
zeker moment dus het lokale niveau ontstegen en had ‘internationaal’ (of beter gezegd, 

                                                           
123 IGBR III 1, 1961, no. 891. Zie ook prosopographia no. 9. 
124 IG 5.1 491. 
125 I. Eph. 1112. 
126 Brunet (1998) 357. Vaak stelden lokale weldoeners fondsen beschikbaar om een op naam gesteld 
festival in te stellen. Zij werden daarvoor in ruil bekleed met het ambt van ‘eeuwig agonotheet’ 
(ἀγωνοκζτθσ διὰ αἰῶνοσ). Dit betekende dat hen na hun dood nog altijd officieel eer werd bewezen, ook 
al had een ander inmiddels de functie op zich genomen. 
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‘oecumenisch’) weten door te breken.
127

 Die sprong naar de top werd echter niet meer 
begeleid door zijn oude trainer Neikias, maar door een zekere Aurelius Leonidas. Die nieuwe 
coach werd niet aangeduid met de term ἐπιςτάτθσ, maar was in plaats daarvan een 
ἀλείπτθσ. Bovendien lijkt hij, gezien het ontbreken van de naam van zijn vaderstad, niet uit 
Ephese afkomstig geweest te zijn. Stephen Brunet meent hieruit – mijns inziens overtuigend 
– te kunnen afleiden dat we hier met twee verschillende soorten trainers te maken hebben: 
de epistatês, een stedelijke magistraat  wiens taak eruit bestond de knapen en jongelingen 
fysiek onderricht te geven in de lokale gymnasia, en de aleiptês, een privétrainer die door 
atleten kon worden ingehuurd om de stap naar de absolute top te maken.

128
  

Uit Thyateira en Tralleis zijn enkele voorbeelden bekend van epistatai die zich op 
lokaal niveau bezighielden met de training van jonge atleten en in die hoedanigheid hun 
pupillen ook coachten tijdens regionale festivals. De ἐπιςτάτθσ  Aurelius Attikos uit Thyateira 
wordt bijvoorbeeld genoemd in een eredocument voor een winnaar in lokale spelen, terwijl 
zijn collega Trophimos uit Tralleis twee jonge sporters bijstond in hun zegetocht tijdens de 
Mariana Isthmia in Ephese.

129
 Zij zullen daarbij niet alleen als trainer zijn opgetreden, maar 

ook als mentor die hen wegwijs maakte op één van hun eerste reizen in den vreemde. Pas 
wanneer een atleet er zeker van was dat hij ook op een hoger niveau meekon, zal hij zich tot 
een erkende privétrainer hebben gewend. Bovendien was het ongetwijfeld een vereiste om 
in die fase over enig (prijzen)geld te beschikken, want het inhuren van een dergelijke coach 
zal – hoewel informatie over de verlangde gages helaas ontbreekt – geen goedkope 
aangelegenheid geweest zijn. 

 
Krediet voor beginnende atleten 
Mogelijkerwijs was er gedurende de keizertijd ook ten aanzien van de financiën een taak 
weggelegd voor de epistatês. Uit de hellenistische periode (rond 300 v. Chr.) stamt het 
voorbeeld van de atleet Athenodoros. Hij was een veelbelovende sporter die het 
burgerrecht van Ephese had verkregen toen hij zich na een overwinning bij de Nemeïsche 
spelen als inwoner van die stad had laten uitroepen. Hij kon daarmee ook aanspraak maken 
op de materiële beloningen die door de stad aan overwinnaars in heilige festivals werden 
uitgeloofd. Toch bleken die premies niet voldoende om zijn carrière te vervolgen. Zijn trainer 
Therippides richtte zich vervolgens tot de raad en het volk van Ephese met het verzoek om 
eenieder met het burgerrecht te belonen die bereid zou zijn geld beschikbaar te stellen voor 
de training (ἄςκθςισ) en reiskosten (ἐγδθμία) van zijn pupil.

130
 Als van stadswege benoemde 

magistraat was Therippides de uitgelezen persoon om voor de belangen van aankomende 
atleten op te komen en hun loopbaan op deze wijze te bespoedigen. 

Dergelijk particulier initiatief, zij het spaarzaam gedocumenteerd, moet zowel in de 
hellenistische als in de Romeinse periode een belangrijke rol hebben gespeeld in de 
financiering van de carrières van minder bedeelde atleten. Een papyrustekst uit 257 v. Chr. 
laat zien hoe individuen konden ‘investeren’ in talentvolle jonge atleten van nederige 
afkomst. De rijke weldoener Zenon huurde de Alexandrijnse coach Ptolemaios in voor zijn 
pupil Pyrrhos en was verheugd van hem te horen dat de extra training snel zijn vruchten zou 
afwerpen; de verwachting was dat de jongen vele successen in de Griekse wedstrijdatletiek 

                                                           
127 Zowel Asklepiades als de betreffende magistraat van de Mariana Isthmia ontleenden hier een grote 
mate van prestige aan, zodat het eremonument voor de eerdere overwinning in dat lokale festival werd 
bijgewerkt. 
128 Brunet (2003) 225. De eerder genoemde coaches Zoilos Antiochos en Areios Hermeios behoren 
eveneens tot deze laatste categorie. 
129 TAM 5.2 1011, I.Eph. 1111, 1113. Meer voorbeelden zijn te vinden bij Brunet (2003) 226-227. 
130 I.Eph. 1415, 2005. Robert (1967) 28-32 was de eerste die het epigrafische materiaal juist 
interpreteerde. 
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zou behalen en dat een deel van het gewonnen prijzengeld aan diens patroon zou 
toevallen.

131
  

In Romeinse juridische teksten wordt enkele malen over een zogenaamd 
‘atletenkrediet’ gesproken.

132
 Dit was een lening die het een (al dan niet beginnend) atleet 

mogelijk maakte te investeren in een trainer en de noodzakelijke reiskosten te bekostigen. 
Zo kon hij aan wedstrijden gaan deelnemen. Naar analogie met het bekendere zeekrediet 
was in de overeenkomst tussen beide partijen een bepaling opgenomen die stelde dat het 
geleende bedrag alleen dan hoefde te worden terugbetaald wanneer er sportief succes was 
behaald. Het grote risico voor de geldverstrekker werd verdisconteerd in een relatief hoog 
rentepercentage, dat bij winst in een (prijs)festival in één keer diende te worden afgelost. 
Over de hoogte van de uitgekeerde bedragen en de looptijd van zulke leningen is niets 
bekend. 

Wanneer een atleet overwinningen behaalde maar niet genoeg geld verdiende om 
het geleende geld volledig terug te betalen, dan raakte hij in een afhankelijke positie waarin 
de schuldeiser de regie over zijn loopbaan kon overnemen. Deze kon dan bijvoorbeeld een 
groot deel van het gewonnen prijzengeld in beslag nemen of hem dwingen aan bepaalde 
wedstrijden mee te doen. Ook kon een schuldeiser afdwingen dat hij gedurende een langere 
periode middels een verdeelsleutel zou delen in alle financiële beloningen (pensioenen, 
geldprijzen) die een atleet toekwamen. In wezen fungeerde hij daarmee als een soort van 
manager avant la lettre. Hoezeer een dergelijke relatie uit de hand kon lopen, bewijst een 
juridische tekst uit het tweede kwart van de vierde eeuw n. Chr.: 

 
‘Wanneer een geldverstrekker een atleet onrechtmatig opsluit en van wedstrijden weghoudt, 
en daardoor van hem een belofte afdwingt een hogere som terug te betalen dan het 
schuldbedrag, dan wordt bij bewijs voor dergelijke omstandigheden de zaak door een 
bevoegde rechter naar billijkheid in de vroegere situatie hersteld’.

133
 

 
Naar alle waarschijnlijkheid betrof het hier een reguliere lening, zonder succesbepaling. De 
atleet in kwestie werd het hier immers onmogelijk gemaakt om aan een festival deel te 
nemen en daarmee een terugbetaling van geleende gelden mogelijk te maken. Het zullen 
vooral de minder getalenteerde atleten geweest zijn die genoodzaakt waren om een 
risicovolle lening aan te gaan, in de hoop op een financieel succesvolle carrière binnen de 
Griekse atletiek. Het bestaan van dergelijke financiële regelingen laat andermaal zien dat 
ook leden van de lagere sociale klassen een sportieve loopbaan konden en wensten na te 
streven, zij het dat zij zich daar aanvankelijk veel meer inspanningen voor moesten 
getroosten dan telgen uit aristocratische families. Tegelijkertijd biedt het bovenstaande 
bewijsmateriaal enig tegenwicht aan het literaire en epigrafische bronnenmateriaal, dat 
zoals gezegd in hoge mate aan de winnaars van de Griekse atletiek gewijd is. 

In theorie kon een atleet zich door middel van omkoping onttrekken aan de 
overeenkomst die met een geldverstrekker was gesloten. Hij liet zich dan in ruil voor een 
bepaalde premie ‘afkopen’ en verloor opzettelijk van zijn tegenstander.

134
 Aangezien de 

terugbetalingsregeling van de lening alleen betrekking had op prijzengeld konden deze 

                                                           
131 Zie P.Zenon 59060. 
132 Wacke (1979) heeft een aantal van deze teksten tot onderwerp van studie gemaakt. 
133 Dig. 4.2.23.2 (Ulpianus libro 5. Opinionum): Si faenerator inciviliter custodiendo athletam et a 
certaminibus prohibendo cavere compulerit ultra quantitatem debitae pecuniae, hic probatis competens 
iudex rem suae aequitati restitui decernat. 
134 Pausanias (5.21.15) noemt twee beroemde gevallen van omkoping, waarbij de worstelaar Sosander 
(12 v. Chr., prosopographia no. 137) en de bokser Sarapammon (125 n. Chr., prosopographia no. 130) bij 
betrokken waren. Zie ook Forbes (1952) 169, 202. 
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centen heimelijk in eigen zak gestoken worden. Wanneer het omkoopschandaal echter aan 
het licht kwam – hetgeen regelmatig gebeurde– dan had de schuldeiser het recht om dit 
onrechtmatig verkregen geldbedrag op te eisen.

135
 Wanneer een atleet weigerde terug te 

betalen, dan werden zijn bij kransfestivals verdiende prijzen simpelweg in beslag 
genomen.

136
 Oneerlijk spel moet regelmatig zijn voorgekomen (zeker uit financiële 

noodzaak), al lijkt het overdreven te stellen – zoals Philostratos, Gymnastikos 45 doet – dat 
omkoping schering en inslag was in zijn tijd. Wel was de morele verontwaardiging groot 
wanneer een geval van vals spel werd ontdekt, zoals in de Aansporing tot atleten van 
pseudo-Dionysius (vijfde eeuw n. Chr.) tot uitdrukking wordt gebracht: 
 
‘Het is schandelijk om een overwinning voor geld op te geven, en dit begrip van schande 
heeft betrekking op beide partijen, de gevers en de ontvangers. De ontvangers krijgen geld in 
plaats van een goede naam. Hier is het noodzakelijk uit te leggen hoe verschillend deze zijn: 
geld is van tijdelijke aard, terwijl een reputatie onsterfelijk is; geld wordt weggenomen door 
het lot, de tijd en oorlog, maar reputatie is immuun voor dit alles. Geld brengt plezier tijdens 
het leven, maar een goede naam maakt ons benijd na de dood. Geld kan voortkomen uit 
slechtheid, maar reputatie alleen uit deugd en een excellent karakter. Zij zijn nog erger dan 
verraders, want die verkopen anderen, en deze mannen verkopen zichzelf. Ze lijken op 
mannelijke prostituees door geld aan te nemen voor hun lichamen; maar prostituees mogen 
wellicht nog vergeven worden vanwege hun jeugd, terwijl die lieden zichzelf weggeven voor 
niets anders dan ordinair gewin. De gevers winnen aan verschijning, maar in feite hebben zij 
hun overwinning gekocht. Zij verwerven geen glorie maar schande, want een valse zege 
brengt een winnaar eerder tot schande dan dat hem glorie gebracht wordt. Zelfs wanneer zij 
niet worden ontmaskerd, dan weten ze zelf dat ze vals hebben gespeeld. Anderen mogen dan 
denken dat ze gewonnen hebben, maar in hun eigen harten hebben ze verloren. Er is geen 
enkele vreugde in zo’n overwinning en de schande omringt hen altijd om getuigenis af te 
leggen van een winst die feitelijk een aanfluiting is. Maar ook hier geldt dat zij niet 
onopgemerkt blijven – hun valse spel valt gemakkelijk af te lezen aan hun fysieke 
gesteldheid, oefeningen en eerdere optredens ’.

137
 

 
Philostratos laat in zijn werk over de atletiek overigens doorklinken dat ook trainers zich 
soms met dergelijke corruptiepraktijken inlieten en in dezen een uiterst dubieuze rol konden 
spelen. Ze kwamen volgens hem met zakken vol geld naar het gymnasion dat ze vervolgens 
tegen torenhoge rentes uitleenden aan behoeftige atleten. In plaats van de belangen van 
hun pupillen te dienen, waren ze in werkelijkheid volgens Philostratos alleen maar bezig met 
oneigenlijke rijkdommen te vergaren middels de (ver)koop van wedstrijden en hun 
bemiddeling daarin. Ze wendden hun invloed aan voor eigen gewin en waren een meester in 
het ‘uitventen van de deugdelijkheid van hun atleten’.

138
 Artemidoros van Daldis illustreert 

hun wangedrag aan de hand van een voorbeeld. De verder onbekende worstelaar Leonas uit 
Syrië deed mee aan de Kapitolijnse spelen in Rome en wist enkele ronden door te komen. 
Zijn trainer was echter omgekocht en dwong hem om de strijd te staken.

139
 

                                                           
135 Wacke (1979) 159. 
136 Dig. 42.1.40 (Papinianus libro 10. Responsorum): Commodis praemiorum, quae propter coronas 
sacras praestantur, condemnato placuit interdici et eam pecuniam iure pignoris in causam iudicati capi. 
137 Pseudo-Dionysius, Aansporing tot atleten 291 (ed. Russell & Wilson [1981]). Vertaling op basis van 
hun tekstweergave, die in enkele opzichten (e.g. 380, noot 65) afwijkt van eerdere edities. 
138 Philostratos, Gymnastikos 45: καπθλεφςι γάρ που τὰσ τῶν ἀκλθτῶν ἀρετὰσ. Ook op deze passage zal 
enige mate van stereotypering van toepassing zijn, maar het lijkt wel legitiem te stellen dat sommige 
trainers op deze manier hun vertrouwenspositie misbruikten om zo extra inkomsten te genereren. 
139 Artemidoros, Oneirokritika 4.82. 
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Blessures en doktoren 
Een van de grootste gevaren die atleten gedurende hun carrières bedreigden was fysiek 
ongemak. Blessures zullen – gezien de onderontwikkelde medische wetenschap van de 
antieke wereld en het gebrek aan regels in met name de vechtsporten – op grote schaal zijn 
voorgekomen.

140
 Bij onderdelen als het boksen en het pankration, waarbinnen alleen bijten 

en het uitsteken van de ogen verboden waren, moet ernstig letsel eerder regel dan 
uitzondering zijn geweest. Doktoren zullen in veel gevallen machteloos hebben gestaan 
tegen de opgelopen verwondingen. Tegen interne bloedingen, gecompliceerde botbreuken 
en zwaar hersenletsel was in de antieke wereld geen kruid gewassen. Het zal dan ook niet 
zelden zijn voorgekomen dat atleten een blijvende invaliditeit overhielden aan hun 
sportbeoefening. 

Boksen werd in de Oudheid beschouwd als de meest gevaarlijke sport. Talrijke 
bronnen leggen hier getuigenis van af, uiteenlopend van spotdichten tot inscripties. De 
eerste regel van een lofzang op de vechtsporter Dorokleidas van het eiland Thera maakt het 
gevaar ondubbelzinnig duidelijk wanneer letterlijk gesteld wordt dat een overwinning in het 
boksen in bloed gedrenkt is.

141
 Dit wordt treffend geïllustreerd door verscheidene 

vaasafbeeldingen waarop bebloede gezichten 
te zien zijn, alsmede door de zichtbaar 
vervormde gezichten van in brons gegoten 
boksers.

142
 In Romeinse tijd werd het boksen 

door het gebruik van met ijzer versterkte 
boksriemen (caestus) nog bruter.

143
 

Artemidorus van Daldis stelt dan ook dat 
dromen van boksen voor niemand goed 
nieuws betekent, want ‘het gezicht wordt 
immers ontsierd en men vergiet bloed’.

144
 De 

talloze satirische epirammen van Loukillios 
laten eveneens zien dat het beoefenen van de 
bokssport grote risico’s met zich meebracht 
en veelvuldig tot permanente schade aan het 
gezicht leidde.

145
 Het gebrek aan enige vorm 

van hoofdbescherming moet ook frequent 
ernstig hersenletsel ten gevolge hebben 

gehad. De bokser Aurelius Herminos werd 
waarschijnlijk niet zonder reden ‘de Onnozele’ 
(ὁ καὶ Μῶροσ) genoemd; vermoedelijk ging 

                                                           
140 Forbes (1943) heeft een artikel aan deze thematiek gewijd en geeft hierin een groot aantal 
voorbeelden. 
141 IG 12.3.390 (= Kaibel [1878] no. 942: Ἁ νίκα πφκταιςι δι᾽ αἵματοσ. 
142 Het bekendste voorbeeld wordt gevormd door de zogenaamde ‘Terme Bokser’ (zie afb. 4.2), in 1885 
gevonden op de Quirinaal in Rome. Zie hiervoor bijvoorbeeld Zanker (2005). 
143 Zie hiervoor Lee (1997). 
144 Artemidoros, Oneirokritika 1.61. 
145 E.g. Anthologia Palatina 11.161, waarin de bokser Onesimos een profeet raadpleegt over de vraag of 
hij een hoge leeftijd zou bereiken. Het antwoord luidde dat hij alleen zeer oud zou worden wanneer hij 
direct met boksen zou stoppen. Zo niet, dan was Saturnus, het meest ongunstige hemellichaam in dit 
opzicht, zijn horoscoop en een vroegtijdige dood het gevolg. Voor een uitvoerige analyse van Loukillios’ 
spotdichten, zie Robert (1969). 

Afb. 4.2 – Detail van de ‘Terme Bokser’ 
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die bijnaam terug op het feit dat hij leidde aan dementia pugilistica, een neurologische 
stoornis die ook tegenwoordig nog geregeld voorkomt bij professionele boksers.

146
 

De pankratiast Kallikrates uit Aphrodisias, die actief was ten tijde van keizer 
Hadrianus, moest zijn loopbaan op het hoogtepunt afbreken, omdat schouderletsel hem 
serieus parten speelde. Dit type blessure moet veel zijn voorgekomen. Hij werd door de 
atletenvereniging geëerd in een decreet waarin de plotselinge beëindiging van zijn carrière 
werd betreurd: 

 
‘ … op het toppunt van zijn roem kwam de vretende jaloezie aangekropen, die uit afgunst ons 
gemeenschappelijk goed wegnam door toe te slaan op die lichaamsdelen die voor 
pankratiasten het belangrijkste zijn’.

147
  

 
De hofarts Galenus, die enige tijd in een 
gladiatorenschool te Pergamon 
werkzaam was, maakt in zijn werk De 
compositione pharmacorum melding van 
een recept dat bedoeld was om 
zwellingen aan het hoofd en oogletsel 
mee te behandelen. Gezien de hardheid 
van de antieke vechtsporter wekt het 
geen verbazing dat er een zalf bestond 
ter bestrijding van dit type van 
veelvoorkomende verwondingen. Het 
smeersel, getiteld fuscum Olympionico 
inscriptum (sic, ‘donkere Olympische 
kampioenen’), zou voorbehouden zijn 
geweest aan de winnaars van de 
Olympische spelen en bevatte onder 
meer opium, dat een erkend middel is om 
de pijn te verlichten (zie afb. 4.3).

148
  

In het licht van het bovenstaande is het dan ook niet verwonderlijk dat er binnen 
de atletenvereniging doktoren actief waren. Getuigenissen van hun bestaan zijn echter 
schaars waardoor het onmogelijk is om harde uitspraken te doen over hun functioneren. Een 
grafschrift uit Thyateira (tweede of begin derde eeuw n. Chr.) noemt één van hen bij naam, 
‘Heleis, archiater van de gehele xystos’ (Ηλεισ ἀρχίατροσ τοῦ ςφμπαντοσ ξυςτοῦ).

149
 Een 

archiater verschilde van een reguliere dokter doordat de post alleen verkregen kon worden 
door een keizerlijke benoeming (zie inleiding). Uit een bepaling in de Codex Theodosianus 
blijkt dat de functie in Rome ten minste tot het jaar 368 n. Chr. bestaan heeft.

150
 Het is niet 

                                                           
146 Hij komt aan het einde van dit hoofdstuk uitgebreid aan bod. 
147 Roueché (1993) no. 89, r. 18-22: ὧν ἕνεκα ἁπάντων πρὸσ τὸ ὑπερβάλλον τσ δόξθσ ἑρπφςασ ὁ 
Βάςκανοσ φκόνοσ τὸ κοινὸν ἡμῶν ἀγακὸν νεμεςιςασ ἀπινεγκεν ἐνειρείςασ εἰσ μζρθ τοῦ ςϊματοσ τὰ 
εὐχρθςτότατα πανκρατιαςταῖσ. 
148 Bartels et al. (2006). Recente experimenten hebben aangetoond dat de zalf zich laat vergelijken met 
een vloeibare pleister en er een directe verkoelende en verzachtende werking van uitgaat. Pers. comm. 
medewerkers British Museum. Galenus maakt in zijn Protrepticus ad artes addiscendas ook meerdere 
malen ondubbelzinnig duidelijk hoezeer de gezichten van pankratiasten te lijden hadden onder het 
fysieke geweld waarmee ze tijdens wedstrijden te maken kregen. 
149 Robert (1950) 25-27. Met de sumpas xystos wordt het gehele atletengilde aangeduid. Zie Golden 
(2004) 178. 
150 Codex Theodosianus XIII 3.8. 

Afb. 4.3 – Mengsel voor een zalf tegen hoofd- 
en oogletsel, British Museum. Foto: auteur 
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duidelijk of het werkterrein van de atletenarts zich tot het hoofdkwartier van de vereniging 
in de rijkshoofdstad beperkte of dat hij, net als de eveneens door de keizer aangestelde 
xystarchen, ook werd uitgezonden om actief te zijn bij festivals die op diverse plaatsen in het 
Griekse oosten door de vereniging werden georganiseerd. Het ligt in dat geval voor de hand 
te veronderstellen dat er namens het gilde meerdere officiële artsen actief waren. Een 
inscriptie uit Priene (eerste eeuw n. Chr.) toont aan dat ter gelegenheid van spelen doktoren 
van heinde en verre toestroomden, zeer waarschijnlijk om zowel atleten als toeschouwers 
bij te staan.

151
 

 
  

                                                           
151 I.Priëne 111. Zij hadden samen met atleten, trainers en gezanten deel aan een banket dat door de 
agonotheet bij gelegenheid van een festival voor de godin Athene was aangericht. 
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Concurrenten én kameraden. De onderlinge verstandhouding tussen atleten 
 

De Griekse atletiek kende een zeer competitief karakter. Er werd tijdens sportfestivals op het 
scherpst van de snede gestreden om de felbegeerde kransen en geldprijzen. Niet zelden 
vielen daarbij doden te betreuren in het stadion, hetgeen een direct gevolg was van een 
ideologie waarin alleen de overwinning telde en verliezen als een grote schande werd 
gezien. De belangen waren zodanig groot dat praktisch alle middelen geoorloofd waren om 
te winnen. In hun niet aflatende jacht op roem en rijkdom werden vuil spel en bedrog door 
de atleten dan ook niet geschuwd.  

Dit alles roept het beeld op van een hevige rivaliteit tussen een groep atleten die 
elkaar ieder succes misgunden. Een dergelijk afgunstig klimaat is nu eenmaal inherent aan 
topsport en moet derhalve ook in de Oudheid hebben bestaan. Veelzeggend is in dat kader 
de motivatie die door de Alexandrijnse pankratiast Marcus Aurelius Asklepiades werd 
gegeven voor het vroegtijdig beëindigen van zijn carrière. Hij verliet de Griekse atletiek op 
vijfentwintigjarige leeftijd vanwege ‘de gevaren en jaloezieën’ (κινδφνουσ καὶ φκόνουσ) die 
zich rondom hem verzameld hadden.

152
 Waar die gevaren en jaloezieën, ongetwijfeld jegens 

hem gericht, nu exact uit bestonden wordt helaas niet vermeld. 
Hoe goed voorstelbaar ook, het is echter niet eenvoudig om concrete voorbeelden 

van die onderlinge wedijver in het antieke bronnenmateriaal te herkennen. Binnen de 
Griekse sportcultuur ging de aandacht namelijk bijna uitsluitend uit naar het winnende 
individu. Dat komt in niets anders zo duidelijk tot uitdrukking als in de overwinningscatalogi, 
die het PR-medium bij uitstek vormden voor succesvolle atleten. Dit type eredocument geeft 
hen alle ruimte om uit te wijden over de geleverde prestaties. Zij doen dit bijna altijd vanuit 
het eigen perspectief, zonder dat daarbij wordt gerefereerd aan de tegenstand die zij tijdens 
wedstrijden hebben ondervonden. Achter iedere overwinning gaat echter de nederlaag van 
een groot aantal atleten schuil en juist hun gedragingen zouden een licht kunnen werpen op 
de onderlinge verstandhoudingen. 

Het weinige materiaal dat direct in de richting van een hard en egoïstisch 
topsportklimaat wijst, is vooral anekdotisch van aard. Pausanias vertelt bijvoorbeeld hoe er 
bij de Olympische spelen van 93 n. Chr. een vechtpartij uitbrak tussen twee boksers uit 
Alexandrië, Apollonios en Herakleides.

153
 De eerstgenoemde was pas na het sluiten van de 

inschrijftermijn in Olympia aangekomen, maar voerde het ogenschijnlijk geldige excuus aan 
dat hij op de Egeïsche Zee was opgehouden door tegenwind.

154
 Dit was een pertinente 

leugen, want Apollonios had in werkelijkheid de voorliggende periode benut om 
verschillende prijsspelen af te gaan in Klein-Azië en was daarom te laat naar Griekenland 
afgereisd. Het was zijn stadsgenoot en tegenstrever Herakleides die de organisatie hier 
attent op maakte, niet zozeer uit respect voor het naleven van de regels als wel uit puur 
eigenbelang. Hij was namelijk reeds door de Eleërs tot Olympisch kampioen gekroond, bij 
gebrek aan directe tegenstanders.  

De verlate aankomst van een geduchte concurrent dreigde echter roet in het eten 
te gooien, maar Herakleides’ getuigenis zorgde ervoor dat Apollonios gediskwalificeerd 

                                                           
152 IG 14.1102, r. 37-38. 
153 Pausanias 5.21.12-14. 
154 IvO 56 bevat het fragmentarisch overgeleverde wedstrijdreglement van de Sebasta in Neapolis. 
Daarin valt onder meer te lezen (r. 23-24) dat laatkomers een verklaring dienden af te leggen voor hun 
niet tijdige arriveren. Legitieme redenen voor een late aankomst waren ziekte, zeerovers of schipbreuk: 
εἰὰν δέ τισ ὑςτερίηῃ τσ προκεςμίασ, ἐπαγγελλέτω τὴν αἰτίαν τσ ὑςτερήςεωσ πρὸσ τοὺσ ἀγωνοκέτασ· 
ἔςτωςαν δὲ νόςοσ ἢ λῃςταὶ ἢ ναυαγία. Gezien de isolympische status van de Sebasta zal een dergelijke 
regel ook in Olympia van kracht geweest zijn, hetgeen goed in overeenstemming is met de anekdote van 
Pausanias. 
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werd. De uitslag van het juryberaad bracht die atleet vervolgens tot een zodanige razernij 
dat hij zijn stadsgenoot te lijf ging en pas door tussenkomst van omstanders tot bedaren kon 
worden gebracht. Van een onderlinge loyaliteit op basis van een gemeenschappelijke 
vaderstad was in dit geval geenszins sprake. Het was ieder voor zich, want het winnen van 
een krans in Olympia had een grote impact op de ‘marktwaarde’ van een atleet en was 
bepalend voor het verdere verloop van een carrière. Olympische kampioenen genoten een 
status aparte en konden onder meer hoge startgelden bedingen. Vanuit die context bezien 
laat de woede-uitbarsting van Herakleides zich goed verklaren. 
 
Onderlinge wrevel  
Afgunstige gevoelens zullen vooral zijn ontstaan wanneer er een atleet ten tonele verscheen 
die met kop en schouders boven de rest uitstak en met ogenschijnlijk gemak alle belangrijke 
wedstrijden op zijn naam wist te schrijven.

155
 Dit had grote gevolgen voor de sportieve 

aspiraties van andere atleten, want tweede of derde plaatsen bestonden niet in de Griekse 
atletiek. Zij konden alleen nog uitblinken in de wedstrijden die zo’n topatleet aan zich voorbij 
liet gaan. Het ultieme voorbeeld in deze is Milon van Kroton, die gedurende zes of zeven 
Olympiaden (540-520/516 v. Chr.) telkenmale het worstelen won in Olympia en gedurende 
die periode ook de overige festivals uit de periodos domineerde.

156
 Leonidas van Rhodos 

heerste gedurende twaalf jaar (164-152 v. Chr.) op de drie korte Olympische loopnummers 
en zal dit elders evenzeer gedaan hebben.

157
 

Ook uit de keizertijd zijn atleten bekend die meerdere jaren achtereen een 
bepaalde discipline naar hun hand wisten te zetten. De hardloper Titus Flavius Hermogenes, 
bijgenaamd ‘het Paard’, was bijvoorbeeld in de jaren 81-89 n. Chr. de onbetwiste kampioen 
op de stadionloop, de diaulos en de hoplitodromos.

158
 Alleen in het jaar 85 n. Chr. wist 

Apollophanes uit Tarsus een speldenprik uit te delen, door de korte sprint in Olympia te 
winnen.

159
 Niet veel later won de langeafstandsloper Titus Flavius Ari*…+ gedurende ten 

minste zeven jaar de dolichos bij alle voornaamste festivals van zijn tijd.
160

 Op dezelfde 
discipline was een loper uit Bithynië, bijgenaamd ‘de Oude Vrouw’, in de periode 213-221 n. 
Chr. drievoudig periodoneikes.

161
 Andere hardlopers zullen tijdens de hegemonie van 

bovenstaande atleten tevergeefs getracht hebben hen van de troon te stoten. Datzelfde gold 
voor de opponenten van de worstelaar Tiberius Claudius Patrobius, tussen 49 en 57 n. Chr. 
drie maal achtereen Olympisch kampioen

162
, en Marcus Aurelius Demostratos Damas, die in 

de jaren rond 170 n. Chr. oppermachtig was in het pankration.
163

 

                                                           
155 In het moderne herentennis is dat geen onbekende ontwikkeling. Daar worden de titels bij de meest 
prominente toernooien al enige jaren verdeeld tussen de Zwitser Roger Federer en de Spanjaard Rafael 
Nadal. 
156 Golden (2004) 103. De eerder gememoreerde worstelaar Alexander Karelin (zie hoofdstuk drie), in 
vele opzichten een moderne Milon, gaf zijn tegenstanders gedurende dertien jaar geen enkele kans op 
succes bij de Olympische spelen en de Europese en wereldkampioenschappen. 
157 Ibid. 96. 
158 Zie prosopographia no. 157. 
159 Eusebius, ad Olympiade 216. Dit is het enige wapenfeit dat van Apollophanes is overgeleverd. Hij 
moet in zijn verdere loopbaan onmiskenbaar hinder hebben ondervonden van Hermogenes’ dominantie 
op de sprintafstand. 
160 SER 66a, r. 3-6: νικάςαντα ἀνδρῶν δόλιχον τὰν περίοδ̣ον ἐν τᾷ περιόδῳ δὶσ κατὰ τὸ ἑξᾶσ πρᾶτ̣ον 
πάντων ἀνήςςατον εὐνοίασ ἕνεκα ἕνεκεν (‘hij won bij de dolichos in de mannencategorie tweemaal 
achterelkaar de periodos in de periodos zonder overwonnen te worden’). 
161 Zie prosopographia no. 1. 
162 Zie voor deze atleet prosopographia no. 146. 
163 Strasser (2003). 
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De eerder gememoreerde Marcus Aurelius Asklepiades behoorde evenzeer tot dit rijtje van 
illustere atleten.

164
 Hij bleef tussen 181 en 186 n. Chr. ongeslagen (ἄλειπτοσ) in het 

pankration, ongetwijfeld tot grote frustratie van zijn tegenstrevers. In dat kader bezien is het 
niet zo verwonderlijk dat er zich op den duur ‘gevaren en jaloezieën’ rondom hem 
verzamelden. Ik acht het zeer wel mogelijk dat zijn vroege pensionering verband hield met 
fysieke bedreigingen die hem ten deel vielen en die uitgingen van ontevreden 
tegenstanders. Zij zagen hun sportieve ambities immers voortdurend gedwarsboomd door 
Asklepiades. Zodra hij zich voor een festival registreerde, wisten andere atleten dat ze 
weinig kans maakten op de overwinning. Mogelijkerwijs wilden zij daar voor eens en altijd 
een einde aan maken door hem te intimideren of bewust te blesseren. 

In dit verband kan ook gewezen worden op het bestaan van zogenaamde 
defixiones, opgerolde loden plaatjes waarin iemand de goden en demonen van de 
onderwereld aanriep om een ander kwaad te doen. Een dergelijke toevlucht tot magisch-
religieuze krachten was populair in de keizertijd en er zijn dan ook meer dan duizend van 
zulke vervloekingstabletten overgeleverd, in heiligdommen, waterbronnen en op 
begraafplaatsen. Ook in de wereld van sport en volksvermaak werden ze veelvuldig gebruikt, 
getuige de vele voorbeelden (vooral uit noord-Afrika) waarin opgeroepen wordt om 
wagenmenners en venatores in het verderf te storten. Op de Atheense agora zijn een aantal 
defixiones gevonden die gericht waren aan atleten. Ze stammen uit de eerste helft van de 
derde eeuw n. Chr. en noemen vier van hen bij naam. Klaarblijkelijk werden zij aan de 
vooravond van hun deelname aan een festival in Athene door hun tegenstanders vervloekt, 
in de hoop dat zij door fysiek ongemak een nederlaag zouden lijden. De opponenten 
Sekoundos en Hergoumenos stelden zich op die manier bijvoorbeeld teweer tegen de 
worstelaar Eutychianos en diens trainer Aithales. Anderen riepen bovennatuurlijke krachten 
in om de worstelaars Attalos en Petres, een Macedoniër, en de hardloper Alkidamos van 
succes af te houden.

165
 

Een atleet die lange tijd in de schaduw van een groot kampioen had gestaan, keek 
reikhalzend uit naar het moment waarop zijn opponent, al dan niet vrijwillig, genoodzaakt 
was een stap terug te doen en hij de kans kreeg de macht te grijpen. In sommige gevallen 
moet dat tot iemands definitieve doorbraak hebben geleid, maar het zal ook zijn 
voorgekomen dat de komst van een nieuwe ster aan het firmament een atleet andermaal 
naar de achtergrond verwees. Menige atletiekloopbaan zal daardoor voortijdig zijn 
afgebroken of een andere wending genomen hebben. De pankratiast Titus Aelius Aurelius 
Menandros streed bijvoorbeeld enige jaren met succes op het hoogste niveau en won 
enkele festivals uit de periodos, maar richtte zijn aandacht vervolgens de rest van zijn 
carrière op minder prestigieuze wedstrijdcircuits in Klein-Azië en Syrië. Waarschijnlijk kon hij 
op een zeker moment niet meer met de absolute top meekomen (door een blessure of 
toegenomen concurrentie) en koos hij er bewust voor om op een lager niveau actief te 
worden.

166
  

De redenaar Dio Chrysostomos beschrijft in één van zijn redevoeringen de 
psychologische impact die een sportieve machtsovername kon hebben op een atleet. Hij 
verhaalt hoe hij in het jaar 74 n. Chr. Neapolis bezocht en daar de training bijwoonde van 
een zekere Iatrokles, een bokser die het jarenlang had moeten afleggen tegen zijn 

                                                           
164 Zie noot 152. 
165 Jordan (1985) no. 1-6. Zie ook prosopographia no. 51. Hoewel er buiten Athene tot op heden slechts 
twee andere vervloekingstabletten (in Korinthe en Isthmia) jegens atleten bekend zijn, geeft dit 
spaarzame materiaal toch een aanknopingspunt voor het bestaan en gebruik van bijgeloof binnen de 
Griekse atletiek. Voor defixiones in het algemeen, zie Audollent (1904), Preisendanz (1972) 1-24, Gager 
& Cooper (1999). 
166 Zie prosopographia no. 151. 
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superieure tegenstander Melankomas. Bij hun laatste confrontatie in Campanië had de 
eerstgenoemde de strijd direct opgegeven, omdat hij – moedeloos geworden door talloze 
eerdere nederlagen – meende geen enkele kans te hebben om van hem te winnen.

167
 Het 

gebrek aan aansprekende zeges wierp een grote smet op zijn carrière en moet hem ernstig 
hebben doen twijfelen aan de voortzetting ervan. 

Tijdens het bezoek van Chrysostomos aan Neapolis was de situatie echter 
compleet veranderd. Melankomas was enige dagen daarvoor onverwachts gestorven, 
waardoor Iatrokles ineens als topfavoriet voor het winnen van de Sebasta door het leven 
ging. Hij bevond zich plotseling in het middelpunt van de publieke belangstelling. Waar hij 
zich voorheen in betrekkelijke anonimiteit op wedstrijden had kunnen voorbereiden, trok 
zijn training nu verreweg de meeste belangstellenden.

168
 Chrysostomos liet zich door een 

omstander vertellen dat de plotselinge omkering van de verhoudingen tot een duidelijke 
gedragsverandering had geleid bij de tot dan toe zo geplaagde bokser. Iatrokles straalde aan 
de vooravond van de spelen een grenzeloos zelfvertrouwen uit nu zijn eeuwige rivaal het 
leven gelaten had. Dio’s gesprekspartner spreekt dan ook hardop het vermoeden uit dat de 
atleet een gevoel van vreugde niet heeft kunnen onderdrukken bij het horen van de 
onheilstijding over zijn voormalige opponent. ‘Een logische reactie’, zo voegt hij eraan toe, 
‘want hij weet dat niet alleen die krans, maar alle andere nu aan hem zullen toevallen’.

169
 

 
Tweestrijd 
Hoewel de hegemonie van één enkele atleet soms grote vormen aan kon nemen, zal het 
vaker zijn voorgekomen dat meerdere atleten elkaar de dominantie op een bepaald 
onderdeel betwistten. Incidenteel kunnen voorbeelden van deze onderlinge strijd in het 
bronnenmateriaal worden waargenomen. Een ere-inscriptie uit Anazarbos laat zien dat 
atleten soms bijzonder aan elkaar gewaagd waren. Het betreffende document vormt een 
eerbetoon aan de sprinter en vijfkamper Demetrios uit Salamis (Cyprus).

170
 Hij won rond het 

midden van de derde eeuw n. Chr. diverse prestigieuze festivals, waaronder de Pythische 
spelen en de Panathenaia. Bij de Koina Asias in een onbekende stad kreeg hij te maken met 
een gelijkwaardige tegenstander, de Egyptenaar Optatos.

171
 Tezamen waren zij als enige 

deelnemers overgebleven op het moment dat het vierde onderdeel van de pentatlon, de 
stadionloop, op het programma stond. Demetrios had al twee disciplines gewonnen en kon 
met een zege op de sprintafstand de eindoverwinning grijpen. Optatos bleek echter een 
geduchte concurrent te zijn, zodat de twee kemphanen tot vier keer toe gelijktijdig over de 
streep kwamen en de race telkens opnieuw moest worden gelopen.

172
 Pas bij de vijfde 

poging (πέμπτῳ ἀπλῷ) lukte het Demetrios om zijn rivaal te verslaan en zich tot winnaar te 

                                                           
167 Dio Chrysostomos, Oratio 28.4: Οὗτοσ μζντοι ᾽Ιατροκλσ ὁ τοῦ Μελαγκόμα ἀνταγωνιςτὴσ καὶ μόνοσ 
ἐκείνῳ οὐκ ἀξιῶν παραχωρεῖν, τὸ γοῦν ἐφ᾽ ἑαυτῷ. οὐδὲν μζντοι πλζον ἐποίει · ἡττᾶτο γὰρ ἀεί, ἐνίοτε δι᾽ 
ὅλθσ τσ ἡμζρασ ἀγωνιςάμενοσ· ἤδθ μζντοι ἀπειρικει, ὥςτε τὸν τελευταῖον τοῦτον ἀγῶνα τὸν ἐν τῆ 
Νεαπόλει οὐδζνα ταχφτερον τοφτου ἐνίκθςεν. 
168 Ibid., ἀλλὰ νῦν ὁρᾶτε ὅςον φρονεῖ καὶ ἐν ὅςῳ πλικει γυμνάηεται. 
169 Ibid., καὶ εἰκὸσ μζντοι· οὐ γὰρ μόνον τοῦτον τὸν ςτζφανον, ἀλλὰ καὶ τοὺσ ἄλλουσ ἅπαντασ ἐπίςταται 
αὑτοῦ ὄντασ. 
170 I.Anazarbos 25. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 45. 
171 Volgens Robert (1969) 185, noot 1 is deze atleet dezelfde als de Optatos die door Philostratos 
(Gymnastikos 24) genoemd wordt als tweevoudig winnaar van de wapenwedloop in Plataiai. Zie ook 
prosopographia no. 111. 
172 Op het eerste gezicht lijkt het onwaarschijnlijk dat er bij vier afzonderlijke gelegenheden geen 
winnaar kon worden aangewezen. Een blik op de soms minieme onderlinge verschillen op de moderne 
sprintafstanden maakt echter duidelijk dat het voor de jury in Elis bijzonder lastig moet zijn geweest om 
met het blote oog en in een fractie van een seconde vast te stellen welke atleet als eerste de finishlijn 
was gepasseerd. Een herstart zou bij onduidelijkheid over de winnaar de enige optie geweest zijn.  
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kronen. Klaarblijkelijk sprak dit duel tussen beide kemphanen zo tot de verbeelding dat het 
een speciale vermelding kreeg in de bovengenoemde ere-inscriptie, waardoor Optatos ook 
indirect lof kreeg toegezwaaid.

173
 

De keizertijd moet veel meer van dit soort aansprekende tweegevechten hebben 
gekend, maar hun bestaan kan slechts in een enkel geval op basis van concreet 
bewijsmateriaal worden vermoed. Zo bestaat er waarschijnlijk enige chronologische overlap 
tussen de carrières van de succesvolle hardlopers Titus Aelius Aurelius Heras (no. 149) en 
Mnasiboulos (no. 107), wat aannemelijk maakt dat zij bij een of meerdere gelegenheden 
tegen elkaar moeten zijn uitgekomen. Beiden behoorden tot de absolute top en konden 
bogen op overwinningen in dezelfde grote festivals. Heras was in zijn jonge jaren succesvol 
op de stadionloop, maar specialiseerde zich in de loop van zijn carrière ook op de diaulos, 
dolichos en hoplitodromos. In 157 n. Chr. bereikte hij zijn sportieve hoogtepunt toen hij 
zowel de korte sprint als de langeafstandsloop in Olympia wist te winnen.

174
 Opvallend 

genoeg voor een atleet met zijn status waren de Olympische spelen het enige festival uit de 
periodos waarin hij zegevierde. Overwinningen in de Pythische, Isthmische en Nemeïsche 
spelen ontbreken namelijk op zijn erelijst. Het lijkt er dan ook sterk op dat hij zijn ambitie om 
περιοδονείκθσ te worden op enig moment heeft moeten laten varen. 

Dit zou goed verband kunnen houden met de entree van Mnasiboulos op het 
wedstrijdtoneel. Deze atleet uit Elateia (Phokis) won vier jaar na Heras de stadionloop en de 
hoplitodromos bij de Olympische spelen.

175
 Als tweevoudig periodoneikes moet hij in de 

voorliggende jaren de nodige vooraanstaande heilige kransspelen op zijn naam hebben 
geschreven. Zijn zeges in Delphi, Korinthe en Argos kunnen best eens ten koste zijn gegaan 
van de sportieve aspiraties (winst in de periodos) van Heras. Mogelijkerwijs kwam diens 
specialisatie op de langere loopnummers ook voort uit het feit dat hij na verloop van tijd op 
de korte sprint pure snelheid tekort begon te komen en daardoor overvleugeld werd door 
jongere atleten, waaronder Mnasiboulos. Op de overige loopafstanden kon dit gebrek 
gecompenseerd worden door ervaring en tactisch inzicht. 

Een andere tweestrijd speelde zich mogelijk twee decennia later af bij het 
worstelen. Marcus Aurelius Hermagoras, een atleet uit Magnesia ad Sipylum en zoon van de 
Olympische worstelkampioen van het jaar 137 n. Chr., won tijdens een carrière van zeven 
jaar maar liefst 156 spelen. Hij slaagde er evenwel niet in om zijn erelijst de ultieme 
bekroning te geven door periodoneikes te worden, want hij ontbeerde een overwinning in de 
Olympische en Pythische spelen. Zijn enige wapenfeit in dat topsegment was een ‘onbeslist’ 
in de finale van de Olympische spelen, vermoedelijk in het jaar 177 n. Chr.

176
 Hoewel de 

naam van zijn opponent in de eindstrijd niet wordt vermeld, is het mogelijk dat hij bij die 

                                                           
173 I.Anazarbos 25, r. 12-14: κοινὸν Ἀςίασ νεικήςασ πέμπτῳ ἀπλῷ πτᾶτον, ποιήςασ αὐτῷ τετράκισ 
ςύνδρομον. Over deze passage is veel discussie geweest, onder andere bij Moretti (1953) 255-256, Bean 
(1956), Harris (1962) en Matthews (1994). Ik volg de interpretatie van Bean. Mogelijkerwijs was Optatos 
ook de tegenstander van Demetrios in vier andere festivals waarin deze een ‘onbeslist’ behaalde. SEG 
31.904 (= Jones 1981) bevat een epigram voor de pankratiast Aurelius Achilleus (no. 30) waarin vermeld 
wordt hoe deze bij de Olympia in Ephese zowel de titel bij de knapen als de mannen behaalde door in de 
finale respectievelijk een zekere Arion en een zekere Varianus te verslaan. 
174 Eusebius, ad Olympiade 234, SEG 37.712. 
175 Pausanias 10.34.5. 
176 Zie voor deze atleet prosopographia no. 92. Het jaar 177 n. Chr. wordt niet in de inscriptie genoemd, 
maar komt uit de koker van Golden (2004) 23. Hermagoras behaalde overigens in maar liefst 19 overige 
spelen een ‘onbeslist’, een raadselachtig hoog aantal waar hij klaarblijkelijk een zekere mate van status 
aan ontleende. Sommige andere atleten keken juist neer op collega’s die dergelijke ‘prestaties’ in hun 
overwinningscatalogi meenden te moeten memoreren. Zo sneerde de succesvolle pankratiast Publius 
Aelius Aristomachos (no. 122) dat hij nooit op een ‘onbeslist’ had aangestuurd (μιτε ἱεράν ποτε 
ποιιςασ). Cf. Marcus Aurelius Asklepiades (no. 83): μιτε ςυςτεφανωκείσ. 
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gelegenheid tegenover een naamloze vechtsporter stond wiens ere-inscriptie in het theater 
van Ephese is teruggevonden.

177
 Dit document stamt uit circa 180 n. Chr. en vermeldt 

eveneens een ‘onbeslist’ in Olympia. Het is verleidelijk om in beide verwijzingen één en 
dezelfde finale te zien, op basis van het feit dat zo’n onbesliste eindstrijd in Olympia niet 
veelvuldig voorkwam. In tegenstelling tot Hermagoras wist deze atleet bij een tweede 
gelegenheid vier jaar later overigens wel te zegevieren bij de Olympische spelen. 
 
Een duel met eeuwigheidswaarde 
Een gelukkig toeval heeft ervoor gezorgd dat er van één specifieke concurrentiestrijd tussen 
twee atleten in ruime mate bewijs is overgeleverd. De overlevering heeft er in dit geval voor 
gezorgd dat materiële, literaire en epigrafische bronnen in gelijke mate voorhanden zijn. Het 
materiaal laat zien hoezeer een atletische tweestrijd in de keizertijd tot de verbeelding van 
het grote publiek sprak en welk een populariteit antieke topatleten doorgaans genoten. 

In Ostia, naast de voormalige Porta Marina, werd in de laat-Severische tijd (210-
235 n. Chr.) een winkelcomplex omgevormd tot een bar. Deze ‘Caupona di Alexander e Helix’ 
was voorzien van een mozaïekvloer en ontleent zijn moderne naam aan de twee naakte 
figuren die erop staan afgebeeld (zie afb. 4.4). Ze staan met opgeheven armen en gebalde 
vuisten klaar om het gevecht met elkaar aan te gaan. Het gaat hier onmiskenbaar om 
pankratiasten, aangezien ze geen van beiden de voor boksers kenmerkende caestus 
(handbedekking) dragen.

178
 Tussen hen in bevindt zich een palmtak en ter rechterzijde staat 

een stuk metalen vaatwerk opgesteld, vermoedelijk de prijs waarom gestreden werd. Hun 
beider namen worden boven de afbeelding weergegeven.

179
  

Christopher Jones heeft iets meer dan tien jaar geleden een geslaagde poging 
gedaan om de identiteit van beide atleten te achterhalen.

180
 Ze konden door hem worden 

geïdentificeerd als respectievelijk Gaius Perelius Aurelius Alexander (links) en Aurelius Helix 
(rechts), twee Olympische kampioenen die ruimschoots hun sporen in het bronnenmateriaal 
hebben nagelaten. Alexander, die al in de inleiding ter sprake is gekomen, was afkomstig uit 
Thyateira in Lydië, waar hij aan het begin van zijn loopbaan enkele overwinningen behaalde 
in lokale festivals. Vervolgens maakte hij met succes de overstap naar de grote 
‘internationale’ wedstrijden en kroonde zichzelf uiteindelijk tot periodoneikes. Vanwege zijn 
prestaties en aanzien als topatleet werd hij door zijn vaderstad als gezant naar keizer 
Heliogabalus gestuurd, om hem ertoe te bewegen de plaatselijke Augusteia de status van 
een heilig kransfestival te verlenen. Alexander slaagde in die opzet en werd daarvoor door 
zijn stadsgenoten geëerd. In de nadagen van zijn carrière werd hij door de atletenvereniging 
benoemd tot hogepriester voor het leven en xystarch, twee van de drie topfuncties op het 
hoofdkwartier in Rome. Later werd hij door de keizer hoogstpersoonlijk aangesteld als 
directeur van de keizerlijke baden, hetgeen andermaal aantoont dat dergelijke atleten zich 
in kringen rondom het hof bewogen en toegang hadden tot de imperator.

181
 

 
 
 

                                                           
177 I.Eph. 1615 en prosopographia no. 5. 
178 Zie hiervoor Lee (1997). 
179 Becatti (1961) 205-207, no. 391 
180 Jones (1998). 
181 TAM 5.1017-1020, 1181. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 57. 
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Zijn tegenstrever Aurelius Helix is eveneens uitvoerig geattesteerd in de literaire bronnen. 
Diverse auteurs spreken vol bewondering over het trainingsregime van deze atleet uit 
Fenicië en vermelden dat hij tijdens de Olympische spelen van 213 en 217 n. Chr. het 
pankration bij de mannen wist te winnen. Als tevens begenadigd worstelaar wenste hij in dat 
laatstgenoemde jaar een dubbelslag te maken en daarmee ‘de achtste na Herakles’ te 
worden die erin slaagde op dezelfde dag in beide onderdelen te zegevieren. Zijn 
recordpoging werd – om onduidelijke redenen – echter gedwarsboomd door de Eleërs, die 
de worstelwedstrijden van het programma schrapten. Hij haalde zijn gram door in 218 n. 
Chr. bij de Kapitolijnse spelen als eerste deelnemer ooit beide vechtnummers op zijn naam 
te schrijven.

182
  

Dit was niet zijn enige wapenfeit in Rome. Cassius Dio vertelt ‘dat Sardanapalus 
[i.e. Heliogabalus] talrijke spelen en spektakels organiseerde, waarin Aurelius Helix, de atleet, 
succes had’.

183
 Er is lange tijd gedacht dat deze passage onder meer een verwijzing bevatte 

naar de Antoninia Pythia, een Grieks festival in Rome dat lange tijd ten onrechte aan 
Heliogabalus werd toegeschreven.

184
 Jean-Yves Strasser heeft echter aangetoond dat uit de 

woordkeuze van zowel Dio als Herodianus moet worden opgemaakt dat het hier om 

                                                           
182 Cassius Dio 80.10.2, Philostratos, Gymnastikos 46, Heroïkos 16.23-17.5. 
183 ὁ δὲ αρδανάπαλλοσ καὶ ἀγῶνασ ἐποίει καὶ κζασ ςυχνάσ Αὐριλιοσ Αἴλιξ ὁ ἀκλθτὴσ εὐδοκίμθςεν. Cf. 
Herodianus 5.5.8: πανθγφρεισ τε παντοδαπὰσ ςυνεκρότει, ἱπποδρόμουσ τε καταςκευάςασ καὶ κζατρα, 
διὰ τε ἡνιοχείασ καὶ πάντων κεαμάτων τε καὶ ἀκροαμάτων πλείςτων εὐωχοφμενον τὸν δμον καὶ 
παννυχίηοντα εὐφραίειν ᾤετο.  
184 E.g. Robert (1970) 25. Overigens kan Aurelius Helix dit festival wel degelijk gewonnen hebben. 

Afb. 4.4 – De pankratiasten Alexander en Helix op een mozaïekvloer van een bar in Ostia 
Antica. Foto: auteur 
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traditionele Romeinse ludi en specatacula gaat.
185

 Hij ziet zijn theorie bevestigd doordat 
Helix’ geslaagde optreden wordt omschreven middels εὐδοκιμζω, een term die nooit voor 
een overwinning in een Griekse sportwedstrijd wordt gebruikt. Diens successen moeten 
derhalve behaald zijn tijdens gelegenheden waarbij ‘le public est venu en masse et a 
applaudi une exhibition, un concert, un récital, une conférence’.

186
 Strasser wijst mijns inziens 

terecht op de grote populariteit die vechtsporten sinds de archaïsche tijd in Rome 
genoten

187
 en veronderstelt dat Heliogabalus de stadsbevolking meerdere malen trakteerde 

op athletarum spectacula, eenmalige (demonstratie)wedstrijden die onderdeel waren van 
het Romeinse volksvermaak en waarin de beste boksers, worstelaars en pankratiasten (maar 
ook hardlopers en vijfkampers) het tegen elkaar opnamen.

188
 

Juist dit soort gevechten moet een grote bijdrage hebben geleverd aan de 
bekendheid van topatleten in Rome. Onder normale omstandigheden verkeerden zij in de 
derde eeuw n. Chr. slechts eenmaal per Olympiade in de meest westelijke regio van de 
Griekse atletiek, om er in een tijdsbestek van enkele maanden deel te nemen aan de 
Kapitolia, de Antoninia Pythia, de Eusebeia en de Sebasta. Daarna verlegden zij hun 
werkterrein weer voor langere tijd naar Griekenland, Klein-Azië en de Levant. In verhouding 
met gladiatoren en wagenmenners, die ieder jaar met grote regelmaat hun opwachting 
maakten in de amfitheaters en circussen van de stad, waren zij voor het Romeinse publiek 
relatief weinig in levenden lijve te bewonderen. Door Griekse atleten frequenter buiten de 
officiële wedstrijdcontext te laten optreden moet hun zichtbaarheid onder de 
stadsbevolking zijn vergroot. Naar alle waarschijnlijkheid maakte Heliogabalus hierbij bewust 
gebruik van de Romeinse voorliefde voor vechtsporters en liet hij – naar analogie met de 
gebruiken van de arena – de grootste kampioenen tegen elkaar in het strijdperk treden, als 
ware zij gladiatoren. Alexander en Helix waren daarbij als erkende periodoneikai voor de 
hand liggende kandidaten. Het feit dat zij elkaars grootste rivalen waren, moet een extra 
dimensie aan hun optreden gegeven hebben. 

Mogelijk vonden dit soort duels een aantal maal achter elkaar plaats in de 
maanden voorafgaand aan de grote festivals van Italië. Uit het hoofdstuk over de 
geografische mobiliteit van de atleten is gebleken dat zij het post-Olympische jaar openden 
met een festival in Tarentum (januari), waarna ze drie maanden de tijd hadden om zich voor 
te bereiden op de Kapitolijnse spelen (mei). Een langdurig verblijf in Rome bood hun naast 
uitgebreide trainingsfaciliteiten (zoals het stadion van Domitianus en de keizerlijke thermen) 
ook de mogelijkheid om voor een groot publiek hun kunnen te laten zien en het nodige 
prijzengeld op te strijken. Het ligt voor de hand om in het mozaïek uit de bar in Ostia een 
herinnering aan een dergelijk gevecht te zien, aangezien de afgebeelde scène – in 
tegenstelling tot een ander voorbeeld (zie onder) – geen specifieke verwijzingen naar een 
Grieks festival bevat.

189
 Tegelijkertijd wordt duidelijk hoezeer ook atleten in de Severische 

                                                           
185 Strasser (2004) 196-198. De gebezigde termen (ἀγῶνασ ποιεῖν, κζαι, κεάματα, ἀκροάματα) hebben in 
zijn optiek geen relatie met de agonistiek, maar zijn de Griekse equivalenten van ludi facere, 
spectacula/ludi en de diverse bijnummers van Romeinse spelen. 
186 Ibid. 200. 
187 Zie Decker & Thuillier (2004) 234-241. 
188 Heliogabalus zou hiermee een traditie voorzetten die in de late republiek – in het kielzog van de 
veroveringsoorlogen in het Griekse oosten – was ontstaan en waarbij elementen uit de Griekse 
sportcultuur in het Romeinse volksvermaak werden geïntegreerd. Zo liet Pompeius in 55 v. Chr. tijdens 
de inauguratie van zijn theater in diverse spelen Griekse atleten optreden en was Augustus verzot op de 
door hemzelf georganiseerde gevechten tussen boksers van diverse pluimage. Zie voor de ontwikkeling 
van dit type volksvermaak in Rome Gouw (2007) 71-107. 
189 In Ostia is tot op heden geen enkele agon geattesteerd. Vermoedelijk was de stad in dat opzicht 
afhankelijk van Rome, zoals door Caldelli (1998) 247 is betoogd. 
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periode in Rome en omgeving een sterrenstatus genoten. Net als gladiatoren en 
wagenmenners figureren zij in de derde eeuw n.Chr rijkelijk op mozaïekvloeren, hetgeen een 
duidelijke indicatie vormt voor het feit dat de Griekse atletiek in dit tijdvak definitief tot het 
Romeinse volksvermaak was gaan behoren.

190
 

 
Herinnering aan topatleten 
De periode tussen 150 en 250 n. Chr. was een absolute bloeiperiode voor de Griekse 
atletiek. Onder de Severische keizers bereikte het aantal festivals dat jaarlijks werd 
georganiseerd een hoogtepunt. Steden en weldoeners gaven grote bedragen uit aan 
agonistische infrastructuur en prijzengelden. Vanuit Rome werden de belangen van de 
atleten behartigd door de beroepsvereniging, die onder Antoninus Pius een nieuw 
hoofdkwartier had betrokken nabij de Thermen van Trajanus. De populariteit van atleten 
lijkt in deze periode geen grenzen te hebben gekend, getuige de uiteenlopende contexten 
waarbinnen ze in het bronnenmateriaal opduiken. Op basis van de literaire, epigrafische en 
archeologische bronnen is het mogelijk om het leven van atleten uit deze tijd in detail te 
schetsen. Opmerkelijk is vooral het grote aantal mozaïeken waarop verscheidene topatleten 
worden afgebeeld.

191
 

Recentelijk werd bijvoorbeeld bij opgravingen in Colonia Julia Nobilis, oftewel 
Romeins Knossos, een villa uit de periode 190-220 n. Chr. blootgelegd die over eigen 
badfaciliteiten beschikte. In één van de kamers werd een zwaar beschadigd mozaïek 
aangetroffen, waarop met enige moeite de bovenlijven een tweetal mannenfiguren kunnen 
worden ontwaard (zie afb. 4.5). Bovenaan was een inscriptie aangebracht, waarvan alleen 
het laatste gedeelte is overgeleverd: *…+κλοσ ατορνίλοσ.

192
 Zeer waarschijnlijk bevat de 

tekst de namen van wat naar alle waarschijnlijkheid twee atleten zijn geweest. Uit de lijst 
met Olympische overwinnaars van Eusebius/Africanus is een zekere Satorninos bekend. Hij 
won de stadionloop in het jaar 209 n. 
Chr. en was afkomstig uit het 
Kretenzische Gortyn, de hoofdstad van 
de toenmalige provincie Creta et 
Cyrenaica.

193
 Er bestaat, ondanks de 

lichte naamsverschillen, een 
mogelijkheid dat deze Olympische 
kampioen dezelfde persoon is als de 
atleet die op het vloermozaïek wordt 
weergegeven, maar erg waarschijnlijk 
lijkt dit niet. Het weinige dat van de 
afgebeelde figuren resteert, suggereert 
dat het om boksers gaat en niet om 
sprinters. Hoe het ook zij, op dit 
mozaïek werd een contemporaine 

                                                           
190 Newby (2002) heeft dit concept (‘athletics as a spectacle’) in een artikel uitgewerkt en geeft 
meerdere voorbeelden. 
191 De beroemdste voorbeelden hiervan stammen uit de Thermen van Caracalla in Rome, maar van deze 
talrijke mozaïeken met atleten, trainers en officials is niet duidelijk of ze contemporain zijn met de bouw 
van het badcomplex of van een latere datum (vierde eeuw n. Chr.) stammen. Daarom laat ik ze hier 
buiten beschouwing. Zie hiervoor Insalaco (1989), Werner (1998) en Newby (2005) 62-63. Overigens is 
150-250 n. Chr. ook de periode waarin agonistische motieven op grote schaal hun stempel drukken op 
de muntslag. Zie hiervoor Harl (1987) 63-70 en Leschhorn (1998). 
192 I.Cret. IV.28, Sweetman (2003) no. 12. 
193 Eusebius, ad Olympiade 247: ατορνίλοσ Κρὴσ Γορτφνιοσ ςτάδιον. 

Afb. 4.5 – Fragmentarisch overgeleverd mozaïek 
met daarop de naam van de atleet Satornilos 
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atleet afgebeeld die een grote populariteit moet hebben genoten op Kreta en wellicht ver 
daarbuiten.  

In 1998 werd net buiten Pozzuoli, iets ten westen van Napels, een opmerkelijke 
vondst gedaan. Bij opgravingen van een villacomplex ten noordoosten van de antieke stad 
Puteoli werd een bijzonder goed geconserveerd vloermozaïek uit de derde eeuw n. Chr. 
aangetroffen, waarop twee paar atleten staan afgebeeld (zie afb. 4.6).

194
 Het mozaïek is 

uitgevoerd in zwart-wit en bevat naast de vier figuren ook een zogenaamde ‘prijstafel-
scène’, waarin zich overduidelijk een palmtak, prijzengeld en een voor de loting bestemde 
urn laten herkennen.

195
 De hoofdrolspelers moeten worden geïdentificeerd als 

pankratiasten, aangezien ze geen van allen met de eerder gememoreerde caestus getooid 
zijn. Bovendien worden ze met gebalde vuisten afgebeeld, een pose die karakteristiek is voor 
beoefenaars van het pankration. 

 

 
Twee van de figuren dragen herkenbare namen. De meest linkse luistert naar de naam 
‘(H)Elix’, terwijl de pankratiast uiterst rechts als ‘Alexander’ is aangeduid. Gezien de sterke 
overeenkomsten met het eerder behandelde mozaïek uit Ostia, zowel qua iconografie als 
wat betreft de datering, is er alle reden om de beide atleten gelijk te stellen aan de eerder 
genoemde Aurelius Helix en Gaius Perelius Aurelius Alexander. Dit keer vechten zij echter 
geen onderling duel uit, maar strijden elk tegen een andere opponent. Alexander neemt het 
op tegen een zekere ‘Magira’, een naam die de keizerlijke favoriet Aurelius Zotikos in het 
geheugen roept. Deze pankratiast uit Smyrna was een tijdgenoot van beide Olympische 
kampioenen en werd volgens Cassius Dio ‘ὁ Μάγειροσ’ (‘de Kok’) genoemd, naar het beroep 
van zijn vader. Naar verluidt bekleedde hij enige tijd de functie van cubicularius aan het hof. 

                                                           
194 Gialanella (2001) 599-608. Het mozaïek meet 6,90 bij 3,80 meter en bevindt zich momenteel in het 
Museo Archeologico dei Campi Flegrei, gevestigd in het Castello di Baia nabij Napels. 
195 Voor de iconografie van dit soort scènes, zie Rumscheid (2000) en Specht (2000). Voor een 
beschrijving van de procedure rondom de loting, zie Golden (2004) 97, Lucianus, Hermotimos 40. 

Afb. 4.6 – Het atletenmozaïek uit Puteoli, verwijzend naar de pankratiasten Aurelius Helix, 
Aurelius Zotikos en Gaius Perelius Aurelius Alexander, Museo Archeologico dei Campi 
Flegrei - Baia 
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Van Zotikos werd daarnaast beweerd dat hij een kortstondige liefdesaffaire zou hebben 
beleefd met Heliogabalus en zelfs met de keizer zou zijn ‘getrouwd’.

196
 In dat kader heeft 

Jean-Yves Strasser er op gewezen dat ‘Magira’, de vrouwelijke vorm van magirus, een 
bewuste verwijzing moet zijn geweest naar de homoseksuele relatie tussen beiden.

197
 

Het is niet bekend wie de tegenstrever van Aurelius Helix is geweest. Ten gevolge 
van een antieke reparatie aan het mozaïek is zijn naam helaas verloren gegaan. 
Desalniettemin biedt het agonistische bronnenmateriaal wel de mogelijkheid tot enige 
speculatie. Gezien de status van zijn overgebleven concurrenten ligt het voor de hand te 
veronderstellen dat ook hij een talentvolle pankratiast moet zijn geweest, die in staat was 
goed partij te bieden aan de beste vechters uit zijn tijd. Een aantal contemporaine atleten 
voldoet aan een dergelijke profielschets. Één van de beste kandidaten is Lucius Silicius 
Firmus Mandrogenes, een periodoneikes bij de knapen wiens Olympische overwinning 
vermoedelijk uit het jaar 213 of (waarschijnlijker) 217 n. Chr. stamt en die ten tijde van 
Heliogabalus’ heerschappij op de toppen van zijn sportieve kunnen moet zijn geweest.

198
 

Andere opties zijn de Xanthiër Marcus Aurelius Attikos Alexandros, eveneens Olympisch 
kampioen ergens in het eerste kwart van de derde eeuw n. Chr., of de Alexandrijnse 
pankratiast Aurelius Phoebammon (periodoneikes en winnaar in Olympia in het jaar 221 n. 
Chr. en daarmee de opvolger van Mandrogenes).

199
 

De vraag rijst nu in welke context de afgebeelde scènes geplaatst dienen te 
worden. Gaat het hier – net als bij het mozaïek uit Ostia – om de eerder gememoreerde 
‘demonstratiewedstrijden’, of wordt hier verwezen naar gevechten die hebben 
plaatsgevonden tijdens een officieel Grieks sportfestival? Voor die laatstgenoemde 
mogelijkheid is op het mozaïek een aanwijzing te vinden. Boven de ‘prijstafel-scène’ bevindt 
zich een zogenaamde tabula ansata, met daarop de inscriptie Iseo/Eusebia. De tweede term 
lijkt een duidelijke verwijzing te zijn naar een wedstrijd die sinds 142 n. Chr. iedere vier jaar 
in Puteoli werd gehouden, de Eusebeia. Na de dood van Hadrianus besloot zijn opvolger 
Antoninus Pius de overleden keizer te eren met een sacrum certamen iselasticum, een heilig 
kransfestival dat overwinnaars het recht gaf op een feestelijke intocht in hun vaderstad. Het 
festival werd ingepast in het Italische wedstrijdcircuit en werd direct tot de meest 
prestigieuze spelen gerekend, met als gevolg dat de beste atleten er deelnamen. 

Dit moet ook gegolden hebben voor Aurelius Helix en Perelius Alexander, die 
immers successen behaalden in de uitgebreide periodos en bijgevolg ook Puteoli moeten 
hebben aangedaan. Helix was in 218 n. Chr. de eerste atleet die bij de Kapitolijnse spelen in 
Rome zowel het worstelen als het pankration wist te winnen. In die blakende vorm moet hij 
ongetwijfeld de voornaamste kanshebber zijn geweest om diezelfde onderdelen te winnen 
bij de Eusebeia, een festival dat normaal gesproken nog geen maand later op het 

                                                           
196 Zie verderop in dit hoofdstuk. 
197 Strasser (2004) 205. Hij doet dit door Heliogabalus’ uitroep ‘concide Magire’ (SHA, Heliogabalus 
10.5), gedaan bij het betreden van het ‘bruidsbed’, te koppelen aan een sterke seksuele connotatie en 
die vervolgens te staven met parallellen. Naar de mening van Strasser, 207, ‘ … la mosaïque de 
Pouzzoles, en surnommant Zôtikos non pas Magirus mais Magira, nous met donc, à notre avis, en prise 
directe avec l’actualité sordide du règne d’ Élagabal’. 
198 I.Magn. 199. Hij heeft zijn juniorentitel in Olympia derhalve behaald bij dezelfde gelegenheid als waar 
Helix zich tot Olympisch kampioen bij de mannen kroonde. Zie voor Mandrogenes ook prosopographia 
no. 73. 
199 Alexandros: SEG 28.1247, Robert (1978) 290. Zie ook prosopographia no. 85. Deze atleet werd door 
Jones (1998) 296-297 ook overwogen als zijnde de ‘Alexander’ van het mozaïek uit Ostia, al bestaat de 
kans dat hij zijn Olympische overwinning niet in Elis, maar bij een regionale ‘spin-off’ heeft behaald. 
Voor Phoebammon, zie P.Lond. 1243 en prosopographia no. 37. 
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programma stond.
200

 Van Alexander kan alleen met zekerheid gezegd worden dat hij als 
periodoneikes zeges heeft behaald in Griekenland, maar het lijkt gezien die prominente 
status onwaarschijnlijk dat hij niet ook in Italië (en dus in Puteoli) actief is geweest. Van 
Aurelius Zotikos zijn weliswaar geen sportieve prestaties overgeleverd, maar de wijze 
waarop zijn plotselinge vertrek naar Rome wordt beschreven doet vermoeden dat ook hij als 
beroepsatleet langs de belangrijkste festivalterreinen trok.

201
 

Speciaal voor de Eusebeia werd er in Puteoli een atletiekstadion aangelegd. Het 
bevond zich in het noordwesten van de stad en was gelegen aan de via Domitiana, de 
kustweg die rond de Baai van Neapolis liep en aansloot op de via Appia. Hoewel de 
overblijfselen ervan al sinds het begin van de negentiende eeuw werden bestudeerd, kon 
pas na uitvoerig archeologisch onderzoek in de jaren 1986-1988 met zekerheid de exacte 
omvang van het complex worden vastgesteld. De afmetingen bedroegen 270 bij 70 meter en 
daarmee behoorde het stadion van Puteoli tot de grotere in zijn soort. Het is niet bekend 
hoeveel toeschouwers het kon herbergen, maar afgaande op vergelijkbare stadia in Rome, 
Athene en Aphrodisias moet de capaciteit ten minste 30.000 hebben bedragen.

202
 

Het is in grote lijnen duidelijk hoe het stadion eruit heeft gezien. Dit is te danken 
aan de bloeiende glasindustrie waarover Puteoli in de keizertijd beschikte. Gedurende de 
vierde eeuw n. Chr. werden er op grote schaal bolvormige flesjes geproduceerd waarop een 
tweedimensionale weergave van de antieke stad gegraveerd is. Het lijkt erop dat dit type 
glaswerk als souvenir werd verkocht aan de vele vreemdelingen die Puteoli aandeden. In 
totaal zijn acht exemplaren (deels) bewaard gebleven.

203
 Op elk van de overgeleverde flesjes 

valt – naast een veelvoud aan openbare gebouwen, tempels en havenfaciliteiten – een 
monumentale structuur te ontwaren waarboven de tekst STADIV(m) is aangebracht (zie afb. 
4.7). Opvallend is dat de situering op de voorstelling overeenstemt met de daadwerkelijke 
ligging in het noordwesten van de stad.  
 

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

                                                           
200 Voor de exacte data van de wedstrijdkalender, zie hoofdstuk twee. 
201 Cassius Dio 80.16.2: ἐξαίφνθσ ἐκ τῶν ἀγϊνων ἀναρπαςκεὶσ ἀνιχκθ τε ἐσ τὴν ῾Ρϊμθν ὑπὸ πομπσ 
ἀπλζτου. 
202 Camodeca (2002) 148-161. De overblijfselen van het stadion zijn recentelijk (oktober 2008) 
opengesteld voor het publiek, terwijl nieuwe opgravingen gepland staan om het complex in zijn geheel 
vrij te leggen. 
203 De flesjes zijn gepubliceerd door Ostrow (1979), non vidi. Ik baseer mij op Künzl (1990) en De Waele 
(2000), wier bevindingen sterk leunen op dit eerstgenoemde werk. 
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uiteinde van het stadion afgesloten door een U-vormige sphendoné, terwijl aan de andere 
zijde een groots entreegebouw annex pronkfaçade zichtbaar is. Ook zijn overduidelijk de 
uitstekende masten te zien waaraan de overkapping (velarium) was bevestigd. Tijdens de 
meest recente opgravingen zijn sporen van deze constructie aan het licht gekomen. Daarbij 
werd ook geconcludeerd dat de tribunes op gewelven rustten en dat de toeschouwers via 
gangenstelsels (vomitoria) naar hun plaatsen werden geleid, iets dat op het antieke 
stadsgezicht niet valt waar te nemen maar van tal van andere stadia in de Griekse wereld 
bekend is.

204
 

Mogelijkerwijs valt het ontwerp van dit stadion in 
verband te brengen met een unieke vondst die enkele 
decennia geleden gedaan werd in de Villa Adriana in Tivoli. 
Daar werd bij veldwerk een marmeren schaalmodel (zie afb. 
4.8) aangetroffen dat een aantal overeenkomstige 
architectonische elementen bevat.

205
 Er is sinds de 

ontdekking druk gespeculeerd over de vraag waar het model 
voor diende. Ging het om een door Hadrianus zelf ontworpen 
stadioncomplex dat ergens op het uitgestrekte villaterrein 
moest gaan verrijzen? Of moet de voorgenomen nieuwbouw 
elders gezocht worden, bijvoorbeeld in één van de vele 
steden waar door de keizer een nieuw festival werd 
ingesteld? Is het wellicht mogelijk dat het initiatief tot het 
instellen van een ἀγϊν in Puteoli oorspronkelijk van 
Hadrianus uitging en dat diens vergevorderde plannen 
(inclusief het stadion) na zijn dood – in licht aangepaste vorm 
– door Antoninus Pius werden overgenomen? Dit zou een 
mogelijke verklaring kunnen zijn voor het feit dat de nieuwe keizer erin slaagde om in 
betrekkelijk korte tijd een uitgebreide agonistische infrastructuur aan te leggen in de stad 
waar zijn voorganger enige tijd begraven lag.

206
 

Op basis van de vindplaats en enige mate van common sense lijkt het 
vanzelfsprekend om de op het mozaïek afgebeelde scènes in het stadion van Puteoli te 
situeren, tijdens een niet nader gespecificeerde editie van de Eusebeia (in 218 n. Chr.?). De 
inscriptie Iseo/Eusebia is echter niet zonder problemen en voor meerdere interpretaties 
vatbaar. Giuseppe Camodeca heeft verondersteld dat hierin wordt gezinspeeld op een 
bijzondere viering van het festival, dat voor één keer niet in het stadion maar in het Iseum 
van de stad werd gehouden.

207
 Michel-Yves Perrin koppelt de tekst los van de agonistische 

context en ziet er een reguliere wijding in: ‘ne faut-il pas plutôt voir là une dédicace 
d’Eusebia à Is(a)eus?’.

208
 Wellicht is dit de meest plausibele verklaring voor de achtergrond 

                                                           
204 Naast het best bewaarde antieke voorbeeld, in Aphrodisias (Carië), is dit heden ten dage ook nog 
goed waarneembaar in bijvoorbeeld het monumentale stadion van Perge (Pamphylië). 
205 Charles-Gaffiot & Lavagne (1999) 187. Zo ging de constructie van het schaalmodel eveneens uit van 
gewelven en vomitoria en beschikte het ook over enerzijds een entreegebouw en anderzijds een 
sphendoné. Voor de architectuur van stadia uit de keizertijd en hun ontwikkeling, zie Welch (1998). 
206 De Eusebeia vonden voor het eerst plaats in de zomer van het jaar 142 n. Chr., minder dan vier jaar 
na de dood van Hadrianus. Naast een stadion zullen er in Puteoli ook trainingsfaciliteiten voor de atleten 
en een voorziening voor de wagenrennen moeten zijn aangelegd.  
207 Camodeca (2002) 175. Hij volgt hiermee de interpretatie van Gialanella (2001) 599-608, door wie het 
mozaïek is gepubliceerd. Ik zie echter niet in waarom – indien het stadion niet beschikbaar was – juist 
voor dit complex zou zijn gekozen, terwijl elders in de stad meer geschikte sport- en (amfi-
)theaterfaciliteiten voorhanden waren dan het Isis-heiligdom. 
208 AE (2001) no. 845, 261. 

Afb. 4.8 – Marmeren 
schaalmodel van een Grieks 
stadioncomplex, Villa 
Adriani 
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van de inscriptie. Dit neemt mijns inziens echter niet weg dat de afgebeelde scènes een 
herinnering moeten zijn aan gevechten die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden in Puteoli. 
Op basis van de ‘prijstafel-scène’, die duidt op concrete prijzen, lijkt het logisch te 
veronderstellen dat duidelijk op de context van de Eusebeia en het speciaal daarvoor 
geconstrueerde stadion wordt gezinspeeld. 

Het mozaïek met de twee vechtersparen biedt mijns inziens ten slotte nog een 
aanknopingspunt voor de afloop van de afgebeelde gevechten. De aanwezigheid van een 
kleine palmtak bij diens naam kan niets anders impliceren dan dat Aurelius Helix uiteindelijk 
de eindzege in het toernooi heeft weten te behalen. Na zich in de halve finale van zijn 
naamloos gebleven tegenstander te hebben ontdaan, zal hij in de eindstrijd ofwel met 
Aurelius Zotikos hebben afgerekend dan wel met zijn ‘eeuwige rivaal’ Alexander. Helix zal 
echter nauwelijks tijd hebben gehad om van dit succes in Puteoli te genieten. Het 
eerstvolgende festival diende zich korte tijd later weer aan en bood zijn tegenstrevers weer 
volop kans om hem als de beste te onttronen. 
 
Kameraadschap 
Ondanks de vaak hevige rivaliteit in het stadion lijkt er daarbuiten tussen de atleten toch ook 
een sfeer van kameraadschap te hebben bestaan. Dit hoeft geen verwondering te wekken, 
aangezien zij als lid van een niet alledaagse beroepsgroep identieke levens leidden en 
gedurende het jaar op elkaar aangewezen zullen zijn geweest. Hun sociale contacten 
moeten zich grotendeels binnen de atletenvereniging hebben afgespeeld, omdat ze vaak 
maanden of zelfs jaren achtereen van huis waren en dan praktisch alleen in het gezelschap 
van andere atleten verkeerden.

209
 Buiten de wedstrijden om zal het competitie-element dan 

ook een ondergeschikte rol hebben gespeeld en was men op de eerste plaats collega, 
trainingspartner en bovenal reisgenoot. Iedereen trok immers voortdurend langs dezelfde 
bestemmingen. In logistiek opzicht zal een onderlinge samenwerking ook onontbeerlijk 
geweest zijn. De vervoersmogelijkheden waren veel minder ruim dan tegenwoordig en met 
name de beperkingen van het antieke scheepvaartverkeer zullen atleten genoopt hebben tot 
gezamenlijk reizen.

210
 Daarnaast zullen ze elkaar in de voorbereiding op festivals ook 

lichamelijk fit en scherp gehouden hebben. 
Uitingen van een dergelijk corps d’esprit kunnen slechts incidenteel in het 

bronnenmateriaal worden waargenomen.
211

 Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de 
wijze waarop er in tijden van tegenspoed door atleten werd gereageerd. Net als bij de 
talloze andere collegia uit de keizertijd moet ook de atletenvereniging een voorname rol 
hebben gespeeld in de begrafenissen van haar leden.

212
 Het kwam namelijk regelmatig voor 

dat een atleet onderweg of tijdens een festival om het leven kwam, ver van huis en meestal 
zonder de mogelijkheid om in het bijzijn van familie en vrienden in de vaderstad ter aarde 
besteld te worden.

213
 De taak een waardige uitvaart te verzorgen, moet in zulke gevallen aan 

                                                           
209 De meest doorgewinterde career athletes zullen slechts enkele malen per Olympiade hun vaderstad 
hebben aangedaan. Dit was ook de reden dat bijvoorbeeld een atleet uit Hermoupolis zijn pasgeboren 
zoon Hellanikos onderbracht bij pleegouders in Ephese (zie hoofdstuk twee, noot 50). 
210 Zoals in hoofdstuk twee betoogd, vallen er voor het gezamenlijk reizen van atleten geen harde 
bewijzen aan te voeren. De aanwezigheid van de voltallige Alexandrijnse tak van de atletenvereniging bij 
de Sebasta (IG XIV 747, r. 1-2) wekt evenwel de indruk dat zij gezamenlijk vanuit Egypte naar het festival 
in Neapolis zijn gereisd, iets wat uit praktische overwegingen ook zeer voor de hand ligt. 
211 Helaas zijn er geen reisverslagen van atleten overgeleverd of andere bronnen waarin hun onderlinge 
omgang expliciet vanuit hun perspectief beschreven wordt. 
212 Voor een overzicht van de funeraire activiteiten van collegia, zie Van Nijf (1997) 31-69.  
213 De worstelaar Marcus Aurelius Artemidoros uit Saittai (no. 81) stierf bijvoorbeeld tijdens zijn 
deelname aan de Sebasta in Neapolis en kreeg in die stad een grafmonument. Eenzelfde eerbetoon viel 



202 
 

de mede-atleten zijn toegevallen. Overigens werd er ook vanuit de keizerlijke overheid 
aandacht geschonken ten aanzien van dit punt. In een niet geheel duidelijke briefpassage 
drong Hadrianus er bij de steden in het Griekse oosten bijvoorbeeld op aan om gestorven 
atleten (alsmede musici) kosteloos te laten begraven.

214
  

Hoe zo’n uitvaart er in de praktijk aan toeging, kan worden opgemaakt uit een ere-
inscriptie die in Pergamon (of in de naburige havenstad Elaea) werd opgericht ter 
nagedachtenis aan de vroeggestorven worstelaar Marcus Alfidios.

215
 Hij was een 

veelbelovende atleet die op een zeker moment in de eerste eeuw n. Chr. al enkele festivals 
uit de periodos gewonnen had en zich volgens de in het eredocument geuite verwachting 
spoedig tot periodoneikes zou kronen.

216
 Alfidios kon die hooggespannen verwachtingen 

echter niet inlossen, omdat hij om het leven kwam tijdens de Sebasta in Neapolis. Zijn 
plotselinge dood leidde tot grote droefenis onder de aanwezige atleten en trainers, een 
sentiment dat wordt weerspiegeld in het troostdecreet dat zij lieten uitgaan naar zijn 
vaderstad. Daarin wordt getuigenis afgelegd van de bedrukte stemming die er bij alle 
betrokkenen heerste na het overlijden van Alfidios. Het document maakt ook melding van 
zijn begrafenis en vermeldt dat alle atleten zich spontaan (αὐτοκζλευςτοι) en eensgezind 
(ὁμοκυμαδόν) aansloten bij de uitvaartstoet en hem, ‘jammerend alsof het een verwant 
betrof’

217
, naar zijn laatste rustplaats begeleidden. Als eerbetoon werd zijn lichaam daarbij 

gedragen door de meest prominente hieroneikai. Na afloop hield de atletenvereniging van 
heilige kranswinnaars een bijeenkomst waarin besloten werd om Alfidios met gouden 
kransen, geschilderde portretten en standbeelden te gedenken, alsmede een ere-inscriptie 
voor hem op te richten. 

Een vergelijkbare sfeer van oprecht verdriet over de dood van een jonggestorven 
atleet wordt beschreven door Dio Chrysostomos. Zoals elders gememoreerd, bracht hij in 
het jaar 74 n. Chr. een bezoek aan Neapolis om de Sebasta bij te wonen.

218
 In het plaatselijke 

gymnasion raakte hij aan de praat met een omstander, de trainer van een jonge pankratiast, 
die hem vertelde dat drie dagen tevoren de illustere bokser Melankomas begraven was. 
Hoewel hij zelf geen directe band met de overledene had, liet zijn gesprekspartner hem 
weten net als alle andere aanwezigen diepbedroefd geweest te zijn toen hij het trieste 
nieuws van het overlijden vernam. Zijn relaas eindigt zelfs met tranen.

219
 Eenzelfde 

                                                                                                                                        
Marcus Tullius *…+, een bokser uit Apamea (no. 103), na zijn vroegtijdige dood ten deel in Athene. De 
vechtsporter Demophilos (vaderstad onbekend) overleed tijdens de Nemeïsche spelen (SEG 53.298bis). 
De Alexandrijnse bokser Agathos Daimon (no. 16) stierf tijdens de Olympische spelen en kreeg een 
laatste rustplaats in de nabijheid van Olympia. 
214 Petzl & Schwertheim (2006) 12, r. 48-49: τοῖσ δὲ ἀποκνῄςκουςιν ἀκλθταῖσ καὶ μουςικοῖσ, οἳ τὸν ὅλον 
βίον διατελοῦςιν ἀποδθμοῦντεσ φιλάνκρωπόν ἐςτιν ἀνεῖςκαι τὰ τζλθ τὰ ἐπὶ ταῖσ ταφαῖσ. De 
betreffende passage laat zich op meerdere manieren interpreteren, maar waarschijnlijk werd bedoeld 
dat de stad waarin een atleet overleed geacht werd hem vrij van kosten te begraven. 
215 De tekst is van uitvoerig commentaar voorzien door Bean (1965) 588-593 en later nogmaals 
onderwerp van discussie geweest bij Robert (1968a) 406-417. Zie voor deze atleet ook prosopographia 
no. 75. 
216 Bean (1965) no. 2, r. 10-15: καὶ κατὰ πρᾶξιν μθδέποτε χείρων μθδενοσ ἐλεγχκναι ἐναγωνιηόμενοσ 
τι περιόδωι, καὶ τοὺσ μὲν ἤδθ ενεικθκὼσ αὐτσ, ἀγῶνασ, οὓσ δὲ τὰ μάλιςτα ἐλπιηόμενοσ ὑπὸ τοῦ 
βαςκάνου δαίμονοσ μεςολαβθκεὶσ. 
217 Ibid., r.37-39: καὶ κατοδυράμενοι ὡσ οἰκεῖον ἅπαντεσ προέπεμψαν τὴν τελευταίαν. 
218 Dio Chrysostomos, Orationes 28.1: κατὰ κζαν τοῦ ἀγῶνοσ. 
219 Ibid. 28.11: ὁ δὲ ἄνκρωποσ τοιοῦτοσ ἦν ὥςτε πάντασ ἐπ᾽ αὐτῷ λυπεῖςκαι τοὺσ ἐπιςταμζνουσ ἐκεῖνον. 
Er bestaat nog altijd discussie over de vraag of Melankomas werkelijk bestaan heeft of dat hij aan de 
creatieve geest van Chrysostomos ontsproten is. Zie hiervoor Poliakoff (1987b) 517-518. Hoe het ook zij, 
die kwestie van historiciteit doet mijns inziens niets af aan het feit dat zijn beschrijving van de 
onderlinge verhoudingen binnen het atletenmetier in grote lijnen op de werkelijkheid gestoeld is. Deze 
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sentiment viel aan te treffen bij de festivalofficial die de lijkrede bij het graf van Melankomas 
uitsprak. Naar eigen zeggen was zijn verdriet niet alleen groter dan dat van menig ander 
vanwege de functie die hij uitoefende, maar vooral omdat de overledene meer dan wie ook 
een persoonlijke vriend van hem was geweest.

220
 

Het bovengeschetste bronnenmateriaal wekt sterk de indruk dat de wereld van de 
Griekse beroepsatletiek klein moet zijn geweest, waarbij men elkaar goed kende en waarin 
vriendschappen bloeiden. Melankomas werd op zijn sterfbed bijvoorbeeld bijgestaan door 
een collega en een jeugdvriend, de pankratiast Athenodoros.

221
 Een naamloos gebleven 

vijfkamper uit Klein-Azië, die op 24-jarige leeftijd stierf tijdens de Ephesea in Ephese, werd 
middels een standbeeld geëerd door zijn medepentatleet Marcus Claudius Menandros en 
door de atleten tegen wie hij eerder in de categorie der jongelingen was uitgekomen (τῶν 
ἀνταγωνιςτῶν αὐτοῦ τὸν ἀγζνειον ἀγωνιηομζνου).

222
 In Augusta Traiana (Thracië) liet de 

hardloper Aurelius Menandros eveneens een beeld oprichten, in dit geval voor zijn collega 
(ςφντροφοσ) en Olympisch kampioen Aurelius Fronton.

223
 

De Griekse atletiek werd bij uitstek gekenmerkt door een piramidestructuur met 
een zeer brede basis en een smalle top. Op lokaal niveau floreerde de ‘breedtesport’ als 
belangrijk onderdeel van de aristocratische opvoeding en vrijetijdsbesteding. Zoals eerder 
dit hoofdstuk is betoogd, maakten echter weinig jonge atleten de overstap naar het 
internationale niveau. Uit hun midden zette een nog kleiner aantal hun carrière ook in de 
mannencategorie voort. Slechts een beperkt deel van de totale atletenpopulatie was 
daadwerkelijk constant onderweg en reisde geregeld over grote afstanden van festival naar 
festival. Zij waren de werkelijke professionals die tezamen de atletische beroepsgroep 
vormden. In mijn optiek moet dit gezelschap uit niet meer dan enkele honderden personen 
(atleten, trainers, officials) hebben bestaan. 

Die getalsmatige verhoudingen laten zich ook terugzien in het weinige 
bronnenmateriaal dat melding maakt van de numerieke participatie in de verschillende 
sportfestivals. Nigel Crowther heeft in een artikel aangetoond dat de deelnemersaantallen 
bij spelen met een regionale en lokale betekenis vele malen hoger lagen dan die bij de 
vooraanstaande kransspelen.

224
 Waar zich bij een festival in Xanthos (Lycië) op een zeker 

moment in de keizertijd alleen al tussen de 257 en 512 worstelaars inschreven, zullen er aan 
de grote wedstrijden hoogstwaarschijnlijk niet meer dan enkele tientallen atleten hebben 
deelgenomen.

225
 Ogenschijnlijk is dit in tegenspraak met de grote aantrekkingskracht die 

prominente wedstrijden uitoefenden op atleten uit de gehele Griekse wereld. Maar juist dat 
grote aanzien zorgde ervoor dat er vaak maar relatief weinig deelnemers aan de start 
verschenen. Zeker, het was de droom van iedere atleet om ooit een belangrijk kransfestival 
te winnen, maar velen waren realistisch genoeg om te beseffen dat dit alleen voor de besten 
onder hen was weggelegd. Alvorens veel tijd en geld te investeren in een reis naar een 
prestigieus kransfestival zal men te allen tijde een inschatting gemaakt hebben van de te 

                                                                                                                                        
vertoont namelijk vele overeenkomsten met de wijze waarop er door collega’s en trainers op de dood 
van Marcus Alfidios werd gereageerd. 
220 Ibid. 29.1: οὐ γὰρ μόνον διὰ τὴν ἀρχὴν ἣν ἔχω μᾶλλον ἑτζρου μοι τῶν πολιτῶν οἰκεῖον τὸ 
ςυμβεβθκόσ, ἀλλὰ καὶ ἰδίᾳ μοι φίλοσ ἦν Μελαγκόμασ ὑπὲρ ἅπαντασ. 
221 Ibid. 28.10: οὕτω δὲ ςφόδρα φιλότιμοσ ὑπρχεν ὥςτε καὶ ὅτε ἀπζκνθςκεν ᾽Ακθνοδϊρου τοῦ 
πανκρατιαςτοῦ, φίλου ὄντοσ ἀπὸ παιδόσ … . Athenodoros is nergens elders geattesteerd. 
222 I.Eph. 2072, r. 21. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 2. 
223 IGBR III, 2, no. 1574, r. 9-12: Αὐρ. Μζνανδροσ Μενάνδρου ὁ καὶ Κότο(σ) ἐκ τῶν ἰδίων, τὸν ἀκλιτθν καὶ 
ςφντροφον.  Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 33. 
224 Crowther (1993) 39-52. 
225 TAM 2.301 (= IGR 3.623). 



204 
 

verwachten concurrentie. De kans op sportief succes was in theorie altijd aanwezig, maar 
slonk zienderogen wanneer bekend was dat een bekende topatleet zou deelnemen.

226
 

Dit leidde er menigmaal toe dat zo’n grote kampioen de overwinning letterlijk in de 
schoot geworpen kreeg, omdat er geen tegenstanders kwamen opdagen of deze zich kort 
voor de start terugtrokken. Sommige catalogi maken hier melding van, waaronder het 
eredocument voor de pankratiast Marcus Aurelius Asklepiades uit Alexandrië. Zijn tweede 
zege in de ‘westelijke tour’ kwam tot stand doordat geen van de ingeschreven opponenten 
het uiteindelijk tegen hem durfde op te nemen. Zulke overwinningen werden aanvankelijk 
ἀκονιτί (‘zonder stof’) genoemd, omdat er geen daadwerkelijke strijd aan ten grondslag had 
gelegen.

227
 Ze bieden tevens een inkijk in de atletische ideologie. Met hun opgave gaven de 

andere atleten impliciet toe dat zij hun meerdere erkenden in de uiteindelijke winnaar, maar 
zonder daarbij de schande van een directe nederlaag te hoeven ondergaan. Evenals atleten 
die een ‘onbeslist’ in een finale als een overwinning beschouwden, werd in dit geval het 
eigen falen in neutrale termen gedefinieerd. Gezien het feit dat verschillende topatleten in 
de keizertijd een bepaalde discipline gedurende langere tijd domineerden, moeten 
overwinningen op basis van akoniti geregeld zijn voorgekomen bij de grote kransfestivals.

228
 

Van een status als hoog aangeschreven festival moet dan ook eerder een 
ontmoedigende dan een stimulerende werking zijn uitgegaan op het aantal inschrijvingen. 
Voor veel van de ‘mindere goden’ zal de logistieke en competitieve drempel simpelweg te 
hoog geweest zijn om op regelmatige basis in heilige kransspelen te participeren. Zij richten 
zich hoofdzakelijk op wedstrijden met een lokale of hoogstens regionale uitstraling. Deze 
trokken dientengevolge veel meer deelnemers, ook al omdat er een grote instroom 
plaatsvond vanuit de wijdvertakte plaatselijke gymnasia. Een uitzondering werd gevormd 
door de Olympische spelen. Eenmaal per vier jaar verzamelde de agonistische gemeenschap 
zich gedurende een maand in Olympia. De vaste kern van de Griekse beroepsatletiek werd 
daar aangevuld met een groot aantal andere atleten, die deze bijzondere gelegenheid 
aangrepen om zich met de besten van hun tijd te meten. De Olympische spelen konden als 
oudste en meest prestigieuze festival rekenen op een omvangrijker deelnemersveld dan dat 
van de andere vooraanstaande kransspelen. Desalniettemin neemt Crowther aan dat hun 
aantal per Olympiade tussen de 120 en 180 schommelde, waarbij de loopnummers verreweg 
de meeste deelnemers trokken en elk van de vechtsporten normaal gesproken niet meer 
dan twaalf inschrijvingen zouden hebben gekend.

229
  

                                                           
226 De tegenstanders van de worstelaar Tiberius Claudius Marcianus uit Antiochië gaven naar verluidt 
direct op toen hij zich voor de wedstrijd ontkleedde (ὃν ἀποδυςάμενον παρῃτι*ςα+ντο οἱ 
ἀντ*αγ+ωνιςταί). 
227 Suda, s.v. ἀκονιτί: χωρὶσ κόνεωσ. ἄνευ ἀγῶνοσ καὶ μάχθσ: ἢ εὐμαρῶσ, ἀπὸ μεταφορᾶσ τῶν ἀκλθτῶν 
τῶν οὕτωσ εὐμαρῶσ περιγινομένων ὥςτε μθδὲ κονίςαςκαι. Oorspronkelijk had de term alleen 
betrekking op worstelaars en pankratiasten, maar later onderging deze – net als veel van de 
agonistische eretitels – een verruiming. Er bestonden later overigens ook andere formuleringen die 
uitdrukten dat een atleet had weten te winnen zonder strijd te leveren: ἀμαχει, μόνοσ παροδεφςασ, 
μετὰ τὴν ἀπογρακὴν ςτιςασ τοὺσ ἀνταγωνιςτάσ (en varianten hierop, e.g. μετὰ Β´ κλρον, ἐξ ἀρχσ). Zie 
hiervoor Brunet (1998) 128-135. 
228 Hoewel hiervan slechts een paar concrete voorbeelden uit de keizertijd bekend zijn, wil dat mijns 
inziens niet zeggen dat het mechanisme als zodanig niet op grote schaal voorkwam. Lang niet iedere 
succesvolle atleet zal namelijk vol trots melding hebben willen maken van overwinningen waarvoor 
feitelijk geen strijd was geleverd en die in de optiek van de winaars weinig eervol waren, al is het 
mogelijk dat zij er juist wel eer in schiepen dat hun tegenstanders bij voorbaat al opgaven. Maar in dat 
laatste geval zou verwacht mogen worden dat er meer attestaties van dergelijke walk-overs zouden zijn 
overgeleverd. Contra Brunet (1998) 129. 
229 Crowther (1993) 49. Zoals door hem terecht wordt opgemerkt, laten dergelijke deelnemersaantallen 
zich goed vergelijken met die van de eerste moderne Olympische spelen in Athene (1896), waarbij in 
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‘De Milesische reus’, ‘de Sproeier’ en ‘de Kameel’. Bijnamen van atleten 
 

‘Glykon van Pergamon, de glorie van Klein-Azië, 

de bliksemschicht van het pankration, de breedvoetige, 

de nieuwe Atlas, is heengegaan; ze zijn vergankelijk gebleken, 

die onverslagen handen, en Hades, die alles overwint, 

heeft hem gevloerd, hij die nooit eerder in Italië, 

Griekenland of Asia werd neergeworpen’.
230

  

(Anthologia Palatina 7.692)  

 
Antieke atleten genoten evenzeer een sterrenstatus als veel van hun hedendaagse 
tegenhangers. Na overwinningen in grote spelen vielen roem en rijkdom hun ten deel. Door 
hun trotse vadersteden werden ze beloond met geldpremies, pensioenen en allerhande 
eerbewijzen. Hun snelheid, kracht en fysieke schoonheid werden bejubeld en hun prestaties 
bezongen in poëzie en literatuur.

231
 Hun monumenten en standbeelden hadden een 

prominente plaats in het antieke straatbeeld.
232

 Hun beeltenissen prijkten daarnaast op 
olielampjes, drinkbekers en mozaïeken – om maar enkele vormen van antieke 
merchandising te noemen.

233
 Olympische kampioenen werden tot stof voor heroïsche 

verhalen, die overal – van Rome tot Antiochië en van Alexandrië tot Nikomedia – op 
eenieders lippen lagen en die, in sommige gevallen, in enkele decennia konden uitgroeien 
tot legenden.  

Hun populariteit blijkt ook uit een verschijnsel dat op het eerste gezicht een 
kenmerkend uitvloeisel van de moderne sportcultuur lijkt te zijn, namelijk het toekennen 
van bijnamen.

234
 Epitheta als ‘the Dutch Windmill’ (Bep van Klaveren), ‘de Kannibaal’ (Eddy 

Merckx), ‘de Kromme’ (Willem van Hanegem), ‘der Bomber’ (Gerd Müller), ‘His Royal Airness’ 
(Michael Jordan) en ‘Pistol Pete’ (Pete Sampras) staan in het collectieve geheugen gegrift en 
zijn vaak op zichzelf al voldoende om de sportpersoonlijkheden in kwestie mee aan te 
duiden. 

Bijnamen beperken zich uiteraard niet alleen tot de sport, maar zijn universeel en 
van alle tijden. Ze kunnen worden beschouwd als ‘een niet-officiële benaming (ter 
vervanging van, of als aanvulling op iemands werkelijke naam), die gebaseerd is op afkomst, 
beroep, gedrag en/of fysieke eigenaardigheden, met een positieve, neutrale of pejoratieve 
connotatie, en die bedoeld is om onderscheid te maken tussen verschillende personen’.

235
 In 

                                                                                                                                        
totaal 176 deelnemers uit slechts twaalf landen aan de start verschenen. Zie voor deze gegevens 
http://www.sports-reference.com/olympics/summer.  
230 Γλφκων, τὸ Περγαμθνὸν ᾽Αςίδι κλζοσ ὁ παμμάχων κεραυνόσ, ὁ πλατὺσ πόδασ, ὁ καινὸσ ῎Ατλασ, αἵ τ᾽ 
ἀνίκατοι χζρεσ ἔρροντι. τὸν δὲ πρόςκεν οὔτ᾽ ἐν ᾽Ιταλοῖσ οὐκ᾽ λλάδι προωςτόν οὔτ᾽ ἐν ᾽Αςίδι, ὁ πάντα 
νικῶν ᾽Αΐδθσ ἀνζτραπεν. In de laatste regels van het epigram wordt gezinspeeld op het feit dat zowel 
het pankration als het worstelen konden worden beslist door de tegenstander met rug en/of schouders 
op de grond te drukken. 
231 E.g. Horatius, Epistulae 1.1.30-31, Tacitus, Dialogus de oratoribus 10.5, Juvenalis, Satiren 6.352-355. 
232 Van Nijf (1999) 191: ‘ … the large numbers of agonistic inscriptions throughout Asia Minor suggest 
that athletic victory was one of the most powerful and widespread images around’. 
233 Zie bijvoorbeeld de diverse bijdragen in Köhne & Ewigleben (2000). 
234 Zie Kennedy (2006) 387-422 voor een analyse van het begrip ‘bijnaam’ in relatie tot de hedendaagse 
sport. 
235 De definitie is door mijzelf opgesteld op basis van diverse bronnen. 

http://www.sports-reference.com/olympics/summer
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dat opzicht is hun functie in meer dan tweeduizend jaar nauwelijks veranderd. Of het nu 
gaat om dorpsgemeenschappen uit de negentiende eeuw of die uit Romeins Egypte, in 
samenlevingen waarin het aantal namen beperkt is en waarin het gebruikelijk is om kinderen 
naar familieleden te vernoemen zijn bijnamen noodzakelijk om een individu te kunnen 
identificeren.

236
 Gelijkluidende namen vroegen ook in de Griekse atletiek menigmaal om een 

nadere differentiatie. Zo onderscheidde Marcus Aurelius Asklepiades, een zeer succesvolle 
pankratiast uit het einde van de tweede eeuw n. Chr., zich door middel van de toevoeging 
‘Hermodoros’ bijvoorbeeld van een naam-, plaats- én tijdgenoot, die in dezelfde periode 
tweevoudig Olympisch worstelkampioen werd.

237
 

Antieke machthebbers werden gedurende hun leven met een veelvoud aan 
bijnamen getooid. De voorbeelden uit de hellenistische en Romeinse periode zijn talrijk. Het 
loont de moeite er enkele van de meest bekende te noemen. De generaal en latere koning 
Antigonos I (382-301 v. Chr.) werd, vanwege een overduidelijke fysieke beperking, ‘de 
Eenogige’ (Μονόφκαλμοσ) genoemd. Zijn zoon, Demetrios I (337-283 v. Chr.), kreeg 
vanwege zijn militaire overwinningen de bijnaam ‘de Stedendwinger’ (Πολιορκθτισ) 
opgespeld. Ptolemaeus VIII (182-116 v. Chr.) ging bij de bevolking van Egypte – om minder 
vleiende redenen – door het leven als ‘Buikje’ (Φφςκων).

238
  

Romeinse keizers verwierven op nog grotere schaal een bonte verzameling van 
bijnamen, die in sommige gevallen zelfs een blijvend karakter hadden en de gebruikelijke 
benaming werden om de betreffende imperator mee aan te duiden.

239
 Het beste voorbeeld 

wordt gevormd door Caligula (‘Laarsje’), die zo genoemd werd omdat hij zijn jonge jaren in 
een legerkamp in Germanië doorbracht  en daar pleegde rond te stappen in 
soldatenlaarzen.

240
 Keizer Caracalla kreeg op vergelijkbare wijze zijn naam, omdat die 

verwees naar het type Keltische mantel (caracallus) dat hij gewoon was te dragen.
241

 Andere 
bijnamen waren spottend of juist flatteus van aard. Augustus werd – naar analogie met 
Apollo – volgens Philo Judaeus ‘de Kwaadafweerder’ (Ἀλεξίκακοσ) genoemd,

 
terwijl 

Vespasianus door de inwoners van Alexandrië vanwege zijn gierigheid steevast als ‘de 
Haringboer’ (κυβιοςάκτθσ)  werd betiteld.

242
 Met name Tiberius moest het op het gebied 

van spotnamen ontgelden. Zo werd zijn officiële naam Tiberius Claudius Nero vanwege zijn 
vermeende drankzucht omgevormd tot Biberius (‘Drankorgel’), Caldius (‘Heethoofd’) Mero 
(‘Puur’). Zijn verblijf op Capri en de scabreuze activiteiten die hij daar ontplooide, leverden 
hem de bijnaam ‘Vieze Bok’ (Caprineus) op.

243
 Trajanus werd ‘Muurbloem’ (herba parietina) 

                                                           
236 Hobson (1989) 168. Volgens Pausanias (5.21.12) stonden vooral de Alexandrijnen bekend om hun 
bijnamen. Cf. Athenaeus, Deipnosophistae VI.242 voor het gebruik van bijnamen onder Grieken. 
237 Zie prosopographia nos. 82 (Asklepiades) en 83 (Asklepiades alias Hermodoros). Er zullen in deze 
periode nog talloze anderen geweest zijn met de naam Marcus Aurelius Asklepiades, waardoor het vaak 
moeilijk is om een (epigrafische) getuigenis met zekerheid te koppelen aan een specifieke persoon. Dit 
speelt bijvoorbeeld ook rond de Egyptische vechtsporter Marcus Aurelius Ammonios (no. 79). Enkele 
fragmentarische inscripties maken eveneens melding van een ‘Ammonios’ met overwinningen in heilige 
kransspelen, maar het valt niet uit te maken of we hier met dezelfde atleet van doen hebben of dat er 
een collega met een gelijkluidende naam geattesteerd is. Deze problematiek is aangestipt door Drew-
Bear (1991). 
238 Overigens is de gewoonte om de Ptolemaeïsche koningen te ‘nummeren’ een moderne uitvinding. De 
Grieken maakten het onderscheid juist op basis van hun bijnamen. 
239 Bruun (2003) 69-98 gaat uitvoerig in op deze thematiek in en geeft daarbij vele voorbeelden. 
240 Seneca, De constantia sapientis 18.4, Tacitus, Annales 1.41, 1.69, Suetonius, Caligula 9.1. 
241 Aurelius Victor 21.1. Cf. Eusebius, ad Olympiade 247: ᾽Αντωνῖνοσ, ὁ καὶ Καράκαλλοσ, Ῥωμαίων 
ἐβαςίλευε. 
242 Philo Judaeus, Legatio ad Gaium 22, Suetonius, Vespasianus 19. 
243 Suetonius, Tiberius 42, 43.2. 
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genoemd, aangezien hij zijn naam veelvuldig op de bouwwerken van anderen zette.
244

 De 
lijst met voorbeelden kan moeiteloos worden uitgebreid. 
 Het antieke gebruik van bijnamen strekte zich ook uit naar het sportieve domein. 
De rest van deze paragraaf zal enkel gewijd zijn aan de atleten, maar het onderstaande heeft 
evenzeer betrekking op de overige (beroeps)groepen uit de Grieks-Romeinse sport- en 
vermaakindustrie:  gladiatoren

245
, wagenmenners en racepaarden

246
, muzikanten en 

toneelspelers. Hun optreden sprak tot de verbeelding (hoezeer dat soms ook in tegenspraak 
was met hun oneervolle status) en gaf aanleiding tot de meest uiteenlopende bijnamen. Bij 
gladiatoren en wagenmenners, die hoofdzakelijk uit slaven werden gerekruteerd, zullen 
dergelijke namen voor het merendeel door hun eigenaars zijn bedacht, terwijl bij 
deelnemers aan Griekse sport- en muziekfestivals de invloed van collega’s en fans op de 
vorming van een signum (ook wel supernomen

247
 genoemd) groter zal zijn geweest. 

 Alvorens te komen tot een analyse van de overgeleverde bijnamen van atleten 
moet – omwille van de duidelijkheid – het onderzoeksterrein strikt worden afgebakend. 
Veruit de meeste bijnamen vallen aan te treffen in het epigrafische materiaal. Ze volgen 
bijna zonder uitzondering op de officiële nomenclatuur van een individu en worden 
voorafgegaan door een vaste formule, te weten ὁ καὶ, ὁ ἐπικαλοφμενοσ of ὁ ἐπικλθκεὶσ.

248
 

Uit papyri is een grote groep atleten bekend die middels een dergelijke formule zijn getooid 
met een extra naam.

249
 Deze groep zal echter buiten beschouwing worden gelaten, 

aangezien hun namen (e.g. ᾽Αμμϊνιοσ, ᾽Απολλϊνιοσ ῾Ερμεῖνοσ/Ερμσ, ῾Ηλιόδωροσ, 
αραπίων) strikt genomen niet tot de categorie ‘bijnamen’ gerekend kunnen worden.

250
 Ze 

komen voort uit de traditie van de ὀνόματα κεοφόρα, een met name in Egypte zeer 
gangbaar onomastisch gebruik om godennamen te incorporeren in persoonsnamen.

251
 

Bovendien valt er geen directe relatie met hun sportieve bezigheden aan te wijzen. 
 Aan de sport gerelateerde bijnamen duiken in het bronnenmateriaal minder vaak 
op dan op grond van het grote aantal overgeleverde atleten verwacht zou worden. Dat wil 
echter niet zeggen dat het toekennen van bijnamen aan leden van de beroepsgroep niet op 
grote schaal voorkwam. Integendeel, er is mijns inziens geen enkele reden om aan te nemen 
dat een dergelijk maatschappelijk verschijnsel aan de wereld van de Griekse atletiek voorbij 
zou zijn gegaan. De oorzaak voor het relatief kleine aantal overgeleverde supernomina ligt 
aan het feit dat bijnamen hoofdzakelijk informeel gebruikt worden, terwijl het epigrafische 

                                                           
244 Ammianus Marcellinus 27.3.7. 
245 Vrijwel alle gladiatoren vochten onder een ‘artiestennaam’, die deels bedoeld was om hun lage 
sociale status te markeren. Zo stond de venator Flavianus (IGR IV 227) ook bekend als ‘de Charmante’ (ὁ 
νθλυνων). 
246 Horsmann (1998) 21ff. gaat in op de herkomst van hun (bij)namen, die vaak waren ontleend aan 
mythologische of historische figuren. 
247 Zie DNP 11 (2001) 1113, s.v. ‘Supernomen’. 
248 De Griekse equivalenten van het Latijnse idem, qui et vocatur en dictus est. Zie hiervoor Sandys 
(1969) 213-214.  
249 Perpillou-Thomas (1995) geeft een lijst met in totaal 435 individuen (naast atleten ook toneelspelers 
en muzikanten), die in papyri uit Egypte op enigerlei wijze geattesteerd zijn als deelnemers aan Griekse 
festivals. 
250 Hobson (1989) 168 ff. In haar optiek bezitten de betreffende atleten twee officiële namen. E.g. 
P.Lond. 1178: ᾿Αλζξανδοσ β´ ὁ καὶ ᾿Ακθνόδωροσ Μυρεὺσ καὶ ᾿Εφζςιοσ, παλαιςτὴσ πανκρατιαςτὴσ 
πυκιονείκθσ. 
251 Atleten met de naam ῾Ηρακλείδθσ (e.g. Pausanias 5.21.13) behoren ook tot deze groep, al kan niet 
worden uitgesloten dat de naam een bewuste verwijzing was naar Herakles, de grondlegger van de 
Griekse atletiek en de antieke superatleet bij uitstek. 
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materiaal primair uit officiële documenten bestaat. Van bijnamen wordt daarin slechts 
zelden melding gemaakt.

252
  

Overigens is het in de wel bekende gevallen lang niet altijd duidelijk waar een 
bijnaam van een atleet naar verwijst, aangezien er – geheel in lijn met het karakter van 
dergelijke teksten – normaal gesproken geen ruimte wordt gelaten voor het expliceren van 
de gebezigde termen.  

Deborah Hobson stuitte in haar onderzoek naar naamgeving in papyri uit Romeins 
Egypte op een overeenkomstige problematiek en heeft deze als volgt geformuleerd: ‘In the 
case of naming practices, the anthropologist is able to ask a subject exactly what is the 
meaning of his or her name and where it derives from. With the papyri we do not have such 
an opportunity, and we therefore have to extrapolate the meaning simply from the words. 
This offers us only a limited understanding of the significance of names, since there is often a 
critical distinction to be made between the literal meaning of a name and its real significance 
… Thus a full understanding of naming practices would require first-hand knowledge of the 
personal background and circumstances of the individual, a kind of documentation that we 
papyrologists will never have’.

253
  

Uit de hedendaagse sportcultuur wordt duidelijk hoezeer enige 
achtergrondinformatie essentieel is voor een goed begrip van bijnamen. Zo kan de bijnaam 
‘El Diez’ (‘Pluisje’) van de voormalige topvoetballer Diego Armando Maradona alleen 
begrepen worden met kennis van diens vroege carrière, toen hij met zijn tengere postuur 
nog het gevaar liep door tegenstanders omver te worden gelopen. Een andere ex-voetballer, 
de Nederlander Dennis Bergkamp, ging in Engeland als ‘The Non-Flying Dutchman’ door het 
leven, wat niets te maken had met het legendarische spookschip, maar voortkwam uit het 
feit dat hij kampte met serieuze vliegangst. Dergelijke essentiële achtergrondinformatie 
ontbreekt ten aanzien van de atleten uit de keizertijd bijna volledig. 

Iets anders ligt dit met bijnamen waarvan melding wordt gemaakt in literaire 
bronnen. Bij dichters en (geschied)schrijvers wordt een bijnaam vaak gekoppeld aan een 
anekdote of enkele wetenswaardigheden over de betreffende persoon. Zo schrijft de 
geograaf Pausanias bijvoorbeeld over de hardloper Titus Flavius Hermogenes: 

  
‘In roem vergelijkbaar met Chionis was Hermogenes uit Xanthos, een Lydiër, die acht maal de 
krans won tijdens drie Olympische Spelen, en die van de Grieken de bijnaam ‘het Paard’ had 
gekregen’.

254
 

 
Hermogenes, die ook bekend is uit een drietal inscripties uit het Lycische heiligdom Letoön, 
was een veelzijdig hardloper die tijdens de spelen van 81 en 89 n. Chr. zowel de 
sprintonderdelen als de wapenloop (ὁπλείτθσ) wist te winnen in Olympia.

255
 Hij moet over 

een uitzonderlijk uithoudingsvermogen beschikt hebben, hetgeen de verklaring voor zijn 
supernomen lijkt te zijn geweest. 
 
 

                                                           
252 Hobson (1989) 171 ‘ … the official nature of so much of our documentation militates against the 
inclusion of nicknames as a mode of referral. Nicknames are by their very nature informal references, 
and almost always names by which one is referred to (in one’s absence), not names by which one is 
addressed’. Dat geldt natuurlijk evenzeer voor hedendaagse bijnamen, die meestal alleen voor een 
kleine groep insiders begrijpelijk zijn. 
253 Ibid. 162-163, 165. 
254 Pausanias 6.13.3: Εοικότα δὲ Χιόνιδι τὰ ἐσ δόξαν καὶ ἀνὴρ Λφκιοσ παρζςχετο ῾Ερμογζνθσ Ξάνκιοσ, ὃσ 
τὸν κότινον ἐν τριςὶν ᾽Ολυμπιάςιν ἀνείλετο ὀκτάκισ ἐπίκλθςίν τε ἔςχεν ῞Ιπποσ ὑπὸ ῾Ελλινων. 
255 SEG 34.1314-1317. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 157. 
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Dierlijke bijnamen 
De vergelijking met dieren komt overigens vaker voor. In een 
badhuis aan de Via Severiana in Ostia wordt op een 
mozaïekvloer een atleet aangeduid als ‘de Beer’ (Ursus), 
hetgeen ongetwijfeld zijn bijnaam moet zijn geweest (zie afb. 
4.9).

256
 Een Alexandrijnse bokser, (bij)genaamd ‘Goede Geest’ 

(Αγακὸσ Δαίμων), die op 35-jarige leeftijd tijdens een gevecht 
in Olympia om het leven kwam

257
, werd volgens zijn grafschrift 

‘de Kameel’ (ὁ Κάμθλοσ) genoemd,  een naam waarvan de 
betekenis zich niet direct laat achterhalen.

258
 In de moderne 

sport wordt de parallel met dieren vaak getrokken vanwege 
overeenkomstige uiterlijke kenmerken, karaktertrekken en/of 
gedragingen. De Engelse oud-voetballer Jackie Charlton werd 
vanwege zijn lange nek bijvoorbeeld ‘de Giraf’ genoemd, 
terwijl de Spanjaard Emilio Butragueño zijn bijnaam ‘de Gier’ te 
danken had aan de wijze waarop hij op het veld zijn 
tegenstanders met een schijnbeweging wist te verschalken.

259
  

In de keizertijd werden atleten soms ook dierlijke fysieke eigenschappen 
toegedicht. De pankratiast en Olympisch kampioen Heras werd door Antipater van 
Thessaloniki omschreven als iemand met ‘stevig gebouwde ledematen’ (ςτερρόγυιον) en 
met ‘een buik als een stier’ (ταυρογάςτορα).

260
 Nikophon, een Milesische bokser, werd door 

diezelfde epigrammenschrijver geprezen om zijn ‘dikke stierennek’ (Σαφρου βακὺν τζνοντα) 
en hij zou beschikt hebben over ‘de ogen van een leeuw’ (λζοντοσ ὄμματα).

261
 De worstelaar 

Marcus Aurelius Ammianos uit Oenoanda droeg in het laatste kwart van de vierde eeuw n. 
Chr. het signum Λεοντίοσ, hetgeen een duidelijke verwijzing zal zijn geweest naar zijn fysieke 
kracht (‘als een leeuw’).

262
 

Wellicht was ‘de Kameel’ een verwijzing naar het feit dat de bokser tijdens 
gevechten veel speeksel verloor, net zoals kamelen tijdens de paringstijd gewoon zijn. Of 
misschien had zijn bijnaam betrekking op het gemak waarmee hij de sterk wisselende 
weersomstandigheden tijdens festivals het hoofd bood. Waarschijnlijker is het om de naam 
in verband te brengen met een onverzettelijke mentaliteit. Bij de Olympische spelen werd 
doorzettingsvermogen hogelijk gewaardeerd

263
, iets dat Agathos Daimon gezien zijn 

                                                           
256 Floriani Squarciapino (1985-6). Zie voor meer afbeeldingen en een beschrijving van de vindplaats 
(Terme di Musiciolus) de betreffende internetpagina van de uitstekende website over Ostia Antica 
(http://www.ostia-antica.org/regio4/15/15-2.htm). De bijnaam moet hebben verwezen naar de 
lichaamskracht en het postuur van de atleet in kwestie. Op het mozaïek, dat kort na opgraving in de 
jaren ’80 van de vorige eeuw is gestolen, stonden overigens nog meer atleten vermeld naar wie werd 
verwezen middels hun supernomen. Zie hiervoor prosopographia no. 50. 
257 Een veel voorkomende persoonsnaam in Egypte, die verwijst naar de slangengod en de 
beschermheer van de stad Alexandrië. Ik dank Sofie Remijsen (K.U. Leuven) voor deze opmerking.  
258 SEG 22.354. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 16. 
259 Joosten (2006) 157-158. 
260 Anthologia Palatina 16.52. Zie ook prosopographia no. 62. 
261 Idem, 6.256. Zie ook prosopographia no. 109. 
262 Hall & Milner (1994) no. 15. Zie daarnaast prosopographia no. 49. 
263 E.g. IvO 54. Tiberius Claudius Rufus, een pankratiast uit Smyrna (prosopographia no. 147), deed de 
toeschouwers versteld staan toen hij in de finale weigerde op te geven en doorging tot het gevecht 
uiteindelijk wegens het invallen van de duisternis onbeslist moest worden beëindigd. Uit bewondering 
voor zijn volharding kregen Rufus en zijn naamloos gebleven tegenstander dezelfde beloning en 
privileges als een Olympisch overwinnaar. Voor deze episode, zie Merkelbach (1974) 99-104. Cf. 
prosopographia no. 55. 

Afb. 4.9 – De atleet Ursus 
(‘de Beer’) op een 
vloermozaïek uit de Terme 
di Musiciolus te Ostia 

http://www.ostia-antica.org/regio4/15/15-2.htm
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levenseinde ter harte heeft genomen. Hij stierf volgens zijn grafschrift ‘tijdens het boksen in 
het stadion, nadat hij tot Zeus gebeden had hem óf de krans óf de dood te schenken’.

264
 Op 

basis daarvan – en bij gebrek aan overige bronnen – heeft Stephen Brunet geconcludeerd 
dat ‘*his+ perseverance had probably earned him the nickname of ‘the Camel’.

265
 

 
Bijnamen op basis van fysieke kenmerken 
Opvallende fysieke kenmerken vormden evenzeer een rijke bron voor bijnamen. Philippos 
Glykon, de vechtsporter wiens grafschrift aan het begin van deze paragraaf werd geciteerd, 
stond onder meer bekend als ‘de Platvoet’ (ὁ πλατὺσ πόδασ).

266
 Nikophon, die zojuist ter 

sprake kwam, genoot vanwege zijn indrukwekkende voorkomen bekendheid als ‘de 
Milesische Reus’ (ὁ Μιλθςίουσ γίγασ). De officiële naam van een drievoudig Olympisch 
kampioen op de lange sprint is verloren gegaan, maar zijn opmerkelijke bijnaam ὁ γραῦσ (‘de 
Oude Vrouw’, of ‘de Grijsaard’) is bewaard gebleven op een inscriptie uit Ephese.

267
 Hij had 

die naam wellicht te danken aan een voorovergebogen loopstijl of aan het feit dat hij al op 
vroege leeftijd grijze haren kreeg.

268
  

De Egyptische bokser Aurelius Herminos, wiens lidmaatschapskaart van de 
atletenvereniging al diverse malen is aangehaald, werd in datzelfde document als ‘de 
Onnozele’ (ὁ Μῶροσ) aangeduid.

269
 Peter Frisch heeft in zijn werk over agonistische papyri 

geopperd dat hij deze bijnaam te danken had aan het feit dat hij leed aan dementia 
pugilistica, een neurologische stoornis die geregeld voorkomt bij professionele boksers.

270
 

Als gevolg van herhaaldelijke hersenschuddingen en klappen op het hoofd ontstaat er 
ernstig hersenletsel, dat zich kan manifesteren in verminderde geestelijke vermogens, 
spraakproblemen, vreemd gedrag en evenwichtsproblemen. Onderzoek heeft aangetoond 
dat de symptomen zich gemiddeld twaalf tot zestien jaar na het begin van een bokscarrière 
openbaren.

271
 

Het is de vraag of aannemelijk gemaakt kan worden dat Herminos aan de ziekte 
leed. Ten tijde van zijn toetreding tot de atletenvereniging, in het jaar 194 n. Chr., was hij 
reeds getooid met de bijnaam ‘de Onnozele’. Wanneer die naam overduidelijk zou verwijzen 
naar een vorm van dementia pugilistica dan moet zijn carrière zich op het eerste gezicht 
reeds in een vergevorderd stadium hebben bevonden, gezien de door wetenschappers 
vastgestelde lange incubatietijd van de ziekte. Zij baseren hun schattingen echter op 
ervaringen uit het moderne boksen, dat in verhouding tot de oervorm uit de Oudheid veel 
minder gevaarlijk en gewelddadig was. Het antieke boksen werd zoals eerder vermeld 
beschouwd als de meest brutale sport en kende geen gewichtsklassen, geen rondes en geen 
puntensysteem. Gevechten eindigden normaal gesproken niet onbeslist en er werd door de 
scheidsrechters alles aan gedaan om de opponenten tot fysiek contact te brengen. Vuile 
streken en onder de gordel slaan waren eerder regel dan uitzondering. Bovendien waren 
bokshandschoenen en enige vorm van hoofdbescherming onbekend.

272
 Dit alles leidde ertoe 

                                                           
264 SEG 22.354, r. 4-7: πυκτεφων ἐν τῷ ςταδίῳ ἐτελεφτα, εὐξάμενοσ Ζθνι ἢ ςτζφοσ ἢ κάνατον. 
265 Brunet (1998) 234. 
266 Zie noot 230. 
267 GIBM 609. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 1. 
268 In dat laatste geval kan verwezen worden naar Fabrizio Ravanelli, een voormalige Italiaanse 
voetballer die om precies die reden Penna Bianca (‘Witte Veder’) genoemd werd. Overigens dankte de 
beroemde atleet Michael Johnson, vijfvoudig Olympisch kampioen op de 200 en 400 meter, zijn bijnaam 
‘het Standbeeld’ juist aan zijn kaarsrechte houding tijdens het lopen. 
269 P.Lond. III 1158. De bijnaam wordt genoemd in de regels 1, 4, 41, 71, 76, 88, 92 en 99. 
270 Frisch (1986) 111. 
271 Zie Bodensteiner & Schaefer (1997). 
272 Zie Poliakoff (1987b) 68-88. 
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dat ernstig letsel bij boksers gemeengoed was en dat een dodelijke afloop geregeld 
voorkwam.

273
 

Onder die omstandigheden zou een mogelijke stoornis zich bij Herminos al in een 
vroeg stadium hebben kunnen ontwikkelen, ook al omdat er door een gebrek aan medische 
kennis onvoldoende aandacht zal zijn geweest voor preventieve rust en herstel na fysieke 
inspanning. Aangezien een antieke bokscarrière al op zeer jonge leeftijd kon beginnen (bij de 
knapen werden deelnemers vanaf twaalf jaar toegelaten) is het zeer wel mogelijk dat hij als 
adolescent al de symptomen van dementia pugilistica begon te vertonen. De beperking van 
zijn geestelijke vermogens zal in dat geval zodanig zijn opgevallen dat hem om die reden de 
– niet bepaald vleiende – bijnaam ‘de Onnozele’ werd toebedeeld. Dit signum werd, getuige 
zijn lidmaatschapskaart, ook gevoerd in officiële correspondentie van de atletenvereniging. 
Overigens droeg ook de vechtsporter Antonianos uit Ephese, die actief was aan het begin 
van de derde eeuw n. Chr., deze bijnaam. Hij stierf in Cyrene en werd als ὁ καὶ Μῶροσ 
vereeuwigd op zijn grafmonument.

274
 

 
Bijnamen gerelateerd aan technieken en vaardigheden 
Weer een andere categorie bijnamen kan in verband worden gebracht met de technieken en 
vaardigheden van atleten. Het meest uitgesproken voorbeeld stamt uit de vierde eeuw v. 
Chr. toen de pankratiast Sostratos uit Sikyon een onorthodoxe, maar succesvolle methode 
gebruikte om wedstrijden te winnen. Volgens Pausanias werd hij ‘meneer Vingertop’ 
(Ἀκροχερςίτθσ) genoemd, omdat hij ‘gewoon was zijn tegenstander bij de vingers te grijpen 
en ze vervolgens om te buigen, en pas losliet wanneer zijn opponent had opgegeven’.

275
 Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat in een ere-inscriptie wordt vermeld dat hij zijn titels 
meestal wist te behalen zonder daadwerkelijk strijd te leveren.

276
 De reputatie van Sostratos 

moet hem menigmaal vooruit zijn gesneld, hetgeen aanstaande tegenstanders ertoe bracht 
af te zien van een krachtmeting die naar alle waarschijnlijkheid tot ernstig (blijvend) letsel 
kon leiden. 

Uit de derde eeuw n. Chr. stamt een ander voorbeeld. Philostratos voert in zijn 
Heroïkos een aantal atleten uit zijn eigen tijd ten tonele, waaronder een Cilicische 
pankratiast ‘die door onze vaderen ‘Halter’ werd genoemd’.

277
 Een ἀλτρ was een stenen of 

metalen gewicht (circa 2 kilo) dat door verspringers gebruikt werd om de afstand van hun 
sprong te vergroten en meer precisie aan hun landing mee te geven. Daarnaast werden ze 
door vrijwel alle atleten gebruikt in het kader van hun krachttraining, hetgeen de reden is 
waarom ze veelvuldig worden afgebeeld op scènes uit de palaistra en het gymnasion.

278
 De 

bijnaam in kwestie zou dus een verwijzing kunnen zijn naar het trainingsregime van deze 
atleet, waarin gewichten mogelijkerwijs een grote rol speelden .

279
  

                                                           
273 De antieke literatuur wemelt van de passages waarin de gevaren van het boksen worden benadrukt. 
E.g. Artemidorus, Oneirokritika 1.61-62 ‘Dromen van boksen is voor iedereen schadelijk, want het 
betekent niet alleen schande, maar ook schade’ (vert. Simone Mooij-Valk). Vgl. de satirische 
epigrammen van Loukillios (e.g. 11.75-81, 11.258) waarin de spot wordt gedreven met de ernstige 
verwondingen die boksers konden oplopen. 
274 Robinson (1913) 176-177. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 22. 
275 Pausanias 6.4.1-2: παραλαμβανόμενοσ γὰρ ἄκρων τοῦ ἀνταγωνιηομζνου τῶν χειρῶν ἔκλα, καὶ οὐ 
προτερον ἀνίει πρὶν ἢ αἴςκοιτο ἀπαγορεφςαντοσ. Sostratos was dus αἱ ἄκραι χεῖρεσ. Overigens werd 
deze techniek al in de vijfde eeuw v. Chr. toegepast door Leontiskos van Messana. Vgl. Pausanias 6.4.3. 
276 SEG 23.325: [πα]φςασ δ´ἀντι[πάλουσ πλεῖς]τα [ἐ]κράτεισ ἀμαχεί. 
277 Philostratos, Heroïkos 14.4: ὃν ῾Αλτρα ἐκάλουν οἱ πατζρεσ. 
278 Gardiner (1930) 145-153, Knoepfler (1994) 337-379. 
279 Bradshaw Aitken & Berenson Maclean (2001) 43, noot 50: ‘ … perhaps for his trademark method of 
training; modern equivalents might be ‘Weights’, ‘Dumb-bell’, or ‘Shot put’’. Gezien het feit dat deze 
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Een plausibelere verklaring is in mijn ogen gegeven door Peter Grossardt, die de bijnaam van 
de pankratiast opvat als ‘de Springer’.

280
 In zijn optiek hield de naam verband met diens 

geringe lengte, waardoor hij genoodzaakt was zijn tegenstanders van onderaf te 
‘bespringen’. In het verlengde van die strijdwijze lag een nieuwe techniek (de zogenaamde 
‘hielmanoeuvre’), die door de atleet in kwestie was ontwikkeld om zijn kleine postuur 
optimaal te benutten. Hij liet zich daarbij op zijn rug vallen en greep, op het moment dat zijn 
tegenstander hem een schop wilde geven, diens hiel vast. Vervolgens was hij in staat om de 
opponent hard onderuit te halen en hem tot opgave te dwingen door niet bepaald 
zachtzinnig met de gegrepen voet om te gaan, bijvoorbeeld door de enkel te ontwrichten.

281
 

Al snel maakte ‘Halter’ naam met deze techniek en wist hij als pankratiast de rest van zijn 
carrière ongeslagen te blijven. 

De Alexandrijnse bokser Apollonios, die tijdens de Olympische spelen van 93 n. 
Chr. te laat aankwam en uitgesloten werd van deelname, stond bekend als ‘de Sproeier’, 
vermoedelijk omdat hij zijn tegenstanders in het gezicht spuwde tijdens wedstrijden.

282
 Om 

een vergelijkbare reden werd een naamloos gebleven Olympisch kampioen ‘de Spetteraar’ 
genoemd.

283
 Marcus Aurelius Chrysimos, winnaar van het pankration bij de Mariana Isthmia 

in Ephese, ging als ‘de Waakzame’ door het leven, een toepasselijke bijnaam voor een atleet 
die hoogstwaarschijnlijk het initiatief aan zijn opponenten liet om vervolgens bij een teken 
van vermoeidheid en/of zwakte toe te slaan.

284
 Philippos Glykon, die aan het begin van de 

eerste eeuw n. Chr. bijzonder succesvol was bij wedstrijden uit de periodos, werd 
vermoedelijk juist vanwege zijn watervlugge optreden als ‘de bliksemschicht van het 
pankration’ (ὁ παμμάχων κεραυνόσ) betiteld.

285
 

Andere atleten werden in meer abstracte termen specifieke kwaliteiten 
toegedicht. Bij Marcus Aurelius Demostratos Damas, één van de beste atleten uit de 
keizertijd, zou zijn laatste naam Δαμᾶσ mogelijk als ‘de Onderwerper’ kunnen zijn opgevat.

286
 

Een atleet uit Kyme stond te boek als ‘de Betrouwbare’.
287

 Zijn stadsgenoot Sokrates werd 

                                                                                                                                        
atleet een pankratiast was, lijkt het niet plausibel te veronderstellen dat zijn bijnaam te maken had met 
een mogelijke deelname aan de vijfkamp bij officiële wedstrijden. 
280 Grossardt (2006) Band II, 426. Hij is er overigens van overtuigd dat deze door Philostratos niet bij 
naam genoemde atleet moet worden geïdentificeerd als Titus Aelius Aurelius Maron (prosopographia 
no. 150). De overeenkomsten tussen beiden zijn inderdaad opvallend te noemen: alle twee zijn ze 
afkomstig uit Cilicië, hun carrières dateren uit dezelfde periode en van beiden wordt gezegd dat ze 
bijzonder klein van stuk waren, gedurende hun loopbaan nimmer verslagen werden en dat er vele 
standbeelden ter hunner ere waren opgericht. Maron was echter een worstelaar, terwijl ‘Halter’ als een 
pankratiast wordt opgevoerd. Dit bezwaar kan, zoals Grossardt (2002) 172 al eerder stelde, worden 
opgelost door te veronderstellen dat Maron/’Halter’ gedurende zijn carrière van discipline is gewisseld. 
Een dergelijke uitweg is in mijn optiek overbodig, aangezien het veelvuldig voorkwam dat vechtsporters 
beide disciplines beoefenden (vgl. e.g. de ‘opvolgers van Herakles’). Contra AE (2002) no. 1487 waarin 
de gelijkstelling tussen de twee atleten wordt afgedaan als ‘peu probable’. 
281 Philostratos, Heroïkos 15.3: τὸ ἀποπτερνίηειν. Zie Gardiner (1930) 215. 
282 Pausanias 5.21.12: ἐπίκλθςισ δὲ ἦν Ῥάντθσ. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 25. 
283 Suda, s.v. ‘Antimachos’: Ἀντίμαχοσ, ὁ Ψεκάδοσ: οὗτοσ μελῶν ἦν ποιθτήσ. Ψεκὰσ δὲ ἐκλήκθ, ἐπειδὴ 
προςέρραινε τοὺσ ὁμιλοῦντασ διαλεγόμενοσ. ἦν δέ τισ καὶ λυμπικὸσ καλούμενοσ Ψεκὰσ διὰ τοῦτο. 
284 I.Eph. 1113: *Μ+ᾶρκοσ Αὐρ(ιλιοσ) Χριςι*μοσ ὁ+ καὶ Γρθγόρισ. Zie ook prosopographia no. 86. 
285 Anthologia Palatina 7.692. Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 113. 
286 FD III 1:556. Zie ook prosopographia no. 89. Door het ontbreken van de gebruikelijke formule ὁ καὶ 
kan in dit geval niet over een echte bijnaam worden gesproken. Het kwam wel veelvuldig voor dat 
bijnamen in de loop der tijd tot officiële familie- of persoonsnaam verwerden. E.g. een inscriptie van het 
eiland Mallorca (Decker/Thuillier [2004] 241), waarin gesproken wordt van een atleet genaamd 
Cornelius Atticus Pancratius. Zie ook OCD, s.v. ‘supernomen’. 
287 CIG 3675: ὁ πιςτόσ. Het is overigens niet geheel duidelijk of deze bijnaam naar zijn sportieve 
bezigheden verwijst of dat hij mogelijkerwijs voortkomt uit zijn gedragingen in het sociale verkeer. 
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op zijn beurt als ‘de Onoverwinnelijke’ betiteld.
288

 De bokser Ploutarchos werd ook wel ‘de 
Behendige’ genoemd.

289
 Weer een ander, de hardloper Serapion, ging aan het einde van de 

tweede eeuw n. Chr. door het leven ging als ‘de Volhardende’ of ‘de Krachtige’.
290

 Diens 
naam- en plaatsgenoot, sprintkampioen bij de Olympia van Ephese in 275 n. Chr., ging door 
het leven als ὁ Γναφεφσ (‘de Voller’), een bijnaam die op verschillende manieren kan worden 
uitgelegd. Wanneer de naam verwijst naar κνάφοσ/γνάφοσ, een weverskaarde (‘hekel’) die 
tevens als martelinstrument werd gebruikt

291
, dan moet de strekking ervan waarschijnlijk in 

de richting van het moderne ‘the Killer’ gezocht worden. Stephen Brunet heeft geopperd dat 
er wellicht sprake is van een verwijzing naar de loopstijl van Serapion.

292
 Waarschijnlijk moet 

de verklaring van het signum van de pankratiast Tiberius Claudius Diodoros, ‘Πρωτῖνοσ’, in 
dezelfde richting worden gezocht.

293
 

 
Bijnamen op basis van een beroepsuitoefening 
Een andere optie is om de bijnaam van Serapion letterlijk te nemen (‘de Voller’), als zijnde 
een indicatie voor het beroep dat door de atleet in kwestie werd uitgeoefend. Een dergelijke 
interpretatie roept onmiddellijk weer de vraag op naar de sociale status van atleten in de 
keizertijd. In de inleiding is deze kwestie al uitvoerig aan de orde gekomen. Er bestaat – zoals 
gezegd – brede consensus over het feit dat de Griekse atletiek in de eerste vier eeuwen van 
onze jaartelling nog altijd gedomineerd werd door telgen uit de elite. Tegelijkertijd wordt 
aangenomen dat gedurende deze periode een professionele carrière in toenemende mate 
ook voor niet-aristocratische groepen was weggelegd.

294
 Dit proces van ‘democratisering’ 

valt echter niet of nauwelijks te traceren in het bronnenmateriaal, aangezien alle atleten – 
ongeacht hun sociale herkomst – zich in ere-inscripties van hetzelfde ideologische jargon 
bedienen en derhalve niet valt uit te maken of zij hun hoge sociale status te danken hebben 
aan hun afkomst of toegang kregen tot de bestuurselite middels hun sportieve prestaties.

295
 

Bijnamen die verwijzen naar een beroepsuitoefening kunnen wellicht een indicatie 
geven van de maatschappelijke achtergrond van atleten, omdat hun ontstaan vaak teruggaat 
op de beginjaren van een sportieve carrière. Helaas zijn er slechts enkele voorbeelden van 
dergelijke namen bekend, zodat het niet mogelijk is om op basis van dit materiaal harde 
conclusies te trekken. Overigens acht ik het zeer wel mogelijk dat Serapion aanvankelijk het 
ambacht van voller uitoefende, maar al snel blijk gaf van een bovengemiddeld talent en 
vervolgens, al dan niet middels een atletenkrediet of met financiële steun van zijn vaderstad 
en/of een plaatselijke weldoener, een loopbaan als atleet begon. Zijn entree, vanuit een 

                                                           
288 IKyme 24, r. 9-10: ωκράτθσ ὁ ἄλε̣*ι+πτοσ ἀκλθτὴσ. Hier lijkt de agonistische eretitel (ἄλε ̣ιπτοσ, zie hfst 
?) van de atleet tot een bijnaam te zijn verworden. Dit was ook het geval bij een zekere Pankles van het 
eiland Tenos. Hij werd simpelweg ‘de Periodoneikes’ genoemd, een duidelijke verwijzing naar zijn 
voornaamste prestatie: IG XII 5.909, r. 9-11: ὁ [κ]αὶ περιοδο[ν]ίκθσ. Op dezelfde wijze werd een zekere 
Asklepiades in een inscriptie (IMT Kyz. Kapu Dağ 1693) omschreven als ὁ καὶ Ἱερονείκθσ, ‘de winnaar in 
een heilig kransfestival’. 
289 Philostratos, Heroïkos 15.4: Πλοφταρχον ἐκεῖνον τὸν δεξιόν. Zie voor deze atleet ook prosopographia 
no. 117. 
290 I.Eph. 1113., r. 2-3: ὁ καὶ Ἰςχ*υρί+ων. 
291 E.g. Herodotus 1.92: ‘*Kroisos+ heeft na zijn inwijding zijn tegenstander [Pantaleon, de zoon van 
Alyattes] die zo tegen hem gekant was, ter dood laten brengen door hem tot bloedens toe over de hekel 
(ἐπὶ κνάφου) te halen’ (vert. Hein van Dolen). 
292 Brunet (1998) 382. Hij licht deze opmerking niet nader toe, zodat de daadwerkelijke strekking van de 
bijnaam onduidelijk blijft. 
293 Drew-Bear (1988) 233 en prosopographia no. 143. Waarschijnlijk verwijst de bijnaam naar de wijze 
waarop Diodoros voorop ging in de strijd. Zie ook Decker (1995) 104, no. 38.  
294 Zie inleiding. 
295 Zie e.g. Robert (1968b) 288 en Brunt (1973). 
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bescheiden achtergrond, in de overwegend door aristocraten bevolkte Griekse atletiek zal 
niet onopgemerkt zijn gebleven, hetgeen in zijn – wellicht minachtend bedoelde – bijnaam 
‘de Voller’ tot uitdrukking zou zijn kunnen gebracht. 

Een ander voorbeeld laat zien hoe lastig het is om op dit punt harde conclusies te 
trekken uit een bijnaam die gerelateerd was aan een beroepsuitoefening. In de Historia 
Augusta wordt melding gemaakt van de innige (liefdes)relatie tussen Heliogabalus en een 
atleet uit Smyrna, een zekere Aurelius Zotikos. Deze werd door de keizer tot cubicularius 
benoemd en oefende bijgevolg aan het hof in Rome veel invloed uit.

296
 Volgens Cassius Dio 

werd deze man ‘ook wel ‘de Kok’ genoemd, naar het beroep van zijn vader’.
297

 Op het eerste 
gezicht lijkt dit te impliceren dat Zotikos van betrekkelijk eenvoudige komaf was en dus als 
duidelijk bewijs kan dienen voor de stelling dat ook de lagere sociale klassen deel konden 
nemen aan de Griekse atletiek.  

Er dienen echter enkele kanttekeningen bij deze passage te worden geplaatst. Ten 
eerste is de informatie afkomstig uit een verdachte en uitgesproken vijandige bron. Cassius 
Dio, een senator en tijdgenoot van Heliogabalus, vertolkt in zijn geschiedwerk overduidelijk 
de stem van zijn standgenoten, die met afschuw vervuld waren over het – in hun ogen – 
uiterst laakbare gedrag van de jonge keizer. Dio volgt daarbij het literaire procedé dat van 
eerdere keizerbiografen bekend is.

298
 Vanuit dat gezichtspunt bezien is het mogelijk dat 

Zotikos bewust – maar onterecht – als de zoon van een kok werd afgeschilderd, om zo het 
gevolg van de keizer meer in diskrediet te brengen.  

Desalniettemin doet er zich wel een probleem voor ten aanzien van de aanduiding 
‘de Kok’. Het Griekse woord dat hiervoor door Dio wordt gebruikt, μάγειροσ, blijkt namelijk 
voor meerdere interpretaties vatbaar, hetgeen een ander licht zou kunnen werpen op de 
sociale status van de familie van Zotikos. Dit is enkele decennia geleden aangestipt door 
Bronislaw Bilioski in diens analyse van de allereerste Olympische overwinnaar, Koroibos uit 
Elis (776 v. Chr.). Van hem werd beweerd dat hij kok van beroep was geweest, zij het in een 
late en niet altijd even betrouwbare bron.

299
 Bilioski verwijst echter naar een cultus op het 

eiland Cyprus ter ere van Apollo Mageiros, waaraan ‘mageiroi’ verbonden waren, priesters 
die belast waren met de rituele slacht van offerdieren en die gerekruteerd werden uit de 
telgen van niet onaanzienlijke families.

300
 H.W. Pleket heeft in dit verband gewezen op de 

Olympisch kampioen Myron (zevende eeuw v. Chr.), wiens broer Orthagoras  de tiran van 
Sikyon was. Hun vader Andreas stond eveneens te boek als een μάγειροσ, maar het lijkt 
onwaarschijnlijk dat hij van eenvoudige afkomst was.

301
 Marcus Aurelius Zotikos zou dus 

evengoed tot een aristocratische familie hebben kunnen behoord. Wellicht heeft Dio 
opzettelijk gebruik gemaakt van de verschillende betekenissen van de term en diens vader 
niet het eervolle priesterschap, maar het onaanzienlijke beroep hebben toegeschreven. Ik 
sluit echter niet uit dat Zotikos inderdaad van bescheiden afkomst was en via zijn talent voor 
de Griekse atletiek getracht heeft de sociale ladder te beklimmen. 

Een ere-inscriptie uit Ephese, gedateerd rond 225 n. Chr. en dus grofweg 
samenvallend met de regeringsjaren van Heliogabalus, maakt opmerkelijk genoeg ook 
melding van een Aurelius Zotikos, als zijnde de winnaar van het worstelen tijdens de al 
eerder genoemde Mariana Isthmia. Of we hier te maken hebben met één en dezelfde atleet 

                                                           
296 SHA, Heliogabalus 10. 
297 Cassius Dio 80.16.1: Αὐριλιοσ δὲ δὴ Ζωτικόσ, ἀνὴρ μυρναῖοσ, ὃ καὶ Μάγειρον ἀπὸ τσ τοῦ πατρὸσ 
τζχνθσ ἀπεκάλουν. 
298 Zie Barnes (1984). 
299 Athenaeus 9.382b. Zie voor de werkwijze van deze auteur de verschillende bijdragen in Braund & 
Wilkins (2000). 
300 Bilioski (1961) 47. 
301 Pleket (1974) 60. 
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(of met een familielid) is een vraag die zich niet laat beantwoorden. Feit is wel dat zijn 
overwinningsmonument melding maakt van een bijnaam, die helaas niet volledig is 
overgeleverd: *Μᾶρκοσ+ Αὐρ(ιλιοσ) Ζωτικὸσ *ὁ καὶ …+πιννθσ. De redacteuren van I.Eph. 
verwijzen in dit kader naar de aanwezigheid van een ςυμβίωςισ τῶν υππινάδων in Smyrna, 
waarmee ze – indien ik het goed begrijp – menen dat hij mogelijkerwijs  een lid geweest zou 
kunnen zijn van het slepersgilde.

302
 

 
Bijnamen op basis van geografische afkomst 
Antieke atleten waren fervente reizigers, die gedurende hun carrières maar zelden in hun 
vadersteden vertoefden en door hun sportieve prestaties het burgerrecht van vele andere 
steden konden aannemen. Toch werd hun afkomst nooit verloochend en bleven zij gezien 
worden als vertegenwoordigers van een bepaalde streek, hetgeen ook tot uitdrukking kon 
komen in bijnamen. Enkele voorbeelden hiervan zijn overgeleverd. De Olympisch kampioen 
van 484 v. Chr. op de wapenwedloop, Mnaseas uit Cyrene, werd overal waar hij kwam ‘de 
Libiër’ genoemd.

303
 De Pergameense pankratiast Glykon behaalde successen in Klein-Azië, 

Griekenland en Italië en werd door Horatius aan zijn lezers in Rome voorgesteld als het 
toonbeeld van een topatleet. Door zijn bewonderaars werd hij echter ‘de glorie van Klein-
Azië’ (τὸ ᾿Αςίδι κλζοσ) genoemd, met een duidelijke verwijzing naar het deel van de 
Romeinse wereld waaruit hij afkomstig was.

304
 De pankratiast Apollonios, die in Kyme (Aiolis) 

door zijn kleinzoon – eveneens een atleet
305

 – geëerd werd, stond ook bekend als ‘de 
Lucaniër’.

306
 De jonge pankratiast Aurelius Alexander uit Oenoanda had ‘de Macedoniër’ als 

alias.
307

 Vermoedelijk hadden zij (familie)banden met die regio’s, want anders vallen deze 
bijnamen niet goed te verklaren.  
 
Mythologische bijnamen 
Bijnamen van atleten bevatten ook regelmatig verwijzingen naar de mythologie. Dit is niet 
verrassend, aangezien diverse goden en helden op enigerlei wijze in verband te brengen zijn 
met de Griekse atletiek. In Olympia speelden onder meer Zeus, Hera, Herakles en Pelops een 
belangrijke rol. Sommige (half)goden werden beschouwd als de stichters van bepaalde 
festivals, kregen de eer de eerste beoefenaars van een bepaalde tak van sport te zijn of 
waren onderwerp van verering. Anderen blonken uit door hun fysiek en snelheid en werden 
daarom gezien als de atletische prototypes bij uitstek. Menig atleet draagt bijvoorbeeld de 
naam van Achilles

308
, terwijl ook de identificatie met Atlas, de verpersoonlijking van kracht 

en uithoudingsvermogen, veel voorkomt. Nikophon, ‘de Milesische Reus’, dankte die bijnaam 
niet in de laatste plaats aan het feit dat hij ‘ijzeren schouders als Atlas’ (καὶ ςιδαρζουσ 
῎Ατλαντοσ ὤμουσ) had. Heras uit Laodikeia werd gezien ‘als een tweede Atlas’ (ὡσ ῎Ατλαντα 
δεφτερον) en over Glykon uit Pergamon werd zelfs gesproken als ‘de nieuwe Atlas’ (ὁ καινὸσ 
῎Ατλασ).

309
 

                                                           
302 I.Eph. 1111. Gezien de fragmentarische staat van de inscriptie is die hypothese niet meer dan een 
schot voor de boeg. 
303 Pausanias 6.13.7: ἐπίκλθςιν Λίβυσ Μναςζασ Κυρθναῖοσ. Cf. 6.18.1: ἐπικλθκζντοσ δὲ ὑπὸ λλινων 
Λίβυοσ. 
304 Horatius, Epistulae 1.130-31, Anthologia Palatina 7.692. 
305 Zie noot 288. 
306 IKyme 24, r. 2-4: τὸν ἐπικαλούμενον Λευκα{κα}νόν. 
307 Hall & Milner (1994) no. 26, r. 1: ὁ καὶ Μακεδόνισ. 
308 E.g. Jones (1981) 107-119, Perpillou-Thomas (1995) nos. 242-245.  
309 Anthologia Palatina 6.256 (Nikophon), 16.52 (Heras) en 7.692 (Glykon). Wellicht kan een parallel 
getrokken worden met de moderne sportcultuur, waarin de grootste sporters als ijkpunt kunnen 
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De antieke superatleet bij uitstek is echter altijd Herakles gebleven. Hij stond te boek als de 
uitvinder van het pankration en kreeg vanwege zijn strijd tegen wilde beesten en monsters 
het epitheton ‘Palaemon’ (‘worstelaar’) opgespeld. De traditie verbindt zijn naam bovendien 
met het ontstaan van zowel de Olympische als de Nemeïsche spelen, terwijl er door 
verschillende steden festivals ter ere van hem werden georganiseerd. Standbeelden van 
Herakles sierden overal in de Griekse wereld de gymnasia en de atletenvereniging verkoos 
hem – niet op de laatste plaats vanwege zijn vele reizen – tot hun schutspatroon.

310
 

Het wekt dan ook geen verwondering dat veel atleten in de voetsporen van de 
Griekse held trachtten te treden. De grote kampioenen uit de klassieke periode probeerden 
vooral zijn heroïsche werken te imiteren. Van Poulydamas van Skotoussa (Thessalië) werd 
bijvoorbeeld verteld dat hij met zijn blote handen een leeuw wist te doden en met zijn 
spierkracht een stier en een vierspan op volle snelheid wist tegen te houden. Milon van 
Kroton, wellicht de meest aansprekende Olympisch kampioen aller tijden, voerde – gekleed 
als Herakles, met mantel en knots – in 510 v. Chr. het leger van zijn stad aan in een oorlog 
met het naburige Sybaris. Theagenes van Thasos, die gedurende zijn carrière 1300 of 1400 
kransen zou hebben behaald, werd beschouwd als de zoon van de halfgod, een afstamming 
die hij naar verluidt trachtte aan te tonen door onder meer op één dag een hele os te 
verorberen.

311
 

Latere atleten probeerden vooral de sportieve successen van Herakles te evenaren 
door tijdens één Olympiade zowel het pankration als het worstelen te winnen.

312
 De eerste 

die daarin slaagde was Kapros uit Elis, die in 216 v. Chr. een tweekamp met de vermaarde 
Kleitomachos tot een goed einde wist te brengen. Zijn bijzondere prestatie werd opgetekend 
en leverde hem de bijnaam/eretitel ‘de tweede na Herakles’ (δεφτεροσ ἀφ᾿ ῾Ηρακλζουσ)  
op.

313
 In de daaropvolgende eeuwen slaagden nog zes atleten erin een dubbelslag te slaan in 

Olympia en de geschiedenis in te gaan als ‘opvolgers van Herakles’ (οἱ ἀφ᾿ ῾Ηρακλζουσ).
314

 
Nikostratos uit Aegae was in het jaar 37 n. Chr. de laatste die deze titel kon claimen, omdat 
de Eleërs nadien weigerden om winnaars op beide onderdelen te bekransen.

315
  

Overigens identificeerde ook Nero zich met de halfgod. Na eerder al als acteur, 
citerspeler en als wagenmenner tijdens diverse festivals te zijn opgetreden, wenste de keizer 
in zijn laatste levensjaren sportieve successen te behalen als worstelaar. Bij terugkomst in 
Rome, na afloop van zijn fameuze tournee door Griekenland, liet hij zich in 68 n. Chr. een 
ticker-tape parade welgevallen waarbij hij door de bevolking als volgt werd toegezongen: 
‘Heil Nero, onze Hercules!’.

316
 Dat Nero daarbij eveneens bewust in de voetsporen trad van 

de bovengenoemde atleten uit de klassieke periode blijkt uit een passage bij Suetonius: ‘Het 
gerucht verbreidde zich dat hij na zijn triomfen op het toneel bij de volgende Olympische 

                                                                                                                                        
fungeren voor nieuwe bijnamen: ‘de nieuwe Pele’, ‘de Maradona van…’, ‘Johan Segundo’ (‘de tweede 
Johan’, oftewel de oud-voetballer Johan Neeskens). 
310 Zie Golden (2004) 79. 
311 Fontenrose (1968) gaat in op al hun imitatiepogingen en geeft nog meer voorbeelden van atleten die 
Herakles wensten te imiteren. 
312 Pausanias 5.8.4. 
313 Eusebius, ad Olympiade 142, Pausanias 6.15.4-5. Kapros was feitelijk de eerste na de godheid, maar 
omdat de Grieken inclusief rekenden werd hij als de nummer twee beschouwd. 
314 Pausanias 5.21.10. De zogenaamde ‘opvolgers van Herakles’ zijn in hoofdstuk drie aan bod gekomen.  
315 Eusebius, ad Olympiade 204. De weigering van de Eleërs laat zich overigens niet duidelijk verklaren. 
Zie voor deze atleet ook prosopographia no. 110. 
316 Cassius Dio 63.19.5. Ik ga elders (zie appendix 2) uitvoeriger in op de wijze waarop de terugkeer van 
Nero in Rome door de antieke auteurs is beschreven en hoop daar aan te tonen dat de keizer zich 
bewust profileerde als een succesvolle performer, hetgeen door Tacitus, Suetonius en Cassius Dio (al 
dan niet opzettelijk) verkeerd werd begrepen. 
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Spelen in het strijdperk zou treden bij de atleten. Hij oefende zich namelijk voortdurend in het 
worstelen … Nu hij de reputatie genoot Apollo als zanger en de Zon als wagenmenner te 
evenaren, had hij zich ook voorgenomen de werken van Hercules na te doen. Men vertelt dat 
er een leeuw was getraind om door hem, terwijl hij naakt in het theater zou optreden voor de 
ogen van het publiek, met een slag van de knots of door een wurggreep te worden 
gedood’.

317
 Nero beschouwde zichzelf onmiskenbaar als de volgende waardige ‘opvolger van 

Herakles’. 
 

Bijnamen van diverse aard 
Hoe bijzonder moeilijk het is om – bijna tweeduizend jaar na dato – achter de betekenis van 
een bijnaam te komen, blijkt ook uit het geval van Aurelius Eutychus. Deze niet bijster 
succesvolle Phrygische vuistvechter uit het midden van de derde eeuw n. Chr. werd ‘ook wel 
Helix genoemd’ (ἐπίκλθν ῞Ελιξ).

318
 Voor diens supernomen zijn verschillende verklaringen 

gegeven. In de publicatie van het grafschrift wordt geopperd dat de naam ‘probably marks 
Eutychus as a wrestler’, vermoedelijk op basis van de ‘werveling’ of ‘kronkeling’ (ἑλιξ) die op 
een voor hem kenmerkende worstelmanoeuvre zou duiden.

319
 Dit is echter slechts één van 

de betekenissen die door de LSJ wordt gegeven, want diezelfde term kan ook ‘krul’ of 
‘haarlok’ betekenen en derhalve verwijzen naar het al dan niet bijzondere uiterlijk van de 
atleet. 

Een andere, wellicht meer plausibelere verklaring wordt gegeven door Christopher 
Jones. In zijn optiek verwijst de bijnaam van Eutychus naar een illustere voorganger, Aurelius 
Helix.

320
 Deze was een Fenicische vuistvechter die in 213 en 217 n. Chr. in Olympia won en 

door zijn tijdgenoten als ‘onbeschrijfelijk bewonderenswaardig’ (λόγου καυμαςιϊτεροσ) 
werd gezien.

321
 In Ostia werd hij, samen met zijn directe concurrent Gaius Perelius Aurelius 

Alexander, afgebeeld op een mozaïek op de vloer van een bar, hetgeen opnieuw zijn 
prominente status aangeeft. Beiden staan ook afgebeeld op een vloermozaïek in een villa te 
Pozzuoli.

322
 Hoewel Eutychus als atleet niet in de buurt kwam van diens sportieve prestaties 

was zijn bijnaam ‘probably a tribute to his great predecessor’.
323

 In dat geval zou het 
optreden van Aurelius Helix tot de verbeelding hebben gesproken van de jonge Eutychus en 
hem mogelijkerwijs op het pad van de Griekse atletiek hebben gebracht. 

Sommige bijnamen van atleten laten zich vanuit het heden niet meer achterhalen. 
Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom de Alexandrijnse sprinter Heliodoros, Olympisch 
kampioen in 213 en 217 n. Chr., ook bekend stond als Σρωςιδάμασ. De lijst met 
overwinnaars in de Olympische stadionloop bevat nog meer voorbeelden: ᾿Απολλοφάνθσ, ὁ 
καὶ Πάπισ (85 n. Chr.),  Θεωνᾶσ, ὁ καὶ μάραγδοσ (105 n. Chr.), Διονφςιοσ, ὁ καὶ αμευμὺσ 
(125 n. Chr.), ᾽Επίδαυροσ, ὁ καὶ ᾽Αμμϊνιοσ (137 n. Chr.), ᾽Ανουβίων, ὁ καὶ Φεῖδοσ (181 n. 

                                                           
317 Suetonius, Nero 53 (vert. Daan den Hengst). 
318 Buckler, Calder & Cox (1926) 80-82, no. 204. Zie ook prosopographia no. 32. Bijzonder is dat Eutychus 
kan worden beschouwd als de eerste bekende christelijke atleet, aangezien zijn epitaaf God aanroept 
om potentiële grafrovers te straffen: εἴ τισ δὲ ἕτεροσ ἐπιχειριςει κεῖναί τινα ἔςται αὐτῶ πρὸσ τὸν ηῶντα 
Θεόν. 
319 Ibid., 81. 
320 Zie prosopographia no. 34. 
321 Cassius Dio 80.10.2, Philostratos, Gymnastikos 46, Heroïkos 16.23-17.5. Overigens wordt uit deze 
bronnen ook duidelijk dat Helix zich tot ‘de achtste na Herakles’ probeerde te kronen, maar dat de 
Eleërs dit verhinderden door hem – als Olympisch kampioen bij het pankration – niet tot het daarna 
geprogrammeerde worstelen toe te laten. 
322 Zie eerder dit hoofdstuk. 
323 Jones (1998) 296. Eutychus won volgens zijn grafmonument slechts drie wedstrijden: twee in zijn 
geboortestreek Phrygië en één in Brindisium. 
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Chr.) en ᾽Επίνικοσ, ὁ καὶ Κυνᾶσ (205 n. Chr.).
324

 Enkele namen vallen in de categorie van de 
eerder genoemde ὀνόματα κεοφόρα, maar niet allemaal.  

Op een mozaïek uit een villacomplex aan de via Nomentana in Rome staat een 
atleet afgebeeld die op het punt staat zichzelf te bekransen. Ter rechterzijde bevindt zich 
een inscriptie waarop zijn naam te lezen valt: ‘Eutychus qui et Nynnys’.

325
 Deze bekende 

atleet was wellicht dezelfde als de periodoneikes Publius Pompeius Eutychus 
(prosopographia no. 127), ‘bijgenaamd Ninnaros’.

326
 Weer een ander wordt in een inscriptie 

uit Augusta Trajana (Thracië) ‘de Stille’ genoemd.
327

 Het lijkt aannemelijk te veronderstellen 
dat deze bijnamen niet aan de sportieve activiteiten van de atleten in kwestie gerelateerd 
waren, maar teruggingen op hun gedragingen en/of activiteiten buiten de Griekse atletiek. 
 

                                                           
324 Eusebius, ad Olympiade 216, 221, 226, 229, 240, 246, 248, 249. 
325 Blake (1936) 166. 
326 Zoals wordt verondersteld door Newby (2005) 60. Zij geeft in datzelfde hoofdstuk (63-64) meer 
voorbeelden van atleten die onder vermelding van hun bijnamen op mozaïeken in en nabij Rome staan 
afgebeeld, zoals Faustus (‘de Gelukkige’), Luxsurius (‘de Weelderige’) en Pascentius (christelijke 
connotatie?). Zie voor deze atleten ook prosopographia no. 50. 
327 IGBR III, 2, no. 1574, r. 10: ὁ καὶ Κότο(σ). 




