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INLEIDING
‘De atleten en deelnemers aan muzische wedstrijden die door de meerderheid van de
mensheid zijn verwaarloosd, verdienen mijns inziens nauwelijks enige serieuze aandacht; en
1
over de atleten met een reputatie heb ik uitgeweid in mijn verslag over Elis’.
(Pausanias 10.9.2)
De Griekse sportcultuur van de Romeinse keizertijd mag zich sedert drie decennia in een
groeiende belangstelling verheugen. Waar de aandacht voor die tijd bijna uitsluitend uitging
naar de vaak geïdealiseerde periode van de zesde en vijfde eeuw v. Chr., is de blik nu meer
en meer gericht op het functioneren van de festival- en gymnasiumcultuur in de eerste
eeuwen van onze jaartelling. Bij moderne geleerden is steeds meer het besef gegroeid dat
de Olympische en andere spelen een langere geschiedenis onder Romeins bestuur gekend
hebben dan onder de wereld van de stadstaten. Recent onderzoek heeft aangetoond dat de
Griekse atletiek gedurende de keizertijd een ongekende bloeiperiode doormaakte en een
dominante rol speelde in de stedelijke cultuur van het Griekse oosten. De agonistiek bleek
het raamwerk bij uitstek geweest te zijn waarbinnen de Romeinse machtsaanspraken en de
Griekse culturele identiteit met elkaar konden worden verzoend. Binnen dat kader konden
zowel de ideologische aanspraken van de keizer als de ambities van de lokale elites onder
2
één noemer worden gebracht. Tal van andere nieuwe inzichten over het functioneren van
de sportcultuur in de eerste eeuwen van onze jaartelling hebben geleid tot een stroom van
3
publicaties waaraan voorlopig nog geen einde lijkt te komen.
In al die boeken en artikelen is de Griekse atletiek echter vanuit één invalshoek
relatief onderbelicht gebleven, namelijk vanuit het perspectief van de atleten. Hun
getuigenissen in het epigrafische en literaire materiaal zijn de afgelopen decennia weliswaar
veelvuldig en grondig bestudeerd, maar die afzonderlijke uitkomsten zijn tot op heden niet
of nauwelijks aangewend om tot een veelomvattende synthese van de beroepsgroep als
geheel te komen. Het soms problematische en veelal versnipperde bronnenmateriaal is daar
ongetwijfeld voor een deel debet aan geweest. Dit proefschrift beoogt middels een
groepsgewijze analyse van al die afzonderlijke testimonia een gedetailleerd beeld te
schetsen van het atletenbestaan gedurende de Romeinse keizertijd. Door voor een
kwantitatieve benadering te opteren en daarbij gebruik te maken van de inzichten van
eerdere geleerden, meen ik tot een heldere reconstructie van de wereld van de
beroepsatleten te kunnen komen. Mijn aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar de wijze
waarop hun sportieve levens vorm kregen, zowel ideologisch als op het niveau van de
dagelijkse praktijk.
Van meet af aan is duidelijk dat het hier om een bijzondere groep gaat. Atleten
genoten in de eerste eeuwen van onze jaartelling een grote populariteit en werden met
roem en eer overladen. Ter illustratie van hun prominente status kan een laatantieke tekst
dienen. Een van de redevoeringen van de christelijke theoloog pseudo-Dionysius (vijfde
eeuw n. Chr.) bevat aanwijzingen voor de wijze waarop een spreker aan de vooravond van
een Grieks sportfestival geacht werd de deelnemers toe te spreken en aan te sporen tot
grootse daden. Uit de instructie blijkt hoezeer atleten op een voetstuk geplaatst werden:

1
ἀκλθτὰσ μὲν οὖν καὶ ὅςαι ἀγωνιςταὶ μουςικῆσ τῶν ἀνκρϊπων τοῖσ πλείςιν ἐγίνοντο μετὰ οὐδενὸσ
λογιςμοῦ *μετὰ τῆσ+ ςπουδῆσ, ἀκλθτὰσ δὲ ὁπόςοι τι καὶ ὑπελείποντο ἐσ δόξαν, ἐν λόγῳ ςϕᾶσ ἐδιλωςα
τῷ ἐσ Ἠλείουσ.
2
Zie hiervoor bijvoorbeeld Van Nijf (2003), Spawforth (2007), König (2007).
3
König (2005) en Newby (2005) zijn de meest recente grote monografieën.

1

‘De toeschouwers beleven er plezier aan, maar de deelnemers genieten onsterfelijke roem.
Want eenieder van hen overkomt het herkend en met de vinger nagewezen
[δακτυλοδεικτεῖςκαι] te worden om de meest roemvolle redenen, om te winnen, om
bekranst te worden, om [officieel tot winnaar] uitgeroepen te worden. Door één enkele
prestatie en overwinning is zo iemand niet langer de burger van één stad, maar van bijna de
gehele wereld. Hij wordt door iedere aanwezige bewonderd vanwege zijn talent en
welwillend als een medeburger beschouwd … en niet alleen dan, maar ook na het festival,
wanneer ze hem alleen maar zien. Dit gebeurt bij elke wedstrijd waaraan een atleet
deelneemt. En wanneer hij gestopt is, blijven de beloningen voor de overwinningen zijn hele
leven voortduren, en geven hem overvloedige welvaart, terwijl na zijn dood de herinnering
aan hem voortleeft in beelden en schilderijen, zodat zijn reputatie niet alleen wordt
vastgelegd in het collectieve geheugen, maar ook op schrift wordt gesteld en voor altijd
4
beklijfd.’
In dit proefschrift zullen de atleten uit de Romeinse keizertijd centraal staan. Het onderzoek
heeft betrekking op de periode tussen grofweg 31 v. Chr. en 400 n. Chr. en behandelt de
carrières en levens van de deelnemers aan Griekse festivals in Italië en het oostelijk deel van
het imperium Romanum. Daarbinnen werd onderscheid gemaakt tussen ἀγῶνεσ ἱεροὶ καὶ
ςτεφανῖται (heilige kransspelen waarbij kransen en materiële prijzen te winnen waren) en
ἀγῶνεσ κεματικοί (prijsspelen waarbij geldprijzen werden uitgereikt). Hoewel bij dergelijke
wedstrijden doorgaans ook hippische en muzische onderdelen op het programma stonden,
richt ik mij uitsluitend op de atletiekdisciplines waarin hardlopers (stadionloop, dubbele
stadionloop, langeafstandsloop en wapenwedloop), vechtsporters (boksen, worstelen en
pankration) en vijfkampers (pentathlon) uitkwamen. Zij bestreden elkaar in drie
leeftijdsklassen, te weten knapen, jongelingen en mannen. Niet zelden kwam het voor dat
een atleet in meerdere disciplines bedreven was en daarin overwinningen behaalde.
Ik verkeer geenszins in de veronderstelling dat alles wat in dit proefschrift naar
voren gebracht wordt een vernieuwend karakter heeft. Beoefenaars van de antieke
sportgeschiedenis zijn in hoge mate schatplichtig aan het baanbrekende werk van eminente
geleerden als Louis Robert en H.W. Pleket. Ik vorm, getuige de bibliografie achterin, daarop
geen uitzondering. Zonder hun ijverige naspeuringen van het epigrafische materiaal (Robert)
en theoretische bespiegelingen (Pleket) zou deze studie nooit geschreven kunnen zijn. Zij
hebben als geen ander het vakgebied inhoud en richting gegeven en nieuwe generaties in
staat gesteld andere wegen in te slaan. In meerdere of mindere mate ben ik ook dank
verschuldigd aan Luigi Moretti, Joachim Ebert, Nigel Crowther, Jean-Yves Strasser, Stephen
Brunet, Onno van Nijf en vele anderen, die elk jarenlang de verschillende aspecten van de
Griekse sportcultuur nader bestudeerd hebben. Hun bevindingen vormen de basis van
waaruit ik getracht heb tot nieuwe inzichten te komen betreffende de geografische
mobiliteit, het streven naar records en de dagelijkse realiteit van het atletenbestaan in de
keizertijd.

4

Pseudo-Dionysius, Ars Rhetorica 7.288: τοῖσ μὲν γὰρ πρόςκαιροσ ἡ τζρψισ, τοῖσ δὲ ἀκάνατοσ ἡ δόξα·
καὶ παραχρῆμα μὲν γίνεται ἑκάςτῳ τοφτων εὐφθμεῖςκαι καὶ δακτυλοδεικτεῖςκαι ἐπὶ τοῖσ καλλίςτοισ,
νικᾶν, ςτεφανοῦςκαι, ἀναγορεφεςκαι, διὰ μιᾶσ πράξεωσ καὶ νίκθσ οὐ μιᾶσ πόλεωσ γενόμενον ἀλλὰ
ςχεδὸν ἀπάςθσ τῆσ οἰκουμζνθσ· ἕκαςτοσ γὰρ τῶν παρόντων τῆσ ἀρετῆσ ἀποδεχόμενοσ τῇ εὐνοίᾳ ὡσ
πολίτθν αὑτοῦπροςοικειοῦται … καὶ μετὰ τὴν πανιγυριν, ὁπόταν αὐτὸν ἴδωςι μόνον. καὶ ἀγωνιηομζνῳ
ταῦτα κακ᾽ ἕκαςτον ἀγῶνα· παυςαμζνῳ δὲ παραμζνουςιν τὸν βίον ςφμπαντα οἱ καρποὶ <οἱ> ἀπὸ τῆσ
νίκθσ, τὴν περιουςίαν τοῦ βίου ἄφκονον παρζχοντεσ· μετὰ δὲ τὴν τελευτὴν ἡ μνιμθ <ἡ> ἀπὸ τῶν
ἀνδριάντων καὶ τῶν εἰκόνων εἰσ τὸ ἀνάγραπτον ἔχειν τὴν δόξαν οὐκ ἐν ταῖσ μνιμαισ ςῳηομζνθν μόνον,
ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ςυγγραμμάτων ςυμπαραμζνουςαν ἅπαντι τῷ χρόνῷ.

2

In de verschillende hoofdstukken zullen parallellen met de moderne sport niet worden
geschuwd. Dit is een bewuste keuze, omdat bepaalde aspecten van het antieke
atletenbestaan sterke overeenkomsten vertonen met hedendaagse ontwikkelingen en de
onderlinge vergelijking mijns inziens kan bijdragen aan een beter begrip van de Griekse
atletiek in de keizertijd. Het spreekt voor zich dat dergelijke parallellen alleen zijn
opgenomen wanneer er een voor de discussie relevante bijdrage aan kan worden ontleend.
In sommige gevallen zal er ook worden gerefereerd aan de beroepsgroep van
musici, deelnemers aan wedstrijden in zang, dans, theater en voordrachtkunst. Zij worden
vaak met de atleten onder één noemer geschaard, omdat ze participeerden binnen dezelfde
festivals (die zoals gezegd uit zowel sportieve als muzische onderdelen bestonden),
5
vergelijkbare carrières kenden en langs dezelfde lijnen georganiseerd waren. Om die reden
loont het de moeite om ter verduidelijking van specifieke kwesties uit de atletenwereld soms
het bronnenmateriaal aangaande musici erbij te betrekken.
Alvorens tot de kernhoofdstukken van dit proefschrift over te gaan, is het
noodzakelijk enige pagina’s te wijden aan twee thema’s waaraan geen enkele studie naar de
Griekse atletiek en haar beoefenaars voorbij kan gaan. Dit betreft ten eerste de sociale
status van antieke atleten en ten tweede de atletenvereniging. Ten aanzien van beide zijn
gedurende de laatste decennia veel nieuwe inzichten tot stand gekomen die als zodanig van
belang zijn voor de reconstructie van het antieke atletenbestaan. Op essentiële onderdelen
is de discussie de afgelopen jaren echter enigszins stilgevallen, omdat een zekere mate van
consensus bereikt is en verdere impulsen bij een gebrek aan nieuw bronnenmateriaal
vooralsnog zijn uitgebleven. Dat is de reden geweest waarom ik mij voor dit onderzoek niet
uitvoerig met deze materie heb beziggehouden. Het is in het kader van de gestelde
problematiek echter wel van belang om de voornaamste punten ten aanzien van status en
het functioneren van de beroepsvereniging nadrukkelijk naar voren te brengen, omdat ze
raken aan hetgeen in de rest van het proefschrift ter sprake zal komen en daarbij als
achtergrond dient. Ik beperk mij in de volgende paragrafen tot het schetsen van de grote
lijnen en neem daarbij het werk van eerdere geleerden als uitgangspunt.
De sociale status van atleten
Geen enkele kwestie heeft in de bestudering van de Griekse atletiek zoveel aandacht
gekregen als de vraag naar de sociale status van antieke atleten. Moderne geleerden hebben
de afgelopen eeuw getracht te achterhalen in hoeverre de festival- en gymnasiumcultuur
het exclusieve domein was van de aristocratische klasse of dat er een zekere
‘democratisering’ in de sport valt aan te wijzen. Lange tijd werd deze discussie in hoge mate
vertroebeld door een anachronistische benadering die contemporaine noties aangaande
amateurisme en het Olympische gedachtegoed terugprojecteerde op de Oudheid. De
pioniers van de antieke sportgeschiedenis, E.N. Gardiner en H.A. Harris, verheerlijkten het
archaïsche en klassieke tijdvak als de periode waarin pure sport werd bedreven door
adellijke heren, zonder enig winstbejag of verregaande specialisatie. Tot hun spijt gingen die
verheven idealen in de loop der eeuwen verloren, omdat de Griekse atletiek aan haar eigen
succes ten onder zou zijn gegaan. De toegenomen populariteit en schaalvergroting leidden
in die visie tot de introductie van materiële beloningen en de opkomst van professionele
atleten uit de lagere klassen, onbeschaafde spierbundels die de nobele amateur-gentlemen

5

Zie voor een beknopt overzicht van het optreden van musici in de keizertijd Herz (1990) en Strasser
(2007).
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van weleer verdrongen. Het was in hun optiek dan ook niet verwonderlijk dat corruptie en
6
vervlakking vanaf dat moment hun intrede deden.
De opvattingen van Gardiner en Harris waren niet zozeer een objectieve analyse
van het verleden als wel een in hun ogen historisch gegronde waarschuwing aan het adres
van de eigen tijd, waarin de wereld van de sport een transformatie doormaakte die
uiteindelijk zou uitmonden in de hedendaagse geprofessionaliseerde en
gecommercialiseerde sportcultuur. Beiden waren vergroeid met de idealen van de
amateursport en zagen die recente ontwikkelingen met lede ogen aan. Door op de kwalijke
voorbeelden uit de antieke wereld te wijzen, meenden zij de publieke opinie te kunnen
7
beïnvloeden en het tij te keren. Hoewel hun pennenvruchten op het sportieve
veranderingsproces geen enkele uitwerking hadden, beklijfde hun visie op de antieke
sportgeschiedenis wel. De Griekse atletiek in de hellenistische en Romeinse tijd werd
neergezet als een periode van neergang en verval, niet meer dan een slap aftreksel van de
hoogtijdagen in de zesde en vijfde eeuw v. Chr.
Het is aan H.W. Pleket te danken dat dit rigide denken uiteindelijk werd
doorbroken. In een aantal artikelen stelde hij het theoretische raamwerk (gevormd door wat
hij als een ‘classicist bias’ omschreef) van eerdere geleerden aan de kaak en initieerde
daarmee een nieuwe fase in de bestudering van de Griekse sportcultuur. Hij toonde aan dat
er een directe lijn liep tussen de Homerische helden en de atleten uit de Romeinse keizertijd
en dat de notie van enerzijds vroege amateurs en anderzijds latere professionals verworpen
diende te worden. Er werd in alle tijdvakken met evenveel vuur om materiële eerbewijzen
gestreden, bij de lijkspelen voor de gestorven Patroklos evenzeer als bij de talloze festivals
uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. Vermeende uitwassen, zoals verregaande
specialisatie en corruptie, kwamen al voor in de door menigeen geïdealiseerde klassieke
periode en konden dus niet als maatstaf dienen voor een negatieve beoordeling van een
later tijdvak. In plaats van een geleidelijke neergang bleek er juist sprake te zijn van een hoge
8
mate van continuïteit binnen de Griekse atletiek.
Evenmin bleken de leden van de aristocratie zich met het verstrijken van de
eeuwen te hebben afgekeerd van de wedstrijdsport. Waar door sommige van zijn
voorgangers gesteld werd dat zij zich als ‘keurige heren’ terugtrokken uit de te vulgair en
9
gewelddadig geworden vechtsporten , heeft Pleket laten zien dat hiervoor geen enkel bewijs
te vinden is en dat veel van de kaloikagathoi uit de keizertijd als bokser, worstelaar of
10
pankratiast zijn geattesteerd. Zij trokken vanaf het einde van de vijfde eeuw v. Chr., toen er

6

E.g. Gardiner (1930) 99: ‘The very popularity of athletics was their undoing. Excess begets Nemesis: the
Nemesis of excess in athletics is professionalism, which is the death of all true sport’. Zie ook Harris
(1964) 187-197, Harris (1972) 40: ‘… when money comes in at the door, sport flies out of the window,
and the Greek athletic scene thereafter exhibits the same abuses that are becoming only too familiar to
us in our big business world of so-called ‘sport’.
7
Zowel Kyle (1991) als Lee (2003) hebben de opvattingen van Gardiner over de antieke sport in de
context van diens eigen tijd en achtergrond geplaatst.
8
Pleket (1974), Pleket (1975), Pleket (1992). Zie voor een uitvoerige weerlegging van de
‘amateurgedachte’ in de Griekse sport ook het uitstekende boek van Young (1984). Hij wijkt echter van
Pleket af door te stellen dat atleten van nederige afkomst al vanaf het vroegste begin in de Griekse
atletiek aanwezig waren en al na het behalen van enkele overwinningen over genoeg geld beschikten
om zich ook in sociaal opzicht te kunnen opwerken. Mijns inziens doet hij daarmee afbreuk aan het
weinige bronnenmateriaal dat we over de archaïsche en klassieke periode hebben.
9
E.g. Robert (1934) 56.
10
Pleket (1975) 51-53. Hij merkt terecht op dat de Schwerathletik in de tijd van Pindaros even bloederig
was als in latere perioden. Zie hiervoor ook Lee (1997).
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een duidelijke ‘democratisering’ had plaatsgevonden , samen op met atleten uit de lagere
klassen en dat bleef zo tot aan het moment waarop de Griekse atletiek ten einde kwam. De
conclusie van Pleket, nog eens kernachtig herhaald in een recent artikel, is dan ook helder:
‘As to the social background there is little news: members of the elite … never disappeared
from the scene … Side by side with lower class athletes they continued to be active in the
12
business’.
Desondanks blijft het in veel gevallen uitermate lastig om die stelling, hoe
overtuigend ook, met concrete en vooral substantiële bewijzen te staven, zoals Pleket zelf
ook herhaaldelijk heeft opgemerkt. Dit is het onvermijdelijke gevolg van de beperkingen die
aan het antieke bronnenmateriaal verbonden zijn. Op de eerste plaats zijn zowel in
kwantitatief als kwalitatief opzicht simpelweg te weinig gegevens van en over antieke
atleten overgeleverd. Recentelijk is nog eens uitgerekend dat de namen van ongeveer een
13
kwart van alle Olympische kampioenen uit de Oudheid zijn overgeleverd. Hoewel dit op
zichzelf een alleszins redelijk percentage lijkt, is van het totale deelnemersveld in Olympia –
14
en dus van een groot deel van de beroepsgroep – slechts 3% geattesteerd. Het is dus
uitgesloten dat op enige statistische basis eensluidende conclusies getrokken kunnen
worden.
Daar komt nog bij dat van de meeste atleten in kwestie niet meer is overgeleverd
dan hun naam, vaderstad en het wedstrijdonderdeel waarop ze actief waren. Slechts in een
15
klein aantal gevallen kan met enige zekerheid een statusindicatie worden gegeven. Bijna
altijd gaat het hierbij om telgen uit aristocratische families. De Olympische bokskampioen
van het jaar 72 v. Chr., Atyanas van Adramyttion, werd bijvoorbeeld door Cicero beschreven
16
als een homo nobilis. Een jonggestorven atleet uit Knidos werd in een troostdecreet, dat
was gericht aan zijn vaderstad, geprezen ‘vanwege zijn voortreffelijke afkomst en het belang
17
van zijn voorouders’. De pankratiast Titus Aelius Aurelius Menandros uit Aphrodisias,
winnaar van niet minder dan 41 festivals in de gehele Griekse wereld, stamde volgens een
18
ere-inscriptie ‘uit een eminent en vermaard geslacht’. Van een andere pankratiast, Lucius
Silicius Firmus Mandrogenes, wordt door Philostratos expliciet vermeld dat zijn moeder van
19
aristocratische huize afkomstig was. De worstelaar Lucius Septimius Flavianus Flavillianus
uit Oenoanda behoorde tot de vooraanstaande Romeinse familie van de Licinniani. Zijn
11

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

IGR 3.500. Zie voor deze atleet ook Van Nijf (2001) 321-323 en prosopographia no. 71.
P.Lond. 1178, gepubliceerd door Gerstinger (1954) en opgenomen in de verzameling met agonistische
papyri van Frisch (1986) no. 6, naar welke in dit proefschrift steeds verwezen zal worden.
22
Gerstinger (1954) 62. Zie voor deze atleten ook mijn prosopographia nos. 115 en 12.
23
Ibid. 58 ff.
24
Pleket (1974) 77. Hij verwijst voor die karakterisering naar de woorden die door Isokrates (zie noot 11)
in de mond van Alkibiades worden gelegd. Het is overigens niet ondenkbaar dat de weinig vleiende
bijnaam van Herminos, ‘de Onnozele’ (ὁ καὶ Μῶροσ), aan die betrekkelijk eenvoudige afkomst (‘boertje
van buiten’) refereert. Ik zal hier nog uitvoeriger op terugkomen aan het einde van hoofdstuk vier.
25
Athenaeus 9.382b. Zie voor de werkwijze van deze auteur de verschillende bijdragen in Braund &
Wilkins (2000).
26
Bilioski (1961) 47.
27
Pleket (1974) 60.
21
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μάγειροσ laat zich dus op meerdere manieren duiden, hetgeen gevolgen heeft voor de
sociale status die eraan verbonden wordt.
Datzelfde euvel geldt een atleet uit de keizertijd. De pankratiast Aurelius Zotikos
(no. 43), die in het vierde hoofdstuk uitvoeriger aan bod zal komen, werd volgens Cassius Dio
28
‘ook wel ‘de Kok’ [ὁ καὶ Μάγειροσ] genoemd, naar het beroep van zijn vader’. Op het eerste
gezicht was hij derhalve de zoon van een ambachtsman, die aanleg had voor de vechtsport
en er vervolgens in slaagde om een sportieve carrière op te bouwen. Maar in het licht van
wat in het bovenstaande ten aanzien van Koroibos is opgemerkt, zou de aanduiding van
‘kok’ ook betrokken kunnen worden op een politiek-religieuze functie en dus een elitaire
29
status van de familie van Zotikos.
In veruit de meeste gevallen zijn dergelijke bespiegelingen echter niet mogelijk.
Van veel atleten is weliswaar bekend dat ze op een zeker moment groot aanzien genoten in
hun vadersteden en vooraanstaande functies bekleedden (en dus onderdeel uitmaakten van
de lokale elite), maar in hoeverre dit een uitvloeisel was van hun aristocratische afkomst, of
het gevolg was van een sociale mobiliteit die voortkwam uit hun sportieve prestaties valt
30
feitelijk niet uit te maken. Dat geldt in gelijke mate voor atleten uit de klassieke als de
Romeinse periode, zij het dat de dominantie van telgen uit de elite in de zesde en vijfde
31
eeuw v. Chr. een stuk groter zal zijn geweest dan in later tijden.
Desalniettemin is het legitiem de vraag te stellen of de vermaarde worstelaar
Milon van Kroton, zes- of zevenvoudig Olympisch kampioen tussen 540 en 520/516 v. Chr.,
het leger van zijn stad in 510 v. Chr. aanvoerde tegen het naburige Sybaris omdat hij dat aan
zijn stand verplicht was, of omdat zijn overwinningen hem naast roem en materiële welvaart
32
tot deze prominente politiek-militaire positie hadden gebracht. Gaius Perelius Aurelius
Alexander, een pankratiast uit Thyateira, behaalde in het eerste kwart van de derde eeuw n.
Chr. grote successen en werd na afloop van zijn carrière benoemd tot hogepriester van de
atletenvereniging en directeur van de keizerlijke thermen in Rome. Daarnaast werd hij door
zijn vaderstad als gezant naar Heliogabalus gestuurd en bekleedde hij in Thyateira een
33
priesterambt van de lokale god Apollo Tyrimnaios. Was dit nu het gevolg van zijn afkomst
of dankte hij die functies aan zijn rijke sportieve carrière?

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

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

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

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

45

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

54

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

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

Afb. 1.2 – Het recentelijk blootgelegde ‘Südwestgebäude’ in Olympia (foto: auteur)
Het vermeende clubhuis dateert uit de tweede helft van de eerste eeuw n. Chr. en is in twee
fasen opgericht. Met de bouw werd begonnen ten tijde van Nero, getuige de geattesteerde
betrokkenheid van Romeinse vakwerklieden. Na een werkonderbreking van twee decennia,
ongetwijfeld het gevolg van de zelfmoord en aansluitende damnatio memoriae van
bovengenoemde keizer, werd het project onder keizer Domitianus weer opgepakt en rond
59
het jaar 84 n. Chr. voltooid.
Het heeft er sterk de schijn van dat ook in dit geval een tussenpersoon
verantwoordelijk is geweest voor de toestemming en uiteindelijke uitvoer van het gehele
project. Een jaar na de ingebruikname van het complex werd de Eleër Lucius Vetulenus
Laetus, een telg uit een voornaam Italisch geslacht dat zich reeds meerdere malen voor de
e
Olympische spelen had ingezet, bij gelegenheid van de 216 Olympiade door de twee takken
van de atletenvereniging met een standbeeld geëerd. Getuige de bijbehorende ere-inscriptie
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gold hun dank een buitengewone weldaad, die echter niet nader wordt toegelicht. Sinn
maakt aannemelijk dat er een verband tussen beide gebeurtenissen moet hebben bestaan.
Laetus, ‘loyaal onderdaan van de keizer en hogepriester van de keizercultus’ (τὸν ἀρχιερέα
καὶ φιλοκαίςαρα), zal in dat geval – geheel in lijn met de familietraditie – zijn contacten met
het keizerlijke hof in Rome hebben aangewend om het stopgezette bouwproject van Nero
weer op gang te krijgen. Het ligt vervolgens voor de hand te veronderstellen dat hij daarbij
het leeuwendeel van de bouwkosten voor zijn rekening heeft genomen, hetgeen de door de
61
atleten geroemde ‘schitterende vrijgevigheid’ zou verklaren.
In de optiek van Sinn werpt de vondst ook nieuw licht op de ontstaansgeschiedenis
van het verenigingsgebouw in Rome. Hij is van mening dat de hierboven besproken
keizerlijke correspondentie aangaande het hoofdkwartier geen betrekking heeft op
nieuwbouw, maar verwijst naar de uitbreiding van een reeds bestaande structuur. Sinn ziet
in de bemoeienis van keizer Domitianus met het clubhuis in Olympia een bevestiging voor de
theorie van Maria Caldelli, die in de bouw van de Romeinse curia athletarum een logistieke
62
sine qua non zag voor het instellen van de Kapitolijnse spelen. Niet iedereen is echter
overtuigd door die redenering. H.W. Pleket heeft mijns inziens terecht gesteld dat de door
Sinn aangehaalde aanwijzingen te weinig specifiek zijn voor een identificatie als een officieel
atletenhoofdkwartier. Hij ziet in het ‘Südwestgebäude’ dan ook eerder een trainingsfaciliteit,
waar men zich voorafgaand aan de spelen verzamelde en trainde. Bij die gelegenheden
krasten zij hun namen op de bovengenoemde bronzen plaquette, hetgeen volgens Pleket
beter verklaard waarom die lijst een bijzonder willekeurig samengestelde indruk maakt (iets
wat niet te verwachten is wanneer er sprake zou zijn geweest van een officieel
63
archiefstuk).
De atletenvereniging in actie
Het eerder aangehaalde ‘Faustkämpferdiplom’ van de bokser Aurelius Herminos (zie noot
21) vormt een van de weinige bronnen voor de organisatie en gang van zaken binnen de
atletenvereniging. Uit dat document valt op te maken dat aspirant-leden een eenmalige
contributie van 100 denarii (althans, in het jaar 194 n. Chr.) dienden te betalen om tot het
gilde toe te mogen treden. In ruil daarvoor kregen ze een certificaat dat getuigenis aflegde
van hun toetreding en dat in hun vaderstad diende ter verkrijging van de privileges waar een
lid van de beroepsgroep recht op had.
In het geval van Herminos werd zijn lidmaatschapskaart opgetekend door de
algemeen secretaris (ἀρχιγραμματεὺσ ξυςτοῦ) Publius Aelius Euktemon en ondertekend
door een aantal andere functionarissen van de vereniging, waaronder zich twee archonten
64
(ἄρχοντεσ τῆσ ςυνόδου) en een penningmeester (ἀργυροταμίασ) bevonden. Zij lijken het
dagelijks bestuur van het gilde in Rome te hebben gevormd. Daarnaast figureren in de
papyrustekst een drietal officials met identieke functies. Zij waren tegelijkertijd hogepriester
van de atletenvereniging (ἀρχιερεὺσ τοῦ ςφμπαντοσ ξυςτοῦ), levenslang xystarch (διὰ βίου
65
ξυςτάρχθσ) en directeur van de keizerlijke baden (ἐπὶ βαλανείων τῶν Σεβαςτοῦ). Hun rol
lijkt vooral op het uitvoerende vlak te hebben gelegen, d.w.z. in het toezicht houden op
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spelen in Rome en daarbuiten. In een uit Thyateira (Lydië) stammende inscriptie wordt
67
melding gemaakt van een tot de atletenvereniging behorende arts.
Naar alle waarschijnlijkheid speelde de keizer een belangrijke rol in de
68
benoemingen van bovenstaande posities. Dat kan met zekerheid gesteld worden voor de
functie die verreweg het meest geattesteerd is in het bronnenmateriaal, namelijk die van
xystarch. Dit was een keizerlijke official die vaak voor het leven benoemd werd om
69
festivaldirecteur te zijn bij één of meerdere spelen in een bepaalde stad of regio. Net als bij
de overige ambten binnen de vereniging waren ook hierin succesvolle vechtsporters (en dan
70
met name pankratiasten) oververtegenwoordigd.
Het lijkt er sterk op dat een xystarch als toezichthouder niet alleen controle moest
uitoefenen op de deelnemende atleten, maar ook een zeker tegenwicht moest bieden aan
71
lokaal gekozen functionarissen (gymnasiarchen, agonotheten). In tegenstelling tot veel
andere publieke functies ontvingen xystarchen een vergoeding voor hun diensten van de
72
stad waarin ze actief waren. Uit een recent gevonden tekst kan daarnaast worden
opgemaakt dat zij bij festivals ook betaald werden door de atleten, die 1% van hun
73
inkomsten aan prijzengelden aan hen moesten afdragen. Gezien het stigma dat in
aristocratische kringen aan een betaalde betrekking kleefde is het ten slotte niet
verwonderlijk dat sommige van de xystarchen vrijwillig alle kosten op zich namen,
74
ongetwijfeld in de hoop daar roem voor te oogsten.
De vereniging speelde een belangrijke rol in het leven van de atleten. Als lid wisten
zij zich verzekerd van belangenbehartiging, terwijl voor sommigen na hun sportieve
loopbaan interessante bestuurlijke carrièremogelijkheden lonkten. Voor de keizers bood een
goede samenwerking met het gilde ook voordelen, want op die manier kon een strikte
controle worden uitgevoerd op alles wat er binnen de Griekse atletiek plaatsvond.
Tegelijkertijd werd middels de verknoping van de keizercultus en de festivalwereld de
keizerlijke ideologie verder verspreid. Uit het versnipperde bronnenmateriaal komt de
atletenvereniging dan ook naar voren als een strakke en centraal geleide organisatie die op
tal van terreinen invloed uitoefende. Geattesteerde activiteiten behelsden naast het
verkrijgen van privileges onder meer het organiseren van spelen in diverse steden, het
66
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beschikbaar stellen van prijzengelden, het uitvaardigen van (ere)decreten en
verzoekschriften en het overleggen met stedelijke, provinciale en keizerlijke overheden over
de datum en invulling van festivals. Deze en andere bezigheden van de atletenvereniging
zullen in dit proefschrift herhaaldelijk aan bod komen.
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