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1. Ioniërs en de Ionische migratie
Onder Ionië verstond men in de Oudheid
het kustgebied van Klein-Azië dat van
Phokaia tot net voorbij Miletos reikte met
de eilanden Chios en Samos. Dit was het
gebied van de archaïsche Ionische
Twaalfstedenbond. Daarentegen verwees
de naam Ioniërs naar méér dan dit gebied:
de sprekers van dit Oostgriekse dialect be-
woonden immers ook de meeste van de ei-
landen in de Egeïsche Zee, inclusief het
grote Euboia, en vele kolonies die door
Ioniërs gesticht waren, terwijl ook het dia-
lect van Athene een vorm van Ionisch was.
Maar in het volgende zullen wij ons hoofd-
zakelijk aan het traditionele gebruik hou-
den en dus onder Ionië primair het ge-
noemde gebied van de oude Ionische Bond
verstaan.

De naam Ioniërs (van Iawones > Iônes) is
van onbekende herkomst. Het is niet zeker
of vóór de migratie van Ioniërs naar Klein-
Azië deze naam ergens in Griekenland in
zwang was, maar dat is wel waarschijnlijk.
In elk geval verkreeg de naam door deze
migratie een wijde verspreiding en wij we-
ten dat ten minste in de 8ste eeuw, zo niet
eerder, de sprekers van het Ionische dia-
lect van Attika tot de kust van Klein-Azië
zich met de gemeenschappelijke naam van
Ioniërs tooiden. Dat ‘gemeenschapsgevoel’
(dat overigens ook weer niet zover ging
dat het tot een soort van politieke eenheid
onder de Ioniërs kwam) was ongetwijfeld
door de migratie en de bijkomende con-
frontaties met vreemde bevolkingen ver-
sterkt, zo niet in eerste instantie opgewekt.
In elk geval werd de naam ook door

Aziaten aangegrepen om daarmee de
Grieken aan te duiden waarmee zij in con-
tact kwamen. Tegen het einde van de 8ste ;
eeuw v. Chr. horen wij in Assyrische be-
richten (en niet veel later ook in de zg.
Volkerentafel van het Bijbelboek Genesis)
van de Javan, een benaming die zonder
twijfel van Iawones is afgeleid. De naam
Javan is dan hetzij vanuit Ionië over het
vasteland van Klein-Azië naar het oosten
doorgedrongen, hetzij in de Noordsyrische
en Phoenicische havens ontstaan, omdat
wij weten dat daar vanaf het einde van de
9de eeuw vele handelaren uit de Ionische
eilanden en speciaal van Euboia kwamen.
De laatste verklaring ligt misschien het
meest voor de hand. Later zou de naam
‘Ioniërs’ ook aan de Perzen hun benaming
voor ‘de Grieken’ geven, nl. Yauna, en zelfs
tot in India (als Yavana) doordringen.

Vóór de genoemde oversteek van de
Ioniërs uit het Europese Griekenland naar
Klein-Azië waren er in de late Myceense
periode (14de - 12de eeuw) wel nederzet-
tingen van Myceense Grieken geweest op
Rhodos, Kos en enkele andere eilanden,
vermoedelijk ook Samos, en op het
Aziatische vasteland in elk geval op de
plaats van het latere Miletos. Maar deze
‘buitenposten’ van de Myceense cultuur
deelden in de ondergang van het
Myceense moederland in de 12de en llde
eeuw v. Chr. Of hun aanwezigheid sporen
heeft nagelaten in de sagen en of de
Hittitische koningen met hun verwijzingen
naar een koninkrijk Akhkhijawa misschien
deze Grieken op of voor de kust van Klein-
Azië (de Achaioi?) bedoelden, blijft nog al-
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tijd zeer onzeker en dus heftig omstreden.
In elk geval moest de Ionische Migratie die
in de 10de en 9de eeuw gedateerd mag
worden dit gebied opnieuw koloniseren.

Deze migratie hangt wel samen met een
eerste begin van opleving en lichte bevol-
kingsgroei in het Europese Griekenland na
de terugval die hier geheerst had (op elk
gebied: cultureel en demografisch) als ge-
volg van de ondergang van de Myceense
beschaving. Terwijl sprekers van het
Aeolische dialect overstaken vanuit
Boeotië en Thessalië naar het eiland Lesbos
en de daartegenover liggende Aziatische
kust, stichtten lonisch-sprekende Grieken
hun nederzettingen op de eilanden en het
gebied ten zuiden van dit Aeolis. In de 9de
eeuw zouden dan vanuit de Peloponnesos
nog Dorische Grieken volgen, die Rhodos,
Kos en een stukje van het vasteland rond
Knidos koloniseerden. Men moet zich al
deze migraties niet als grote ‘volksverhui-
zingen’ voorstellen, maar ak ondernemin-
gen van kleine groepjes, vermoedelijk al-
leen mannen, die met enkele schepen de
overtocht en de vestiging in den vreemde
waagden. Zoals de traditie over de stich-
ting van Miletos verhaalt, doodden de
Griekse invallers hier de inheemse man-
nen en kinderen, waarna zij bij de vrou-
wen een nieuw nageslacht verwekten.
Zulke brute praktijken mogen wij ook in
het geval van menige andere kolonisatie
aannemen. Het verklaart onder meer
waarom de Grieken in deze tijd en nog
lang daarna alleen met succes blijvende
volksplantingen konden stichten in gebie-
den waar hun geen sterk inheems staatsge-
zag tegemoet trad. Voor het overige heb-
ben de vele latere tradities over de migra-
ties, verhalen over helden en koningszo-
nen die vanuit Griekenland nieuwe steden
stichtten, praktisch geen historische waar-
de. Zeker de rol die daarin aan Athene als
een soort ‘moederstad’ van de Ioniërs
wordt toegekend, is op z’n minst zeer
overdreven (al kan er wel enige migratie
via Athene plaats gehad hebben); hoog-

stens illustreren de verschillende sagen dat
niet louter Ioniërs, maar ook Boeotiërs en
Achaïers uit de Peloponnesos aan de kolo-
nisatie van Ionië deelgenomen hebben.

2. Ionië tot ca. 700 v. Chr.
Hoe klein ook begonnen, ‘m relatief korte
tijd groeiden vele van de nieuwe stichtin-
gen uit tot aanzienlijke nederzettingen en
stadstaatjes. Deze snelle bevolkingsgroei
in de eerste eeuwen vanaf de Ionische
Migratie mag men verklaren uit de gunsti-
ge omstandigheden: een relatief ‘leeg’ ge-
bied (hetzij vanouds dun bevolkt, hetzij
door de nieuwkomers gewelddadig ont-
volkt) met aantrekkelijke natuurlijke ge-
steldheid (vruchtbare rivierdalen) bevor-
derde een ‘bevolkingsexplosie’, zoals die
zich in gelijksoortige omstandigheden bij-
voorbeeld ook zou voordoen op het door 
Grieken gekoloniseerde Sicilië vanaf de la-
te achtste eeuw. Het al genoemde ‘ge-
meenschapsgevoel’ uitte zich zeer vroeg in
een gemeenschappelijke cultus van Apollo
op het eiland Delos, waaraan Ioniërs van
Athene tot Klein-Azië deelnamen en dat in
de 7de eeuw vermeld wordt (in de
Homerische Hymne aan Apollo) maar onge-
twijfeld ouder is en mogelijk tot de tijd van
de grote migratie teruggaat. In het eigenlij-
ke Ionië ontstonden talrijke nederzettin-
gen, die op een ons onbekend tijdstip,
maar op z’n minst al in de 8ste eeuw, een
onderlinge band erkenden in wat als de
Ionische Dodekapolis of Twaalfstedenbond
bekend staat.

Het ging hier om de twee eiland-poleis
van Chios en Samos en om tien steden op
het vasteland, van noord naar zuid:
Phokaia, Klazomenai, Erythrai, Teos,
Lebedos, Kolophon, Ephesos, Priene,
Myos en Miletos. (Nadat het Aeolische
Smyrna al in de 8ste eeuw door
Kolophoniërs veroverd was gold het lange
tijd als de dertiende stad van de bond, tot-
dat het rond 600 door de Lydiërs grondig
werd verwoest.) Volgens de overlevering
werd deze bond gesticht na de verwoes-
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ting van de Ionische stad Meliè (eind 8ste
eeuw) door een coalitie van naburige
Ionische steden; het Melische heiligdom
van Poseidon Helikonios aan de voet van
de berg Mykale zou vervolgens, onder be-
heer van de stad Priene, tot gemeenschap-
pelijk bondsheiligdom van de overwin-
naars geworden zijn. Maar waarschijnlijk
was de bond als zodanig ouder en had de-
ze het karakter van een amphiktyonie,
d.w.z. van een bond van steden rond een
gemeenschappelijk heiligdom. Kenmerk
van zo’n amphiktyonie was o.a. dat men
onderling de oorlogvoering enigszins be-
perkte, bijvoorbeeld afsprak elkaars steden
en akkers niet te verwoesten, oorlogen
soms door keurtroepen of ‘kampioenen’
liet beslechten en ook open stond voor be-
middeling – ‘regels’ die in het algemeen
niet golden voor oorlogen tegen partijen
van buiten de eigen kring. Van Meliè we-
ten wij praktisch niets, maar het is aanne-
melijk dat deze plaats de woede van de an-
dere leden opgewekt had, misschien door
een van de ongeschreven regels te overtre-
den. In elk geval behield de bond lange
tijd een puur religieus karakter en was er
van politieke samenwerking tussen de ste-
den (afgezien van de genoemde regels)
geen sprake. Wat het getal twaalf betreft,
behalve Meliè zijn er méér steden bekend
die in historische tijd weer verdwenen wa-
ren; het twaalftal moet men daarom niet al
te letterlijk nemen. Mogelijk hangt het sa-
men met een aan Aziatische culturen ont-
leende symboliek van het getal twaalf:
men kan dan denken aan de Twaalf
Olympische goden - een afronding van het
Griekse pantheon die ook pas in archaï-
sche tijd plaats had. (Van de Aeoliërs be-
weert Herodotus dat zij ook ooit twaalf
Steden gesticht hadden - totdat dat er door
het verlies van Smyrna elf geworden wa-
ren.)

Over de interne politieke en sociale toe-
standen van de Griekse steden in Klein-
Azië in de eerste jaren weten wij praktisch
niets. Tradities berichten over koningen in

verscheidene poleis, die na verloop van tijd
plaats moesten maken voor aristocratieën.
Dit lijkt op de gang van zaken die men
voor het Europese Griekenland aanneemt
en is op zichzelf niet onaannemelijk. Wij
moeten ons die aristocraten in de vroegste 
tijd overigens niet als rijke edelen voorstel-
len, maar eerder als hereboeren die wat
meer land bezaten dan hun medeburgers.
Want landbouw was hier, evenals in het
moederland, de economische ruggegraat
van de maatschappij. Al leefden de
Ionische aristocraten dan waarschijnlijk
nog zeer armelijk, zij bezaten grootse her-
inneringen die terugggingen op de heroï-
sche tradities die uit het Europese
Griekenland meegebracht waren.
Misschien was het juist de ‘vreemde’ om-
geving die de herinneringen nog activeer-
de en het beeld van het heroïsche verleden
nog aanscherpte. In elk geval was dit de
wereld waarin de epiek van het moeder-
land en van de Aeolische Grieken niet al-
leen werd overgenomen, maar ook in een
hoofdzakelijk Ionisch dialect verder werd
uitgewerkt: het was de wereld waarin te-
gen 700 een ons verder onbekende
Homerus de Ilias schiep.

Of bij het ontstaan van de Ilias (en iets la-
ter de Odyssee) het schrift een rol gespeeld
heeft, is ook al omstreden, maar zeker is
dat het Griekse alfabet in Homerus’ tijd
bestond. Het was ontstaan door aanpas-
sing van een Westsemitisch alfabet aan de
Griekse taal, een creatie die niet exact te
dateren en te localiseren is, maar zeer
waarschijnlijk niet in Ionië het licht zag.
Dit is een aanwijzing te meer dat Ionië tot
in de 7de eeuw zeker niet voorop liep (zo-
als historici lange tijd gedacht hebben),
maar eerder achter bleef bij ontwikkelin-
gen elders. In Ionië bleef ook de geometri-
sche stijl van vaasschilderkunst langer be-
staan dan in de rest van de Griekse wereld
(nl. tot ongeveer 650). Het lijkt alsof Ionië
enigszins achteraf lag in vergelijking met
bijvoorbeeld Euboia, delen van Europees
Griekenland, Kreta en ook Rhodos.
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Uit die gebieden gingen aanvankelijk de
avonturiers en handelaren naar de kusten
van Syrië en Palestina, vanwaar op hun
beurt allerlei vernieuwingen (om maar iets
te noemen: behalve het schrift ook de
boekrol in papyrus) Griekenland bereik-
ten.

Het bestaan van de Ionische Bond kan in
de 7de en 6de eeuw ervoor gezorgd heb-
ben dat bij alle onderlinge conflicten en ri-
valiteiten (en die waren er met name tus-
sen naburige en grotere staten als Samos
en Milete) oorlogen niet meer leidden tot
een volledige vernietiging van een der par-
tijen. Dit verklaart ook mede waarom
stadsmuren lange tijd ontbraken of, als zij
bestaan hadden, weer in verval geraakten.
In feite waren stadsmuren bedoeld om de
vijanden van buiten de eigen ‘kring’ op
een afstand te houden: dus de inheemse
volken van Klein-Azië of Grieken die niet
tot de amphiktyonie behoorden.

Archeologen kennen tenminste de stads-
muren van één polis redelijk goed: die van
Smyrna uit de 9de eeuw en later uit de tijd
dat het een Ionische stad geworden was. In
de eerste fase gaat het om simpele aarden
wallen, voorzien van een afdekking in
deels natuur- en deels baksteen. De zo om-
muurde ‘stad’ was overigens nog zeer
klein, meer dan 2000 inwoners kan
Smyrna toen niet geteld hebben. De huizen
waren er van in de zon gebakken klei en
riet en van ‘openbare gebouwen’ was ver-
moedelijk nog geen sprake. Het Ionische
Smyrna van de 7de eeuw daarentegen war
beduidend groter (met vele huizen buiten
de muren) en had huizen op ten minste
stenen funderingen langs rechte straten,
een grote tempel en zware stadsmuren.
Die laatste waren wel bedoeld tegen het
gevaar van de Lydiërs. Want in de eerste
twee eeuwen van hun aanwezigheid in
Klein-Azië hadden de Grieken het geluk
gehad dat geen sterke Aziatische macht
hen bedreigde, maar vanaf de vroege 7de
eeuw was dat afgelopen.

3. Ionië in de 7de en 6de eeuw; culturele
bloeiperiode

Rond 700 was in het binnenland van
Anatolië Phrygië onder de legendarische
koning Midas de sterkste macht gewor-
den. Voordat het echter tot een poging kon
komen ook de Grieken te onderwerpen ?,
kwam Phrygië zelf ten val rond 675 door
de invasie van over de Kaukasus van het
Iraanse ruitervolk der Kimmeriërs. De
Kimmeriërs trokken plunderend en ver-
woestend door heel Klein-Azië en brand-
schatten vermoedelijk ook enkele Griekse
steden. In dezelfde tijd voltrok zich een
omwenteling in het dichterbij gelegen
Lydië, waar rond 670 Gyges de macht
greep en een nieuwe dynastie in de hoofd-
stad Sardes vestigde. Gyges en zijn opvol-
gers waren duidelijk op expansie ten koste
van de Grieken uit, hoewel zij zich per-
soonlijk tot de Griekse cultuur sterk aange-
trokken voelden. Gyges viel Smyrna aan,
maar werd daar door de stadsmuren te-
gengehouden; Kolophon daarentegen wist
hij te veroveren, zij het tijdelijk. Want ook
Gyges’ macht stortte ineen door een aan-
val van de Kimmeriërs. In de periode
daarop, de tweede helft van de 7de eeuw,
verdwenen deze nomaden uit het zicht en
wist Lydië zich geleidelijk te herstellen om
vanaf ca. 600 opnieuw en met meer succes
de Griekse steden aan te vallen.

De expansie van Lydië in de 7de eeuw
heeft de Grieken van Klein-Azië ongetwij-
feld belet om verder naar het binnenland
door te dringen. In wezen is Ionië daar-
door altijd een kustgebied gebleven. Toen
dit gebied in de 7de eeuw de eerste teke-
nen van relatieve overbevolking ging ver-
tonen begon er dan ook een tweede kolo-
nisatiebeweging overzee op gang te ko-
men. Hierin volgde men - alweer met eni-
ge vertraging - de Grieken van het moe-
derland na, die al in de 8ste eeuw begon-
nen waren met de stichting van Griekse
nederzettingen op Sicilië en in Italië. In de
7de en 6de eeuw werden er vanuit Ionië
talrijke vestigingen op de noordkust van
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de Egeïsche Zee, aan de Hellespont, de Zee
van Marmora en met name rond de
Zwarte Zee gesticht. Die laatste vooral leek
wel een Ionische binnenzee te worden,
dank zij een reeks nederzettingen (onge-
twijfeld zeer klein, maar sommige groei-
den uit tot belangrijke steden, zoals Sinope
en Trapezous) die direct of indirect vooral
door de stad Miletos georganiseerd waren,
terwijl de stad Phokaia als enige de aan-
dacht meer op het westen richtte (stichting
van Massalia rond 600). Of dit ook bete-
kende dat Miletos, Phokaia en andere ste-
den in Ionië ‘handelssteden’ geworden
waren, zoals men wel heeft gemeend, is op
z’n minst zeer onzeker. Landbouw bleef,
alle overzeese ondernemingen ten spijt,
het voornaamste middel van bestaan.
Maar in een niet meer precies te bepalen
mate moeten de zeevaart en de ontstane
contacten met de wereld in het noorden,
en met Egypte - waarmee in de vroege 7de
eeuw ook verbindingen tot stand kwamen
– tot een min of meer permanente handels-
activiteit geleid hebben die zowel de elite
van de steden als de grote massa (die als
roeiers dienst deden – ook de handelssche-
pen waren tot in de 6de eeuw galeien, die
eigenlijk niet van oorlogsschepen te onder-
scheiden waren) ten goede kwam. Daar
kwamen dan nog de oude handelsroutes
over land door Klein-Azië bij, die juist
door de verbreiding van de Lydische heer-
schappij aan betekenis wonnen.

Sinds de late 7de eeuw gold de aristocra-
tie van vele Ionische steden in Griekse
ogen als rijk en pronkzuchtig. Die rijkdom
uitte zich in de luxe van stenen huizen van
enkele vertrekken rond een binnenplaats,
in het bezit van paarden, van purperen
kleding en gouden of ivoren sieraden, van
een leven waarin handenarbeid geminacht
en het symposion als maal en drinkgelag
Voor de vriendenkring tot een kunstvorm
gecultiveerd werd. Men lag er aan, op oos-
terse wijze (een mode die zich in de 7de
eeuw over de Griekse wereld zou verbrei-
den) en declameerde of beluisterde, tussen

de spijs en drank door, de nieuwe vormen
van poëzie. Dit was het milieu van de ly- 
riek, de dichtkunst die de oudere epiek
vanaf de 7de eeuw zou verdringen en met
een verscheidenheid van versvormen
vooral het contemporaine leven van de
aristocratische polis (bijvoorbeeld in de
fragmenten van Kallinos van Ephesos of
Mimnermos van Kolophon) of de ge-
moedsgesteldheid van de dichter zelf
(Archilochos van Paros en in de 6de eeuw
bijvoorbeeld Anakreon van Teos) bezong.
De verschijning van deze lyrische poëzie
wijst erop dat Ionië cultureel niet langer bij
de rest van Griekenland achterliep en te-
gen het einde van de 7de eeuw in intellec-
tueel opzicht zelfs een voorsprong nam.

Deze intellectuele ontwikkeling had ove-
rigens veel te danken aan de verbreding
van de geografische horizon. In de vroege
7de eeuw bereikten ‘bronzen mannen’
(d.w.z. hoplieten in zware uitrusting, de
nieuwe strijdwijze voor de bovenlaag van
de bevolking sinds ongeveer 700) Egypte
en traden daar als huurlingen in dienst
van de farao. Zij kwamen uit Ionië en
Karië (ten zuiden van Ionië). Anderen
volgden spoedig, zodat dit huurlingenwe-
zen ook een vorm van emigratie werd, ver-
gelijkbaar met de volksplantingen overzee.
Wie terugkeerde nam vreemde goederen
en nieuwe verhalen mee over goden en ko-
ningen, wonderbaarlijke volkeren, dieren
en planten en over landen die veel verder
naar het zuiden of het oosten lagen dan de
oudere generaties zich hadden kunnen
voorstellen. De nieuwe kennis vroeg om
nieuwe verklaringen en omdat men die
verklaringen door rationeel overleg pro-
beerde te vinden werden hier in Ionië rond
600 filosofie en wetenschap geboren.
Terwijl Lydië opnieuw zijn aanvallen op
de Griekse steden begon en ditmaal de
meeste ervan uiteindelijk wist te onder-
werpen, begon tegelijkertijd de eeuw van
Ionië’s culturele bloeitijd.

Die bloei manifesteerde zich op verschei-
dene terreinen, maar voor de latere ge-
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schiedenis is misschien de genoemde ge-
boorte van filosofie en wetenschap het
meest spectaculair. Kort na 600 valt het op-
treden van Thales van Miletos en in de eer-
ste helft van de 6de eeuw van Anaximan-
dros, de eerste die een rationeel berede-
neerde wereldkaart ontwierp. In de twee-
de helft van de eeuw leefden de filosofen
Anaximenes van Miletos, de ‘duistere’
Herakleitos van Ephesos, Xenophanes van
Kolophon en de half-mystieke Pythagoras
van Samos die naar Zuid-Italië uitweek.
Hekataios van Miletos werd de schepper
van de Ionische historiè, de geografische,
ethnografische en historische ‘navorsing’
(in proza!), en was degene die definitief
tussen twee continenten onderscheid
maakte: Europè en Asiè, gescheiden door
de Hellespont. Maar van een ethnische of
culturele kloof tussen ‘Grieken’ en alle an-
deren, de Barbaroi, was bij hem nog geen
sprake. De wereld van Ionië ging bijna ge-
leidelijk over in die van het al onder
Griekse culturele invloed staande Lydië en
Karië; pas met de komst van het Perzische
Rijk en de confrontatie tussen Aziatische
‘Barbaren’ en Europese Grieken in de 5de
eeuw zouden de tegenstellingen zich ver-
harden.

Behalve op intellectueel en literair gebied
manifesteerde de genoemde bloei zich in
architectuur en beeldhouwkunst: in de
monumentale tempels (alle uitbreidingen-
van oudere en eenvoudigere heiligdom-
men uit de 8ste eeuw) van Apollo te
Didyma bij Miletos, van Artemis te
Ephesos, van Hera te Samos, en in de tallo-
ze archaïsche kouroi en korai die de heilige
terreinen sierden. Tegelijk treft men in de-
ze eeuw voor het eerst in Ionië iets nieuws,
dat tijdgenoten misschien niet als revolu-
tionair ervaren hebben maar dat op den
duur de wereld zou veranderen: de munt.
Aanvankelijk in elektron, de natuurlijke le-
gering van goud en zilver, waren de eerste
munten platte klompjes edel metaal, voor-
zien van een stempel dat het gewicht ga-
randeerde. De oudste stammen uit

Ephesos (kort voor 600). Rond 600 voorziet
de stad Miletos ze van haar embleem: de
leeuw. In de 6de eeuw gaat het koninkrijk
Lydië er toe over de legering te splitsen en
zowel gouden als zilveren munten te
slaan. Zilveren munten worden vervolgens
in de 6de eeuw door alle Ionische steden
geslagen, maar gouden munten blijven het
voorrecht van de grote koninkrijken:
Lydië, later Perzië. Wij hoeven niet te ver-
onderstellen dat de handel tot het ontstaan
van dit muntwezen leidde. Vermoedelijk
ging het om betalingen door de staat aan
huurlingen. Ook waren de eerste munten
nog te hoog in waarde om in de praktijk
van alledag veel gebruikt te kunnen wor-
den. Maar eenmaal in zwang hebben zij
ongetwijfeld het handelsverkeer bevor-
derd en dit vooral toen in de 6de eeuw ook
kleinere, bronzen munten, verschenen
voor de behoeften van de dagelijkse markt.

De economische ontwikkeling, en speci-
aal de groei van de handel, heeft samen
met een toenemende behoefte aan luxe bij
de aristocratie de sociale tegenstellingen
binnen de Griekse steden van Klein-Azië
ongetwijfeld verscherpt. Nieuwe rijken
staken oudere aristocratische families naar
de kroon of wisten deze uit raden en magi-
straturen te verdringen. Van de niet-elitai-
re meerderheid van de bevolking (de dè-
mos) konden sommigen wel profiteren van
de nieuwe mogelijkheden, maar werden
anderen, juist door de gestegen behoeften
aan de kant van hun pachtheren of schuld-
eisers tot verpaupering gebracht. Sociale
onrust was het gevolg. Ook al zijn vele de-
tails duister of omstreden, de grote lijn van
de ontwikkeling staat wel vast. Op menige
plaats wisten ambitieuze aristocraten met
steun van gewapende vrienden en huur-
lingen van buiten en vaak met instemming
van de dèmos de macht te grijpen en als ty-
rannos (een Kleinaziatisch woord!) een in
wezen ‘ongrondwettige’ alleenheerschap-
pij te vestigen. Zo regeerde rond 600
Thrasyboulos als tyran over Miletos en in
de tweede helft van de 6de eeuw de be- 
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kende Polykrates over de eilandstaat
Samos. Over het algemeen voerden de ty-
rannen een opportunistische politiek, die
de culturele bloei van het gebied niet be-
lemmerde en soms, zoals in het geval van
Samos, tot tijdelijk grote invloed voor de
polis leidde. Maar uiteindelijk zou de toe-
komst van Ionië niet door de Ioniërs zelf
bepaald worden.

4. Ionië en het Perzische Rijk
In de eerste helft van de 6de eeuw wisten
de Lydische koningen alle Ionische steden
te onderwerpen, als laatste rond 560
Ephesos. Maar deze onderwerping liet de
plaatselijke autonomie van de poleis prak-
tisch geheel intact. Vermoedelijk vroegen
de Lydiërs een niet al te hoog ‘tribuut7 en
militaire ondersteuning bij volgende oorlo-
gen, maar voor het overige waren zij zeer
onder de indruk van de Griekse cultuur.
Koning Kroisos (Croesus) liet daarvan her-
haaldelijk blijken en stond op goede voet
met het orakel van Delphi. Achter de
Lydische horizon was echter een nieuwe
macht opgekomen in de vorm van het
Perzische Rijk onder Cyrus de Grote.
Waarschijnlijk in het jaar 546 (of iets later)
werd Kroisos door Cyrus verslagen en ge-
vangen genomen en raakten de Griekse
steden onder de heerschappij van Perzië.
Daarmee werd in feite een tijdperk afge-
sloten: nooit meer zouden zij in Klein-Azië
vrijheid en onafhankelijkheid genieten, zo-
als de poleis in het Europese Griekenland
die gewend waren, maar altijd zouden
machten van buiten, uit oost of west, het
laatste woord hebben.

Kort na de val van het Lydische konink-
rijk konden de Perzen bijna alle Ionische
steden innemen behalve Miletos. Toch er-
kende ook die stad de Perzische opper-
heerschappij, zoals men daarvoor ook die
van Lydië erkend had. In feite leek er ook
niet veel te veranderen: de Griekse steden
moesten hun tributen en soldaten nog
steeds naar Sardes sturen, alleen nu niet
langer naar een Lydische koning, maar

naar een Perzische satraap. Maar de veran-
dering was van grote betekenis. De Perzen
hadden de neiging in tyrannen de meest
geschikte partners te zien en hielden of
hielpen naar vermogen Perzisch-gezinde
tyrannen in het zadel, dikwijls zeer tegen
de zin van zowel elite als dèmos van de be-
treffende stad. Bovendien raakte Ionië on-
vermijdelijk in ‘de grote politiek’ betrok-
ken. De Perzische aanvalsplannen in de
richting van Egypte (gerealiseerd door ko-
ning Cambyses in 525) waren aanleiding
voor de bouw van een Perzische vloot, te
bemannen door de zeevarende bevolkin- 
gen van Phoenicië en Ionië, en bestaande
uit nieuw ontwikkelde grote galeien: de
triremen (met drie rijen roeiers). De kosten
voor een vloot van een paar honderd trire-
men waren zeer groot en dit leidde tot ver-
hoging van de belastingen in het Perzische
Rijk, tot onrust en reorganisatie onder ko-
ning Darius. Een expeditie van deze ko-
ning, te land en ter zee, tegen de Skythen
van het huidige Zuid-Rusland, mislukte en
zette sommige Ioniërs misschien aan het
denken. De tyran Polykrates, die door de 
Perzen wel onttroond was, had laten zien
waartoe vastberaden gebruik van de nieu-
we maritieme macht kon leiden. In elk ge-
val was duidelijk geworden dat militaire
macht ter zee een politieke factor van
groot belang geworden was, waardoor 
zelfs kleine staten konden hopen het tegen
Perzië op te nemen.

De grote Ionische Opstand brak uit in het
jaar 500 en duurde tot 494. Het beeld ervan
is sterk gekleurd door de uitkomst en het
vervolg: want de opstand werd onder-
drukt en een paar jaar later begonnen de
Perzen hun offensief tegen de Grieken in
Europa; dit werd afgeslagen, waarna de
Grieken onder leiding van Athene tot een 
tegenoffensief overgingen. Door dat alles
werd de Ionische Opstand ver in de scha-
duw gesteld en werd in Europa een voor-
oordeel geboren, als zouden de Ioniërs
zwak en decadent geweest zijn in vergelij-
king met hun succesvolle broeders in
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Athene en Sparta. Herodotus, die prak-
tisch onze enige bron voor de opstand is,
lijkt dit vooroordeel te bevestigen. Wat er
zich in 500-494 heeft afgespeeld is dan ook
moeilijk te reconstrueren. Het lijkt wel ze-
ker dat de opstand begon met de vermees-
tering van de Perzische vloot in de
Egeïsche wateren door de Ionische beman-
ningen. Dit gaf de opstandelingen enige
tijd respijt, de rebellerende steden, die hun
Perzisch-gezinde tyrannen verdreven had-
den, stelden democratieën in en begonnen
zelf nu ook triremen te bouwen. Beide ver-
schijnselen waren in deze tijd betrekkelijk
nieuw. Een democratie bestond er sinds
508 in Athene en mogelijk hadden sommi-
ge staten in Ionië in de 6de eeuw, zoals
Chios, ook een constitutie gekend die ten
minste in democratische richting ging.
Maar de vlootbouw, waardoor alle bevolk
kingsklassen een militaire functie kregen,
bevorderde deze nieuwe staatsvorm in ho-
ge mate - een vlootbouw die ook pas sinds
de uitvinding van de trireem rond 530 zul-
ke verstrekkende gevolgen kon hebben.
Ondanks aanvankelijke successen, zoals de
afval van Perzië van de Grieken op Cyprus
en aan de Hellespont, mislukte de opstand
uiteindelijk, goeddeels als gevolg van ge-
brekkige samenwerking (de organen van
de religieuze Ionische Bond konden moei-
lijk tot politieke organen omgesmeed wor-
den), onervarenheid met het omgaan met
grote oorlogsvloten en de ongunstige lig-
ging van de steden zelf, die voor aanvallen
van het Perzische leger kwetsbaar waren.
In elk geval werden de Ioniërs verslagen in
de zeeslag bij Lade en werden hun steden
door de Perzen van de landzijde aangeval-
len en onderworpen, het laatste van alle
Miletos, dat voor zijn leidinggevende rol
met verwoesting en deportatie van zijn
burgers naar Perzië gestraft werd. Voor
het overige was de behandeling van de
Verslagenen opmerkelijk mild; aan hun
verplichtingen werd vrijwel niets veran-
derd en de Perzen waren zo verstandig de
tyrannen niet opnieuw te installeren, maar

het voorlopig bij gematigde oligarchieën of
democratieën te houden.

Waarin de Ioniërs faalden, slaagden de
Grieken van het moederland. De Perzische
aanvallen van 490 en 480-79 werden afge-
slagen onder leiding van Athene en Sparta.
Van grote betekenis was de overwinning
van de Griekse vloot bij Salamis in 480, een
vloot die grotendeels uit nieuwe Atheense
triremen bestond: het resultaat van de ver-
ziende politiek van de Athener
Themistokles, die na de nederlaag van de
Ioniërs de bouw van een eigen vloot had
weten door te zetten. Gevolg van de
Atheense successen was de oversteek van
de Grieken naar de westkust van Klein-
Azië nog in 479 en de bevrijding van de
Griekse steden daar en op de eilanden van
de Perzische heerschappij. Het volgende
jaar werden zij opgenomen in een nieuw
offensief en defensief verbond van Griekse
staten onder leiding van Athene, de zg.
Delisch-Attische Zeehond. Daarmee begon
een nieuw hoofdstuk in de Ionische ge-
schiedenis.

5. De periode 479-334: Ionië tussen
Perzië, Athene en Sparta.

Het tijdperk 479-412 was dat van de
Atheense hegemonie in de Egeïsche Zee.
De Ionische steden waren in het door
Athene geleide bondgenootschap opgeno-
men en betaalden als alle andere een con-
tributie in geld aan de gemeenschappelijke
kas of leverden, zoals voor grote staten als
Chios en Samos gold, enkele triremen aan
de gemeenschappelijke vloot. In deze
bond had Athene zo’n overwicht dat het
niet lang duurde of de Atheners be-
schouwden zich als de meesters en hun
bondgenoten als onderworpenen.
Ontevredenheid ontstond, te meer omdat
Athene de bond in stand hield, ook nadat
het Perzische gevaar geweken scheen; po-
gingen van lidstaten om uit te treden wer-
den als rebellie beschouwd en door
Athene met geweld onderdrukt. Ook
Ionische steden deden rond het midden
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van de 5de eeuw zulke pogingen, maar de
afval van Erythrai of van Miletos werd
steeds weer ongedaan gemaakt. Daarbij
zetten de Atheners meer dan eens door dat
de tot gehoorzaamheid gedwongen stad
formeel een democratische staatsinrichting
aannam, naar het model van de Atheense
democratie; omgekeerd neigden antidemo-
cratische groepen in de Ionische steden
weer tot een pro-Perzische houding. Toch
kregen die laatste pas werkelijk een kans,
toen Athene in de grote Peloponnesische
oorlog tegen Sparta verwikkeld was en de
Spartanen toenadering tot Perzië zochten
om de Atheense macht in het Egeïsche ge-
bied te breken. In 412 sloten Perzië en
Sparta een verbond: in ruil voor geldelijke
steun van Perzië aan de nieuwe
Spartaanse vloot kregen de Perzen stilzwij-
gend de vrije hand om de van Athene af-
gevallen Ionische steden weer onder het
gezag van hun satrapen te brengen. Dit
laatste werd uiteindelijk het lot van de ste-
den op het vasteland; die op de eilanden,
zoals Chios en Samos, verkregen na de de-
finitieve nederlaag van Athene tegen het
einde van de 5de eeuw inderdaad een
vorm van onafhankelijkheid, zij het onder
anti-democratische regimes en in nauw
verbond met Sparta. Daarmee had de ge-
schiedenis van Ionië in de vijfde eeuw een
cirkelgang doorlopen: van Perzische over-
heersing via een zekere mate van vrijheid
naar Atheense en vervolgens opnieuw
Perzische heerschappij. In economisch op-
zicht lijkt Ionië in deze tijd relatief aan be-
lang in te boeten vergeleken bij de steden
aan de Hellespont en natuurlijk de nieuwe
macht Athene met zijn grote haven
Piraeus. Ook cultureel gezien is de neer-
gang in vergelijking met de bloeitijd van
de 6de eeuw duidelijk. Een dichter als Ion
van Chios en een filosoof als Anaxagoras
van Klazomenai waren weliswaar nog be-
roemdheden in hun tijd, maar werkten, ty-
perend genoeg, voor een groot deel niet
langer in Ionië maar in Athene. Daarheen
zou ook de architect Hippodamos van

Miletos verhuisd zijn, die beroemd werd
om zijn rationeel-geometrische ontwerp
voor nieuwe stadsaanleg. Ook al telde
Ionië nog grote namen, zoals de politicus-
militair-en-filosoof Melissos van Samos,
het zwaartepunt van de Griekse geschie-
denis verschoof van de Ionische Grieken
naar elders en het zou nooit meer bij hen
terugkeren.

De jaren van Spartaanse hegemonie na de
Peloponnesische Oorlog brachten aanvan-
kelijk (400-395) een Spartaanse confronta-
tie met Perzië en hernieuwing van de toen
al traditionele leuze van ‘vrijheid’ voor de
Grieken in Azië. Maar Sparta was niet in
staat die vrijheid blijvend te garanderen en
toen de Spartaanse troepen Ionië verlieten
om in Europees Griekenland de anti-
Spartaanse coalities te bestrijden was het
lot van de Grieken in Klein-Azië eigenlijk
bezegeld. Bij de zg. Koningsvrede van 386
erkende Sparta dat ook formeel: de steden
op het vasteland behoorden ‘aan de
Koning’ toe, zo werd er vastgelegd, alsof
een eeuw eerder de bevrijding van Ionië
door de Atheners en andere Grieken (ook
Spartanen) een vergissing geweest was.
Onder Perzische soevereiniteit bleven deze
steden gedurende het grootste deel van de
4de eeuw, een tijd waarvoor ongeveer het-
zelfde gold als voor de 5de: Ionië gaf poli-
tiek, literair en wetenschappelijk niet lan-
ger de toon aan. Toch blijft het gebied van
de Kleinaziatische Grieken historisch van
belang, want op sommige punten ziet men
er al voorafschaduwingen van de latere
cultuur van het Hellenisme. Daarbij valt
misschien te denken aan bepaalde ontwik-
kelingen in de architectuur en de schilder-
kunst (de beroemde Apelles kwam uit
Ephesos) en zeker aan een fenomeen als de
vergoddelijking van de Spartaanse bevrij-
der Lysandros door de oligarchen op
Samos in de jaren rond 400 toen Lysandros
nog in leven was - een begin van een heer-
sercultus, zoals die later gewoon zou wor-
den; of aan de steeds verder gaande helle-
nisering van het achterland, zodat bijvoor-



75

beeld Karië onder Maussollos als een
Griekse staat verschijnt, vooruitwijzend
naar de gehellenisserde staten in Azië na
Alexander de Grote. 

6. De tijd van het Hellenisme tot de
onderwerping aan Rome

De komst van Alexander in 334 maakte
aan de Perzische overheersing voorgoed
een einde. Ook één van Alexanders leuzen
was geweest: bevrijding van de Aziatische
Grieken, en inderdaad gaf hij hun autono-
mie en ‘democratie’. Het laatste betekende
vooral het einde van het bewind door ty-
rannen en dus de instelling van een ‘repu-
bliek’, ook al werd die in de praktijk vaak
(en steeds vaker) door een kleine kring van
families geregeerd. De autonomie kon ‘op
papier’ ver gaan, maar de grenzen ervan
kwamen altijd in zicht, zodra de belangen
van Alexander zelf of van de Hellenisti-
sche koningen die hem opvolgden, in het
geding waren. Zo werden de steden in
Ionië feitelijk weer gereduceerd tot pion-
nen in de grote politiek. De koningen, te
beginnen met Alexander zelf, tot wier
rijksgebied de steden gerekend werden,
kregen, al dan niet spontaan, de gewenste
goddelijke eerbewijzen in de vorm van
feesten en spelen, tempels, of een naar hen
genoemde maand in de stadskalender. De
periode van het Hellenisme, die met
Alexander begint, was voor Klein-Azië
over het algemeen een bloeitijd, die geken-
merkt werd door een vergaande hellenise-
ring. Daarvan profiteerden de Ionische ste-
den echter in geringe mate. Weliswaar be-
zitten wij van een stad als Priene belangrij-
ke architectonische overblijfselen die op
grootse nieuwbouw wijzen (o.a. van een
gebouw voor de stadsraad) en beleefden
Smyrna en Miletos in de late 4de eeuw een
grootse herbouw, voor vele steden was er
sprake van achteruitgang. Misschien speel-
de de aantrekkingskracht van het
Aziatische achterland daarbij een rol: dui-
zenden Grieken verhuisden in deze tijd
naar de nieuwe Griekse steden in het oos-

ten die door de koningen gesticht werden.
De kuststeden kregen concurrentie van ge-
helleniseerde steden als Sardes en vooral
Pergamon. In de vergrote wereld van het
Hellenisme konden uiteindelijk maar drie
Ionische steden een ‘internationaal’ niveau
(in omvang en importantie) handhaven:
Miletos, Ephesos en Smyrna, de rest werd
onbeduidend.

Over het lot van deze steden werd uitein-
delijk beslist door elkaar afwisselende po-
litieke grootmachten. Na Alexander was
het een tijd lang Lysimachos, een van de
diadochen, die het grootste deel van de
kust beheerste, vervolgens viel het gebied
merendeels aan de Seleuciden toe, met
voor de Ptolemaeën niet onbelangrijke
steunpunten in het zuiden. In de loop van
de 3de eeuw valt de opkomst van het zelf-
standige koninkrijk Pergamon en kort na
200 volgt de bemoeienis van Rome.
Typerend genoeg beginnen de Romeinen
weer met hetK vrij en autonoom’ verklaren
van vele Griekse steden, ook in Ionië, om
zo het Rijk van de Seleuciden te benadelen.
Tegelijk staan zij Pergamon toe zich verder
uit te breiden. Dan, in 133, vermaakt de
kinderloze Attalos III van Pergamon zijn
rijk aan Rome, een erfenis die gretig wordt
aanvaard. Daarmee begon de periode van
het eigenlijke Romeinse bewind: het groot-
ste deel van het rijk van Pergamon werd
samen met de steden op de kust van Klein-
Azië verenigd in de Romeinse provincie
Asia.

7. Ionië in Romeinse tijd
De geschiedenis van Ionië in de Romeinse
tijd is onderdeel van die van de provincie
Asia. Tot het Romeinse Rijk onder
Augustus gestabiliseerd wordt, is het een
geschiedenis van uitbuiting en plundering
door belastingpachters, stadhouders en
doortrekkende Romeinse legers. De poli-
tieke en militaire chaos van de laatste
eeuw van de Romeinse Republiek gaat
voor een zeer groot deel ten koste van de
provincies van Rome en niet in de laatste
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plaats van het relatief rijke Klein-Azië
waartoe ook Ionië behoort. Geen wonder
dat de opluchting en dankbaarheid hier in-
tens waren, toen aan de eeuw van
Romeinse burgeroorlogen door Augustus
eindelijk een einde werd gemaakt en door
hem en zijn opvolgers het Romeinse sys-
teem van belastinginning enigszins van
zijn ergste uitwassen van afpersing en cor-
ruptie werd ontdaan. De dankbaarheid
uitte zich, als vanouds, in vergoddelijking
van de heerser, misschien nu oprechter ge-
meend dan ooit. ‘Verlosser’ en ‘weldoener’
zijn dan de termen waarin de dankbaar-
heid haar religieuze vocabulaire aanneemt,
tempels met offers en feesten de meer
praktische uitingen. Er was inderdaad re-
den toe. Met de 1ste eeuw van onze jaartel-
ling begint er voor het hele gebied van
Klein-Azië een periode van economische
en culturele opbloei die tot ver in de 3de
eeuw zal duren. Ionische steden als
Miletos en, vooral, Ephesos en Smyrna
deelden daarin, maar zo ook andere steden
in het binnenland zoals Pergamon, Sardes,
Tralleis, Aphrodisias en vele andere. Ionië
was, met andere woorden, niet meer dan
de kuststrook van een groter gebied, de
provincie Asia, dat op zichzelf een van de
rijkste en meest prestigieuze provincies
van het Romeinse Rijk was. Ephesos en
Smyrna profiteerden het meest; de ruïnes
van de eerste stad getuigen daar nog
steeds van. Het was een tijd van voor-
spoed voor de stedelijke elites
– niet noodzakelijkerwijs ook voor de
massa van de bevolking – en die voor
spoed vertaalde zich in het traditionele
‘weldoen’ van deze elite aan hun steden.
Dit betekende dat de rijken hun medebur-
gers bedeelden met fraaie gebouwen, spe-
len en feesten of met voedseluitdelingen in
tijden van schaarste; omgekeerd werden
zij daarvoor geprezen en met standbeelden
beloond en, uiteraard, in de kussens van
stadsraad en magistratuur ‘gekozen’ of be-
noemd (de eigenlijke verkiezingen door de
volksvergadering werden een formaliteit

of verdwenen geheel). Economisch berust-
te de bloei in belangrijke mate op de wol
en daarmee op textielindustrie en purper-
ververij. Het was een welvaart die uitein-
delijk afhankelijk was van de afnemers in
een groot en stabiel rijk - en die dan ook in
gevaar kwam, toen die stabiliteit in het
Romeinse Rijk in de 3de eeuw ernstig on-
dermijnd werd.

Cultureel had deze bloeitijd iets kunst-
matigs en stars: in literatuur (vooral in het
retorisch gekleurde proza) en in beeldende
kunst gaven de klassieke (in de praktijk
dikwijls hellenistische) voorbeelden en
normen de toon aan en was er niet veel
ruimte voor originaliteit. Een typisch ver-
tegenwoordiger van deze retorische cul-
tuur was de in zijn tijd beroemde Aelius
Aristeides van Smyrna (tweede helft 2de
eeuw). Wetenschap en filosofie werden en-
cyclopedisch en eclectisch van karakter en
minder creatief. Nieuwe ontwikkelingen
waren er echter duidelijk op godsdienstig
gebied. De oude goden genoten weliswaar
nog altijd hun cultus (met aan de top de
grote heiligdommen van Artemis te
Ephesos, en van Apollo te Didyma bij
Miletos en nu ook te Klaros), maar nieuwe
culten en godheden verdrongen zich.
Daaronder moet zeker het jonge christen-
dom genoemd worden. Niet voor niets
had Paulus van het Ionische Ephesos een
van zijn belangrijkste ‘bases’ gemaakt, en
niet voor niets werd deze stad in het ver-
volg met grote namen, al dan niet apocrief,
van de vroege kerk geassocieerd: die van
de evangelist Johannes, van de schrijver
van het Boek van de Openbaringen en die
van Maria als moeder van Jezus of, zoals
ze spoedig zou heten, als Moeder Gods.
Het naburige Smyrna had zijn eigen chris-
telijke beroemdheid in bisschop 
Polykarpos, die er in het midden van de
2de eeuw het martelaarschap verwierf.
Heel Asia zou sinds de 2de eeuw een van
de kerngebieden van het zich verbreiden-
de christendom blijven en later, in de 5de
eeuw, zou de bisschop van Ephesos ook de



77

status van patriarch over Klein-Azië na-
streven. Tot ver in de 4de eeuw telde Ionië
overigens zijn intellectuele verdedigers
van het heidendom, zoals de mystieke
Maximos van Ephesos, maar dit was een
tot uitsterven gedoemde groep. Wel was
Ionië in die tijd in zekere zin weer een
staatkundige entiteit, omdat het na de her-
vormingen van Diocletianus rond 300 vrij-
wel identiek was geworden aan een dan
sterk verkleinde nieuwe provincie Asia.
Maar in de late Oudheid hebben deze pro-
vinciegrenzen minder betekenis dan vroe-
ger. De realiteit was al lang dat Ionië een
term uit het verleden geworden was,
waaraan geen werkelijkheid meer beant-
woordde. Tegelijkertijd ondergingen de
steden een geleidelijke transformatie: tem-
pels en stadspleinen, gymnasia en theaters
maakten plaats voor kerken; de openbare
ruimte werd volgebouwd, maar de be-
woonde kern werd tegelijk kleiner en
compacter. Ook het particuliere ‘weldoen’
werd vervangen door de zorg van de kerk.
Rond 600 ging Ionië in de nieuwe provin-
cie-organisatie van keizer Heraclius weer
deel uitmaken van een grotere eenheid, nl.
het thèma (d.i. militair-politiek district)
van Anatolikon, dat een uitgestrekt gebied
van Klein-Azië omvatte. Daarmee kan
men hier de Byzantijnse Middeleeuwen la-
ten beginnen.

Archaïsch Griekenland. De steden en kolonies ca.
700-500 v.Chr.
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In de collectie Jatta te Ruvo bevindt zich
een Apulisché rood-figurige volutenkrater
die rond 340 v.Chr. gedateerd wordt.
De voorstelling op de buik van de voorzij-
de illustreert Euripides’ tragedie Ion. Ion,
zoon van Apollo, werd door zijn moeder
Kreousa te vondeling gelegd. Door
Hermes, bode der goden, werd hij naar de
tempel van Apollo in Delft gebracht, waar
hij opgroeide en tempeldienaar werd.
Ongeveer achttien jaar later komen
Kreousa en haar echtgenoot Xouthos naar
Delft om het orakel te vragen of zij nog
kinderen zullen krijgen. Na allerlei ver-
wikkelingen en vergissingen blijkt ten slot-
te dat Ion de zoon is van Kreousa, alhoe-
wel Xouthos uit het orakel een verkeerde
conclusie trekt en meent dat het zijn zoon
is, geboren uit een Delfische vrouw die hij
op een bacchantenorgie voor zijn huwelijk
had ontmoet.

Ion wordt door Kreousa en Xouthos naar
Athene gehaald. Hij is voorbestemd stam-
vader van de Ioniërs te worden, die het
land aan weerszijden van de Hellespont
zouden gaan bewonen.

De voorstelling bestaat uit twee registers.
In het bovenste, waar enkele goden en per-
sonificaties zijn afgebeeld, staat de tempel
van Apollo centraal. Daarin staat zijn
standbeeld met in zijn rechterhand een
lauriertak en aan zijn linkerhand een ree.
Rechtsboven zit Afrodite in gezelschap
van Eros. Hiermee wordt aan de liefdesre-
latie tussen Apollo en Kreousa herinnerd.
Daaronder zit een onbekende vrouw en
staat een grijsaard in eerbiedige houding,
waarschijnlijk een vertrouweling van

Kreousa. Geheel linksboven zit Hellas,
personificatie van Griekenland. Met de rug
naar haa toe gekeerd staat Hennes, her-
kenbaar aan zijn gevleugelde schoenen.
Hij is in gesprek met een voor deze voor-
stelling belangrijke vrouw, Asia genaamd.

Apulisché rood-figurige volutenkrater 340 v.Chr.

Ionië op een Apulische vaas

J.G.M. Hartman-Rientjes
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Zij is de personificatie van Klein-Azië.
Door haar rijkversierde kleding en vooral
door de Frygische muts kan zij in meer be-
perkte zin worden gezien als de vertegen-
woordigster van Ionië, waarvan Ion de
stamvader was. Hiermee wordt, zoals aan-
stonds blijkt, tevens de oostelijke grens
van de Griekse wereld aangeduid. In het
onderste register staat een altaar centraal.
Xouthos, rechts achter het altaar, is bezig
voorbereidingen te treffen voor het stier-
offer, uit dankbaarheid voor het vinden
van zijn vermeende zoon. Ion, links achter
het altaar, kijkt toe. Hij is nog barrevoets
als een nederige tempeldienaar met ont-
bloot bovenlijf. Naast hem staat Kreousa
met enkele dienaressen.

Op de voorzijde van de vaashals is
Herakles bezig de stier van Kreta te be-
dwingen. Hij is in gezelschap van zijn
vriend lolaos. Aan weerszijden kijken
Athena en Afrodite met Eros toe. Kreta is
het meest zuidelijk gelegen deel van de
Griekse wereld.

De doorlopende scène op de vaasvoet
stelt de Arimaspen voor in gevecht met
griffioenen. De Arimaspen werden gezien
als een legendarisch volk in het uiterste
noordoosten van Scythië.

De achterkant van de vaas toont de tuin
der hesperiden, die gesitueerd kan worden
aan de voet van het Atlasgebergte, de
meest westelijke grens van de Griekse we-
reld.

De vaas is, blijkens onderzoek van mevr.
M. Schmidt, belangrijk wegens het aandui-
den van de grenzen van het Griekse we-
reldrijk rond 340 v.Chr.:

-Herakles met de stier: het Zuiden
-De Arimaspen in Scythië: het Noorden
-De Tuin der Hesperiden: het Westen
-De personificatie van Asia: het Oosten

Het onderzoek van mevr. Schmidt wijst uit

dat de vaas hiermee de grenzen van de
Helleense Oikoumenè illustreert.
De vaasschilder moet op de hoogte ge-
weest zijn van de politiek van die tijd.
Vanaf ca. 360 v.Chr. werd Athene gecon-
fronteerd met de opkomst van de
Macedonische monarchie van Filippus II.
Macedonië stuurde aan op een inmenging
in de Griekse politiek en op een confronta-
tie met Athene en de andere Griekse ste-
den, dit met de intentie om een groot
Helleens rijk te stichten.
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1. Wat is Ionisch?
Om te te beginnen een kwestie van defini-
tie. Met ‘Ionisch’ bedoel ik in dit artikel het
geheel van dialecten dat gesproken en ge-
schreven is in een gebied dat veel ruimer is
dan het ‘Ionië’ waar dit themanummer
over gaat. Deze dialecten worden tegen-
woordig in drie groepen ingedeeld.
1. De dialecten van het eiland Euboea en
van het stadje Oropos (tussen Attica en
Boeotië), Westionisch genoemd.
2. De dialecten die gesproken werden op de
meeste eilanden in de Egeïsche Zee (behal-
ve natuurlijk Euboea, en ook met uitzonde-
ring van de meest zuidelijke, bijvoorbeeld
Kos en Rhodos, en van Lesbos in het noord-
oosten): Centraalionisch.
3. De dialecten van Ionië in engere zin, dus
het midden van de westkust van Turkije
plus de belendende eilanden Chios en
Samos. De taal van Ionië is dus niet simpel-
weg ‘Ionisch’ maar Oostionisch.

Door migratie vindt men ook West-,
Centraal- en Oostionische dialecten buiten
de boven gedefinieerde gebieden, bijvoor-
beeld Westionisch in Zuid-Italië en op
Sicilië, Oostionisch in het Zwarte-
Zeegebied.

Het probleem doet zich nu voor dat al ui
de oudheid ‘Ionisch’ (\ΙÀς) gelijkgesteld
wordt met wat ik u zojuist als ‘Oost-
ionisch’ heb voorgesteld. Afgezien van het
feit dat ‘Ionisch’ een logische term is voor
het dialect van Ionië, komt dit vooral door-
dat de meeste Ionische literaire teksten
Oostionisch lijken of zijn. Antieke dialecto-
logen bestudeerden vrijwel uitsluitend li-
teraire teksten en zelden niet-literaire do-

cumenten zoals inscripties, waar hun mo-
derne collega’s de voorkeur aan geven.
Omdat veel classici zich meer voor die
teksten interesseren dan voor inscripties 
wordt ook vandaag de dag nog vaak
‘Ionisch’ gezegd als men Oostionisch be-
doelt. Op zich is daar niets op tegen, zo-
lang men zich maar bewust is wat men be-
doelt, maar of dat altijd zo is, is vers twee.
Om misverstanden te vermijden zal ik in
dit artikel, zo omslachtig en schoolmees-
terachtig als het mag klinken, de taal van
Ionië ‘Oostionisch’ noemen, en de taal van
het gehele gebied van Oropos tot en met
Ionië ‘Ionisch’.

Even een kleine zijstap. Wie Grieks leert,
zal vooral geconfronteerd worden met de
dialecten Attisch (Athene en omgeving) en
‘Ionisch’ (hier even in de zin van: de taal
van Homerus en die van Herodotus), en
zal dus eerder zijn gewezen op de verschil-
len tussen deze twee dialecten dan op de
overeenkomsten. Dat werkt misleidend,
omdat de overeenkomsten veel groter zijn
dan de verschillen: Attisch en Ionisch vor-
men één van de vier hoofdgroepen waarin
de Griekse dialecten worden verdeeld. Dit
zijn:

- Dorisch (het grootste deel van midden-
Griekenland en van de Peloponnesus,
Kreta, de al genoemde zuidelijke
Cycladen, een klein stukje in het zuiden
van de westkust van Turkije)

- Aeolisch (Boeotië, Thessalië, Lesbos en
het noorden van de westkust van Turkije)

- Arcado-Cyprisch (zoals de naam al
zegt: Arcadië en Cyprus; het Myceens is
Wn voorloper van deze groep)

Geschiedenis van het Ionisch

S.R. Slings
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en als vierde
- lonisch-Attisch.

Deze laatste hoofdgroep vormt dus een ge-
ografisch en taalkundig continuum, dat
loopt van Attica in het westen tot Ionië in
het oosten.

Dit artikel gaat voornamelijk over de ge-
schiedenis van het Oostionisch, maar het is
niet mogelijk die te beschrijven zonder er
ook West- en Centraalionisch in te betrek-
ken. Vandaar de titel. Het gaat ook over de
geschiedenis van het Ionisch – de ingewik-
kelde problemen die samenhangen het de
pre-historie van het lonisch-Attisch laat ik
buiten beschouwing. Wanneer voor het
eerste bedrijf van deze geschiedenis het
doek opgaat, in de 8ste eeuw, zien we het
Ionisch de hoofdrol spelen in de taal van
Homerus. Daarover gaat de volgende pa-
ragraaf.

2. Episch en Ionisch Grieks
Het Grieks van Homerus is echter geen
Ionisch Grieks. Ilias en Odyssee zijn gesteld
in een kunsttaal (‘episch’ of ‘Homerisch’)
die nooit gesproken is maar uitsluitend ge-
bruikt werd voor het voordragen van hel-
dendichten (en na Homerus ook voor de
elegie, zie par. 5). Het basisdialect van de-
ze taal is inderdaad Ionisch (1), daarnaast
vindt men op vrij grote schaal (2)
Aeolische en waarschijnlijk – het is niet on-
omstreden – zelfs (3) Myceense vormen en
woorden. Daar komen bij: (4) archaïsche
vormen die niet duidelijk bij een bepaalde
hoofdgroep kunnen worden ingedeeld; (5)
kruisingsvormen, meestal ontstaan door-
dat een Aeolische uitgang aan een Ionische
stam is vastgeplakt; (6) kunstmatige vor-
men, die in geen enkel dialect ooit hebben
bestaan maar geboren zijn uit de noodzaak
om woordvormen aan het metrum aan te
passen; (7) Attische vormen, die naar men
aanneemt in de geschreven teksten terecht
gekomen zijn doordat Athene in de boek-
handel in de 5de en 4de eeuw een domine-
rende rol speelde.
Groep (7) laat ik verder voor wat hij is,

evenals de mogelijke Myceense vormen
(groep (3)). Van de andere groepen een
paar voorbeelden: De dativus meervoud
van het woord voor ‘voet’ heeft in het
episch drie 1 verschillende vormen: πïσÝ
(Ionisch), πïσσÝ (archaïsch, groep (4)) en
πÞδεσσι (Aeolisch). ‘Schip’ in dezelfde
naamval is νηυσÝ (Ionisch) of νÜ-εσσι,
waarvan de stam Ionisch en de uitgang
Aeolisch is (dus groep (5)). Voor ‘naam’,
dit keer gewoon in de nominativus enkel-
voud, heeft het episch de vormen �νïµα
(Ionisch) en ï�νïµα (met kunstmatige ver-
lenging van de eerste lettergreep, groep
(6)).

Het zal opvallen dat deze vormen van el-
kaar verschillen in het aantal lettergrepen
en in de lengte ervan (de Griekse metriek
is gebaseerd op een kunstmatige tweede-
ling van lettergrepen in lange en korte).
Als algemene regel voor de keuze tussen
zulke variante vormen geldt dat niet-
lonische vormen alleen gebruikt worden
op die plaatsen in de versregel waar een
Ionische vorm ongeschikt is. Omdat de
epische versregel met een lange lettergreep
moet beginnen is het Ionische πïσÝ, waar-
van de eerste lettergreep kort is, onge-
schikt om als eerste woord te dienen: daar
is het archaïsche πïσσÝ noodzakelijk. Het
is dus niet zo dat Homerus en zijn collega-
zangers willekeurig niet-Ionische vormen
gebruikten om hun taal te verfraaien: deze
vormen stelden hen in staat om makkelij-
ker tijdens een performance correcte ver-
zen te bouwen. De epische kunsttaal is
derhalve een product van de orale creatie
van het epos.

Waarom is nu juist het Ionisch het basis-
dialect van deze kunsttaal? Het enige zin-
nige antwoord op deze vraag is dat deze
taal ergens in het Ionische gebied door
Ionische zangers is ontwikkeld. De vrij tal-
rijke Aeolische vormen lijken erop te wij-
zen dat er voordien een epische taal heeft
bestaan met (een vorm van) Aeolisch als
basisdialect, gehanteerd door Aeolisch
sprekende zangers. En wie het bestaan van
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Myceense vormen erkent, zal volgens de-
zelfde redenering een Myceense epische
traditie moeten aannemen.

Het Ionische episch is het eindstation van
deze ontwikkeling. Het heeft zo’n prestige
gekregen dat ook eposdichters van buiten
het Ionische gebied het gebruikten. We
zien dat bij de epische dichter Hesiodus
(ca. 700 v.Chr.), die afkomstig was uit
Boeotië. Hij gebruikt een Boeotische vorm
(°̄›Í) als hij het over de Sphinx heeft (im-
mers een Boeotische mythe), maar voor de
rest verschilt zijn taal vrijwel niet van die
van de Ilias en de Odyssee. Terugredene-
rend leidt dat tot de conclusie dat er dus
ook geen taalkundige argumenten zijn
voor de traditionele opvatting dat
Homerus uit het Ionische gebied, meer in
het bijzonder uit Ionië afkomstig was. Een
illuster graecus als onze 19de-eeuwse
landgenoot Cobet geloofde dat Homerus
een Athener was. Zijn redenen daarvoor
zijn niet steekhoudend gebleken, maarhip
kan evengoed gelijk hebben gehad. Wél is
er een buitentalig argument voor
Homerus’ Ionische afkomst; immers,
waarom is het Ionische episch het eindsta-
tion? Waarom heeft Hesiodus geen
Boeotisch episch ontwikkeld? Het enorme
prestige van Ilias en Odyssee kan op deze
vraag een plausibel antwoord geven, al is
het zeker niet het enig denkbare antwoord.

Nemen we nu toch maar aan dat
Homerus het Ionisch als moedertaal had,
dan zouden we hem graag wat preciezer
in het Ionische gebied willen localiseren.
Ook hier stuit de traditionele opvatting,
die Homerus in Ionië, dus in het
Oostionische gebied plaatst 2, op moeilijk-
heden. Vrij onlangs heeft de Engelse ge-
leerde M.L. West, nooit te beroerd om hei-
lige huisjes omver te trappen, de theorie
geopperd dat het Ionisch dat het basisdia»
lect van de epische kunsttaal vormt, het
Westionisch was; de epische kunsttaal zou
op Euboea zijn definitieve vorm hebben
gekregen 3. Het probleem is nu juist dat
grootschalige West- of Oostionische ken-

merken ontbreken, en dat er op micro-ni-
veau trekjes uit allebei voorkomen 4. Mijn
eigen voorlopige conclusie is dat het
episch-Ionisch een creatie is van zangers
die door het gehele Ionische gebied rond-
trokken en het vermeden om hun Ionisch
een te lokaal aanzien te geven 5. Daarmee
ontvalt aan een eventuele Oostionische af-
komst van de dichter(s) van Ilias en
Odyssee vanzelfsprekend elke taalkundige
basis. (De kous is daarmee niet helemaal
af, zie par. 5).

3. Het alfabet in Ionië
Op zijn laatst omstreeks 800 v.Chr. is het
Griekse alfabet van de Phoeniciërs overge-
nomen en aangepast 6. Waar dat gebeurd is
blijft onzeker (Euboea is een serieuze kan-
didaat), maar Ionië kan gevoeglijk uitge-
sloten worden. De oudste Oostionische in-
scriptie wordt ca. 700 gedateerd 7, en pas
na 600 komt de stroom inscripties een
beetje op gang. In dit opzicht lijkt Ionië in.
de oudste tijd een enigszins achtergeble-
ven gebied.

Eén eigenaardigheid van het Oostioni-
sche alfabet heeft belangrijke gevolgen ge-
had. De letter H werd in de oudste Griekse
locale alfabetten gebruikt voor de h, even-
als zijn Phoenicische voorbeeld, de hêt.
Enkele Griekse dialecten, waaronder
Centraal-Kretenzisch en Oostionisch, had-
den helemaal geen h; in beide dialecten is
deze letter gebruikt om een verschil te ma-
ken tussen twee verschillende lange e’s,
die ze zoals zoveel Griekse dialecten on-
derscheidden. Naast een korte e hadden ze
enerzijds een lange open e (ongeveer zoals
de eerste klinker in het Nederlandse
woord prairie) en anderzijds een lange ge-
sloten e (ongeveer als de ee in nee). Zowel
in Ionië als op Kreta is men de H gaan ge-
bruiken voor de lange open e; de korte e
en de lange gesloten e werden genoteerd
met de E, die overal elders in de Griekse
wereld voor de notatie van alle e-klanken
werd gebruikt. Of deze vernieuwing op
Kreta dan wel in Ionië plaatsvond, valt
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met de huidige stand van onze kennis niet
uit te maken.

Wel is het zeker dat men in Ionië een stap
verder gezet heeft en ook een apart teken
voor de lange open o bedacht heeft. De
lange open o (ongeveer zoals de eerste
klinker van het Nederlandse rose) werd zo
onderscheiden van de korte o en van de
lange gesloten o (ongeveer als de o in zo).
Dit teken, Ω, werd aan het eind van het al-
fabet geplaatst8.

Typerend voor de geringe culturele uit-
straling van Ionië in de vroeg-archaïsche
periode is het feit dat deze nuttige uitvin-
ding behalve op de eilanden Paros, Thasos
en Amorgos niet buiten het Oostionische
gebied is doorgedrongen (de H voor lange
e is over een veel groter gebied verspreid).
Pas met de bloei van het Oostionisch proza
leert men deze letter wat algemener ken-
nen, en in de loop van de 5de en 4de eeuw
verdringt het Oostionische alfabet alle an-
dere plaatselijke alfabetten. In de loop van
de vierde eeuw wordt ook de gewoonte al-
gemeen om de lange gesloten e en o van
de korte e en o te onderscheiden door ze te
noteren als EI en OY: dit voor ons gevoel
onmisbare onderscheid komt niet uit Ionië
maar waarschijnlijk uit Korinthe9.

4. Oostionische dialecten
In een beroemde passage (I 142) deelt
Herodotus het gebied van de Ionische
bond in in vier dialecten (øαρακτ�ρες
γλñσσης). De inscripties laten een heel an-
der beeld zien: het Oostionisch is merk-
waardig homogeen. Alleen een noordelijke
groep laat zich isoleren, die gekenmerkt
wordt door de aanwezigheid van een paar
Aeolische elementen. Deze groep bestaat
uit Chios en Erythrae, één groep van
Herodotus, plus Phocaea, dat Herodotus
in zijn ‘Lydische’ groep plaatst, maar dat
noordelijker ligt dan Chios en Erythrae.
Naar mijn persoonlijke oordeel is dit
‘Noordoostionisch’ eerder het resultaat
van het doorsijpelen naar het zuiden toe
van enkele Aeolische taalfeiten dan van

grootschalige uitbreiding van Oostionische
tot in gebieden waar tevoren Aeolisch
werd gesproken, zoals doorgaans wordt
aangenomen. Of de verovering van het
oorspronkelijk Aeolische Smyrna door
Ioniërs ertoe geleid heeft dat men in deze
stad Ionisch is gaan spreken weten we niet
zeker: inscripties uit deze ca. 600 door de
Lydiërs verwoeste stad zijn er niet. Maar
het lijkt zonder meer waarschijnlijk.

Naar het zuiden toe heeft het Oostionisch
zich in elk geval enigzins uitgebreid. De
van origine Dorische stad Halikamassos is
op zijn laatst vroeg in de 5de eeuw, en
misschien al in de 7de, Oostionisch gaan
spreken10. Op Rhodos vinden we af en toe
Ionische vormen en namen, maar in hoofd-
zaak heeft dit eiland zijn Dorische dialect
bewaard tot diep in de keizertijd.

5. Poëzie in Ionië
Tussen Homerus en ca. 500 v.Chr. kennen
we de namen van zo’n kleine dertig epi-
sche dichters. Maar liefst negen van deze
veelal schaduwachtige figuren zijn uit
Ionië afkomstig - en uit Euboea of andere
Ionische eilanden helemaal niemand. Een
opsteker voor wie in Homerus toch graag
een Ioniër wil zien. Ook in de 5de eeuw
zijn het vooral Ioniërs die de epische tradi-
tie hooghouden: Panyassis van
Halikamassos, een oom van Herodotus,
was de auteur van een epos over Heracles,
een van die biografische epen waar
Aristoteles zo’n hekel aan had; Choirilos
van Samos is interessant omdat hij als eer-
ste een zuiver-historische stof voor zijn
epos koos, namelijk de Perzische oorlog;
bij Antimachos van Kolophon, dichter en
filoloog, kondigt zich het Hellenisme al
aan.

In andere poëtische genres speelt Ionië
een veel minder belangrijke rol. De elegie,
ondanks zijn naam bij uitstek het lied van
het symposion, heeft in de 7de eeuw als
Oostionische vertegenwoordigers Kallinos
van Ephesos en Mimnermus van Smyrna
of Kolophon, wier verheerlijking van
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jeugd en erotiek tot het beste behoren dat
de archaïsche lyriek heeft voortgebracht.
In de 6de eeuw werd dit genre beoefend
door Xenophanes (570-na 478), afkomstig
uit Kolophon, die zich na de Perzische ver-
overing van Ionië in Elea in Zuid-Italië
vestigde. Deze uiterst interessante figuur
propageerde nieuwe waarden in de sa-
menleving door zich te keren tegen de
gangbare rechtspraakpraktijk en tegen wat
hij als sportverdwazing beschouwde; hij
maakte om levensbeschouwelijke redenen
korte metten met Homerus, Hesiodus en
Pythagoras (een oudere tijdgenoot), deed
druk mee aan de toen juist populair ge-
worden speculatie over de natuur en ver-
zette zich fel tegen de anthropomorfe
godsopvatting die in zijn tijd gangbaar
was-hij wordt wel beschouwd (waar-
schijnlijk ten onrechte) als de eerste
Griekse monotheïst. Daarnaast bezong hij
de stichting van zijn moederstad, zoals ook
Mimnermus gedaan had (Panyassis zou la-
ter zelfs de hele Ionische migratie in een
verzameling elegieën hebben behandeld),
en ook de emigratie naar Elea, waar hij zelf
aan had deelgenomen. Een groot dichter is
hij bepaald niet-bij al die andere activitei-
ten zou dat te veel gevraagd zijn. Uit de
5de eeuw moet de literaire duizendpoot
Ion van Chios genoemd worden, die ik
juist wat onderschat vind. Naast charman-
te elegieën schreef hij tragedies (hij heeft
eenmaal in Athene de eerste prijs behaald)
en koorliederen, en in proza een pythago-
reïsch werk, een boek over de stichting
van Chios (alweer), en voorts zijn memoi-
res, de eerste, en lange tijd enige, in de
Griekse literatuur. De al eerder genoemde
Antimachos heeft met zijn grote liefdesele-
gie Lyde ook hier een voortrekkersrol ge-
speeld: hij is de voorloper van de
Hellenistische liefdeselegie, en daarmee in-
direct van de Romeinse.

De taal van de elegie is het episch-Ionisch
dat we in par. 2 hebben leren kennen,
maar sommige van de genoemde dichters
gebruiken wat meer Oostionische vormen;

de rol van Aeolische elementen is bij hen
in het algemeen minder belangrijk dan in
het epos.

Geheel Oostionisch zijn de iambische ge-
dichten van Hipponax van Ephesos (eind
6de eeuw), een groot taalkunstenaar, die
zichzelf als een soort komische held de
meest bizarre avonturen laat beleven;
daardoor en door zijn fantasierijke scheld-
kanonnades kan hij als een voorloper van
de komedie beschouwd worden. Niet voor
niets nam de Hellenistische fijnproever
Callimachus hem tot voorbeeld.

Op het gebied van de lyriek in engere zin
(door de lier begeleide solo- en koorzang11)
heeft Ionië slechts Anacreon van Teos gele-
verd. Geheel anders dan zijn tijdgenoot
Hipponax valt deze op door zijn uiterst
simpele maar effectieve taalgebruik; van
zijn virtuositeit en creativiteit op muzikaal
gebied kan men zich een idee vormen door
studie van zijn zo simpel lijkende metri-
sche vormen. Zijn onderwerpkeus is wat
conventioneel, maar hij heeft een uniek,
subtiel gevoel voor humor, dat zich vaak
uit in zelfspot (waar de Grieken in het al-
gemeen niet sterk in waren). De taal van
Anacreon is Oostionisch met een licht-epi-
sche inslag.

Van al deze dichters steken Hipponax en
Anacreon met kop en schouders boven de
rest uit (op enige afstand gevolgd door
Mimnermus). Hoezeer deze twee ook ver-
schillen, wat ze gemeen hebben is het ver-
nieuwende karakter van hun poëzie. Juist
omdat er in Ionië in hun genres geen poëti-
sche traditie bestond waren ze vrijer om
met vorm en inhoud te experimenteren
dan dichters uit andere gebieden. Ze zijn
door precies dezelfde oorzaak ook eenlin-
gen gebleven: in de klassieke tijd hebben
ze vrijwel geen navolgers gehad, noch sa
Ionië noch elders. Daardoor is het
Oostionisch ook niet zoals andere dialec-
ten de standaardtaal van een poëtisch gen-
re geworden (zoals het Dorisch de stan-
daardtaal voor de hoge lyriek werd, die
ook werd gehanteerd door de Centraal-
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Ioniërs Simonides en Bacchylides en de
Boeotiër Pindarus). Pas in de Hellenisti-
sche tijd ging men bij de imitatio van
Hipponax ook een kunstmatig Oostionisch
schrijven, toen het dialect al op sterven na
dood was.

Als we het geheel overzien, is het beeld
van de poëzie in Ionië merkwaardig twee-
zijdig. Er is voor het traditionele epos dui-
delijk een vruchtbare voedingsbodem-ook
lyrische dichters zijn opvallend gefasci-
neerd door locale epische stof-maar voor
de lyriek nauwelijks. Daardoor zijn
Oostionische lyrische dichters eenlingen
die zich in het algemeen opvallend weinig
aan conventies houden, en een sterke nei-
ging hebben om diverse genres te combi-
neren of hun eigen genres te maken. Ion is
vanuit deze optiek de meest Ionische dich-
ter-het kan haast geen toeval zijn dat hij
deze naam draagt!

Het past verrassend goed bij dit beeld,
dat we bijna niets horen over dichters van
elders die in Ionië actief zijn. De dichters
van de Dorische main-stream lyriek, de
grote traditie die loopt van Terpander,
kort na 700, tot Pindarus in de 5de eeuw,
leiden bijna allemaal een zwervend be-
staan, maar in Ionië worden ze niet gesig-
naleerd. Daar is één vrij magere uitzonde-
ring op, en wel het hof van de tiran
Polycrates van Samos (538-522). Daar vin-
den we naast Anacreon ook Ibycus van
Rhegion. Het is iets, maar het steekt wat
kaal af bij de enorme bedragen die
Polycrates aan luxueuze bouwwerken be-
steedde. In Athene had in dezelfde tijd
Hipparchus, niet eens een tiran maar de
jongere broer van een tiran, tenminste viet
dichters om zich heen.

Over de oorzaak van de eenzijdige be-
langstelling voor het epos valt alleen maar
te speculeren. Zou het feit dat de
Oostionische staten voortdurend hun ei-
gen voortbestaan en hun Griekse identiteit
moesten bevechten op niet-Griekse staten
in het achterland hiermee kunnen samen-
hangen? Veel meer dan de lyriek kon het

epos, vooral de epen rond de Trojaanse
oorlog, die identiteit ideologisch onder-
steunen: in die gedichten werd telkens
weer een conflict tussen Grieken en
Oosterlingen bezongen, dat met een klin-
kende Griekse overwinning werd beze-
geld. Zo bezien is ook Herodotus, die de 
geschiedenis beschrijft als een voortdu-
rend conflict tussen Azië en Europa (waar-
bij hij de Ionische staten in Azië uitdrukke-
lijk tot Europa rekent), een historicus met
een typisch-Oostionische kijk op de reali-
teit.

6. Proza in Ionië
Voor het proza kan Ionië zonder meer als
bakermat gelden. De Grieken zelf wisten
niet wie hun oudste prozaïst was, maar
van de twee kandidaten die ervoor ge-
noemd werden kwam de een uit Ionië (en
de ander van een Centraalionisch eiland).
De Ionische kandidaat is de natuurfilo-
soof-annex-aardrijkskundige
Anaximander van Milete, die zo attent is
geweest om zichzelf in zijn eigen boek te
dateren: hij was 64 jaar oud toen de Perzen
Lydië en Ionië veroverden (546) – het boek
zal niet lang daarna geschreven zijn. De
andere ons bekende Oostionische prozaïs-
ten uit de 6de eeuw zijn zijn ‘leerling’
Anaximenes van Milete, die zich tot na-
tuurfilosofie beperkt schijnt te hebben, wat
zeker geldt voor Heraclitus van Ephesos.
In de 6de eeuw valt waarschijnlijk nog net
de aardrijkskundige-genealoog Hecataeus
van Milete, bete noire en belangrijkste ge-
schreven bron van Herodotus. Naast deze
vier Oostionische prozaïsten zijn er uit de-
ze eeuw vijf uit de hele rest van de Griekse
wereld te traceren – vier van deze vijf ko-
men uit lonisch-talige staten.

Waarom schreven deze mensen proza en
waarom is het Griekse proza nu juist in
Ionië ontstaan? Hier zijn drie antwoorden 
op te geven, die elk wel een kern van
waarheid zullen bevatten:
1. Poëzie was ongeschikt voor wat deze
auteurs aan hun publiek wilden meedelen.
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Dat geldt bijvoorbeeld voor de landkaar-
ten van Anaximander en Hecataeus, en de
lange lijsten van steden van deze laatste.
Maar in het algemeen gaat deze verklaring
niet op: voor cosmologische speculatie be-
schikten de Grieken over het epos
(Hesiodus), de elegie (Xenophanes) en het
lyrische lied (Aicman12). En met lange lijs-
ten namen wist Homerus best raad.
2. Didactische epische poëzie kwam in
Ionië niet voor en lyrische poëzie zo spora-
disch dat er geen poëtische traditie be-
stond waarbij de auteurs van deze boeken
konden aansluiten. Xenophanes is geen te-
genargument: hij was vijfentwintig toen hij
Ionië definitief verliet.
3. De materiële omstandigheden voor het
ontstaan van boeken waren in Ionië in de
6de eeuw gunstiger dan elders in
Griekenland. Men moet hierbij bedenken
dat poëzie werd voorgedragen en het
schrift dus niet werkelijk nodig had, maar
proza kan niet bestaan als het niet wordt
opgeschreven.

Voor het derde antwoord bestaan enkele
aanwijzingen. We weten uit Herodotus (V
58) dat men oudtijds in Ionië ‘huiden’ (leer
of perkament) als schrijfmateriaal gebruik-
te; elders in de Griekse wereld behielp
men zich met het schaarse papyrus. De
economische bloei van het achterland van
Ionië, waarin men naar het schijnt ook ge-
woonlijk op ‘huiden’ schreef, kan de plot-
selinge bloei van het proza in Ionië verkla-
ren: er was veel goedkoop schrijfmateriaal
en dus werd er veel geschreven. De epi-
grafie levert een onverwacht extra argu-
ment13: de letters van Oostionische inscrip-
ties zijn opvallend minder hoekig van el-
ders in Griekenland-zou dat kunnen zijn
omdat in Ionië de op ‘huiden’ geschreven,
geronde letter de standaard was, en niet,
zoals elders, de in steen gehakte en dus
hoekige letter?

Men zou als pendant van de opbloei van
het proza in Ionië ook verwachten dat in
de tweede helft van de 6de eeuw de gelet-
terdheid er groter was dan elders. Daar

zijn aanwijzingen voor, zij het vrij minie-
me: de oudste historisch betrouwbare
Griekse correspondentie die in de litera-
tuur wordt vermeld vond plaats tussen
Poiycrates en farao Amasis; de oudste be-
waarde brieven, vier in getal, komen uit
Oostionische kolonies; de eerste school
waarover we in literaire bronnen horen
staat in dit gebied (Chios, 496 v.Chr.,120
leerlingen)14.

In de 5de eeuw breidt het proza zich snel
over de hele Griekse wereld uit, maar
Ionië blijft een belangrijke rol spelen. We
kennen de namen van zo’n 60 prozaïsten;
daarvan komen er ca. 15 uit Ionië, even-
veel uit andere lonisch-talige staten en ook
evenveel uit een nieuw cultuurcentrum:
Athene.

Het aanvankelijke overwicht van Ionië in
de productie van prozageschriften heeft
ertoe geleid dat in de 5de eeuw Ionisch
proza (niet altijd herkenbaar Oostionisch)
werd geschreven door auteurs die niet uit
Ionië afkomstig waren. De óde-eeuwse si-
tuatie, waarbij de prozaïst schreef in het
dialect van zijn geboortestad, bleek voor
een literaire communicatie niet bevorder-
lijk. Er ontstaat behoefte aan een algemene
norm voor de snel groeiende Griekse
schrijftaal. De eerste niet-Ionische schrijver
van wie we zeker weten dat hij Ionisch
schreef is de mythograaf Akousilaos van
Argos (ca. 475?), een Doriër dus. De be-
langrijkste niet-Ionische auteur die zich
van het Ionisch bedient is de eveneens
Dorische arts Hippocrates van Kos; ook
diens volgelingen hanteren zijn taal. Het
Ionisch lijkt snel op weg om de algemene
Griekse schrijftaal te worden; het is in de
5de eeuw de taal van wetenschap, filosofie
en geschiedschrijving.

7. De ondergang van het Ionisch
Maar dan houdt plotseling alles op. Al vóór
400 v.Chr. heeft het Ionisch als norm voor
de schrijftaal afgedaan. Wat is er gebeurd?

Na de Perzische oorlogen hadden de sta-
ten van Ionië, evenals de West- en
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Centraalionische staten, zich onder
Atheense hegemonie aaneengesloten tot
een verbond tegen de Perzen. In korte tijd
wisten de Atheners dit verbond om te zet-
ten in een Atheens imperium, waarin het
Attisch de administratieve taal was. Juist
omdat, zoals gezegd, Attisch en Ionisch zo
dicht bij elkaar staan, dringen er snel
Attische woordvormen in het Ionisch
door; vanaf ca. 420 zien we dat in inscrip-
ties in hoog tempo gebeuren.

Wanneer in Ionische gebieden het Ionisch
afbrokkelt kan het geen dienst meer doen
als norm voor de Griekse schrijftaal. Maar
met de explosieve groei van het Griekse
proza blijft de behoefte aan zo’n norm toe-
nemen. Het Attisch is de logische opvol-
ger. We hebben al gezien dat in de 5de
eeuw Athene snel opkomt als leverancier
van prozaïsten, die zich overigens aanvan-
kelijk van het Ionisch bedienden. De rol
van Athene wordt groter als men bedenkt
dat veel belangrijke Ionische auteurs daar
een tijd lang geleefd hebben, zoals de filo-
soof Anaxagoras van Klazomenai en de
geograaf-annex-geschiedschrijver
Herodotus van Halikamassos. Ook op het
gebied van de poëzie wordt Athene het
‘Hellas van Hellas’, door de unieke bloei
van de tragedie. Een cultuurcentrum als
Athene onder Pericles was Ionië niet, en
was het nooit geweest - ook dat zal heb-
ben bijgedragen tot het verdwijnen van het
Ionisch als schrijftaal.

Waarschijnlijk zijn het vooral de sofisten
geweest die een Algemeen Beschaafd
Grieks hebben ontwikkeld. Deze stan-
daardtaal was een aangepaste vorm van
Attisch, Koine-Griëks genoemd; hij bevatte
trouwens tamelijk veel Ionische woorden
en enkele Ionische vormen. In de 4de eeuw
schrijven alleen de medici uit de school
van Hippocrates nog Ionisch; de overige
prozaïsten gebruiken het Koine-Grieks.
Atheense auteurs passen deze standaard-
taal in meerdere of mindere mate aan aan
het zuivere Attisch15.
Onder de gecombineerde druk van Attisch

en Koine-Gneks bezwijkt het Ionisch ook
snel als dialect. In de 4de eeuw is nog
maar 34% van de inscripties in het gehele
Ionische gebied in redelijk zuiver Ionisch
gesteld, in de 3de eeuw is dat aantal terug-
gelopen tot 6%16. De andere dialecten ver-
dwijnen pas veel later-in de omgeving van
Sparta wordt zelfs nu nog een vorm van
nieuw-Grieks gesproken, waarin elemen-
ten van het oude lokale dialect zijn terug te
vinden.

Het enige permanente spoor dat de 5de-
eeuwse bloei van het Ionisch heeft nagela-
ten is het schrift. Wie Ionisch schreef be-
diende zich van de lettervormen van het
Oostionische alfabet. Ook voor het Koine-
Grieks werd dit alfabet gebruikt; het he-
dendaagse Griekse schrift is van oor-
sprong Oostionisch.

8. Samenvatting
Het belang van het Oostionisch voor de
ontwikkeling van het Grieks wordt sterk
overdreven. Het is onzeker of het een rol
van betekenis heeft gespeeld in de tot-
standkoming van de taal van Homerus. De
Oostionische lyriek is tamelijk marginaal.
Alleen op het gebied van het proza heeft
het (Oost-)Ionisch vrij lang de hegemonie
gehad; het heeft die uit gebrek aan achter-
ban moeten afstaan aan het in hoofdzaak
Attische Koine-Grieks.

Dit beeld past goed bij de positie die
Ionië is het algemeen op cultureel gebied
inneemt: Ionië speelt soms een rol van be-
tekenis, maar is toch te veel een gebied in
de marge van de Griekse cultuur om die
rol blijvend vast te houden.

NOTEN

1. In werkelijkheid zes: acnter elice vorm kan de
Ionisch-Attische ν �æελκυστικÞν geplaatst worden.
2. Tot voor kort gebruikte men vrij algemeen de
Aeolische vormen bij Homerus als argument voor
Homerus’ afkomst uit het grensgebied tussen
Oostionisch en Aeolisch (Chios of Smyrna). Sinds we
de functie van deze Aeolismen beter begrijpen is dit
argument ongeldig geworden, wat natuurlijk niet wil
zeggen dat Homerus niet uit dit gebied gekomen kan
zijn.
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3. ‘The rise of the Greek epic’, JHS 108 (1988)
151-172. West neemt aan dat de dichter van de Ilias
uit Ionië kwam, die van de Odyssee uit Euboea.
West’s hypothese is uitgewerkt door B.B. Powell,
Homer and the Origin of the Greek Alphabet, Cambridge
1991, volgens wie het alfabet rond 800 v.Chr. op
Euboea is uitgevonden speciaal om de gedichten van
Homerus op te schrijven.
4. Zoals in de volgende paragraaf wordt gesignal-
eerd, heeft het Oostionisch geen h. Nu zijn er in het
episch vrij veel vormen zonder h, maar jammer ge-
noeg bewijzen ze weinig: (1) ook het Lesbisch, de
meest plausibele leverancier van Aeolische vormen
had geen h; (2) onze Homerusteksten zijn geschreven
in het latere Griekse alfabet dat de h sowieso niet no-
teerde, en de gewoonte om een h door een ‘spiritus
asper’ aan te geven stamt pas uit het eind van de 3de
eeuw v.Chr.-daar valt dus geen peil op te trekken.
5. Een interessante casus, die in de wetenschappelijke
literatuur tot dusver wat onderbelicht is gebleven, is
het epische woord voor ‘daar’: �ντα�θα. Dat kan
Centraalionisch geweest zijn, maar het is hoe dan ook
een plausibel compromis tussen Westionisch �ντï�θα
en Oostionisch �νθα�τα. Ook de handschriften van
Attische schrijvers geven �ντα�θα, dus we zouden te
maken kunnen hebben met een Atticisme van de
overlevering van de geschreven tekst, groep (7) dus.
Maar het is niet eens zeker dat  �ντα�θα werkelijk
Attisch was: Attische inscripties geven  �νθα�θα.
6. Voor de dateringskwestie, zie Powell, a.w; L.H.
Jeffery-A.W. Johnston, The local scripts of archaic
Greece, Oxford 19902,425-427; mijn inaugurele oratie
De geboorte van een schrijftaal, Amsterdam 1990, 7 en n.
11 en 12.
7. Jeffery-Johnston, 471 nr. A.
8. Het oudste voorbeeld komt voor in een abc-inscrip-
tie van ca. 650; Jeffery-Johnston, nr. 1a; pl. 79 nr. 7.
9. Jeffery-Johnston, 114-116.
10. Jeffery-Johnston, 353; 378.
11. M. Davies (‘Monody, Choral Lyric, and the

Tyranny of the Hand-Book’, CQ 38,  1988, 52-64) heeft
bewezen dat het traditionele onderscheid tussen mo-
nodische (=solo-) lyriek en koorlyriek onhoudbaar is.
Er bestaat hooguit een gradueel verschil tussen door-
gaans monodische lyriek (Alcaeus, Sappho,
Anacreon) en vaak, maar lang niet altijd, door koren
uitgevoerde ‘hoge’ lyriek (Terpander e tutti quanti).
12. Fr. 5, in.
13. Jeffery-Johnston, 57; 327.
14. Correspondentie van Polycrates en Amasis: Hdt.
III 40-43. Of de γραµµατιστÜς van Polycrates (III 123)
een secretaris was dan wel eerder een financieel ad-
ministrateur valt niet uit te maken. Bewaarde brie-
ven: Jeffery-Johnston, 478-479, pl. 80 (drie 6de-eeuw-
se brieven uit de Krim, die vanuit Milete was gekolo-
niseerd); id., 464, pi. 78 (5de-eeuwse brief uit
Amburias in Spanje, het antieke Emporion, een kolo-
nie van Massilia (Marseille), dat op zijn beurt een ko-
lonie van Phokaia was). School te Chios: Hdt. VI 27.
15. Het is dus zeker niet zo dat het Koine-Grieks pas
ontstaan is door de massale migratie van
Griekssprekenden naar de door Alexander de Grote
veroverde gebieden in Azië en Afrika-laat staan dat
deze vorm van Grieks ontstaan is uit contact van
Griekssprekenden met sprekers van autochtone talen
in deze gebieden. Ook de veronderstelde Attische pe-
riode in het Griekse proza, die zou liggen tussen het
verval van het Ionische proza en de opkomst van de
Koine, lijkt mij het gevolg van een perspectief-verteke-
ning: vanaf het eind van de 5de eeuw schrijven
Atheners min of meer Attisch en niet-Atheners Koine.
Bewaard gebleven zijn vooral Atheense schrijvers, en
dat heeft onze kijk op de ontwikkeling van het
Griekse proza eenzijdig beïnvloed.
16. Ik ontleen deze cijfers aan J. Handel, De lingua
communi in titulos ionicos irrepente, Lvov 1913, 67. De
talrijke nieuwe vondsten bevestigen dit beeld.
Handel splitst zijn cijfers niet op naar regio; de in-
druk bestaat dat het Ionisch in Ionië sneller het loodje
legt dan op de eilanden.
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Inleidend
Evenals de Ionische handel, scheepvaart,
wetenschap en filosofie is de lonisch-
Griekse literatuur gestuurd door een ster-
ke impuls tot verkenning van het nieuwe.
De dichters vonden het in de mens, maar
ook het werk van de geschiedschrijver
Herodotus is meer dan louter de neerslag
van de verbazingwekkende feiten en gege-
vens die de auteur op zijn verre reizen te
weten kwam. Naar essentie is het verslag
van zijn onderzoekingen een dramatise-
ring van de geschiedenis van zijn hoofd-
personages. Zijn boek staat vol fantasti-
sche verhalen, maar handelt over het dra-
ma dat besloten ligt in het menselijk be-
staan. Ook de poëzie van Homerus peilt
het wezen van de sterveling naar lot en da-
den. In de Odyssee is een traditioneel ver-
halencomplex over de fantastische avontu-
ren van een mythische held dramatisch
uitgewerkt en verdiept tot het avontuur
dat de mens zelf is. Zowel in dit gedicht
van Homerus als in Herodotus’ Historiën
wordt de wereld van de mens verbeeld
vanuit een kritische werkelijkheidszin, die
kenmerkend is voor de Ionische cultuur.

Sporen van een held
Al in de oudheid werd druk gespeculeerd
over de route van Odysseus’ omzwervin-
gen. Werd hij gedreven naar Sicilië en
Italië? Kwam hij tot aan de Zwarte Zee, of
kwam hij zelfs ui het gebied van de 
Atlantische Oceaan terecht? Bij Strabo, on-
vermoeibaar reiziger, historicus en geo- 
graaf uit de 1ste eeuw v.Chr., vindt men
een exposé van dit soort vragen, heftige

twistpunten tussen intellectuelen van ve-
lerlei slag: literatoren, filosofen, historici,
mythografen, etc. Een intelligente bespie-
geling van Eratosthenes bracht geen luwte
in de strijd. Deze veelzijdige geleerde uit
de hellenistische tijd vond het geografisch
zoeken naar Odysseus’ sporen zoiets als
het zoeken van de leeriooier die Aiolos’
zak met winden had gemaakt. Zwierf wel
ergens ooit de held rond die in de verzen..
van de Odyssee gestalte had gekregen? Is
zijn verhaal in plaats van feit niet veeleer
fictie? Dergelijke vragen leefden niet alleen
bij Eratosthenes. Ook bij andere kenners
was twijfel opgekomen aan de feitelijkheid
van Homerus’ vertellingen. Aristoteles, bij-
voorbeeld, had in de Poetica, bij zijn onder-
scheiding tussen historische en poëtische
teksten, veel werk gemaakt van de ver-
schillen tussen feit en fictie. Eratosthenes
moet minstens hebben gehoord van
Aristoteles’ ideeën over de wereld van ver-
beelding die poëzie is. Een van zijn leer-
meesters, Arcesilaus, had tenslotte nog col-
lege gelopen bij Theophrastus, Aristoteles’
belangrijkste leerling, medewerker en op-
volger.

Aristoteles en Eratosthenes: klinkende
namen voor wie zich verdiept in de vraag
wanneer in de geschiedenis van het den-
ken over literatuur de notie fictionaliteit
opkomt  1. Met name Aristoteles wist met
zijn verhelderende inbreng de aandacht te
trekken, in de oudheid zelf en, met onder-
brekingen, tot nu toe 2. Toch heeft, even-
eens tot nu toe. Homerus’ Odyssee steeds
weer aanleiding gegeven tot de geografi-
sche bespiegelingen waarvan hierboven

‘Want die man kan vertellen !’
Het wonder van de werkelijkheid bij
Homerus en Herodotus

Sytze Wiersma
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sprake was: welke gebieden zou Odysseus
op zijn tochten kunnen hebben aange-
daan? We mogen dat verschijnsel niet af-
doen met een verwijzing naar de algemeen
menselijke behoefte, sporen van het fantas-
tische te vinden in de bekende wereld.
Evenmin met de hypothese van een men-
taal onvermogen bij Homerus’ eerste pu-
bliek, poëzie van werkelijkheid te onder-
scheiden 3. Veeleer zijn bedoelde zoektoch-
ten ‘in het spoor van Odysseus’ een primi-
tieve respons op de betoverend sterke sug-
gestie van werkelijkheid die wordt opge-
roepen in de Odyssee zelf. Dat epos had en
heeft op zijn luisterend en lezend publiek
een effect, vergelijkbaar met wat woorden
van Odysseus ooit teweegbrachten bij
Eumaios, zwijnenhoeder en vertrouwens-
persoon van de koninklijke familie. Diens
verslag aan Penelope liegt er niet om:

Ach koningin, wanneer die Achaiers hun mond
maar eens hielden,

dan werd uw hart vast ook betoverd door zijn
verhalen.

Want die man kan vertellen ! Hij zat drie nach-
ten en drie

dagen bij me in mijn hut – ik was de eerste
die hij, na zijn vlucht van een schip, om hulp

kwam smeken –
maar hij raakt niet uitgepraat over zijn leed en

zijn rampen.
Zoals wanneer een man een zanger maar aan

blijft staren,
die van de Goden leerde wat hij de mensen

voorzingt,
zangen vol diep verlangen – en wie het hoort

wil het blijven
horen – zo raakte ik in de ban van die vreemde-

ling in mijn
eigen hut, hij heeft me betoverd waar ik bijzat.

(Hom.Od. 17.513 evv. Vertaling, evenals de
andere citaten uit de Odyssee, van Imme
Dros)

Eumaios’ bedoeling is duidelijk. Zijn ko-
ningin dient zich te laten betoveren, niet
door illusie maar door de waarheid.
Hijzelf weet zich sterk aangesproken door
de zojuist zo fraai bezongen nieuwe feiten.

Penelope voelt zich inderdaad betoverd
door nieuw uitzicht op de werkelijkheid.
Hij vindt onmiddellijk gehoor:

Ga hem vlug halen, zodat hij het zelf aan mij
kan vertellen.

(Od. 17.529)

Na lange jaren tweestrijd tussen hoop en
vrees is de koningin nog steeds gebrand
op het horen van de waarheid:

Als ik er zeker van ben dat wat hij vertelt echt
waar is,

geef ik hem prachtige kleren, een tuniek en een
mantel.

(Od. 17.549 ev.)

Pas tegen het einde van de Odyssee, zes
boeken later, zal zich de waarheid volledig
openbaren. Maar hier, in deze episode, be-
gint de geleidelijke onthulling van de wer-
kelijkheid die de handeling zal beheersen
tot haar dramatisch hoogtepunt: de her-
kenning van Odysseus door zijn vrouw
Penelope. Dan ontdekt de koningin wat
wij, sinds de oudheid ‘in betovering ge-
vangen’ lezers en luisteraars 4, allang wis-
ten: Odysseus bestaat echt. Haar lang ver-
beide echtgenoot is geen schim maar een
man van vlees en bloed. Voor ons had
Homerus hem bij zijn fantastische avontu-
ren reeds zo herkenbaar getekend dat
sommigen tegen beter weten in de locaties
van die avonturen zijn gaan zoeken.

De mens achter de mythe
Van begin tot einde is de held Odysseus in
zijn verhaal als levende persoon aanwezig.
Odysseus op het sprookjeseiland van de
Phaiaken, hartverscheurend in tranen bij
het horen van een heldenzang waarin ook
hij zelf genoemd wordt, is geen ander dan
de man die we later als zwerver in zijn pa-
leis zien zitten. Tegenover hem, in de
gloed van het haardvuur, zit Penelope.
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Het besef dat de herkenning niet lang
meer kan uitblijven emotioneert hem he-
vig. Dat staat niet met zoveel woorden in
de tekst maar de trefzekere dramatiek van
het verhaal is onontkoombaar. Ooit zat hij,
gevangen in de liefde van de nimf
Kalypso, ‘stralende van de Godinnen’, dag
in dag uit op de rotsen en klippen van een
ander sprookjeseiland, verteerd door
heimwee:

Huilend en steunend, verscheurd van ellende;
staarde hij almaar

over de lege zee en vergoot hele stromen van
tranen.

(Od. 5.157 ev.)

Inmiddels hebben we de beklagenswaardi-
ge bedgenoot van Kalypso zien thuisko-
men als een tacticus die met goddelijke
hulp zijn identiteit aanvankelijk verborgen
weet te houden. Geleidelijk zal hij de situ-
atie gaan beheersen en orde op zaken stel-
len. Zo zijn werelden van fantasie en wer-

kelijkheid in de fictie van de Odyssee ver-
enigd. De hoofdpersoon is echter één en
dezelfde mens. Daarmee heeft de Muze
haar dichter ruimschoots verhoord.

Zing van de man van de duizend listen. Muze,
die zoveel

rondzwierf, nadat hij de heilige stad van Troje
verwoest had,

zo was hij zijn epos begonnen, met, in het
Grieks, die ‘man’ nadrukkelijk als eerste
woord.

In het resultaat van haar vertelkunst doet
Homerus’ muze zich kennen als exponent
van een cultuur waarin belangstelling voor
de werkelijkheid als zodanig centraal staat:
de werkelijkheid van wereld, mens en kos-
mos. De dichter ontleende de stof voor zijn
werk aan een complex van verhalen dat in
lange mondelinge zangerstraditie gegroeid
was: zeemansverhalen en verhalen over de
langdurige afwezigheid en thuiskomst van
de strijder om Troje. Het fantastische en
sprookjesachtige van dergelijke verhalen is

Attisch rood-figurige skyphos uit Chiusi, ca. 450 v.Chr.: Odysseus herkend door zijn voedster.
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in de Odyssee ruimschoots aanwezig. Maar
het verhaal van alle avonturen van
Odysseus vertelt eigenlijk hoe het de mens
in de werkelijkheid van het leven kan ver-
gaan. Niet zonder reden heeft de menselijk
getekende hoofdpersoon van dit helden-
dicht een aanzienlijk rijkere receptiege-
schiedenis dan stereotiep heroïsche
Homerische personages als Aias of zelfs
Achilles 5. Dat komt niet door het fantasti-
sche van zijn belevenissen maar door de
tekening van zijn persoon en persoonlijk
wedervaren. Er is geen schijn van sprook-
jeswerelden meer over in het emotioneel
herkenningsproces dat zich afspeelt in
Penelope en dat wij met Odysseus beleven
als dramatisch hoogtepunt. Daartoe
dwingt ons de dichter, die tegen het einde
van zijn werk dat proces in een paar hon-
derd verzen met verbluffend psycholo-
gisch inzicht beschrijft (Od. 23.1 evv.). Dan
heeft hij door middel van enkele vooraf-
gaande scènes, waarin Penelope met of
over Odysseus spreekt, bij zijn publiek al-

lang de brandende vraag doen opkomen:
‘Wanneer herkent Penelope Odysseus ?’ 6.
In de uiterst gecompliceerde situatie die
ontstaan is manifesteert de held Odysseus
alle eigenschappen die hem in zijn verhaal
standaard zijn toegedicht Door de moord
op de vrijers dreigt een burgeroorlog, de
psychische toestand van zijn echtgenote
stelt zijn incasseringsvermogen zwaar op
de proef, maar juist nu blijkt Odysseus de
vindingrijke en schrandere man te zijn die
veel moest doorstaan om zo onverschrok-
ken de problemen thuis het hoofd te kun-
nen bieden. Dat vooral blijft ons bij van de
man van de duizend listen

die van veel mensen zag hoe ze woonden en
wist hoe ze dachten,

die veel ellende kreeg te verduren op zee, ter-
wijl hij

vocht voor zijn leven en voor de thuiskomst
van zijn vrienden.

(Od. 1.3 evv.)

Attisch rood-figurige skyphos uit Chiusi, ca. 450 v.Chr.: Penelope treurend bij haar weefgetouw.
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Die vrienden dolen sinds lang als zwijgen-
de schimmen in het dodenrijk. Zelf werd
hij de levende gestalte die tot op heden on-
weerstaanbaar tot de verbeelding spreekt.

Tot glorie van de feiten
Het wonder van de werkelijkheid is
Ionische schrijvers blijven intrigeren. Niet
minder dan Homerus is de geschiedschrij-
ver Herodotus (± 484 – ± 425 v.Chr.) er-
door gefascineerd geweest. Spreekt
Homerus van de mens achter de mythe,
Herodotus heeft het vooral over het won-
derbaarlijke en bewonderenswaardige
waartoe die mens in staat is. Zijn boek
opent met de zin: ‘Hier volgt een uiteen-
zetting van het onderzoek, dat Hèrodotos
uit Halikamassos heeft ingesteld met de
bedoeling dat de handelingen der mensen
niet op de lange duur in vergetelheid zou-
den geraken en dat de belangrijke en be-
wonderenswaardige daden, enerzijds door
Grieken, anderzijds door niet-Grieken ver-
richt, niet van roem verstoken zouden blij-
ven, tevens om in het licht te stellen door
welke aanleiding zij met elkander in strijd
zijn geraakt’ (vert. Onno Damsté). Kortom:
wat volgt dient tot glorie van de beschre-
ven feiten. Het is een verslag van
Herodotus’ onderzoek naar de werkelijk-
heid van het verleden in het heden. Om de
betekenis van die werkelijkheid in histo-
risch én dramatisch perspectief te zetten
heeft de auteur, zo hoop ik hierna te laten
zien, zijn werk gebouwd op een gelukkige
combinatie van feit en fictie.

Herodotus historicus
Cicero (106 - 43 v.Chr.), de grote Romeinse
retor en orator, polyhistor en politicus, die
zoveel heeft gedaan voor het voortleven
van de Griekse literatuur, spreekt ergens
over Herodotus als de ‘pater historiae’, de
vader van het geschiedkundig onderzoek7.
Wij zeggen hem dat met recht reeds eeu-
wen na8. Zelf stelt Herodotus expliciet dat
hij zich bij de verslaglegging van zijn on-
derzoek laat leiden door het principe ‘le-

gein ta legomena’ (‘de dingen zeggen die ge-
zegd worden’): alle bereikte gegevens die-
nen overeenkomstig hun waarde tot gel-
ding te komen. Daarmee is een principe
verwoord dat sindsdien een van de begin-
selen van geschiedschrijving gebleven is.
Ook verschillende andere uitlatingen van
deze eerste grote Europese prozaschrijver
duiden op historiografische ambitie. Zo
worden naar zijn eigen zeggen de gege-
vens pas ‘bereikt’ door de eigen waarne-
ming 9 en het aanhoren van de mondelinge
informatie 10 te verifiëren met eigen onder-
zoek 11 en te toetsen aan een algemeen ge-
voel voor redelijkheid 12. Herodotus’ on-
derzoek dient te resulteren in een verha-
lende beschrijving dan wel een onder-
zoeksverslag waarin ‘de handelingen der
mensen’ worden vastgelegd.

Herodotus was opgegroeid in een perio-
de van adembenemende feiten. Het
Perzische rijk had zich in de 6de eeuw
v.Chr. zozeer geconsolideerd in westelijke
richting dat de Griekse steden in Klein-
Azië die aan Perzië belastingplichtig wa-
ren in opstand kwamen. De Perzische ko-
ningen reageerden met invasies in het
Griekse moederland, met als gevolg de
veldslagen bij Thermopyiae en Marathon
en de zeeslag bij Salamis, fataal voor de
vloot van koning Xerxes. Nog tientallen ja-
ren later kon Herodotus her en der in de
beschaafde wereld verhalen over de fan-
tastische gebeurtenissen optekenen. De ge-
detailleerde politieke en militaire uiteen-
zettingen maken zijn werk tot de belang-
rijkste historische bron voor de zogenaam-
de Perzische oorlogen (490 – 479 v.Chr.) of,
meer in het algemeen, voor de antieke con-
frontatie Oost-West. Reeds in de oudheid
nam men Herodotus serieus als beschrijver
van feitelijkheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
een geschrift waarin Plutarchus (± 50 –
±120 n.Chr.) uit Boeotië Herodotus kwade
opzet verwijt bij diens weergave van
Boeotië’s rol in het Oost-West-conflict:
‘Over de kwaadaardigheid van Herodo-
tus’. Protest over verdraaiing van feiten
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betekent een uitspraak over het belang van
de juistheid van die feiten in Herodotus’
tekst en daarmee een kwalificatie van die
tekst als een referentiële. De waarde van
de woorden correleert met de mate waarin
de werkelijkheid er herkenbaar in wordt
weergegeven.

Niemand zal willen ontkennen dat het
belang van Herodotus’ werk in aanzienlij-
ke mate wordt bepaald door de betrokken-
heid ervan op historische werkelijkheid.
Het is niet voor niets een van de belang-
rijkste bronnen voor de geschiedschrijving
van de oudheid. Soms zijn zijn berekenin-
gen, bijvoorbeeld op maritiem of militair
gebied, verrassend nauwkeurig. Toch
heeft aandacht voor de historische referen-
tialiteit een groot deel van zijn tekst buiten
de algemene belangstelling geplaatst dan
wel blootgesteld aan onrechtvaardige in-
terpretatie. Ik doel op de fantastische ver-
halen die in grote rijkdom in zijn werk
voorkomen en waarover hij lang niet altijd
reserves te kennen geeft. Verhalen als over
een Perzische duiker, Scyllias, die in staat
was een afstand van vijftien kilometer on-
der water af te leggen, over een volk ten
noorden van de Zwarte Zee met bokkepo-
ten en een winterslaap van zes maanden,
over de nijlpaarden in Egypte die slagtan-
den en gespleten hoeven zouden hebben.
In een geschiedwerk lijken deze verhalen
hoogstens te passen als een omamenteel
extra ter ontspanning van een lezend of
luisterend publiek.

Herodotus’ reserves beperken zich tot
hier en daar een gemeenplaats die past in
het meer of minder verlicht klimaat van
zijn dagen. Zo vertelt hij ergens dat de be-
woners van een streek in Thessalië het ont-
staan van de monding van een rivier het
werk van Poseidon noemen, die een aard-
beving zou hebben veroorzaakt. Dat is een
heel aannemelijke suggestie, merkt hij iro-
nisch op, althans indien men aanneemt dat
Poseidon aardbevingen veroorzaakt.
Meestal echter wordt het bizarre en fantas-
tische zonder meer gegeven als feit. In

Arabia leven gevleugelde slangen, waar-
van de jongen zich een weg door de buik
van de moeder banen. Een leeuwin kan er
maar één keer in haar leven een welp
voortbrengen want ‘bij het baren werpt zij
tegelijk met het kind de baarmoeder uit.
Dat heeft de volgende oorzaak. Wanneer
het jong in zijn moeder begint te bewegen
rijt het met zijn nagels, die verreweg het
scherpste zijn van alle dieren, de baarmoe-
der open en naarmate het groeit komt het
met dat gekrab natuurlijk steeds verder.
Wanneer ten slotte de geboorte ophanden
is, is er niets van heel gebleven’ (vert.
Gerard Koolschijn).

Herodotus literator
In de fantastische verhalen die Herodotus
naadloos in zijn onderzoeksverslag heeft
ingeweven is zonder twijfel een mythisch
element aanwezig, waarmee het onbeken-
de op één lijn is gebracht met het bekende.
Daarnaast heeft het fantastische een dra-
matische functie. Het accentueert hoe on-
bekend en wonderbaarlijk het bekende is.
Hoe verrukkelijk spannend Herodotus’
fantastische vertellingen ook zijn, ze zijn in
het gehele werk meer dan enkel divertisse-
ment, meer dan alleen maar een mythische 
ordening van het uitheemse dat op zich-
zelf verwarrend is. Ze zijn in speciale zin
uitdrukking van iets dat Herodotus’ hele
werk doortrekt: niet aflatende verbazing
over en ontzag voor het wonderbaarlijke
van de mens en zijn wereld. Herodotus zal
zich aangesproken hebben gevoeld door
de woorden van zijn vriend, de in Athene
zeer beminde tragediedichter Sophocles:

Vele de wond’ren, nooit ontstond
groter wonder nog dan de mens !
Hij toch vaart over grijze zee
in den wintersen zuidenwind
ver weg en dringt door de rond hem
òpslaande golven héén ! –

Der goden de opperste, de Aarde,
de eeuwige, immer weer jonge, hij mat haar af, 
haar met de wendende ploegen jaar in jaar uit
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met der paarden kracht doorwoelend.–

(Soph. Antigone 332 - 341, vert. Bertus van
Lier)

Herodotus’ inventariserend veldonder-
zoek is eigenlijk een verkenning van de
dramatische mogelijkheden die zijn gege-
ven met de mens en zijn bestaan. Het fan-
tastische markeert dan de grenzen van het
mogelijke.

Hij presenteert de confrontatie tussen
Grieken en Perzen niet als een verzame-
ling incidenten maar als een reeks gebeur-
tenissen in een samenhang die inzichtelijk
maakt waarom het verloop van de gebeur-
tenissen is geweest zoals het geweest is.
Tegelijk krijgt het verworven inzicht een
betekenis die verder reikt dan het beschre-
vene. Herodotus’ werk is geen kroniek
maar een verhaal in de zin van een orde-
ning van gebeurtenissen waarin de alge-
mene betekenis van die gebeurtenissen ge-
stalte krijgt. In het vuur van dat verhaal
wordt de grens tussen feit en fictie menig-
maal overschreden ten behoeve van de
fantasie.

Wat is de algemene betekenis van de ge-
beurtenissen die in Herodotus’ werk met
zoveel fantasie beschreven worden? Ik
keer even terug naar de eerste, program-
matische zin en parafraseer: de auteur pu-
bliceert de resultaten van zijn onderzoek;
het is zijn bedoeling, de kennis van de
menselijke geschiedenis voor het nage-
slacht te bewaren en de grote en bewonde-
renswaardige daden van Grieken en niet-
Grieken voor roemloze vergetelheid te be-
hoeden; zijn onderzoek, en dus ook de pu-
blikatie van de resultaten ervan, betreft in
het bijzonder de aanleiding tot het gewa-
pend conflict tussen Grieken en niet-
Grieken. Het verzekeren van roem plaatst
Herodotus’ werk in de epische traditie en
het centraal stellen van een aanleiding
plaatst het in de dramatische traditie, hl
wat onmiddellijk op de openingszin volgt
wordt niet over zaken gesproken maar

over personen, en in het hele werk ligt het
startpunt van de conflictueuze gebeurte-
nissen bij personen. Personen zijn aanlei-
ding tot oorlog en conflict zonder daaraan
op individuele basis schuld te hebben. Dat
plaatst ‘de handelingen der mensen’ in
dramatisch perspectief.

Het door Herodotus geschreven ‘drama’
is niet zonder meer aan de compositie van
zijn boek af te lezen 13. De compositie is li-
neair. De luisteraar/lezer wordt van het
ene item naar het andere geleid. Er is geen
duidelijke hiërarchische orde waarin de
plaats van de onderdelen is bepaald door
hun functie in het geheel. Men dient de
tragische thematiek zelf te reconstrueren.
Maar zij is onmiskenbaar en in het kort
volledig aanwezig in bijvoorbeeld het be-
roemde Croesus-verhaal. Fantasie en wer-
kelijkheid staan daar in dramatische wis-
selwerking. Croesus is de legendarisch-rq-
ke philhelleense koning van het
Kleinaziatische Lydië, die de wapens op-
nam tegen de Perzen-koning Cyrus en in
547/546 v.Chr. verslagen werd. Weliswaar
Grieken-vriend, had hij toch als eerste ge-
weld tegen de (Kleinaziatische) Grieken
gebruikt. Daarom is in de historische wer-
kelijkheid met hem alles begonnen, en
daarom krijgen zijn lotgevallen uitvoerige 
aandacht. Maar ze worden gebracht als
toonbeeld van de wisselvalligheid van het
menselijk lot. Het hoogtepunt en diepte-
punt van zijn tragedie, de beslissende
wending of catastrofe, speelt zich af wan-
neer hij zich op zijn brandstapel bevindt,
zich herinnert hoe de Athener Solon hem
ooit voorhield geen sterveling voor het le-
venseinde gelukkig te noemen, en de
Griekse god Apollo smeekt om redding:
Hdt.1.86 evv. Het huiveringwekkende be-
sef van menselijke kwetsbaarheid heeft
hier geleid tot een dramatische verstrenge-
ling van feit en fictie. Croesus kan immers
Solon niet hebben ontmoet, zo constateer-
de men reeds in de oudheid, maar een ge-
sprek tussen beiden geeft Croesus’ val een
tragische dimensie.
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Croesus’ levenslot staat model voor
Herodotus’ opvatting over de werkelijk-
heid 14. Het menselijk bestaan is fundamen-
teel onzeker. Het bevindt zich in een span-
ningsveld tussen enerzijds het goddelijke
dat op maatoverschrijding reageert met af-
gunst (phthonos) en anderzijds een ingebo-
ren drang, de juiste maat te overschrijden
(hybris). Die onzekerheid doet zich onder
meer gelden in de dubbelzinnigheid van
voortekenen, dromen en orakels, zoals het
orakel waardoor Croesus zich liet mislei-
den (‘Als U tegen Cyrus optrekt zult U een
groot rijk vernietigen’). Herodotus’ ver-
slaglegging van zijn onderzoekingen, zijn
Historiën, is naar essentie een dramatise-
ring van de geschiedenis van zijn hoofd-
personages: Croesus, Cyrus, Cambyses,
Darius, Xerxes.

In zijn boek profileert de historicus
Herodotus zich als een literator die binnen
het domein van de verifieerbare gebeurte-
nissen die gebeurtenissen verklaart vanuit

hun samenhang 15. De noodzaak van sa-
menhang in zijn verhaal rechtvaardigt het
hanteren van hypothesen met betrekking
tot het denken en spreken van historische
personen. Deze hypothesen behoren strikt
genomen tot het gebied van de fictie. Op
het toneel van de handeling spelen uiter-
aard ook de feiten een rol. De feiten waar-
mee deze verlichte en weetgierige Ionische
Griek in aanraking kwam hebben hem ver-
steld doen staan en hebben zijn voorstel-
lingsvermogen op alle niveaus geprikkeld,
evenzeer op het niveau van de nieuwsgie-
righeid als op het niveau van de wijsgerige
interesse.

Herodotus moet veel succes hebben ge-
had met voordrachten uit eigen werk te
Athene en bij de Olympische Spelen. De
spanning tussen fantasie en werkelijkheid
zal zijn publiek bijzonder hebben aange-
sproken. Sindsdien is zijn boek geliefde
leesstof. Dio Chrysostomus, de beroemd-
ste redenaar uit zijn tijd (1ste eeuw n.Chr.),
zegt ergens: ‘Wanneer men behoefte heeft
aan enige bemoediging, zal men
Herodotus met veel genoegen ter hand ne-
men.’ Deze bewering wordt treffend be-
vestigd in Dat alles heeft mijn oog gezien, een
verzameling onnavolgbaar summiere en
dramatisch geladen tekeningen en notities
van Jo Spier (1978). Het zijn onder meer
herinneringen aan zijn gevangenschap in
het concentratiekamp Theresienstadt. Daar
komt hij, in 1943, terecht op een vieze vlie-
ring van een woonkazerne. In een wereld
van macabere werkelijkheid en fantasie
heeft Jo Spier een onvergetelijke ervaring:
‘In het vuile schemerlicht van de zolder la-
gen 2 héél oude mannen op smerige stro-
matrassen, allebei half verhongerd, vel
over been. Ze waren in druk gesprek en in
het voorbijgaan ving ik op: “Bitte darf ich
morgen Ihren Herodot borgen, Herr
Professor?’” Mag ik morgen misschien Uw
Herodotus lenen..?

Croesus op de brandstapel. Attische roodfigurige
amfoor, ca. 500 v.Chr., Parijs, Louvre.



97

NOTEN
1. Vgl. Wolfgang Rösler, ‘Die Entdeckung der
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bijvoorbeeld een paar duizend verzen lang bij het
verhaal hoe Penelope haar echtgenoot terugkreeg.
5. Vgl. W.B. Stanford, The Ulysses Theme, Oxford
(Blackwell) 1968, 7. Geïnteresseerden attendeer ik in
dit verband tevens op de voortreffelijke lemmata in:
Jane Davidson Reid, The Oxford Guide to Classical
Mythology in the Arts, 1300 - 1990s, Oxford University
Press 1993 (1310 pp).
6. Vgl. D.M. Schenkeveld, ‘Wanneer herkent
Penelope Odysseus? Twee eeuwen van interpretatie
van een beroemd probleem’, BZZLLETIN 175 (1990),
20 – 29.
7. Cic. de legibus 1.1: apud Herodotum, patrem histo-
riae.
8. Vgl. W.J. van der Dussen, ‘Herodotus als pater his-
toriae’, Lampas 20 (1987), 142 – 154.
9. �ψις: bijv. Hdt. 2.99,4.81.
10. �κïÜ: bijv. Hdt. 2.99 – 106,4.81.
11. �στïρÝη: bijv. Hdt. 2.19, 29, 44 en 6.96.
12. γνñµη: bijv. Hdt. 2.24, 5.3.
13. Vgl. G.L.M. Schreiner S.J., ‘De compositie van
Herodotus’ werk’, Lampas 20 (1987), 168 - 181.
14. Vgl. A. Rijksbaron, ‘Hebben Herodotus’ Historiën
een strekking ?’, Bulletin Vereniging Classici Nederland
12, 36 (1987), 1 – 15. Rijksbaron behandelt in dit stuk
de programmatisch centrale positie van het Croesus-
verhaal.
15. Vgl. C.M.J. Sicking, ‘Aristoteles en Herodotus: de
historicus als literator’, Lampas 16 (1983), 192 – 202.
Sicking behandelt in dit scherpzinnige artikel een in-
consistentie in Aristoteles’ bekende onderscheiding
tussen geschiedschrijving en poëzie. Hij laat zien dat
ook in het werk van een historicus als Herodotus, al-
thans binnen het kader van de bekende feiten, wordt
beschreven ‘welk soort dingen een bepaald type men-
sen doet en zegt krachtens waarschijnlijkheid of

noodzaak’ (citaat Aristot). Anders dan een tragicus,
zo stelt Sicking, bedoelt Herodotus niet ‘de lezer te
emotioneren, maar een inzicht op hem over te dra-
gen’. Elders heb ik geprobeerd aannemelijk te maken
dat Aristoteles’ tragedie-defmitie een cognitief ele-
ment behelst: ‘Kennis in katharsis - Aristoteles en het
politiek engagement van de klassieke tragedie’,
Forum der Letteren 32 (1991), 200 – 207.

Etruskische askist uit Perugia, 1ste eeuw v.Chr.:
Odysseus ontmoet Penelope in haar boudoir.
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In 499 v.Chr. kwamen de Ionische steden
in opstand tegen de Perzen. Na enkele
kleine successen kwam er vijf jaar later aan
deze opstand een wreed einde. Bij het ei-
landje Ladè versloeg de Perzische vloot de
verenigde Ioniërs. De Perzen heroverden
Milete, de stad waar de opstand was be-
gonnen, en deporteerden een groot deel
van de bevolking naar Ampè, een plaats
aan de Perzische Golf. Met de val van
Milete eindigde een tijdperk, waarin de
Ioniërs op vele terreinen toonaangevend
waren geweest. De ontwikkeling van de
scheepvaart hoort daar ook bij. Het pro-
bleem is echter dat de precieze toedracht
van de rol die de Ioniërs in dat proces heb-
ben gespeeld in de literaire teksten niet al-
tijd even duidelijk naar voren komt. De
iconografische en archeologische bronnen
geven eveneens een fragmentarisch beeld.

De belangrijkste informatie voor de re-
constructie van de vroege scheepvaart in
de Aegeïsche Zee is te vinden bij Thucy-
dides. In het eerste boek van zijn Historiën
geeft deze schrijver een overzicht van de
Griekse geschiedenis vanaf ‘de vroegste tij-
den’ tot het uitbreken van de Peloponne-
sische Oorlog in 431 v.Chr. Omdat Thucy-
dides wil uitkomen bij de zeemacht van
Athene, worden schepen, scheepvaart en
oorlogvoering ter zee af en toe nadrukke-
lijk op de voorgrond geplaatst. De interes-
santste passage in dit verband is I.8-1.15;
kort wordt de geschiedenis vanaf de tha-
lassokratie van koning Minos van Kreta tot
de opkomst van de Perzische koning Cy-
rus (midden 6de eeuw v.Chr.) geschetst.
Thucydides staat stil bij de Trojaanse oor-

log, bij de opkomst van de Griekse koloni-
satie en bij de opbouw van de vloten in de
Griekse steden. De meeste aandacht gaat
uit naar de steden op het Griekse vaste-
land, maar ook de Ioniërs in Klein-Azië
komen aan bod. De bijdrage die zij hebben
geleverd aan de uitbouw van de Griekse
scheepvaart wordt door Thucydides expli-
ciet genoemd. Nadat hij heeft uitgelegd
dat de Corinthiërs de eersten waren die
moderne scheepsbouwmethoden toepas-
ten, zich nadrukkelijk op de zeevaart toe-
legden en de zeeroverij uitvoerden, schrijft
hij (I.13.6):

‘De Ioniërs hadden later eveneens een grote
vloot, ten tijde van Cyrus, de eerste koning van
de Perzen, en van Cambyses, zijn zoon. In de
oorlog tegen Cyrus waren zij geruime tijd heer
en meester langs hun eigen kusten. En
Polycrates, die tijdens de regering van
Cambyses zeer machtig was door zijn vloot,
maakte andere eilanden aan zich onderworpen.
Hij nam ook Rheneia in, dat hij wijdde aan de
Delische Apollo. De Phocaeërs stichtten
Massalia (Marseille) en overwonnen de
Carthagers in een zeeslag.’

Thucydides besluit dit korte exposé over
de Ionische scheepvaart met de opmer-
king: ‘Dit waren de sterkste vloten.’ Wat
onmiddellijk opvalt, is dat Thucydides wel
Samos en Phocaea (noordwestelijk van
Izmir) noemt, maar niet Milete, de belang-
rijkste stad van Ionië. Op het eerste gezicht
is dit hoogst opmerkelijk, omdat Milete
zich in de tijd, waar Thucydides het over
heeft, niet onbetuigd gelaten had. Vanaf
het begin van de 7de eeuw v.Chr. waren

Ionië en de Zee

Fik Meijer
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Milesiërs doorgedrongen tot de kusten van
de Zee van Marmara en de Zwarte Zee,
waar zij in de volgende decennia vele ko-
lonies hadden gesticht, waarvan Abydus,
Cyzicus, Lampsacus, Olbia en Sinope de
bekendste zijn. Milesische wol, aardewerk
en bronzen voorwerpen vonden hun weg
naar het noorden, graan en gedroogde vis
gingen de omgekeerde weg. Bovendien
had Milete in de 6de eeuw v.Chr. de aan-
vallen van Alyattes, de koning van Lydië,
weerstaan omdat de stad volgens
Herodotus (I.17.3) ‘meester van de zee’
was. Wat de vader van de geschiedenis
hiermee wilde zeggen, wordt uit de sum-
miere context niet erg duidelijk.
Waarschijnlijk bedoelde hij dat de
Milesiërs over zo’n goede vloot beschikten
dat de schepen uit het noorden hun lading
ongestoord konden aanvoeren, met het ge-
volg dat de invallen van de Lydiërs in het
achterland van Milete geen acute voedsel-
tekorten veroorzaakten. Maar daar moet
bij vermeld worden dat de Lydiërs geen
vloot van betekenis hadden. Hoe het ook
zij, de Milesiërs waren zeevaarders die
hun sporen ruimschoots hadden verdiend.
De vraag dringt zich daarom op waarom
Thucydides wel Phocaea en Samos noemt
en niet Milete, met andere woorden: ‘Wat
hadden Phocaea en Samos in de zeevaart
meer gepresteerd dan Milete?’

De westelijke Middellandse Zee
Zowel Phocaea als Samos had een rijke
maritieme geschiedenis, die misschien niet
langer was dan die van Milete, maar wel
spectaculairder. Van de Phocaeërs vertelt
Herodotus (I.16.3) dat zij de eerste Grieken
waren die de zeeweg door de Adriatische
en de Tyrrheense Zee en de route naar
Iberia ontdekten. Ze zouden zelfs de
Zuilen van Herakles (de dubbele rotsen
dwars op de Straat van Gibraltar) zijn ge-
passeerd en de Atlantische Oceaan hebben
bevaren. Vooral dat huzarenstukje maakte
hen befaamd. De Zuilen van Herakles had-
den voor de Grieken iets van non plus ultra 

een waarschuwing om niet verder te gaan,
Daarachter dreigde het grote gevaar.
Tijdens een van die spectaculaire tochten
langs de kust van Spanje zouden de
Phocaeërs Tartessus aan de benedenloop
van de rivier de Guadalquivir hebben aan-
gedaan, met welke stad ze een bijzondere
relatie gingen onderhouden.

De enige bij naam bekende pionier in het
verkennen van de westelijke Middellandse
Zee was overigens een Samiër, een zekere
Colaeus. Toen hij in ca. 630 v.Chr. onder-
weg was van Samos naar Egypte, werd hij
door een storm uit de koers geslagen. Hij 
kwam terecht in Plataea, in Libye.
Vervolgens ging hij opnieuw scheep, maar
nu werd hij opgenomen door een storm-
achtige oostenwind, die hem uiteindelijk
door de Straat van Gibraltar naar
Tartessus blies. Die stad was zeer rijk aan
zilver. De hoeveelheid zilver die Colaeus
mee terug nam naar Samos, moet gigan-
tisch zijn geweest, want het enorme bron-
zen mengvat dat Colaeus en zijn metgezel-
len bij terugkeer in het Heiligdom van
Hera plaatsten had een waarde van zes ta-
lenten, een tiende deel van de totale winst
(Hdt. IV.152).

De reizen van Colaeus en van de
Phocaeërs naar het westen worden door
Herodotus in een mysterieuze context ge-
plaatst. Het avontuurlijke, de ontdekking
van een nieuwe wereld, staat voorop.
Herodotus gaat niet in op de vraag wat
voor ladingen Colaeus en de Phocaeërs
meenamen uit hun eigen steden, die zij
konden ruilen tegen het zilver uit
Tartessus. Evenmin laat hij er zich over uit
wie bij deze handelsondernemingen be-
lang hadden. En juist die vraag is met na-
me in het geval van Colaeus zeer interes- 
sant. Algemeen wordt aangenomen dat
het verlangen van de leden van de aristo-
cratische elite naar luxe-artikelen die ze
dichter bij huis niet konden vinden, een
van de drijfveren is geweest om op onder-
zoek te gaan. Ze waren bereid voor goud,
zilver, ivoor en andere kostbaarheden gro- 
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te bedragen neer te tellen of die tegen an-
dere luxe-voorwerpen te ruilen als een
vorm van ‘gift-exchange’. Maar ook vele
anderen moeten zich hebben ingescheept
met een vage hoop om winst te maken.
Dat konden ze op twee manieren: door
diensten voor anderen te verrichten of
door zelf handel te drijven. De tekst van
Herodotus geeft voor de handel van
Colaeus’ metgezellen zelfs een aankno-
pingspunt. Expliciet vertelt Herodotus dat
de bemanning van Colaeus na terugkeer
op Samos bijdroeg in de kosten van het
grote bronzen mengvat in het heiligdom
van Hera. Hieruit kan de gevolgtrekking
worden gemaakt dat Colaeus niet de enige
was die winst maakte, maar dat de beman-
ningsleden meedeelden in die winst.

voor anderen verrichtten moeten we vaag
blijven. Het is weliswaar bekend dat
Grieken zich als huurlingen her en der
hebben aangemeld, maar er is niets be-
kend over Phocaeërs of Samiërs die zich in
het westen in vreemde krijgsdienst hebben
begeven. Wel kan uit het feit dat
Arganthonios, koning van Tartessus, de
Phocaeërs nadrukkelijk uitnodigde om
Ionië te verlaten en zich in de omgeving
van Tartessus te vestigen worden opge-
maakt dat de koning de diensten van de
Phocaeërs goed kon gebruiken. Over de
verhandelde goederen kan de archeologie
een tipje van de sluier oplichten. Rond 600
v.Chr. zonk voor de westkust van Italië,
niet ver van het eilandje Giglio, een schip
met een zeer uiteenlopende lading: stenen

De vraag doemt nu op welke ‘diensten’ of
goederen, anders dan de luxe-artikelen
waarop de aristocratie het patent had,
door de bemanning van Colaeus en door
de Phocaeërs werden geleverd. Over even-
tuele diensten die de Phocaeërs en Samiërs

voor een olijfpers, Samische wijn- en olie-
amforen, maar ook Etruskische amforen en
Corinthische aryballoi, gevuld met een
soort parfum, pijlpunten, stukken lood,
koper, een schrijftablet, pek en lijm. Met
uitzondering van de Etruskische amforen

Een zeilschip wordt aangevallen door een oorlogsschip. Let op hel verschil tussen beide schepen. In de tijd
van Colaeus waren er vermoedelijk niet veel echte zeilschepen. Detail van een Atheense drinkschaal uit de
tweede helft van de zesde eeuw v.Chr. (British Museum, Londen)
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was de lading afkomstig uit eert van de ha-
vens in het oostelijk Middellandse-
Zeegebied. Omdat het hier lang niet alleen
kostbaarheden betreft, maar ook gewone
gebruiksvoorwerpen die voor financieel
minder draagkrachtige lieden betaalbaar
waren, lijkt het er op, dat Colaeus en zijn
bemanning geen unicum waren, maar dat
dergelijke handelsavonturen veel vaker
moeten hebben plaatsgevonden.

Hoe het schip van Giglio eruit heeft ge-
zien, weten we niet. Resten van de romp
die ons daarover iets zouden kunnen ver-
tellen, zijn op de zeebodem niet aangetrof-
fen. Over de lengte en het laadvermogen
van schepen uit de 7de eeuw hebben we
heel weinig betrouwbare informatie. De
schrijvers hullen zich in vage termen en
ook het iconografische materiaal uit de
Geometrische en Archaïsche Tijd geeft
geen uitsluitsel. Het is niet zeker of er in
de 8ste en 7de eeuw echte zeilschepen wa-
ren, vergelijkbaar met de vrachtschepen
zoals die in de 5de eeuw v.Chr. de
Aegeïsche Zee bevoeren, of dat er ook
voor handelsdoeleinden – het ging vooral
om handel in luxe-artikelen – alleen ge-
bruik werd gemaakt van verschillende ty-
pen galeien: de eikosoros (met 20 roeiers),
de triakonter (met 30 roeiers) en de pente-
konter (met 50 roeiers). Aanvankelijk wa-

ren deze galeien open schepen, niet voor-
zien van een dek. In het begin van de 7de
eeuw vonden er in de Griekse (en
Phoenicische) wereld allerlei experimenten
plaats die er uiteindelijk in resulteerden
dat op vele galeien een dek werd aange-
bracht dat aanvankelijk slechts diende als

bescherming voor de roeiers. Wanneer er
geen vijanden in de buurt waren, konden
de roeiers vanaf het dek (met langere rie-
men) roeien. Bij gevaar konden ze hun
plaats benedendeks weer innemen. De ge-
dachte dat schepen zowel van de dolboor-
den (benedendeks) als van een hoger dek
konden worden geroeid, bracht de 
scheepsbouwers op het idee om schepen te
ontwerpen die van twee niveaus tegelijk
konden worden geroeid. Voor de pente-
konter betekende dit dat aan stuur- en
bakboord 11 roeiers in de onderste rij en 14
foeiers daarboven werden geposteerd. In
de loop van de 7de eeuw werd het princi-
pe van roeien op twee niveaus verder uit-
gewerkt. De topzware schepen met een
hoog dek kregen nu een ander aanzien: de
aan dek gezeten roeiers kwamen nu te zit-
ten ter hoogte van de dolboorden, de laag
gezeten roeiers staken hun roeiriemen
door gaten in de scheepshuid vlak boven
de waterlijn. Bovendien zaten de roeiers
niet meer recht boven elkaar, maar de bo-
venste roeiers vulden trapsgewijs de ruim-
te tussen de twee man onder hen. Het ge-
volg van deze veranderingen was dat de
stabiliteit en de wendbaarheid toenamen.
Vermoedelijk moeten de pentekonters
waarmee de Phocaeërs hun verre reizen
naar het westen maakten (Hdt. 1.163.2) er
zo hebben uitgezien. Herodotus onder-

scheidt ze heel nadrukkelijk van στρïγ-
γàλησι νηυσÝ, de ronde (zeil-)schepen
waarmee in zijn eigen tijd de transmediter-
rane handel werd verzorgd. Daarmee is
niet gezegd dat de pentekonters dus echte
oorlogsschepen waren. Oorlogvoering op
de manier zoals die vanaf de tweede helft

Een van twee niveau’s door
39 of 40 man geroeid schip op
een schaal uit Thebe uit de
tweede helft van de 8ste
eeuw v.Chr. Goed is te zien
dat de roeiers aan stuurboord
en bakboord vanaf het dek
roeien. (Louvre, Parijs)
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van de 6de eeuw zou plaatsvinden, dus
met het gebruik van een ram (zie onder),
kwam nog niet voor. De geroeide pente-
konter (die was uitgerust met een zeil dat
bij gunstige wind werd gehesen), voldeed
aan de eisen van de tijd. Het schip was ge-
schikt om ladingen als die van het Giglio-
schip te vervoeren. Met enige aanpassin-
gen benedendeks kon er ook graan mee
worden vervoerd waaraan sommige ste-
den van Ionië (o.a. Milete) veelvuldig ge-
brek hadden. Maar de mogelijkheid dat
het Giglio-schip en andere handelsschepen
uit die tijd sterk leken op de vrachtvaar-
ders uit later tijd mag zeker niet worden
uitgesloten.

6de eeuw
De politieke situatie in Klein-Azië was in
de 6de eeuw v.Chr. gecompliceerder dan
in de tijd daarvoor. Eerst werden de ste-
den van Ionië geconfronteerd met de im-
perialistische politiek van het buurland
Lydië. Koning Alyattes poogde enkele ke-
ren de Ionische steden te onderwerpen,
maar slaagde daarin niet. En toen er een-
maal onder Alyattes’ opvolger Croesus
tussen de Lydiërs en de Ioniërs economi-
sche banden waren ontstaan, gooide de
machtsuitbreidmg van de Perzische ko-
ning Cyrus in het midden van de 6de
eeuw weer roet in het eten. In 546 v.Chr.
werd het Lydië van Croesus door de
Perzen verslagen en in het grote Perzische
rijk geïncorporeerd. Nu werden de
Ionische steden het doelwit van de
Perzische agressie. Een van de eerste ste-
den die het moesten ontgelden was
Phocaea, in 540 v.Chr., misschien wel om-
dat Phocaea zo toonaangevend was in de
zeevaart. Maar toen de Perzen op het punt
stonden de stad in te nemen, lieten de
Phocaeërs hun pentekonters van de
scheepshellingen in zee glijden, namen
hun vrouwen, kinderen en bezittingen aan
boord en voeren naar Chios. De bewoners
van dit eiland waren echter beducht voor
de concurrentie van de Phocaeërs en lieten

hen niet toe op de Oenussae-eilanden. Een
deel van de vluchtelingen voer daarop te-
rug naar Phocaea, de anderen zetten koers
naar Corsica, waar zij 20 jaar eerder de
stad Alalia hadden gesticht. De Carthageis
en de Etrusken, die hun invloedssfeer
eveneens in deze richting hadden uitge-
breid, waren echter vastbesloten de nieuw-
komers te verdrijven. Met 60 schepen,
waarschijnlijk de 60 pentekonters waar-
mee ze hun moederstad hadden verlaten,
moesten de Phocaeërs het opnemen tegen
120 schepen van hun verenigde vijanden.
In 535 v.Chr. kwam het voor de kust van
Alalia tot een beslissende confrontatie.
Hoewel de details ontbreken, laat deze
zeeslag toch zien hoe goede zeevaarders
de Phocaeërs waren. Want een zeeslag uit-
vechten tegen de Carthagers of de
Etrusken was hoe dan ook een moeilijke
opgave. Een zeeslag tegen beide concur-
renten gezamenlijk leek een onmogelijke
opgave, zeker wanneer in aanmerking
wordt genomen dat de Phocaeërs maar de
helft van het aantal schepen van hun vijan-
den hadden. Toch behaalden de Phocaeërs
de overwinning, ook al moesten ze daarbij
grote verliezen incasseren. Van de 60 sche-
pen waarmee ze het gevecht begonnen,
gingen er 40 verloren, de 20 andere wer-
den goeddeels onbruikbaar, omdat zij de
rammen verloren (Hdt. 1.166). Waarschijn-
lijk hadden de Phocaeërs hun overwinning
juist te danken aan het gebruik van de
ram, die vanaf het einde van de 6de eeuw
hét wapen van de oorlogsschepen zou
worden, maar aan de tegenstanders van de
Phocaeërs klaarblijkelijk nog onbekend
was.

Tegen het midden van de 6de eeuw was
de macht van Samos sterk toegenomen.
Onder Aiakes (ca. 560 v.Chr.) richtten de
Samiërs hun aandacht nog meer dan voor-
heen op de zee. Aiakes’ kleinzoon
Polycrates, die zich in 533 v.Chr. met ge-
weld van de tirannie verzekerde, maakte
Samos tot een zeemacht die ongeëvenaard
was. Polycrates moet zich met zijn schepen
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een grote rijkdom hebben verworven.
Herodotus (III.125) weet te vertellen dat al-
leen de puissant rijke Syracusaanse tiran-
nen zich met hem konden meten.
Polycrates hield deze rijkdom overigens
niet alleen voor zichzelf. Hij verbeterde de
infrastructuur van het eiland, zodat ook de
bevolking profiteerde: van de tunnel die
hij door een berg liet graven om water
naar de stad te leiden, en van de haven die
hij met lange pieren omgaf zodat schepen
veiliger konden aanleggen.

Over de aard van Polycrates’ maritieme
activiteiten, die de basis voor zijn rijkdom
waren, vertelt Herodotus (III.39) het vol-
gende:

‘In zeer korte tijd groeide de macht van
Polycrates, en zijn faam verspreidde zich over
geheel Ionië en de rest van Griekenland. Want
tegen wie hij ook expedities uitstuurde, het zat
hem in alles mee. Hij bezat 100 pentekonters en
1000 boogschutters. Hij roofde en plunderde
zonder aanzien des persoons. Want, zoals hij
zelf zei, je kan een vriend meer aan je verplich-
ten door hem terug te geven wat je eerst van
hem had afgenomen, dan door niets van hem af
te pakken. Hij veroverde vele eilanden en ook
een aantal steden op het vasteland.’

Elders beweert Herodotus (III.122) dat
Polycrates na de legendarische koning
Minos van Knossos de eerste was die een
thalassokratie vestigde. Ook Thucydides
(I.13.6) laat er geen twijfel over bestaan dat
Polycrates’ macht was gebaseerd op een
vloot. Het dient echter te worden betwij-
feld of Polycrates met die vloot een echt
zee-imperium heeft willen opbouwen. Zijn
aanvallen op eilanden en steden, ook als
die in het bezit van de Perzen waren, wa-
ren geen uiting van een doelgerichte impe-
rialistische politiek met de bedoeling om
er een permanent Samisch bestuur te vesti-
gen. Zijn acties waren grillig. Veelvuldig
opereerde hij in het schemergebied tussen
handel en piraterij. Bovendien moest hij
zich in groter politiek verband richten naar
figuren die machtiger waren dan hij:

Amasis, de koning van Egypte, en Oroetes,
de Perzische satraap die in Sardes zetelde.
Maar zijn acties bezorgden hem wel de re-
putatie dat er met hem niet te spotten viel,
en maakten hem in de regio heer en mees-
ter op zee.

Lange tijd bestond zijn vloot bijna uitslui-
tend uit pentekonters. Daaronder was ook
een speciale pentekonter (waarschijnlijk
had Polycrates er nog meer), de Samaina,
een van twee niveaus geroeid schip dat
vermoedelijk groter was dan de andere
pentekonters. Volgens Plutarchus (Leven
van Pericles XXVI.4) combineerde dit schip
de eigenschappen van een galei met die
van een echt zeilschip. Het kon, wanneer
het werd geroeid, een hoge snelheid berei-
ken en kon onder zeil op volle zee varen,
omdat het breed en ruim was.
Waarschijnlijk werd dit schip niet gebruikt
om aanvallen op vijandelijke schepen uit
te voeren (daarvoor was het vermoedelijk
te groot), maar diende het voor vervoer
van zwaardere lading en manschappen
(het is bekend dat Samiërs in Egypte onder
koning Amasis als huurlingen hebben ge-
diend). Een bijkomend voordeel van de
Samaina was dat dit schip niet de kust
hoefde aan te houden en dwars over zee
haar doel kon bereiken.

Tijdens de regering van Polycrates werd
op scheepsbouwkundig gebied een revolu-
tionaire vinding in praktijk gebracht. Al
zeer lang hadden scheepsbouwers op de
werven van Griekenland, Phoenicië en
Egypte gezocht naar een schip dat superi-
eur zou zijn aan de van twee niveaus ge-
roeide pentekonter. Dat schip werd de tri-
reme (Gr.: trières, Lat.: triremis). Het had
een lengte van ruim 35 m, een breedte van.
meer dan 5 m en was nagenoeg 5 m hoog.
Wanneer de trireme vol bemand was, za-
ten er 170 roeiers aan de riemen. Ze roei-
den vanaf drie niveaus. Onderaan, vlak
boven de waterlijn, zaten 54 thalamieten,
schuin daarboven zaten 54 zugieten en daar
weer boven 62 thranieten. Omdat de thra-
nieten niet te hoog geplaatst konden wor-
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den, waren ze meer naar buiten geplaatst
in een speciale uitleggerconstructie, een
verhoging van ca. 90 cm over de volle
lengte van het schip (parexeiresia). Aan
boord bevonden zich ook nog 30 deksoldar
ten. Het wapen van de trireme was de
ram. Meestal was deze van eikehout en be-
kleed met een bronzen laag. Om te voor-
komen dat de ram bij een aanval te diep in
het vijandelijke schip doordrong, waren
achter de ram steunbalken aangebracht die
tevens dienden als bescherming voor de
roeiers.

De vraag wie de uitvinders van dit
scheepstype zijn geweest, is nog altijd niet
definitief beantwoord. Sommigen zijn van
oordeel dat de eer toekomt aan de
Phoeniciërs, anderen noemen de
Egyptenaren en weer anderen houden het
op de Grieken. De laatsten baseren zich op
een getuigenis van Thucydides (I.13.4), dat
de Corinthische scheepsbouwer
Ameinocles 300 jaar voor het einde van de
Peloponnesische Oorlog (431-404 v.Chr.)
vier schepen voor de Samiërs had ge-
bouwd. Omdat deze schepen in de context
van triremen worden genoemd, houden zij
het erop dat Thucydides triremen op het
oog had. Als dat zo is, is het bijzonder
vreemd dat een oorlogsschip dat superieur
bleek aan de bestaande scheepstypen, pas
twee eeuwen later, in het laatste kwart van
de 6de eeuw v.Chr., tijdens Polycrates’ ti-
rannie daadwerkelijk op het water kwam.

Want het enige dat met zekerheid kan
worden vastgesteld, is dat Polycrates in
525 v.Chr. 40 triremen naar de Perzische
koning stuurde toen deze Egypte aanviel.
Amasis, Polycrates’ vriend, was intussen
gestorven. Dit wijst er m.i. op dat hij nog
veel meer van deze nieuwe oorlogssche-
pen moet hebben gehad. Hij bemande de
40 triremen met dissidenten van wie hij
zich wilde ontdoen. Hoe het hun is ver-
gaan, vertelt Herodotus niet. Hij vertelt
wel hoe het met Polycrates is afgelopen.
Zijn hulp aan de Perzische koning, met
wie hij vroeger nooit zo bevriend was ge-
weest, heeft hem niet mogen baten. Enkele
jaren nadat hij de triremen had gestuurd
werd hij op bevel van de Perzische satraap
Qroetes verraderlijk vermoord.

De Ionische opstand
Aan het einde van de 6de eeuw was de si-
tuatie in Ionië in zoverre veranderd, dat de
hoofdrol die de Phocaeërs en Samiërs had-
den gespeeld in scheepsbouw en scheep-
vaart, goeddeels voorbij was. Samos was
na de dood van Polycrates niet aan een
economische teruggang ontkomen, omdat
van activiteiten in de geest van Polycrates
geen sprake meer was. In 517 v.Chr. werd
het eiland door de Perzen veroverd.  
Phocaea was na het vertrek van een groot
deel van de bevolking naar het westen on-
der Perzisch bestuur gekomen. De bewo-
ners konden alleen maar nostalgisch terug-
denken aan de grote prestaties van hun
voorouders. In feite was er na Polycrates’
tirannie een machtsvacuüm op zee geko-
men, dat door geen van de Ionische ste-
den, ook niet door Milete of Chios, kon
worden opgevuld. Maar wie konden dat
dan wel?

De enigen die de financiële middelen
hadden om een hoofdrol op zee op te eisen
waren de Perzen. Maar zij misten voorals-
nog de nautische ervaring voor een heer-
schappij ter zee. Dat gebrek aan ervaring is
vermoedelijk de reden dat ze een strategie
bedachten waarin niet alleen aan de over-

De vermoedelijke roeiopstelling van de trireme (teke-
ning Jacques de Vries)
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woroen Phoeniciërs maar ook aan de
overwonnen Ioniërs een rol was toebe-
dacht. Met belastinggeld uit het grote rijk
financierden zij de bouw van talrijke trire-
men, boothuizen en scheepshellingen, en
maakten een begin met de opleiding en
training van roeiers uit de Ionische steden.
Dat verklaart waarom de Ionische steden
bij het uitbreken van de opstand over gro-
te aantallen triremen beschikten. Maar dit
strategische plan was niet van gevaar ont-
bloot, zoals weldra zou blijken. Toen de
Perzen in 499 v.Chr. hun macht nog verder
westwaarts wilden uitbreiden, gaf de sa-
traap Artaphemes aan Aristagoras, de
door de Perzen in Milete gesteunde tiran,
200 triremen om te helpen bij de onder-

werping van Naxos en de eilanden van de
Cycladen (Hdt. V.31). Maar de expeditie,
die Aristagoras samen met de Perzische
opperbevelhebber Megabates ondernam,
liep uit op een mislukking. Aristagoras,
bang geworden dat zijn leven gevaar liep,
maakte zich meester van de vloot en
kwam in opstand. Zo had Milete ineens de
beschikking over 200 triremen, een aantal
dat geen van de Griekse steden ooit had
gehad. Wanneer we de aantallen triremen
die, vijfjaar na het uitbreken van de
Ionische opstand, in 494 v.Chr. op het wa-

ter werden gebracht in de zeeslag bij Lade,
in ogenschouw nemen, moeten de bewo-
ners van de andere Ionische steden zich
eveneens van de daar ondergebrachte tri-
remen hebben meester gemaakt. Anders
valt niet te verklaren hoe de Ionische ste-
den ineens een vloot van meer dan 300
schepen op het water konden brengen. De
Ionische vloot bij Lade bestond uit 353 tri-
remen. Hiervan leverde Chios 100 sche-
pen, Milete 80, Lesbos 70 en Samos 60, de
overige 43 schepen werden geleverd door
de andere Ionische steden gezamenlijk
(Phocaea leverde slechts 3 schepen). De
Perzen stelden daar een vloot van 600 tri-
remen tegenover.

De slag bij Lade laat zien dat de Ioniërs

nog niet goed wisten hoe ze met de trire-
men moesten omgaan. Roeien op de trire-
men was iets heel anders dan roeien op
pentekonters. Dat bleek overduidelijk toen.
de Phocaeër Dionysius, aan wie het opper-
gezag van de vloot was toevertrouwd, een
hard trainingsprogramma voorstelde.
Dionysius, wiens voorouders in 535 v.Chr.
in de zeeslag bij Alalia succesrijk waren
geweest, wist dat de ram, het wapen van
de trireme, alleen tot zijn recht kwam wan-
neer de bemanningen van de triremen ge-
coördineerd optraden. Maar zijn raadge-

De moderne, in 1986 te water gelaten, trireme Olympias in de baai van het eiland Poros (foto Fik Meijer)
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vingen en trainingsprogramma werden
door de meeste Ioniërs weggehoond. Zij
weigerden zijn instructies op te volgen. En
toch deed Dionysius niets anders dan hen
onderrichten in de toepassing van de twee
taktische manoeuvres waarvoor de trireme
zo geschikt was: de diekplous, waarbij het
de bedoeling was om door de vijandelijke
linies te breken en van de vijandelijke
schepen de roeiriemen weg te slaan, zodat
die schepen stuurloos werden, en de peri-
plous; de schepen cirkelden in steeds klei-
nere kringen om de dicht opeengepakte
schepen om uiteindelijk de beslissende
stoot toe te brengen.

Het mag dan ook geen verbazing wekken
dat de slag anders afliep dan de Ioniërs
hadden gehoopt. Toen zij hun posities
hadden ingenomen – de Milesiërs op de
rechtervleugel, de Chiërs in het centrum
en de Samiërs op de linkerflank –, bleef
een gecoördineerd optreden achterwege.
Het Samische contingent van 60 schepen
voer in linie op de Phoeniciërs af die de
rechtervleugel van de Perzische vloot
vormden, maar brak bijna onmiddellijk de
aanval af. Op 11 schepen na verlieten alle
Samische schepen hun linie en voeren
weg, gevolgd door de schepen uit Lesbos.
De Milesiërs en Chiërs bleven nog door-
vechten, ondanks de nu wel erg grote nu-
merieke meerderheid waarmee ze werden
geconfronteerd. De Chiërs wisten zelfs nog
door de vijandelijke linie te breken – διεκ-
πλÛïντες zegt Herodotus (VI. 15) –, maar
uiteindelijk moesten ze toch het onderspit
delven. Dionysius de Phocaeër vluchtte
weg toen hij zag dat alles verloren was. Na
lange omzwervingen over de hele
Middellandse Zee kwam hij uiteindelijk te-
recht in het westen, waar hij zijn ervaring
aanwendde voor piraterij en met overval-
len op Etruskische en Carthaagse schepen
in zijn levensonderhoud voorzag.

De slag bij Lade luidde het einde in van
het onafhankelijke Ionië. Nooit meer zou-
den de Ioniërs op eigen kracht grote poli-
tieke initiatieven ontplooien. Vanaf nu wa-
ren ze overgeleverd aan het grillige
machtsspel van twee grote blokken, de op-
komende zeemacht Athene aan de ene
kant en Perzië aan de andere kant. Die
zouden beslissen over hun lot. In 479
v.Chr., vijftien jaar na de slag bij Lade,
werd dit de Ioniërs op pijnlijke wijze dui-
delijk. Toen de Grieken bij Mycale (niet vér
van Milete) de Perzen een definitieve ne»
derlaag hadden toegebracht, deden som-
mige Grieken het voorstel om de Ioniërs te
evacueren en Ionië prijs te geven aan de
Perzen (Hdt. IX.106). Zover kwam het niet,
maar alleen al het feit dat er over gespro-
ken werd geeft aan hoezeer de tijden voor
de Ioniërs waren veranderd.
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Niemand weet waarom nu juist in Ionië en
met name in Milete de filosofie tot ontwik-
keling is gekomen. Het is niet zo dat voor-
dat de filosofie tot ontwikkeling kwam, er
niet werd nagedacht. Er werd zelfs syste-
matisch nagedacht. Hesiodus legt uit hoe
de genealogie van de goden eruit ziet, en
dat is een uitgebreid systeem van verwant-
schap. Bovendien, goden zoals Zeus, Gaia,
Poseidon, en Hades vertegenwoordigen
respectievelijk de hemel, de aarde, de zee
en de onderwereld, en men kan dat gerust
als een wereldbeeld opvatten. Hesiodus
sprak ook over de oorsprong van de we-
reld. Het eerst ontstond het Chaos1, een
enorme donkere, winderige ruimte, daar-
na Gaia, de aarde, en Eros. Gaia bracht
vervolgens Ouranos voort, de sterrenrijke
hemel, die haar geheel omhulde. Dit alles
speelde zich blijkbaar af in het Chaos.
Ondanks het feit dat het hier over de oor-
sprong gaat, kan men toch niet van filoso-
fie spreken: er is nog sprake van het kle-
den van het denken in een mythologisch
gewaad2. Hesiodus’ werk heet niet voor
niets Theogonie: godengeboorte,

Hesiodus schreef omstreeks 750 vóór
Christus. Gedurende ruim een eeuw zag
niemand in Griekenland er iets in om een
nieuwe opzet van denken te lanceren door
de goden buiten spel te zetten en zich een
beeld te vormen van het ontstaan van de
wereld op basis van een of ander beginsel.
Na een eeuw trad er toch iemand op die
het eens op een andere manier wilde pro-
beren. En men moet aannemen dat die an-
dere manier er nooit gekomen was als het
genie van één individu niet had ingegre-

pen. Andere volken die soortgelijke gene-
alogieën en theogonieën bezaten, hebben
nimmer de weg van de filosofie ingesla-
gen. Die ene man kwam uit Milete en
werkte in geheel Ionië: Thales. Waarom
Ionië? Zeker, het gonsde in Ionië van intel-
lectualiteit, maar dat is nog geen reden om
te gaan filosoferen. Waarom in Milete?
Zeker, het zeevarende Milete was door tal
van koIoniën3 met de rest van de wereld
verbonden, maar dat gold ook voor andere
steden, waar nimmer iemand opstond met
de stoutmoedige denkbeelden zoals Thales
die gelanceerd heeft. Na diens optreden
treffen we ook andere specimina van dat
nieuwe merkwaardige genus aan: filoso-
fen; eerst in Milete Anaximander en
Anaximenes, en later elders in Ionië. In
Ephese, op enige afstand van Milete, vin-
den we Heraclitus en op Samos dat vlak
bij Milete ligt is Pythagoras opgegroeid.
Maar veel is in de nevelen van het begin
gehuld.

Ik liet de filosofie met Thales van Milete
beginnen, zoals Aristoteles doet. Er zou
ook veel voor te zeggen zijn om
Anaximander tot de eerste filosoof te pro-
moveren, omdat zijn leer de eerste ‘ab-
stractie’ in de geschiedenis lanceert, name-
lijk een Apeiron waaruit alles ontstaat en
waarin alles ondergaat en dat niet geïden-
tificeerd kan worden met iets uit deze wer-
kelijkheid om ons heen, maar er de oor-
sprong van is4. Hij is van mening dat er
zoiets als een Big Bang geweest is, waaruft
deze wereld te voorschijn is getreden.
Daarover kom ik nog apart te spreken.
Anaximanders leer is van een ongehoorde

Spetterend Ionië, wieg van
wetenschap en wijsbegeerte

P.A. Meijer



108

stoutmoedigheid. Hij meent b.v. ook dat
langs een lijn van evolutie de eerste leven-
de wezens, van een soort stekelige bast
iworzien, uit het vocht zijn voortgekomen,
en later eenmaal op het droge die bast ver-
loren. Wat betreft de mensen verklaart hij
dat ze uit andere levende (visachtige) we-
zens zijn ontstaan (omdat een baby niet
voor zichzelf kan zorgen). Binnen zijn we-
reldbeeld, dat ons later nog zal bezighou-
den, kan hij zonsverduisteringen als ver-
schijnsel gemakkelijk verklaren, waar
Thales slechts in staat was ze te voorspel-
len, hetgeen overigens ook al een geweldi-
ge prestatie is. Thales heeft namelijk de
zonsverduistering van 28 mei 585 v. Chr.
kunnen voorspellen (zij het niet op datum
maar op jaar5), hetgeen hem veel aanzien
heeft gegeven in de Griekse wereld. Zo
schijnen de iets latere Xenophanes en nog
wat latere Heraclitus hem hierom te heb-
ben geprezen als de eerste astronoom.

Wij zullen zien dat door toedoen van
Thales c.s. het wereldbeeld ingrijpende
wijzigingen heeft ondergaan en dat de ma-
krokosmos door Anaximander vanuit
Milete in principe is geregeld. Maar de fi-
losofie bemoeit zich niet alleen met de ma-
krokosmos, ook de mikrokosmos, de
mens, blijft niet dezelfde. Het optreden
van de Ionische filosofen, met name van
Pythagoras en Heraclitus, zal ook bepa-
lend zijn voor de mensopvatting die wij er
heden ten dage nog op na houden.
Laatstgenoemde filosofen waren zeer geïn-
teresseerd in het verschijnsel mens. De
psyche, die bij Homerus niet veel meer
was dan het levensbeginsel dat door wond
of mond het lichaam verliet, en zich ont-
popte in de Hades als schim, zonder een
rol te spelen tijdens het leven van de be-
trokkene, maakten zij tot het middelpunt
van het menselijk bestaan. Zij zijn het die
in feite verantwoordelijk zijn voor wat la-
ter de psychologie heet. Men ziet dat het in
Ionië allemaal gebeurde.

In het volgende zal ik een poging wagen
Thales’ plaats in de competitie met

Anaximander om het begin van de filoso-
fie te bepalen. Allereerst zullen we Thales
als ‘(bêta)wetenschapper’ ontmoeten,
daarna de ‘filosoof. Op deze wijze komt
zowel de Ionische invloed op de voorstel-
ling van de makrokosmos als van de mi-
krokosmos aan bod.

Thales als eerste ‘wetenschapper
Het is makkelijker in Thales één van de
eerste wetenschappers te zien dan de eer-
ste filosoof. Wij zijn aanzienlijk beter inge-
licht omtrent zijn ‘wetenschappelijke’ acti-
viteiten dan over zijn filosofische.

Geschriften zijn er van hem niet bewaard.
We hebben slechts getuigenissen over, die
overigens een opmerkelijk consistent beeld
vertonen: Thales moet een buitengewoon
intelligent iemand geweest zijn met een ty-
pisch eigen aanpak van problemen, men
zou hem een ‘problemsolver’ kunnen noe-
men, die zijn intelligentie op tal van terrei-
nen heeft uitgebuit.

Herodotus (Historiën I, 74) vertelt met
verve hoe de Lydiërs en Meden tegenover,
elkaar stonden in het gevecht en hoe ze,
overvallen door een complete zonsver-
duistering, maar snel vrede sloten. Hun re-
actie op wat zij als een waarschuwing van
de goden beschouwden, die zonsverduis-
tering, was primitief en typerend voor het
verleden; Thales’ voorspelling van diezelf-
de zonsverduistering was als het ware de
eerste ‘wetenschappelijk theoretische’
prestatie van de Grieken en typerend voor.
de toekomst.

Er staan ook geometrische vondsten of
oplossingen van problemen op zijn naam,
hetgeen hem tot één van de eerste wiskun-
digen van Griekse bodem maakt. Hij kon
de hoogte van een pyramide meten op ba-
sis van zijn schaduw en eveneens de af-
stand van een schip ten opzichte van de
kust. Op het gebied van de astronomie
heeft hij de Miletiërs gewezen op het nut
van de Kleine Beer voor de navigatie, waar
de Grieken de Grote Beer plachten te ge-
bruiken, en ook zou hij de zonnewendes
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hebben gemeten, wellicht met het oog op
het maken van een kalender.

Ik meen dat het verleggen van een pro-
blematische situatie naar een situatie die
hij wel aankon, karakteristiek was voor
zijn aanpak van problemen. Een treffend
voorbeeld lijkt me het uit Herodotus
(Historiën, I,75) bekende verhaal van de
overtocht over de rivier de Halys. Toen ko-
ning Croesus niet goed wist hoe hij met
zijn leger de rivier de Halys moest over-
trekken, kwam Thales als een soort genie-
officier hem te hulp met een slimme
vondst. Hij verlaagde het peil van de rivier
doordat hij een gedeelte van het water af-
leidde via een halvemaanvormig kanaal,
dat hij op enige afstand van het legerkamp
stroomopwaarts liet graven en langs de
achterkant van het kamp stroomafwaarts
weer liet aansluiten op de rivier, zodat de
oorspronkelijke bedding en het kanaal
doorwaadbaar werden. Hier ziet men
denk ik de voor Thales typerende methode
aan het werk; als je een situatie niet aan-
kunt, verander hem dan zodat je hem wel
aankunt. Dit doet mij sterk denken aan de
wiskundelessen, die ik vroeger mocht
meemaken: een loodlijntje getrokken of
een bissectrice aangebracht maakte menig
sommetje ineens oplosbaar.

Ik zie dezelfde methode toegepast bij de
hoogtemeting van een pyramide. Wanneer
de schaduw van ons zelf even lang is als
onze ‘hoogte’, (onze ‘hoogte’ en onze scha-
duw vormen dan samen een gelijkbenige
driehoek met hoeken van 90,45,45 graden),
dan is het tijd om de schaduw van de py-
ramide te meten. Deze moet dan immers
ook even lang zijn als de hoogte van die
pyramide. Daarmee heeft men dus tegelij-
kertijd de hoogte bepaald. Ook hier weer:
zorg dat je een beheersbare situatie krijgt.

De meting van de afstand van een schip
tot de kust geschiedde waarschijnlijk vol-
gens een vergelijkbare methode. Hoe
Thales dat precies heeft uitgevoerd is on-
bekend. Th. Heath beschrijft een methode
waarbij men een passerachtig instrument

hanteert waarvan de poten een hoek kun-
nen vormen. Als men dan een vlak bij de
kust gelegen hoogte, b.v. een toren, be-
klimt en men richt één poot van het instru-
ment naar het schip dan vormt zich een
hoek. Als men dan het instrument draait
naar een makkelijk te localiseren punt op
het land, moet de afstand van de toren
naar die plaats de afstand van de kust naar
het schip zijn (op basis van congruente
driehoeken)6. Er zijn archeologische vond-
sten van instrumenten gedaan die Heath’
voorstelling ondersteunen: met Thales’
naam is een geschikt passerachtig instru-
ment verbonden, namelijk de diabetes7.

Thales moet dus iets geweten en begre-
pen hebben van de congruentie van drie-
hoeken. Dat is tenminste de conclusie van
Eudemus, die het bericht over de af stands-
bepaling van een schip heeft overgeleverd.
Maar als Thales met zulk een passerachtig
instrument heeft gewerkt, kon hij het kar-
wei puur technisch klaren8. Dan hoeft men
geen kennis van congruente driehoeken te
veronderstellen. Dat past bij het beeld van
Thales’ wiskundige activiteiten dat men te-
genwoordig heeft. In het algemeen wordt
sterk betwijfeld of Thales zich wel theore-
tisch met de wiskunde heeft beziggehou-
den9. Het zou dan gaan om de uitvoering
van een simpele technische handeling.
Alleen kan ik me niet voorstellen dat een
man als Thales zich tot het loutere hante-
ren van het instrument zou hebben be-
perkt en zich niet zou hebben afgevraagd
waarom die gevonden afstand van de to-
ren tot de plaats (P) nu gelijk zou moeten
zijn aan de afstand van de toren naar het
schip. Als men zulk een meting verricht,
dan moet men er toch minstens interesse
voor hebben en iets van deze materie be-
grijpen.

Thales’ geometrische kennis zou volgens
de overlevering uit Egypte stammen (via
Naucratis?). Dat moet wel juist zijn.
Tenslotte komen er in Griekenland geen
pyramides voor. Maar men mag toch wel
vaststellen dat Thales deze kennis op eigen
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wijze exploiteerde. Bovendien wijst zijn af-
standmeting op plezier in de wiskunde.
Want de afstandmeting zal denk ik niet
veel zin hebben gehad in de dagelijkse
praktijk van de Miletiërs, maar als spekta-
kelstuk zal het zeevarende lieden als de
Miletiërs waren, zeker hebben aangespro-
ken en geïmponeerd. Misschien mag men
hier toch wel een begin zien van die vreug-
de om de wiskunde als zodanig die de
Grieken op het pad van de mathematiek
zover heeft gebracht10.

Er is nog een ander verhaal bekend11

waarin Thales zijn methode – het creëren
van een beheersbare situatie – heeft uitge-
buit en nu terwille van zijn eigen porte-
monnee. Volgens de overlevering had hij
in de gaten dat het een goed olijvenjaar
zou worden. Hij betaalde kleine deposi-
to’s, huurde daarmee de in de buurt aan-
wezige olijfpersen en was zo in de oogst-
tijd in staat om zijn eigen prijs voor het
verhuren van deze olijfpersen te bepalen.
Men zegt dat Thales als kenner van de me-
teorologie12 dit topjaar in de olijventeelt
zag aankomen. Maar dat lijkt mij niet eens
nodig: ook in gewone jaren werkt dit sys-
teem, dat je overigens natuurlijk maar één
keer kunt uitvoeren. De anekdote staat m
dienst van de propaganda: ‘zie je wel een
filosoof is ook nuttig in het dagelijkse le-
ven’. Maar mij lijkt dat latere opdruk, toen
men filosofen als wereldvreemde lieden
met het hoofd in de wolken ging beschou-
wen (zie letterlijk: Socrates in de komedie
de Wolken van Aristophanes). Ook Thales
was het slachtoffer van dergelijke antipro-
paganda. Bij Plato (Theaetetus 174 a) wordt
verteld dat een snedige charmante
Thracische slavin Thales uitlachte omdat
hij in een put was gevallen. Zij riep uit dat
hij wel er op uit was de dingen aan de he-
mel te kennen, maar dat wat voor zijn voe-
ten kwam hem ontging.

Het lijkt mij niet verstandig het olijfper»
senverhaal alleen maar als propaganda
voor de filosoof op te vatten en voorbij te
zien aan de typische hand van Thales. Hij

stond later ook bekend als het inbegrip
van de ingenieuze mens. In een komedie
luidt het: ‘die kerel is net een Thales’
(Aristophanes’ Vogels 1009). Dan gaat het
over een meetinstrument als benodigd
voor de bovengenoemde afstandsmeting,
de diabetes13.

Men kan Thales ook als theoretisch politie
cus beschouwen. Daarmede opende hij
eveneens een weg voor volgende filosofen.
Van Xenophanes, Pythagoras, Plato,
Aristoteles en vele anderen bestaat een be-
langijk deel van hun werk uit het leveren
van wetten en/of constituties of van een
bijdrage aan de politieke theorie. Volgens
Herodotus (Historiën I, 170) heeft Thales de
Ioniërs in de crisistijd van de strijd tegen
de Perzen geadviseerd om een centraal
overlegorgaan te stichten en wel in Teos.
Een uiterst praktische (en geometrische)
overweging leidde hem daartoe: Teos was
het midden van Ionië. Hier wordt de geo-
metrie gebruikt als argument voor een po-
litieke keuze van het neutrale midden: niet
Londen of Parijs, maar Brussel. De andere
staten zouden dan de status(verlaging)
van demon krijgen: de Verenigde Staten
van Ionië. De consequentie hiervan is poli-
tiek zeer inzichtelijk: men zou gezamenlijk
tegen de Perzen een vuist kunnen maken.

Thales toch de eerste filosoof?
Thales heeft er volgens Aristoteles14 op ge-
wezen dat de ziel (psyche) een bewegings-
principe is. Volgens Thales bezit de mag-
neet een ziel, omdat hij ijzer in beweging
brengt. Thales’ zielsbegrip is in ieder geval
niet in strijd met wat we weten van de his-
torische ontwikkeling van het begrip ‘psy-
che’. Ziel is tot de dagen van Thales niet de
drager van de persoon door de tijd, zoals
bij Pythagoras in een reeks van reïncarna-
ties, maar de levensadem of levenskracht,
die bij de dood door wond of mond ver-
dwijnt, zoals we dat in Homerus vinden.
Als de ziel verdwenen is uit het lichaam, is
daarmede ook alle beweging weg, een
voor iedereen duidelijke zaak. Wanneer
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Thales dus beweert dat een magneet een
ziel heeft, dan past dat geheel in de tijd,
aangezien beweging het wezen van de ziel
uitmaakt. Wat hij echter met deze opmer-
king zeggen wilde is moeilijk te begrijpen.
In ieder geval moet een Griek in zijn dagen
lichtelijk verbaasd hebben opgekeken bij
het horen van Thales’ bewering. Niet al-
leen mensen en dieren zouden een ziel
hebben, maar ook een steen (uit
Magnesia)? Ja, aldus Thales, en met zijn
bewering liet hij zien dat steen kennelijk
een soort kracht bezit. Dit zou kunnen be-
tekenen dat de levenloze dingen niet zo
simpel zijn als ze lijken en dat daarin ver-
borgen krachten werkzaam zijn.

Men heeft dit woord van Thales ook wel
in verband gebracht met de aan hem toe-
geschreven mededeling15 dat ‘alles vol go-
den is’, maar naar het godsbegrip van die
tijd hebben goden geen ziel, zodat dit ver-
band niet erg duidelijk is. Wat deze uit-
spraak dan moet betekenen? Animistische
opvattingen? Terugval in mythisch den-
ken, in plaats van het afwijzen ervan? Ik
geloof van niet. Genoemde uitspraak zou
kunnen betekenen dat goden niet alleen
boven de dingen staan en ze leiden, maar
dat de goddelijke krachten in alle dingen
werken en dat laatste is geen gangbare
theologische munt in die dagen. Goden
werken wel in rivieren, bossen en wat niet
al, maar nu blijkt ook steen een bepaalde
kracht te hebben. Wellicht zou dit alles te
maken kunnen hebben met de gedachte
die Aristoteles in hem de eerste filosoof
doet zien, namelijk dat alles water is en dat
er in dat water bijzondere krachten aanwe-
zig zijn.

Thales en het water
Aristoteles levert ook hier de schamele ge-
gevens. En als men dan bedenkt dat
Aristoteles ruim tweehonderd jaar later
leefde (vergelijk even 1993 met 1793 onder
veel primitievere omstandigheden van
boekverwerving en boekenlezen), dan
voelt men zich toch ietwat onbehaaglijk,

temeer daar er vóór Aristoteles van dat
water geen sprake is. Wat we vóór
Aristoteles vinden is de ‘wetenschapper’,
eventueel de ‘businessman’ of ‘politico- 
loog’ Thales, maar niet een filosoof die het
water als een soort van oerstof beschouw-
de. Nu was dit een concept dat Aristoteles
wel erg graag bij Thales wilde aantreffen,
gezien zijn eigen opvatting over het ver-
loop van de geschiedenis van de filosofie:
de vroegere filosofen ‘stamelen’16 over wat
hij zelf ten slotte als voldragen conceptie
naar voren brengt. En Thales is volgens
Aristoteles de initiator van de filosofie. In
ieder geval is het merkwaardig dat de ‘op-
volgers’ van Thales, Anaximander en
Anaximenes, alsmede Heraclitus, wel ie-
der een soort oerstof hebben geleerd maar
niet voor het water kozen17. Blijkbaar was
dat concept al verbruikt en dan komt
Thales het meest in aanmerking om het te
hebben gelanceerd. Het zou kunnen zijn
dat hij onder oosterse invloed (Babylon en
Egypte) aan het water een soort schep-
pingsvermogen toeschreef (denk aan de
Nijl in Egypte, die na overstroming
vruchtbare aarde achterlaat) en dat hij dat
als een soort opvolger van Hesiodus7 cha-
osbeginsel in het Griekse denken introdu-
ceerde. Iets dergelijks zou wel passen bij
zijn inventiviteit. In plaats van zoiets on-
grijpbaars als het chaos van Hesiodus (een
winderige ruimte waarin aarde, hemel en
eros ontstaan, zoals we al zagen) koos
Thales een element, dat een veel duidelij-
ker kandidaat is, het water.

Er is nog een ander gegeven dat iets met
het water te maken heeft. Volgens
Aristoteles heeft Thales geleerd dat de aar-
de als een stuk hout op het water drijft18.
Zulk een theorie, die volkomen indruist te-
gen het Griekse wereldbeeld, heeft alleen
maar zin als Thales aan het water op zijn
minst een bijzondere rol toekende. Deze
rol hoeft nog niet in te houden dat water
de grondslag van alle dingen vormt, zoals
Aristoteles beweert, maar maakt
Aristoteles’ uitspraak wel iets waarschijn-
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lijker. Wat men in ieder geval wel mag
concluderen, is dat Thales’ leer omtrent de
aarde als drijvend op het water laat zien
dat hij ingreep in het vigerend wereld-
beeld. Hij gaf daaraan een compleet nieu-
we wending19. Daarmede heeft hij dan in
ieder geval wel school gemaakt. Want bij
Anaximander vinden we ruime aandacht
voor dat wereldbeeld en een nieuwe re-
flectie daarop, die zonder meer revolutio-
nair mag heten.

Als ik thans afscheid neem van Thales,
dan mag duidelijk zijn dat zijn rol bij het
begin van de wijsbegeerte in ieder geval
op het gebied van het wereldbeeld een stu-
wende is geweest, één die anderen heeft
geïnspireerd, met name Anaximander, die
in Milete wel gehoord moet hebben van
zijn spectaculaire stadgenoot. Wellicht gin-
gen er ook andere stimulansen uit van zijn
optreden, namelijk op het gebied van den-
ken over de oorsprong, maar dat blijft toch
meer in het duister.

Anaximanders wereldschokkend wereld-
beeld
Anaximander heeft de wereld aan zich
verplicht door haar een roterend wereld-
beeld aan te bieden, het eerste dat er was:
daarna is het niet meer weg te denken. Als
men de relatieve schamelheid vergelijkt
van het pre-Anaximandrische wereldbeeld
(zelfs Thales’ theorie omtrent de aarde als
drijvend op het water, hoe nieuw ook, gaat
nog niet ver) en de ingeniositeit van het
zijne, dan kan men niet anders dan consta-
teren dat hier een onvoorstelbaar belang-
rijke intellectuele prestatie is geleverd.
Men kan rustig staande houden dat vanuit
Milete het wereldbeeld in principe gere-
geld is. Of ook Thales’ bespiegelingen om-
trent de sterren hier van enige betekenis
zijn geweest laat zich heel moeilijk vast-
stellen; wel is het een feit dat
Anaximander de sterren, de zon en de
maan in een zeer verhelderend systeem
opneemt. Ik vermeldde al dat
Anaximander een verduistering van de

zon (en van de maan) kon verklaren; daar-
aan kan worden toegevoegd dat hij ook in
staat was om een verklaring te geven van
de cirkelvormige20 bewegingen aan het fir-
mament.

Zijn verklaring gaat uit van dat merk-
waardige Apeiron dat we al ontmoet heb-
ben. Apeiron betekent in eerste instantie
als kwalificatie van de zee ‘onbegrensd
van omvang’. Bij Anaximander blijkt het
ook een stof te zijn. Dat woord kende hij
niet, ‘materie’ is een begrip dat pas door
Aristoteles is geïntroduceerd. Maar als
men Anaximander naar de eigenschappen 
van dat Apeiron zou hebben kunnen vra-
gen, dan had hij denkelijk gezegd dat het
Apeiron de basis vormde van wat eruit
ontstond: het is een ‘oorsprongs’-stof. Uit
dit Apeiron scheidt zich het koude af, dat
voor hem nog een stof is, geen eigenschap,
van een stof. Uit dat koude ontstaat vochti-
ge lucht, die vermoedelijk verdicht tot wa-
ter en aarde. Uit datzelfde Apeiron komt
het warme te voorschijn dat zich als vuur
bolvormig om de vochtige lucht, die om de
aarde ligt, heenlegt ‘als een bast om een
boom’. Dit veroorzaakt blijkbaar druk. In
ieder geval wordt er verteld dat de bolvor-
mige vuurlaag scheurt, zodat die in vuriger
wielen uiteenbarst. Om die wielen heen
legt zich mistachhge lucht21, zoals een bui-
tenband van een fiets om een binnenband.
Zo ontstaan drie wielen22. In die wielen be-
vinden zich (vurige) openingen (vergelijk-
baar met ventielopeningen van een fiets-
band). Zo is er een wiel met een opening
ter grootte van de zon, één met een ope-
ning ter grootte van de maan, en één niet
een groot aantal openingen voor de
sterren23. Deze wielen roteren en zorgen zo
voor de bewegingen aan het firmament.
Zij draaien niet in één vlak, dan zouden ze
elkaar aan ons oog onttrekken, maar in el-
kaar snijdende vlakken. De mistdamp die
de vurige binnenbanden aan ons oog ont-
trekt, kan soms ook voor de ‘ventielope-
ningen’ schuiven, dan hebben we een
zonsverduistering of een maansverduiste-
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ring. Deze aansprekende verklaring van
deze merkwaardige en vaak zo angstaanja-
gende verschijnselen, draagt natuurlijk
enorm bij aan de overtuigingskracht van
de hele voorstelling van zaken. Naar ‘be-
wijzen’ (liefst van wiskundige aard, zoals
later) vraagt men in deze tijd nog niet.
Vanaf dit moment is het wereldbeeld rote-
rend en dat beeld zal het Westerse denken
niet meer verlaten.

Diels24 voorstelling:

Wanneer men deze geavanceerde voor-
stelling van zaken vergelijkt met het stati-
sche mythologische wereldbeeld van
Homerus en Hesiodus, waar de zonnewa-
gen vanuit het Oosten een baan aflegt
langs de hemel naar het Westen en weer
om de aarde heen teruggaat naar zijn punt
van opgang in het Oosten, dan ziet men
dat er spectaculair veel gewonnen is. Het
pythagoreïsche wereldbeeld, dat met tien
cirkels (later sferen) werkt en dat veel in-
vloed heeft gehad, gaat waarschijnlijk te-
rug op dat wereldbeeld van
Anaximander25. De getalsverhoudingen
die de Pythagoreeërs overal zagen en die
zich ook in de zogenaamde harmonie der

sferen uitten, zijn reeds aanwezig in de
verhoudingen die er heersen bij de door-
snede van de drie wielen van
Anaximander en de aarde: 3 (aarde):
9:18:27. Pythagoras zou dan uitgegaan zijn,
van deze verhoudingen en die van geluid
hebben voorzien: de harmonie der sferen.
Anaximander heeft met zijn glanzende
theorie de Westerse opvatting van de ma-
krokosmos definitief bepaald: het roteren-
de wereldbeeld. Maar de Ionische belang-
stelling voor wijsbegeerte heeft ook de mi-
krokosmos, de binnenwereld van de mens
binnen zijn aandachtsveld getrokken.

De opmars van het begrip ‘psyche’,
Pythagoras en Heraclitus
Wij zagen reeds iets van wat ik maar ge-
makshalve de archaïsche anthropologie
(de periode tot aan Thales) noem. Het be-
grip ‘psyche’, dat wij met ‘ziel’ plegen te
vertalen, is bij Homerus absoluut niet het
centrum van de persoon zoals wij dat later
tegenkomen, een standpunt dat door de
meeste Griekse filosofen werd gedeeld26.
Wat in de archaïsche anthropologie de ‘ik-
heid’ droeg en de vraag of er überhaupt
zulk een drager werd gevoeld, is proble-
matisch. In ieder geval overlegde men bij
Homerus in zijn thumos, zijn emotionele
centrum, dat meer is dan dat. Want daar
werd nagedacht of men aan het gevecht
moest deelnemen ja of neen, niet in wat
men later het ‘verstand’ pleegt te noemen.
Dat heet bij Homerus noos en reikt niet
verder dan het onmiddellijk doorhebben
van een situatie. Psyche was, zoals we al
zagen, nog slechts het levensbeginsel of –
en dat is natuurlijk toch weer iets heel an-
ders – de schim die naar de onderwereld
ging, na dit leven. Psyche leerden we bij
Thales al kennen als beginsel van bewe-
ging.

Pythagoras van Samos en Heraclitus van
Ephese staan aan de wieg van het
Europese psychebegrip: de psyche als cen-
trum van de persoon. Pythagoras’ bijdrage
bestond uit zijn leer omtrent de transmi-

Figuur 1 (naar Diels)
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gratie van de ziel27. Daarbij was de psyche
de drager van een bepaalde persoonlijk-
heid door de tijd heen, steeds weer lan-
dend in nieuwe lichamen. Dat was een leer
met een grote toekomst. Empedocles van
Akragas was er een ondubbelzinnig aan-
hanger van; hij meende zelfs dat sommi-
gen uiteindelijk een god werden. Dat gold
met name hem zelf, aan een minderwaar-
digheidscomplex leed hij beslist niet. Ook
Plato toont zich op dit punt een erfgenaam
van Pythagoras. Zijn leer omtrent het le-
ven vóór en na de dood staat bol van de
reïncarnatie.

Niet alleen Pythagoras maar ook
Heraclitus vertegenwoordigt een belang-
rijk stadium in de ontwikkeling van het
psychebegrip. Heraclitus’ portret van de
ziel is buitengewoon modem en in ieder
geval een typische vrucht van wijsgerige
benadering van de ziel. De zich baanbre-
kende wijsbegeerte is van eminent belang
ook voor de opvatting van de mens zelf
omtrent zichzelf. Volgens Heraclitus’ op-
vatting is de ziel een vurige substantie, die
puur physisch is op te vatten. Heraclitus
verklaart de ziel vanuit het centrum van
zijn physica: de ziel is een stof (vuur28) die
in de dood ondergaat, doordat hij water
wordt. Die ziel is ‘geen schim meer’ van
wat hij was, hij gaat dood, d.w.z hij is ein-
dig en dat is zowel voor Homerus als
Pythagoras ‘hot news’. Bij hen verdwijnt
de ziel immers niet maar heeft hij een eeu-
wig leven, zij het bij Homerus in de onder-
wereld.

Bij Heraclitus is de ziel ook – wat histo-
risch gezien nog belangrijker is – de kern
van de levende mens en het centrum van
zijn psychische uitingen. Wanneer je te
veel sterke drank drinkt, wordt door dat
‘vuurwater’ als het ware een stukje van het
vuur van je ziel geblust met onmiddellijke
consequenties voor het centrum van de
persoonlijkheid, die tijdelijk degenereert.
Hoor wat hij zegt in het 117e fragment
(Diels-Kranz):

‘Wanneer een man dronken is, wordt hij al
waggelend door een jonge slaaf geleid, 
niet meer beseffend waar hij gaat, omdat’
zijn ziel vochtig is.’

Als het centrum van de persoon heeft de
ziel ook te maken met het verstand: als je
dronken bent, weet je niet meer waar je
gaat of wat je moet doen, omdat je ziel
vochtig is (een droge ziel is kennelijk be-
ter). Dat de ziel de zetel van het denken
herbergt, blijkt ook uit andere uitlatingen
van Heraclitus. Als je ziel ‘barbaars’ is
(fr.107), dan helpen je zintuigen ook niet
meer bij het verwerven van inzicht:

‘Slechte getuigen zijn ogen en oren voor de
mensen wanneer ze een barbaarse ziel
hebben’

Wanneer de ziel in de juiste conditie is,
kan zij je wijzer maken. Heraclitus zegt el-
ders (fr.101): ‘Ik doorzocht mijzelf.’ Het
woord ‘doorzoeken’ (δÝúηµαι) wordt door
Heraclitus in een ander fragment (fr.22)
gebruikt van het zoeken naar kostbaarhe-
den in de grond. Het houdt dus in: ‘zoeken
naar iets wat verborgen is’. Als je je ver-
stand gebruikt, krijg je bepaalde inzichten
(fr.114).

Die ziel bevat ook de logos, wat dat ook
moge wezen. Wellicht de allermooiste
spreuk is de volgende (fr.45):

‘Ook al sla je elke weg in op je tocht, toch
zul je de grenzen van de ziel niet kunnen
vinden: zulk een diepe logos heeft hij.’

Het woord logos is lastig, omdat de beteke-
nis ervan vaak zo moeilijk is vast te stellen;
ik laat het expres even onvertaald. Men
moet de neiging onderdrukken om in dit
woord in eerste instantie het rationele of
het redeneren te zien. Het begrip logos is
door de Stoa sterk rationeel gekleurd,
maar het is de vraag of dit bij Heraclitus al
zo was. De betekenis ervan is omstreden.
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Maar in Heraclitus’ leer is het in ieder ge-
val een topbegrip dat hier nauw aan de
ziel wordt verbonden. Ook al zou het in
fr.45 ‘maat’ betekenen29, wat zeer goed mo-
gelijk is, en niet het rationele aangeven,
dan blijkt toch zonneklaar dat die ziel iets
heel bijzonders is, iets wat een wijde en
diepe omvang bezit. Daarin is het de moei-
te waard te zoeken. Men raakt er nooit uit-
gekeken. Ik denk wel dat men in dit frag-
ment kan spreken van de ziel als een mi-
krokosmos.

Zo bindt Heraclitus de logos en het ver-
stand aan de psyche, die thans het geeste-
lijk centrum van de mens is geworden .
Ook al denkt Heraclitus dat deze ziel stof-
felijk moet worden opgevat, dat verhindert
hem niet om weidse vergezichten in de
ziel van de mens te openen: ‘Ook al sla je
elke weg in op je tocht, toch zul je de gren-
zen van de ziel niet kunnen vinden’. De
Griekse mens is, wellicht gestimuleerd
door Heraclitus’ provocerende woorden
omtrent de wijdheid van de ziel, op ver-
kenning van dat zielelandschap uitgetrok-
ken en heeft heel wat gezien en bedacht
waarvan Heraclitus geen notie had maar
wel een voorgevoel.

Zo heeft men in Ionië niet alleen het bestek
uitgezet voor de Westerse beschouwing
van de makrokosmos, het roterend we-
reldbeeld, maar ook voor de beschouwing
van de ziel, die tot het centrum van de
menselijke mikrokosmos werd gepromo-
veerd.

NOTEN
1. τe øÀïςvan øÀ-σκω gapen (Theogonie, 116 e. v.).
Epicurus vroeg zich als jochie af waar dat Chaos dan
vandaan komt.
2. Ik vat filosofie op als het systematisch theoretisch
nadenken over samenhang en verscheidenheid van
de wereld.
3. Van de 90 die er aan Milete werden toegeschreven
zijn er ongeveer 45 geattesteerd. Daaronder Naucratis
in Egypte.
4. Men heeft dat Apeiron nog al eens in verband ge-
bracht met het Chaos van Hesiodus. Of Anaximander
er nu op voortborduurde of er tegen polemiseerde, in

beide gevallen blijft er een vorm van afhankelijkheid
en beïnvloeding bestaan. Een handzaam overzicht ,
van deze kwestie bij D.L. Couprie, De verordening van
de tijd, interpretatie en vertaling van het fragment van
Anaximander met een appendix over de visualisering van
zijn wereldbeeld, Amsterdam 1989,150.
5. Waarschijnlijk paste hij de zogenaamde sarosreke-
ning toe (zie W.K.C. Guthrie, A History of Greek
Philosophy, I, Cambridge 1962 (eerste druk), 47).
Hierbij rekent men met een zonsverduistering om de’-
18 jaar. Wellicht wist Thales van de zonsverduiste-
ring van 603 v. Chr. in het Egyptische Naucratis, dat
nauwe banden met Milete had.
6. Men kan zich dat ook anders voorstellen. Wanneer
men op de kust recht tegenover het schip een vast
punt uitkiest, langs de kust loopt en b.v. een bepaalde
boom uitkiest, daarvan zich over dezelfde afstand
verwijdert langs de kust en dan vanaf de kust landin-
waarts loopt totdat men schip en boom in één lijn
ziet, dan is de afstand van dat punt tot aan de kust
gelijk aan de afstand die het schip van de kust
scheidt. Zo bij L.N.H. Bunt, Van Ahmes tot Euclides,
Hoofdstukken uit de Geschiedenis van de Wiskunde, 1954
(5e druk 1968), p.62. In dit boek wordt overigens veel
te veel zekerheid tentoongespreid ten opzichte van
Thales’ wiskundige activiteiten.
7. Zie B. Gladigow, ‘Thales und der Diabetes’,
Hermes 1968 (96), 267 e.v.
8. Zie ook bv. G.S. Kirk and J. Raven, The Presocratic
Philosophers, Cambridge 1957 (eerste druk), 83.
9. Er worden in de oudheid ook nog andere theore-
men aan hem toegeschreven (Guthrie, A History of
Greek Philosophy, 1,53). Maar het blijft zeer twijfelach-
tig of dit terecht geschiedde.
10. Overigens is de juistheid van die afstandmeting in
de praktijk moeilijk te controleren. Dan zou men de
zee op moeten varen.
11. Aristoteles Politica 1259 a 9 e.v.
12. De tekst zegt astrologie’.
13. B. Gladigow, ‘Thales und der Diabetes’, 271.
14. Aristoteles, De Anima 405 a 19, Diogenes Laertius,
Levens van beroemde filosofen, 1,24.
15. Aristoteles, De Anima 411 a 7.
16. Aristoteles, Metaphysica 993 a 15 ψελλÝúειν.
17. Men kan wijzen op ene Hippo van Samos, die het
water als oorsprong heeft ge(her)introduceerd, maar
die leefde later. Aristoteles is van Hippo’s diepzin-
nigheid niet erg onder de indruk, zie Aristoteles,
Metaphysica 984 a 3, zie ook G.S. Kirk en J.E. Raven,
The Presocratic Philosophers, Cambridge 1960, 90 n.l.
18. Aristoteles, De Caelo 294 a 28, zie ook Metaphysica
983 b 20 e.v..
19. Ook al zou men gelijk hebben dat achter Thales’
bewering Babylonische of Egyptische invloeden
schuil gaan, dan nog blijft staan dat Thales de
Grieken een nieuwe weg wees. Vóór Thales speelde
dat water nauwelijks een rol Zie voor deze problema-
tiek, Guthrie, A History of Greek Philosophy I, 58 e.v.
20. Eigenlijk zijn ze elliptisch, zoals Kepler vond.
21. Het Grieks heeft hier aer, dat mistige lucht aan-
duidt; bij Homerus worden personen onzichtbaar ge-
maakt omdat zij gehuld zijn in ‘aer’ (Homerus Ilias
16, 790 �Ûρι κεκαλυµµÛνïς).
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22. Later zal men uitgaan van sferen, maar die heb-
ben, zoals het woord al zegt, een bolvorm. Later spre-
ken de Pythagoreeërs van de harmonie der sferen.
Wanneer de overgang plaats vond is niet duidelijk,
Guthrie, A History of Greek Philosophy, I, 298.
23. Er wordt ook aan meerdere wielen voor de sterren
(en planeten) gedacht.
24. Deze wordt als acceptabel gezien door D.L.
Couprie, De verordening van de tijd, interpretatie en vert-
aling van het fragment van Anaximander met een appen-
dix over de visualisering van zijn wereldbeeld, 232,233
(het appendix).
25. Zie Guthrie, A History of Greek Philosophy, I, 300.

26. De Neoplatonicus Porphyrius vormt hier bijvoor-
beeld een uitzondering. Deze zag het verstand als het
centrum van het ego.
27. De waarschijnlijkheid omtrent dit punt is groot;
veel minder zekerheid is te verkrijgen omtrent de
vraag of en in hoeverre Pythagoras de uitvinder van
de zielsverhuizingsleer is, zie P.A. Meijer,
Tythagoras en de zielsverhuizing’, Hermeneus
53(1981), 110.
28. Zie fr. 36 DK. Niet iedere uitlegger denkt daar zo
over Ch.H. Kahn, The Art and Thought of Heraclitus,
Cambridge 1979, 239 ziet de ziel meer als een damp.
m ieder geval is het physisch karakter onmiskenbaar.
29. Herodotus Historiën III, 99.
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De stad Priene
Priene was niet ver van zee gelegen, in het
rivierdal van de Maiandros, aan de zuid-
zijde van het Mykale-gebergte. Over deze
polis is relatief veel bekend: de stedelijke
kern, overwegend daterend uit de 4de tot
en met de 2de eeuw v.Chr., is eind vorige
eeuw opgegraven, en we beschikken over
een flink aantal inscripties die ons over
stad en ommelanden informeren.

Priene was van oudsher lid van de
Ionische Bond, maar de vroege geschiede-
nis van de plaats is slecht gedocumen-
teerd. Alleen literaire bronnen leveren spo-
radische informatie over de archaïsche en
klassieke tijd. Naar veelal wordt aangeno-
men, werd de stad in de 4de eeuw her-
sticht op een nieuwe plaats, nadat aanslib-
bing door de Maiandros het oorspronkelij-
ke Priene te ver van zee had doen belan-
den. Een goed moment voor deze herstich-
ting lijkt de periode direct na de dood van
Mausolos, in 353 v.Chr., toen Athene zijn
invloed in het gebied opnieuw kon laten
gelden. Ook andere dateringen, later dan
wel eerder, zijn verdedigd, en recent is
zelfs het hele idee van herstichting aange-
vochten. Zolang de vermeende voorganger
van het ons bekende Priene niet is terugge-
vonden, zal het een en ander wel punt van
debat blijven. Maar het belangrijkste is na-
tuurlijk, dat Priene ergens in de 4de eeuw
een nieuw leven begon, of dat nu op een
andere locatie was of niet.

Begunstigd door Alexander leek Priene
een mooie toekomst tegemoet te gaan: het
was weliswaar klein (het inwonertal van
de stad, dus niet van de polis, wordt op

grond van het bebouwde oppervlak ge-
schat op vier- à vijfduizend mensen), maar
van alle gemakken voorzien. Bovendien
had Priene een troef in handen: het
Panionion, het heiligdom dat het centrum
vormde van de eveneens weer tot leven
gewekte Ionische Bond, lag op zijn grond-
gebied. Maar na een laatste opbloei aan het
begin van de tweede helft van de 2de
eeuw v.Chr., zoals die is af te lezen uit her-
nieuwde bouwactiviteit, ging het met
Priene nog slechts bergafwaarts. Het slib
van de Maiandros was vermoedelijk de
grootste boosdoener (Priene ligt tegen-
woordig meer dan 12 kilometer van zee).
Priene verwerd tot een stille uithoek, een
buitenplaats, en bleef ver achter bij de gro-
te buren Ephesos en Milete, toonaangeven-
de poleis in wat inmiddels de Romeinse
provincie Asia was.

Religieus leven te Priene
Het religieus leven van Priene dienen we
te beschouwen binnen het ruimtelijke ka-
der van Ionië, en binnen het chronologisch
kader van het hellenisme, al moeten we
over beide noodgedwongen zeer bondig
spreken. Eerst het ruimtelijk kader: Ionië is
godsdiensthistorisch interessant als koloni-
satiegebied, waarheen Grieks cultuurgoed
geëxporteerd wordt, om vervolgens in een
relatief isolement een lange ontwikkeling
door te maken, als een autonoom proces
én in wisselwerking met inheems
Anatolisch cultuurgoed. Het een en ander
leidt tot bepaalde eigenaardigheden, naast
de vele panhelleense elementen. Dat bete-
kent overigens niet dat we kunnen spre-

Priene en het Panionion
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ken van een ‘Ionische variant’ van de
Griekse religie: er zijn onvoldoende groot-
ste gemene delers aan te wijzen om dat te
rechtvaardigen, de verschillen van polis tot
polis zijn té aanzienlijk.

Vervolgens het chronologische kader: in-
zake een karakterisering van de hellenisti-
sche religie(s) kan ik niet beter doen dan
de volgende regels van H.S. Versnel uit het
handboek De wereld van de oudheid te cite-
ren: ‘Iedere poging om een korte en kern-
achtige karakteristiek te geven van “de”
religieuze mentaliteit van het hellenisme is
gedoemd te mislukken...Van meet af aan
dient men te beseffen dat het hellenisme,
kaleidoscopisch en bewegelijk, nooit als
een massieve eenheid kan worden bena-
derd...De ingeburgerde gewoonte om te
spreken van een “hellenistische tijd” van
336 tot 31 v.Chr. leidt vooral godsdienst-
historisch tot een vervalsing.’ Natuurlijk
zijn er, met deze waarschuwing in het ach-
terhoofd, wel degelijk een aantal verschijn-
selen te noemen die hun stempel drukken
op het religieus leven in de genoemde pe-
riode. Ik kan slechts opsommen: syncretis-
me, gedeeltelijk ten dienste van cosmopoli-
tische religieuze claims; henotheïstische
tendensen (henotheïsme: één god beschou-
wen als veel belangrijker dan andere go-
den); hiërarchisering van de verhouding
tussen godheid en gelovige, maar para-
doxalerwijze tevens verkleining van de af-
stand tussen beide; geloof en ongeloof,
beide als uitdrukking van het feit dat er
geen sprake meer is van vanzelfsprekende
pote-religie; expansie van het fenomeen
van de heroïsering en de vergoddelijking;
ongekende bloei van een reeks fenomenen
als wonder, epiphanie, private devotie,
biecht, astrologie en magie. Wie van dit al-
les meer wil weten, doet er goed aan te be-
ginnen met het lezen van het Lampas-arti-
kel van Versnel, opgenomen in de litera-
tuurlijst bij dit artikel.

Het bovenstaande leidt tot de volgende
vragen: wanneer we de details van het reli-
gieus leven in Priene bekijken, kunnen we

dan inderdaad eigenaardigheden vaststel-
len die samenhangen met de
Kleinaziatische locatie, en vinden we iets
terug van de bovenstaande algemene ken-
schets van religie in de hellenistische pe-
riode? Een zoektocht door het epigrafi-
sche, numismatische en overige archeolo-
gische materiaal, waarbij we ons beperken
tot de vóórchristelijke eeuwen, levert het
volgende op:

1. De heros Naulochos. Aan de zgn.
Quellentor bevindt zich een inscriptie on-
der de plaats waar een nu verdwenen re-
liëf heeft gezeten. De tekst (IPr 196) wordt
ca. 350 gedateerd, en luidt als volgt:

l De slapende Philios uit Salamis op Cyprus
zoon van Ariston zag in een droom

Naulochos
en de heilige wetgevende godinnen

(Demeter en Korè) in witte gewaden.
In drie droomgezichten bevalen zij de

heros te vereren
5 als wachter van de stad en wezen de

plaats aan.
Daarom dan heeft Philios het beeld

van de godheid opgericht.

De naam Naulochos kan nog punt van dis-
cussie vormen: Naulochos of Naulochon is
ook de naam van de haven van Priene, en
het kan zijn dat Philios in zijn droomge-
zicht de plaats zag, en niet een persoon.
Dat laat echter onverlet dat er een (in het
laatste geval naamloze) heros als ‘wachter
over de stad’ wordt geplaatst, en wel aan
één van de poorten. Dergelijke ‘poorthoe-
ders’kennen we ook uit andere
Kleinaziatische steden.

2. Kybele. Deze van origine Anatolische -
godin komt niet voor in de inscripties en
op de munten van Priene. Wel zijn op ver-
scheidene plaatsen in de stad terracotta’s
en sculpturen gevonden, onder meer op
een plek die geïnterpreteerd is als een
klein heiligdom: een hof met een bothros,
een offer-groeve. De verering van Kybele
lijkt dus iets dat vrij sterk leeft onder de
bevolking, maar waar de polis weinig be-
moeienis mee heeft, zelfs al is er een groot
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reliëf met Kybele rijdend op een leeuw, uit
het midden van de 2de eeuw v.Chr., ge-
vonden bij de Athena-tempel. Overigens
moeten we oppassen met het aanbrengen
van een al te rigoureuze scheiding tussen
private religie en staatsreligie: juist voor
Priene heeft de epigraaf Louis Robert ge-
wezen op altaren voor Zeus Olympios (IPr
190-191) die geplaatst waren vóór huis-
deuren: ‘Ils ne servent pas, dirai-je, aux
cultes de la maison, mais à la participation
domestique aux cultes de l’Etat, cité ou
souverain.’

3. Basileus en de Koureten. Deze worden
genoemd in één enkele inscriptie uit de
2de eeuw v.Chr. (IPr 186), al zou een tekst
op Chios met eveneens een Basileus kai kou-
retes een zogenaamde pierre errante uit
Priene kunnen zijn. Koureten, mythische
extatische wapendansers, zijn in Klein-
Azië inheems, of in ieder geval versmolten
met de vergelijkbare Korybanten die we
aantreffen als de metgezellen van de
Kleinaziatische Kybele, En wie is Basileus?
Er is een reeks van antwoorden gegeven,
maar ik sluit mij aan bij Fritz Graf: ‘Für
Griechen muss dieser Führer (der Kureten)
dann allerdings Zeus heissen.’ Een Zeus
Basileus is voor Klein-Azië geattesteerd,
dus dat geeft enige steun.

4. ‘Baubo’. Een heiligdom gelegen binnen
de muren, maar buiten de bebouwde kom,
tussen de noordrand van de stad en de
akropolis, kunnen we dankzij inscripties
(IPr 171-173,4de en 3de eeuw v.Chr.)
thuisbrengen als de plaats waar Demeter
en Korè vereerd werden. Behalve een be-
scheiden gebouw bevatte het terrein een
bothros en een kuil met meer dan tweehon-
derd terracotta’s: dansende meisjes, andere
vrouwenfiguren, varkentjes, duifjes en ze-
boe’s. Het meest opvallend zijn echter de
merkwaardig verkorte vrouwenfiguurtjes,
een hoofd op benen, die men Baubo ge-
doopt heeft, naar de figuur die een rol
speelt in het Eleusinische mythen-com-
plex. Een dergelijke naamgeving zal, zon-
der enige nadere indicatie, altijd hypothe-

tisch blijven. Vooralsnog lijken we hier
met een Prieense bijzonderheid van doen
te hebben: ook elders in Priene zijn verge-
lijkbare terracotta’s gevonden, maar buitel
Priene is het type vooralsnog onbekend.
Een Kleinaziatische afkomst is dus niet on-
waarschijnlijk. 

5. Poseidon Helikonios. De Poseidon met
deze naam is de god van het Panionion,
waarover later. We vinden hem dan ook in
verschillende Ionische steden. Op munten
van Priene vinden we de drietand en de
dolfijn, beide naar Poseidon verwijzend,
en ook inscripties maken melding van de
godheid (IPr 199-203). Anderzijds is de
Poseidon-cultus kennelijk zo nauw ver-
bonden met het Panionion, dat we in de
keizertijd, vanaf het moment dat de
Panionia elders gevierd gaan worden, niet
langer verwijzingen naar Poseidon in het
muntmateriaal van Priene aantreffen.

6. Dionysos Phle(i)os. Dionysos Phieos of
Phieios, geïnterpreteerd als god van de rij-
ke oogst, komt vrij veel voor. Hoewel hij
niet exclusief Kleinaziatisch lijkt, is het in-
scriptiemateriaal in kwestie daar duidelijk
geconcentreerd. In Priene komt de god-
heid meermalen voor (IPr 162B; 174 =
LSAM 37).

7. Egyptische goden. Ten tijde van de
Ptolemaeïsche overheersing, in de tweede
helft van de 3de eeuw, nadat Ptolemaeus
III Euergetes verscheidene steunpunten
aan de Kleinaziatische kust op de
Seleuciden had veroverd, werd de cultus
van Isis, Serapis, Anubis en Harpokrates in
Priene geïntroduceerd (IPr 193-5; in IPr
194 wordt ook nog Herakles Anikètos ge-
noemd: zowel de godheid als het epitheton
anikètos zijn typisch hellenistisch). Het lijkt
er op dat deze cultus in Priene een enigs-
zins marginaal karakter heeft gehad:
Egyptische goden komen niet voor op de
munten van de stad, en de inscripties en
de archeologische vondsten zijn gering in.
aantal. Eén van de inscripties is overigens
een zeer boeiende tekst (IPr 195; LSAM 36):
een lang, helaas nogal gemutileerd, regle-
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ment waarin de verplichtingen van de
priester worden opgesomd: een fakkelop-
tocht voor Isis, offers voor Apis en Isis, het
aanstellen van een Egyptenaar voor be-
paalde cultushandelingen. Dit laatste, hoe-
wel niet uniek, lijkt wederom te wijzen op
het feit dat de cultus van de Egyptische go-
den niet werkelijk in het religieus leven
van de polis geïntegreerd is.

8. Pantes theoi. Een basement uit de 2de
eeuw v.Chr. bevat een wijding aan ‘alle
goden’ (IPr 198), wat als redelijk typerend
voor de periode beschouwd mag worden,
zij het dat ook niet-hellenistische voorbeel-
den bestaan.

9. Heerserscultus. In Priene bestond een
cultus voor Alexander de Grote, want er
worden Alexandreia, Alexander-feesten,
genoemd: in IPr 108.75 is sprake van ver-
nieuwing van de Alexandreia in de 2de
helft van de 1ste eeuw v.Chr. Mogelijk was
de cultus voor Alexander gelocaliseerd in
het ‘Heilig huis’ (IPr 206: horos hierou), ge-
tooid met de volgende inscriptie (IPr 205 =
35):

1 Het priesterschap wordt vervuld
door Anaxidemos zoon van

Apollonios
Toegang tot het
heiligdom alleen indien rein in

5 witte kleren

Tussen de sculptuurtjes gevonden in dit
hieron bevond zich een Alexander-statuet-
te. Behalve aan Alexander werd in Priene
op verschillende momenten ook goddelij-
ke eer bewezen aan Lysimachus, met een
beeld, altaar, en processie (IPr 14-5); aan
Nikomedes II van Bithynië (IPr 55) en ver-
moedelijk aan Seleukos I en Antiochos I
(IPr 8.1-2).

Priene deelt dus duidelijk in de heersers-
cultus van de hellenistische periode.

Naast de negen boven afgezonderde items
treffen we in inscripties en op munten de
volgende godheden aan: de stadsgodin
Athena Polias, Zeus (Zeus Olympios, Zeus

Aithrios en Zeus Keraunios), Hera, Pan,
Hermes, Aphrodite, Asklepios, heroën van
de phylen (de verschillende ‘stammen’
waar de Prieense bevolking in was inge- -
deeld), allerhande naamloze heroën, de
heros Telon als eponyme heros van de
Teloneia (de akropolis van Priene), Hades,
Helios en Herakles. Archeologische vond-
sten voegen hier nog Artemis en velerlei
Dionysisch aan toe. Apollo lijkt geheel te ‘
ontbreken, tenzij de Apollo Prièleus, in een
wijding afkomstig van Samos (IPr 434), in-
derdaad als Apollo Prièneus gelezen moet
worden, zoals is gesuggereerd. Voorzover
ik zien kan, is hier echter niets bij waaraan
we op basis van de ons momenteel ten
dienste staande gegevens een specifiek
Ionisch, dan wel hellenistisch karakter
zouden kunnen toeschrijven. Wel zijn er
nog enige iconografische elementen die als
hellenistisch of Kleinaziatisch bestempeld 
zouden kunnen worden: met name een
terracotta van een Nikè gekleed in een Isis-
kleed, en enkele niet nader te determine-
ren terracotta’s van vrouwenfiguren die
als godinnen geduid zouden kunnen wor-
den en die Kleinaziatische parallellen heb-
ben. Mogelijk verwijzen ook bepaalde ar-
chitecturale bijzonderheden, zoals altaar-
vormen, naar Anatolische tradities.

Een poorthoedende heros, Kybele,
Basileus en koureten, Poseidon Helikonio&
en Dionysos Phieos, mogelijk ‘Baubo’: een
vrij magere oogst aan inheems Kleinazia-
tisch/Anatolisch erfgoed, waarbij dan ook
nog eens alleen Kybele een exclusief locale
achtergrond kan claimen. Dit totaalbeeld
vinden we bevestigd in de studie die A.
Laumonier gewijd heeft aan de inheemse
Karische culten en de sporen die deze heb-
ben nagelaten in Griekse poleis; volgens de
auteur zijn er in Priene, oorspronkelijk
Karisch gebied, geen inheemse Karische
elementen te vinden, tenzij geheel verhuld
achter een Griekse façade. Het spreekt
voor zich dat in zekere zin het hele religi-
euze leven van Priene als hellenistisch is te
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beschouwen, maar ook elementen die als
specifieke indicatoren van de hellenistische
tijd te duiden zijn, bleken dun gezaaid:
Egyptische goden en heerserscultus, en
een enkele wijding.

Het Panionion
Aan de noordzijde van het Mykale-geberg-
te (en dus door dat gebergte van Priene
gescheiden) lag in een smalle kuststrook
die tot het Prieense grondgebied behoorde,
maar waarover met name met Samos lang-
lopende conflicten bestonden, het
Panionion, ‘het heiligdom van alle Ioniërs’,
in de praktijk de religieuze en politieke
vergaderplaats van de leden van de
Ionische Bond, waar de Panionia voor de
Bondsgod Poseidon Helikonios werden
gevierd. Over de vroegste geschiedenis
van het Panionion is lang en veel gedebat-
teerd. Een oorsprong als sakrale bond, die
in aard en ledental een geleidelijke ontwik-
keling doormaakte, en die in tijden van cri-
sis ook politieke initiatieven ontwikkelde,
lijkt mij de meest aannemelijke achter-
grond. Wanneer de Bond gesticht is, is
vooralsnog niet precies te bestemmen:
vóór de 5de eeuw, maar over verdere pre-
cisering woedt al een eeuw een nogal
vruchteloos debat.

Volgens de gangbare opinie raakte de
Ionische Bond sinds de Ionische nederlaag
tegen de Perzen in de versukkeling, en
volgde eerst in de 4de eeuw een wederop-
richting. De bronnen zijn echter alles be-
halve eenduidig. M.i. is er in ieder geval
sprake van een opnieuw inrichten van de
cultus bij het Panionion, nadat dat vermoe-
delijk lange tijd verlaten was, maardaifeit
impliceert niet noodzakelijkerwijze een op-
nieuw inrichten van de Bond. Wat betreft
de terugkeer van de Bondsleden naar het
Panionion, lijkt het mij niet meer dan aan-
nemelijk een verband met de herstichting
of tot leven wekking van Priene aan te ne-
men.

Na de Tweede Wereldoorlog is het

Panionion definitief gelocaliseerd en gron-
dig bestudeerd. Het betreft de heuvel
thans bekend onder de naam
Otomatiktepe, eerder Ajios Ilias, 1 km van
het dorp Güzel-Çamli. De archeologische
resten ter plekke zijn karig: een altaarfun-
dament van 4.20 bij 17.80 meter op de top
van de heuvel, mogelijk te dateren in de
6de eeuw v.Chr. en genterpreteerd als het
altaar van Poseidon Helikonios, en resten
van een bouwwerk in de vorm van een
klein theater, op de zuid-west helling van
de heuvel, gedateerd in de 4de eeuw, en
genterpreteerd als het bouleuterion van de
Ionische Bond. Op enige afstand van de
heuvel staat een hellenistische vestingto-
ren met enige bijgebouwen, mogelijk 3de-
eeuws. Verder ligt er tussen het altaar en
het vermeende bouleuterion nog een klei-
ne grot, maar er zijn onvoldoende archeo-
logische aanwijzingen voor een gebruik,
bijvoorbeeld cultisch (waarbij we direct
aan de associatie van Poseidon met grotten
denken), van dit natuurlijke object.

Zo karig als de archeologische resten zipy
zo interessant zijn de twee inscripties die
in de nabijheid gevonden zijn, die beide
het Panionion noemen en zonder twijfel
van de Otomatiktepe versleept zijn. De
eerste hier te behandelen inscriptie is in
1957 aangetroffen als staldrempel in
Çamli. De helaas aan alle zijden beschadig-
de steen, eerder een bouwblok dan een ste-
le, bevat de volgende tekst (P.Hommel, in
Kleiner 1967):

1 ... heiligdom herstichten [...
... steles. De [...
... staters heffen [...
... en geen zaak [aanspannen ...

5 ... niet opbrengt [...
... de in gebreke blijvende stad [... het altaar
van het Pan]ionion (of: van Poseidon
Helikonios < Louis Robert), waarheen de

offerdieren [gevoerd...
... door wie] zich daartoe verplicht hebben.
Maar als [...
... bij de] volgende Panionia [...

10 ...] aan Zeus Boulaios [...
...] met dans. Offeren dient [...
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...] offeren de offerdieren van [...

...] de tong, de huid als aandeel van [...

... de] andere op dezelfde wijze. De [...
15 ...] of op hun eigen altaar [...

...] en geen ander feest vieren [...

...] scepterdragende koningen [...

...] in rechtszaken herauten [...

...] met brandende [...
20 ...] zich [...

...] basileus en prytaan [...

...] basileus van Ephesos [...

...] ? [...

...] als de basileus [...
25 ...] worden voorgesteld [...

Ondanks de zwaar gemutileerde toestand
is hier nog wel wat van te maken: de her-
stichting in regel 1 zal het Panionion be-
treffen, de rest van de tekst bevat dan na-
dere voorschriften waar de poleis die tot
herstichting overgaan zich in de toekomst
aan te houden hebben. In regel 1-2 ver-
moeden we de bepaling dat steles met de-
ze tekst bij alle bondgenoten opgesteld
dienen te worden. Vervolgens de financië-
le basis van het geheel: de poleis moeten of
éénmalig of jaarlijks een bepaald bedrag
opbrengen, en zich verplichten daar nief
op een of andere manier met juridische
kunstgrepen onderuit te zien te komen.
Tegen wanbetalers zullen bepaalde straf-
maatregelen genomen worden, mag men
aannemen. Dan, regel 6 en volgende, het
altaar in het Panionion: dat moet onder-
houden worden en daar moeten jaarlijks
offerdieren aangevoerd worden. Mocht
dat om de een of andere reden niet lukken,
dan wordt het offer verschoven naar het
volgende jaar, lijkt in regels 8-9 bepaald te
worden. Betrof het voorgaande het offer
op het hoofdaltaar, dat van Poseidon
Helikonios, in regels 10 en volgende wor-
den andere te brengen offers opgenoemd,
waarbij alleen de naam van Zeus Boulaios
bewaard is.

Ook wordt een dans of danskoor ge-
noemd (regel 11), mogelijk door de bond-
genoten te zenden, zoals ook op Delos de
praktijk was. Regels 12-13 bevatten de
gangbare bepaling dat de priester als zijn

aandeel in het offer de schenkelstukken,
tong en huid van de offerdieren zal ont-
vangen. Regel 14 en 15 bevatten onduide-
lijke verdere bepalingen inzake het offe-
ren: mogelijk betreft het de situatie die ont-
staat wanneer de Panionia niet doorgaan.
Dan wacht men dus tot het volgende jaar
(regels 8-9), maar brengt wel een offer in
de eigen stad (regel 15). Regel 16 zou een
verbod kunnen zijn aan de bondgenoten
om andere feesten tegelijk met de Panionia
te organiseren indien er in de eigen stad
geofferd moet worden, of in het algemeen.
In regels 17 en volgende gaat het om de
‘koningen’, de magistraten uit de steden.
Deze titel kennen we uit verscheidene an-
dere teksten. De koningen treden kennelijk
op als vertegenwoordigers van de bondge-
noten. De verdere bepalingen zijn ondui-
delijk: kennelijk is er één voorzitter, de ba-
sileus-prytaan: of dat altijd de basileus van
Ephesos is, weten we niet.

De tweede inscriptie werd al in de 17de
eeuw gevonden; deze nu verloren steen
(IPr 139) bevatte de volgende tekst:

1 Onder de prytaan Amyntor heeft
de raad van de Ioniërs besloten: dat op ver-
zoek van de Lebedeërs
een stèle wordt beschreven,
op hun eigen kosten, en

5 dat die wordt geplaatst in het Panionion   
vanwege
het oordeel uitgesproken over
het priesterschap van Zeus
Boulaios en van Hera. Het wordt in hun
voordeel besloten
juist zoals zij het verzocht hebben.

10 Onder de prytaan Chios 
voor de Lebedeërs...

Deze tekst, die geacht wordt in leeftijd niet
veel te verschillen van de voorgaande,
vormt daar een aanvulling op: waar het
priesterschap van Poseidon Helikonios
vervuld wordt door een Prieense kandi-
daat, is het priesterschap van Zeus
Boulaios en Hera Boulaia kennelijk een
functie die volgens een verdeelsleutel
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en/of rouleringsschema aan de andere
bondgenoten toekomt. In geval van twist,
zoals hier, treden de basileis van de Bond
op als scheidsrechters.

De hier geciteerde teksten zijn zeker niet
de enige teksten waarin het Panionion ge-
noemd wordt, maar wel de enige teksten
afkomstig van het Panionion zelf, en de
enige teksten die mogelijk gedateerd kun-
nen worden in de periode van de herstich-
ting van het Panionion. Beide teksten ver-
strekken ons tenminste enige informatie
over de gang van zaken bij het Panionion.
Andere teksten voegen daar nog wel wat
aan toe: een brief van Antigonos
Monophtalmos (IPr 490) noemt het skènoun
kai panègyridzein, ‘het kamperen en vieren’
bij de Panionia. Blijkens verschillende tek-
sten werd het priesterschap van het
Panionion bemand door Priene (IPr 201-3;
LSAM 38): deze inscripties handelen over
de verkoop van het priesterschap.
Interessant is dat de priester zijn religieuze
taken dient te vervullen kata tous nomous
tous Ionôn, ‘volgens de richtlijnen van de
Ionische Bond’. Voor Poseidon Helikonios
werden op verschillende plaatsen stier-
offers gebracht; we mogen aannemen dat
dit in het Panionion niet anders was: zo
werd ook de Ilias-passage 20.403 al sinds
de oudheid geacht betrekking te hebben
op het stierenoffer bij het Panionion of in
Milete. Zoals we gezien hebben, spelen
ook Zeus Boulaios en Hera Boulaia een rol,
waarschijnlijk met een altaar in het bouleu-
terion; Apollo Panionios of Artemis
Panionios, die we wel kennen uit Ephesos,
Klaros, Milete en Delos, ontbreken echter.

Conclusie
Priene heeft in religionibus een eigen ge-
zicht, net als de andere Ionische steden. Er
zijn enkele Kleinaziatische invloeden aan
te wijzen, specifiek voor Priene of met pa-
rallellen in de andere Griekse steden in
Klein-Azië, maar deze zijn toch wel opval-
lend gering in aantal; panhelleense ele-
menten, althans wat op het oog panhel-

leense elementen lijken te zijn, overheer-
sen, terwijl in het geval van Priene ook nog
sprake is van een sterke Atheense invloed.
De resulterende mengeling is in een be-
paald perspectief Ionisch te noemen, in de
zin dat het soort mengeling wel typisch
voor de regio mag heten, maar niet in de
zin dat Priene in deze model zou kunnen
staan voor ‘de’ Ionische polis.

Priene is een hellenistische polis, ook op
het religieuze vlak. Dit blijkt een zeer ster- 
ke continuïteit niet uit te sluiten. We zien
in deze kleine polis, in haar kleinheid veel
eerder typisch dan de grotere gemeen-
schappen waar we ons meestal op concen-
treren (of waar het bronnenmateriaal ons
dwingt ons op te concentreren), een per-
fecte illustratie van het feit dat het polis-le-
ven natuurlijk veranderingen ondergaat,
maar op hetzelfde moment zeer sterk wor-
telt in en teruggrijpt op het verleden, zoals
ook de grootste kenner van de hellenisti-
sche poleis, Louis Robert, niet moe werd te
benadrukken. Het is continuïteit en dis-
continuïteit in één, zoals zo mooi gezegd
door C. Schneider in zijn Kulturgeschichte
des Hellenismus: ‘Nicht nur die
Ueberwindung der Polis, sondern ebenso die
unveränderte Erhaltung der Polis ist eine der
Grundlagen hellenistischer Kultur.’ Zo helpt
Priene ons verder door ons op veel punten
niet verder te helpen.
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Inleiding
Het archeologisch en bouwhistorisch on-
derzoek van de Ionische steden heeft zich
voornamelijk bezig gehouden met de be-
studering van de afzonderlijke monumen-
ten en niet zozeer met de ontwikkeling
van de stad als geheel. Onze kennis met
betrekking tot de stedebouwkundige ge-
schiedenis van Ionië is dan ook gering.

Hieronder volgt een beknopte stede-
bouwkundige geschiedenis van Ionië voor
zover de gegevens het toelaten daar iets
over te zeggen. Aan de hand van de stad
Priene zal een speciaal fenomeen, de or-
thogonale stadsplanning, nader toegelicht
worden.

Stedebouwkundige geschiedenis van
Ionië
Rondom 1150 v.Chr. maakte de Dorische
volksverhuizing een einde aan de
Myceense beschaving en veroorzaakte een
aantal migraties van het vasteland van
Griekenland naar de Egeïsche eilanden en
de westkust van Klein-Azië, alwaar
Griekse koIoniën gesticht werden.
Allereerst vluchtten de Aeoliërs van Thes-
salië en Boeotië naar het eiland Lesbos en
het noordelijke gebied van Klein-Azië wat
later de Aeolis zou gaan heten. Hierna
volgden de Ioniërs, die neerstreken in het
gebied ten zuiden van de Aeolis tot en met
de rivier de Meander en op de eilanden
Chios en Samos. Dit gebied werd later be-
kend als Ionië.

Over de eerste Griekse koIoniën in de
Aeolis en Ionië is nauwelijks iets bekend.
Gezien het feit dat rond 1200 v.Chr. de

Hettitische macht in Klein-Azië verdwe-
nen is en niet plaats heeft gemaakt voor
een andere georganiseerde macht hebben
deze koIoniën vermoedelijk weinig tegen-
stand ondervonden van de locale, inheem-
se bevolking. Opgravingen te Smyrna en
Milete hebben aangetoond dat de Aeoli-
sche en Ionische koIoniën in Klein-Azië
waarschijnlijk aan het einde van de llde
eeuw v.Chr. gesticht zijn. Gedeeltelijk wer-
den zij gesticht op plaatsen met een al veel
oudere bewoningsgeschiedenis, zoals
Milete, Erythrai, Ephese en Smyrna.

Deze steden werden uit veiligheidsover-
wegingen op moeilijk toegankelijke plaat-
sen aan of dichtbij de kust gesticht en wa-
ren klein, primitief en agrarisch van karak-
ter. Zij bestonden vermoedelijk uit een
burcht met een lager gelegen woonstad
van onregelmatige groei; hun organisatie
was aristocratisch. De huizen werden ge-
bouwd met in de zon gedroogde kleiste-
nen, waren rechthoekig of ovaal van vorm
en bestonden uit één kamer.

De steeds sterker wordende vijandige
dreiging van de kant van de Lydische ko-
ningen leidde al vóór ca. 800 v.Chr.1 tot het
ommuren van de Griekse steden. Het ver-
loop van deze ommuring werd door de
natuurlijke gesteldheid van het terrein be-
paald en wijkt daarmee af van de gebrui-
kelijke fortificatievormen in Assyrisch
Mesopotamië (rechthoekig), Syrië (cirkel-
achtig), het Hettitische Rijk (cirkelachtig óf
flexibel en onafhankelijk van het terrein)
en Phrygië (flexibel en onafhankelijk van
het terrein).

De Ionische stedebouw tot aan de
stichting van Priene
ca. 1000 v.Chr. - 353/52 v.Chr.

I.K.J. de Bruin
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Vanuit Ionië en dan met name vanuit
Milete werden tussen de 8ste en de 6de
eeuw v.Chr. onder invloed van zeer ver-
schillende en complexe motieven vele ko-
Ioniën gesticht in het oostelijke en westelij-
ke Middellandse Zee-gebied. Problemen
als overbevolking, natuurrampen en verar-
ming lagen hieraan ten grondslag.

Deze Griekse koloniestichtingen, die over
het algemeen nog een onregelmatige groei
vertoonden, hebben een belangrijke bijdra-
ge geleverd tot de verdere ontwikkeling
van regels met betrekking tot de stadsaan-
leg en de verspreiding ervan. Tweehonderd
jaar ervaring in het stichten van nieuwe,
voornamelijk agrarische koIoniën leidde
tot de praktische overtuiging dat het nood-
zakelijk was om eerst de grond af te steken
en de straten aan te leggen. Daarbij werd
het stadsgebied net als het agrarische land
op gelijke wijze verdeeld.

Een vroeg voorbeeld van een regelmatige,
orthogonale (rechthoekige) stadsaanleg in 
Ionië zelf vindt men in Smyrna, waar al
begin 7de eeuw een regelmatige stadsaan-
leg werd toegepast tijdens de herbouw van
de stad. Er werd een eenvoudig orthogo-
naal systeem van parallelle straten aange- 
legd waartussen ruimte voor agora en
tempel gereserveerd werd. De bijna ronde
fortificatie vertoont waarschijnlijk een oos-
terse invloed2 en is mogelijkerwijs van
voor-Griekse oorsprong.

Een toenemend (handels)contact met het
Oosten, met name met Cyprus, Egypte en
de Levant resulteerde onder andere in het
bouwen in steen naast het gebruik van in
de zon gedroogde kletstenen. Uit de op-
gravingsgegevens van Smyrna blijkt dat in
de 7de eeuw grotere stenen huizen van het
megaron-type ontstonden3.

De ontwikkelingen in de 6de eeuw in

Priene. Reconstructie stadsaanleg 353/352 v.Chr. (Hoepfner & Schwandner/ Abb. 140)
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Ionië in de mathematica, de filosofie en de
politiek (opkomst van de democratie)
schiepen een klimaat voor regelmatigheid,
gelijkmatigheid en gelijkheid. Dit leidde
tevens tot het opstellen van vaste regels,
tot aandacht voor het theoretisch denken
en tot een grotere belangstelling voor het
privé-leven en daarmee het woonhuis.

Alle opgedane koloniale stedebouwkun-
dige ervaring culmineerde tenslotte in de
ontwikkeling van een orthogonaal stede-
bouwkundig plan, waarbij de stad functio-
neel in openbaar, sacraal en privaat stads-
gebied ingedeeld werd. Hierbij werden de
openbare en sacrale stadsgebieden vooral
in het centrum geconcentreerd. Dit nieuwe
functionele aspect vond haar eerste neer-
slag in de stadsaanleg van Milete en wordt
toegeschreven aan de stedebouwer
Hippodamos van Milete4. Het systeem ver-
eiste voor de aanleg een onbebouwd op-
pervlak en omdat Milete in 494 v.Chr.
door de Perzen volledig met de grond ge-
lijk gemaakt was, kon de stad hier kort na
479 v.Chr. op open terrein herbouwd wor-
den.

Vanaf dit moment worden de stadsstich-
tingen in de gehele Griekse wereld van de
5de en de 4de eeuw v.Chr. gekenmerkt
door een orthogonale stadsplanning die
door Aristoteles volgens de ‘neoïeros tropos’
(de moderne manier)5, die door
Hippodamos werd geïntroduceerd, werd
aangelegd. Het ontwerpsysteem was geba-
seerd op een orthogonaal aangelegd raster
van straten, die naar gelang hun belang
binnen het systeem van breedte verschil-
den. De basis van het ontwerp werd ge-
vormd door een op de Pythagoreïsche ge-
tallenleer gebaseerde proportionele land-
verdeling, waardoor uniforme perceeleen-
heden ontstonden. Optimale benutting
van het oppervlak van deze uniforme per-
celen leidde tot de ontwikkeling van een
uniform rijtjeshuis. Tevens heeft zij geleid
tot een zekere standaardisatie en typevor-
ming van de openbare gebouwen. Steden
die volgens deze nieuwe stijl zijn aange-

legd, zijn onder andere Piraeus, Rhodos,
Olynthos en het Ionische Priene; van deze
steden is Priene het best bewaarde voor-
beeld.

Priene
Volgens Pausanias6 was Priene een oor-
spronkelijk Karische stad waar Ionische en
Thebaanse kolonisten zijn neergestreken.
Waar dit eerste Priene, dat vanaf de ar-
chaïsche tijd in literaire bronnen genoemd
wordt, gelegen heeft is niet bekend. Ver-
moedelijk heeft de oorspronkelijke haven-
stad aan de rand van de Meander-vlakte
gelegen. De stad is waarschijnlijk ten prooi
gevallen aan de slibafzetting door en de
veranderende loop van de rivier de
Meander.

De nieuwe laat-klassieke Ionische stad
Priene7 werd in 353/52 v.Chr. meer landin-
waarts, niet ver van haar havenstad
Naulochos, gesticht op de zuidhelling van
het Mykale-gebergte aan de voet van een
371 m hoge akropolis, de Teloneia.

De stad werd ondanks de moeilijke geo-
grafische gesteldheid van het terrein door
de Karische architect Pytheos8 volgens het
Hippodamische systeem (Fig.1) aangelegd.
In Priene heeft het heel wat zware arbeid
gekost om het terrein ten behoeve van dit
Hippodamische systeem terrasgewijs te
egaliseren. Een bijkomend voordeel was
echter dat het weggehakte materiaal me-
teen in de bouw gebruikt kon worden. In
Priene is optimaal gebruik gemaakt van de
visuele mogelijkheden die de ligging tegen
de helling van het Mykale-gebergte (Fig.2)
bood.

Het stadsgebied werd door middel van
elkaar orthogonaal kruisende straten in
percelen van gelijke grootte, insuiae, ver-
deeld. De oriëntering van het stratensys-
teem volgt bijna exact de hoofd-windrich-
tingen. De oost-west lopende longitudina-
le straten (straten in de lengterichting) lo-
pen horizontaal langs de helling van de
berg en de noord-zuid lopende transversa-
le straten (dwarsstraten) zijn verticaal te- 
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gen de helling aangelegd. Deze transversa-
le straten zijn wegens de steilheid van de
berghelling voorzien van trappen. Ont-
sluiting van de woonwijken voor wagen-
verkeer was hierdoor onmogelijk.

Het stratensysteem is hiërarchisch in de
richting van het centrum opgebouwd: de
straten die door het centrum lopen zijn
breder dan de straten aan de rand van de
stad. Het hoofdstratensysteem bestaat uit
één oost-west lopende plateia (hoofdstraat)
van 24 voet breed en drie noord-zuid lo-
pende plateiai van 20 voet breed. Deze
oost-west lopende hoofdstraat vervulde
naast de functie van hoofdverkeersader de
functie van winkelstraat. De overige
woonstraten zijn 16 of 12 voet breed, waar-
bij de straten met een breedte van 12 voet
het verst van het centrum liggen.

De basiseenheid van het stadsplan was
de insula en daarmee dus ook het huisper-
ceel. De insula bestond uit twee rijen van
vier uniforme, op het zuiden georiënteerde
huizen. Deze oriëntatie zorgde ervoor dat
de laagstaande winterzon diep in het huis
kon doordringen. De woon- en werkver-
trekken lagen respectievelijk ten noorden
en ten zuiden van een hof. De woonver-
trekken werden betreden via een hal

(prostas). Afhankelijk van de plaats binnen
de insula kon de indeling van het huis in
verband met de toegang vanaf de straat
nog verschillen.

Totaal is het stadsareaal bebouwd ge-
weest met ca. 500 huizen. Dit betekent dat,
als men uitgaat van een gemiddeld huis-
houden van tien personen, de stad onge-
veer 5000 inwoners gehad moet hebben.
Een inwonertal dat kenmerkend is voor
een doorsnee klassieke stad.

De agora, het economische en politieke
centrum van de Griekse polis, lag centraal
in de stad met haar lange zijde aan de lon-
gitudinale hoofdstraat. Binnen het stads-
patroon nam zij twee insuiae in beslag.

Ten westen van en grenzend aan de ago-
ra lag een kleine vis- en vleesmarkt ter
grootte van een halve insula. Het tegen-
overliggende grondstuk noordelijk van de
hoofdstraat heeft naar alle waarschijnlijk-
heid ook tot deze markt behoord.

Voor de openbare en sacrale gebouwen
werden vooral in het centrum van de stad
één of meer insuiae gereserveerd. De
oriëntatie van deze gebouwen wijkt niet af
van de oriëntatie van het orthogonale
stadsplan. Dit geldt zelfs voor het aan de
rand van de stad gelegen theater, dat voor

Priene. Model van het centrum (hellenistisch). Schede, Abb. 12: model H. Schleif)
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haar aanleg afhankelijk was van de na-
tuurlijke helling van het terrein.

Openbare gebouwen die deel uitmaakten
van de 4de-eeuwse stadsplanning waren
het prytaneion (administratief ambtsge-
bouw), het bonleuterion (raadshuis), het
theater en het centraal gelegen gymnasion
(sport- en cultureel centrum)9. Hoewel de
gevonden resten van deze openbare bouw-
werken voornamelijk uit de 2de eeuw
v.Chr. stammen en daarmee hellenistisch
zijn, mag men aannemen dat deze gebou-
wen oudere (houten?) voorgangers gehad
hebben.

De sacrale gebouwen in Priene kunnen in
twee categorieën worden ondergebracht,
namelijk die van door de staat financieel
ondersteunde en niet-ondersteunde gods-
diensten. Tot de eerste categorie behoren
drie heiligdommen, respectievelijk gewijd
aan Athena, Zeus Olympios én Demeter en
Kore (Persephone). Uit onderzoek van de
ontwerpen van de Athena-tempel, het
hoofdheiligdom van Priene, en de Zeus-
tempel is gebleken dat zij beide door de ar-
chitect Pytheos ontworpen zijn en van het
begin af deel uitmaakten van het stads-
plan10. Het heiligdom van Demeter en Kore
ligt in tegenstelling tot de voorgaande hei-
ligdommen even ten noorden van de
woonbebouwing. Het stamt eveneens uit
de stichtingsperiode van de stad11.

Tot de tweede categorie behoren twee
heiligdommetjes, één aan de stadsrand bij
de West-poort gewijd aan de door de ar-
men vereerde moedergodin Kybele en één
halverwege de trap naar de akropolis. Het
grondstuk waarop het heiligdommetje van
Kybele gebouwd is, is onregelmatig van
vorm en is daarom nooit voor de bouw
van een woonhuis geschikt geweest.
Waarschijnlijk werden zulke restruimtes in
de planning van een stad meegenomen en
voor heiligdommetjes bestemd.

Om de stad en de akropolis lag een ca.
6 m hoge en 2 m dikke stadsmuur met een
zaagtandachtig verloop en vooruitsprin-
gende losse torens. De akropolis zelf was

naar de stad toe niet van vestingwerken
voorzien, omdat een burcht binnen de
vrije stad niet strookte met de democrati-
sche polisgedachte. De goed bewaard ge-
bleven laat-klassieke ommuring12 lag ruim
om de stad, volgde de best verdedigbare
route en maakte zo optimaal mogelijk ge-
bruik van het natuurlijke verloop van het
terrein.

Drie poorten gaven toegang tot de stad,
één in het westen (West-poort) en twee in
het oosten (Oost-poort en Bron-poort).
Deze stadspoorten correspondeerden met
uitzondering van de Oost-poort wel met
straten maar niet met de hoofdverkeers-
assen zoals bij de Romeinen gebruikelijk
was. Kenmerkend is bovendien dat de drie
poorten niet loodrecht op de as van de
straat liggen, omdat zij evenals de stads-
muur met het oog op de verdediging van
het terrein werden aangelegd.

De stad werd waarschijnlijk van het be-
gin af van drinkwater voorzien via een
aquaduct dat water over een afstand van 2
km van bronnen in het Mykale-gebergte
naar de stad transporteerde. Het water
werd opgevangen in waterreservoirs in het
noordoostelijke deel van het stadsgebied
en van daar met aardewerkpijpen over de
stad gedistribueerd naar de verschillende
fonteinen13.

Het oorspronkelijke 4de-eeuwse stadsont-
werp onderging in de hellenistische perio-
de door nieuwbouw, verbouwingen en
uitbreidingen enige veranderingen, maar
bleef herkenbaar. Hierna is het stadsplan
nauwelijks meer veranderd. In de laat-
Romeinse tijd verloor Priene zijn beteke-
nis. Oorzaak hiervan was onder andere het
terugtrekken van de zee door de slibafzet-
ting van de rivier de Meander. Alleen in
de Byzantijnse periode heeft Priene als bis-
schopszetel nog een zekere opleving ge-
kend, maar het einde van het Byzantijnse
rijk betekende ook het definitieve einde
van Priene.
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NOTEN
1. Volgens H.-P. Drögemüller (in: Gymnasium 77,
1970, p. 492) onderging het Griekse vasteland deze
stadsmuurontwikkeling later dan Klein-Azië en wel
pas vanaf ca. 800 v.Chr.
2. Zie bijvoorbeeld het artikel geschreven door C.A.
Bumey & G.R.J. Lawson (in: Anatolian Studies, Vol.X,
1960, p. 177-196): De door hen behandelde Urartische
plaatsen tonen allemaal een soortgelijke fortificatie.
3. Roebuck, p. 41; Akurgal, p. 119. Megaron: een
smal, rechthoekig en vrijstaand huis bestaande uit
een voorportaal en een vertrek met in het midden een
haard.
4. De meest uitgebreide en hoogstwaarschijnlijk ook
de betrouwbaarste bron van informatie over de
staatstheoriën van Hippodamos van Milete is
Aristoteles (Pol.II,5,1267b - 1268a; Pol.VII,10,1330b).
Hiernaast vindt men summiere (indirecte) verwijzin-
gen naar Hippodamos’ leven en werk bij verschillen-
de voornamelijk Attische schrijvers en bij de
Lexicografen Photius, Hesvchius en Harpokratius
(voor literatuurverwijzingen zie M. Erdmann,
Philologus 42, 1884).
5. Aristoteles: Pol.VII,10,1330b 24-26. Aristoteles zet

de aanleg van de stad uit vroegere tijd tegenover de
stadsaanleg volgens de moderne, Hippodamische
manier. De oude steden waren historisch gegroeid en
daarmee onregelmatig van vorm. De nieuwe steden,
volgens de Hippodamische manier, werden daarente-
gen gepland en waren orthogonaal (rechthoekig) van
vorm.
6. Pausanias: VII,2,10.
7. Gelegen binnen de grenzen van het huidige
Güllübahce, 15 km ten zuidwesten van Söke.
8. Hoepfner & Schwandner, p. 153 en p. 254-56: Uit
analyse van het stadsplan en de architectuur blijkt
dat Pytheos de stad als ‘Gesamtkunstwerk’ heeft ont-
worpen.
9. Volgens Hoepfner & Schwandner (p. 156) moet het
stadion van begin af tot het stadsplan gehoord heb-
ben omdat een vrijwel vlakke strook grond aanwezig
was. Schede (p. 87) neemt echter aan dat het stadion,
omdat het zich niet naar het orthogonale systeem
voegt en de gevonden resten 2de-eeuws zijn, niet tot
de oorspronkelijke stadsplanning gehoord heeft. Het
laatste standpunt wordt hier gehanteerd.
10. Hoewel de Zeus-tempel vroeg-hellenistisch van
bouw is, is het ontwerp ouder. Voor gegevens om-
trent het onderzoek zie Hoepfner & Schwandner (p.
158-167).
11. De oudste inscriptie van Priene in de muur van de
Bron-poort van ca. 350 v.Chr. heeft namelijk betrek-
king op deze cultus (Schede, p. 17/21 en 90: inscriptie
van Philios uit Salamis). Bovendien verschijnt op de
vroegste munten van Priene de korenaar, het em-
bleem van de vruchtbaarheids- en aardgodinnen
Demeter en Kore.
12. De inscriptie van Philios op de muur van de Bron-
poort wordt midden 4de eeuw v.Chr. gedateerd
(voor Schede zie noot 11). De stadsmuur en de poor-
ten moeten dus vlak na de stichting van de stad zijn
gebouwd.
13. Hoepfner & Schwandner, p. 157: Waarschijnlijk
heeft op elke zuidwest-hoek van een insula een fon-
tein gestaan.
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Anders dan de meeste andere Ionische ste-
den (uitgezonderd Smyrna), beleefde
Ephese zijn grootste bloeiperiode niet in
de archaïsche of klassieke periode, maar
tijdens het Principaat. In die periode was
Ephese niet alleen de voornaamste van de
Ionische steden, maar ook de belangrijkste
en grootste stad van de provincie Asia, de
rijkste provincie van het Romeinse rijk. In
deze provincie van (volgens diverse bron-
nen) 500 steden, waarin Nysa en Magnesia
aan de Meander zich erop beroemden res-
pectievelijk de zesde en zevende in rang
geweest te zijn,2 was Ephese ‘de eerste en
grootste metropolis’. Weliswaar claimden
de andere grote steden van de provincie
(zoals Smyrna en Pergamon) vergelijkbare
titels, maar de vooraanstaande positie van
Ephese, de provinciehoofdstad, werd door
de Romeinen officieel erkend. Zo waren de
gouverneurs van Asia verplicht Ephese als
eerste haven in de provincie aan te doen,
een eerbetoon dat trots op enkele stads-
munten werd vermeld.

Zoals reeds in de titulatuur van de stad
wordt aangeduid, was Ephese niet alleen
de meest aanzienlijke maar ook in bevol-
kingsomvang de grootste. Terwijl Strabo –
in directe samenhang met de commerciële
prominentie van Ephese als ‘het grootste
emporion (handelscentrum) in Asia’ – op-
merkte dat de stad in zijn tijd met de dag
groter werd, beargumenteerde de wonder-
doener Apollonius van Tyana zijn hulp
aan Ephese tijdens een pestepidemie onder
meer met de woorden dat de stad ‘groter
was geworden dan alle andere steden in
Ionië en Lydië’. Het is vanzelfsprekend

moeilijk vast te stellen hoe groot Ephese in
deze periode exact was, maar waarschijn-
lijk bereikte de stad op zijn hoogtepunt (in
het midden van de 2de eeuw n.Chr.) een -
bevolkingsomvang van tegen de honderd-
duizend, terwijl op het territorium van de
stad misschien nog eenzelfde aantal leefde.
Hoewel voor zowel vroegere als latere pe-
rioden bij gebrek aan bronnen alle schat-
tingen beter achterwege kunnen blijven,
was de bevolking sinds het begin van de
Romeinse tijd misschien met ca. een derde
gestegen.

Achteraf valt de groei van Ephese (zowel
in omvang als in aanzien) eenvoudig te
verklaren, maar lange tijd zag het er naar
uit dat Ephese in Ionië en Klein-Azië een
rol van ondergeschikt belang zou vervul-
len. Het enige waarmee Ephese zich reeds
in een vroeg stadium van zijn geschiedenis
in gunstige zin onderscheidde, was de
aanwezigheid van de grote tempel van
Artemis Ephesia, het Artemisium.
Ofschoon ook andere Ionische steden be-
schikten over een prominent heiligdom
(met name de tempel van Apollo in
Didyma bij Milete), was het Artemisium
toch immer ‘de eerste en de grootste’. Om
deze reden en omdat het Artemisium ge-
durende de gehele geschiedenis van de
stad (tot de triomf van het Christendom)
de groei van Ephese bevorderde, zal in de-
ze bijdrage dit heiligdom centraal staan.
Anders dan in de meeste verhandelingen
over het Artemisium zal hier niet in de
eerste plaats de cultus als uitgangspunt
worden gekozen, maar de relatie tussen
het Artemisium en de stad.

Ephese en het Artemisium1

Herman Roozenbeek
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De geschiedenis van Ephese in vogel-
vlucht
De geschiedenis van Ephese – als die van
veel andere Ionische steden – begint voor
ons in een mythisch waas, dat nauwelijks
door archeologisch of historisch onderzoek
kan worden opgehelderd. Bij diverse an-
tieke auteurs (onder andere bij Strabo en in
Athenaeus’ Deipnosophistae) zijn – onder-
ling vaak tegenstrijdige – fragmenten over-
geleverd van de legenden die betrekking
hebben op de vroegste geschiedenis van
de stad. Deze legenden zijn echter vaak
niet meer dan falsificaties uit later tijd (een
goed voorbeeld van ‘invention of tradi-
tion’), hoewel sommige ervan teruggaan
op een historische kern. We mogen aanne-
men dat Ephese is gesticht door Griekse
kolonisten, die in de tijd van de Ionische
migratie aan het begin van de ‘Dark Age’
uitwaaierden over het Aegeïsche gebied.
De details van deze legenden, die de
Attische koningszoon And roe lus aanwij-
zen als de stichter van de stad (volgens één
bron in het jaar 1045 v.Chr.), zijn vanzelf-
sprekend niet te verifiëren, maar maakten
in de Romeinse tijd deel uit van wat één
onderzoeker de Ephesische ‘civic identity’
heeft genoemd. Zo werd Androclus in die
periode door de Ephesische paraphylakes
(de ‘politie’) in het bijzonder vereerd.

Hoewel volgens de legenden een orakel
de kolonisten van Androclus de weg wees,
bleek de locatie van Ephese in vele opzich-
ten een gelukkige en verstandige keus.
Ephese werd gesticht in een goed verde-
digbaar heuvel- en berglandschap bij de
monding van de rivier de Caystrus (nu de
Küçük Menderes). Het dal van de
Caystrus, de kleinste van de rivieren die
de Griekse steden aan de westkust van
Turkije toegang verleenden tot het binnen-
land, was zeer vruchtbaar en maakte zo de
groei van Ephese tot één der grootste an-
tieke steden mogelijk. Tevens had de stad
zeer goede verbindingen met de andere ri-
vierdalen (die van de Meander en de
Hermus), waardoor Ephese op den duur

transport en handel in de regio kon gaan
domineren. Daar zag het in de eerste eeu-
wen na de stichting van de stad echter nog
niet naar uit.

Androclus’ stad kwam niet in een va-
cuüm terecht. In het mondingsgebied van
de Caystrus lag in die tijd al een heiligdom
van de grote Kleinaziatische moedergodin
met een meer dan lokale betekenis.
Intensieve opgravingen hebben aange-
toond dat de verering van de godin op de-
ze plaats tot in de periode voorafgaand
aan de Ionische migratie teruggaat. Deze
tempel werd in verscheidene lokale tradi-
ties verbonden met de mythische
Amazonen en Ephese (evenals Smyrna)
zou dan ook zijn naam aan een Amazone
hebben ontleend. Aanvankelijk bestond er
vermoedelijk slechts weinig contact tussen
de kleine Griekse nederzettingen aan de
kust en het heiligdom, maar in deze perio-
de moet de kiem zijn gelegd voor de latere
vervlechting van belangen. Aan deze eer-
ste fase van de Ephesische geschiedenis
kwam een einde, toen de Lydische koning
Croesus Ephese onder zijn bestuur bracht
en de Griekse bevolking dwong de goed
verdedigbare posities op de heuvels en
berghellingen aan zee te verlaten en zich te
vestigen rond de inheemse tempel.
Langzamerhand ontstond hier vanuit de
versmelting van Griekse en inheemse tra-
dities de kenmerkende cultus van Artemis
Ephesia. Vanaf deze tijd wordt ook archeo-
logisch de Griekse invloed in wat we nu
wel het Artemisium mogen noemen dui-
delijk merkbaar. De onder meer met finan-
ciële hulp van Croesus gebouwde tempel
was de grootste in de Griekse wereld.

In de grote bloeitijd van Ionië, de 6de
eeuw, nam Ephese een ambivalente positie
in. Enerzijds kon Ephese, als de stad van
het Artemisium en met bijvoorbeeld een
natuurfilosoof als Heraclitus, afkomstig uit
het koningsgeslacht van Androclus, een
prominente plaats onder de Ionische ste-
den voor zich opeisen, maar in vele andere
opzichten stond de stad enigszins aan de



133

zijlijn. Ephese was niet betrokken in de
Ionische opstand tegen Perzië, terwijl ook
in de Grieks-Perzische en Atheens-
Spartaanse conflicten van de 5de eeuw
Ephese geen rol van betekenis speelde.

De ware bloeitijd van Ephese begon pas
in de Hellenistische tijd. Volgens de latere
overlevering werd Alexander de Grote ge-
boren in de nacht dat het Artemisium af-
brandde (356 v.Chr.) door toedoen van ene
Herostratus, die op deze manier hoopte
zijn naam te vereeuwigen. Nadat
Alexander de Ionische steden had bevrijd
van het Perzische juk, wilde hij de her-
bouw van de Ephesische tempel op nog
weer grotere schaal financieren, maar de
Ephesiërs wisten te voorkomen dat de ko-
ning zijn naam op het bouwwerk zou aan-
brengen met het argument dat het voor
een god ongepast was geschenken te wij-
den aan een andere godheid.

De strategische ligging van Ephese (in de
eerste plaats de combinatie van goede ver-
bindingen over land en over zee) maakte
de stad tot een begeerd bezit voor de dia-
dochen-vorsten, die om Alexanders erfenis
streden. Van cruciaal belang voor het ver-
der lot van de stad was de beslissing van
één van hen, Lysimachus, Ephese tot zijn
hoofdstad te maken. Daarbij behoorde ook
het verplaatsen van de stad, die door het
verzanden van de oude haven steeds ver-
der van zee was komen te liggen. Na de
dood van Lysimachus kwam Ephese af-
wisselend onder Ptolemaeïsch en
Pergameens bestuur en keerde de betrek-
kelijke anonimiteit die Ephese ook in de
klassieke tijd had gekenmerkt terug. Deze
politieke rust bracht overigens – nu
Ephese weer beschikte over een gunstige
haven – economische welvaart. In deze tijd
slaagde Ephese er ook in het grootste deel
van het achterland (de vallei van de
Caystrus en ook bijvoorbeeld de korte tijd
zelfstandige polis Phygela, het huidige toe-
ristencentrum Kusadasi) aan zich te onder-
werpen. Dit achterland was uitzonderlijk
vruchtbaar en leverde het voedsel om de

langzamerhand tot metropool uitgroeien-
de stad te voeden.

Misschien het beste bewijs voor de groei-
ende welvaart tijdens de Hellenistische pe-
riode is de voorkeur van de nieuwe
Romeinse machthebbers voor Ephese bo-
ven bijvoorbeeld Pergamon, Smyrna en
Milete. Waarschijnlijk vanaf de stichting
van de provincia Asia en in ieder geval van-
af de tijd van Cicero was Ephese de hoofd-
stad van de provincie; daarnaast fungeer-
de de stad ook als centrum van de socie-
tates publicanorum (Romeinse belasting-
pachters), die vooral in de 1ste eeuw
v.Chr. zo’n belangrijke rol in Asia speel-
den. De leidende positie van Ephese in de
provincie was op alle fronten merkbaar.
Zo was Ephese waarschijnlijk de zetel van
de overkoepelende organisatie van
Romeinse en Italische handelaren in Asia
(de conventus civium Romanorum qui in Asia
negotiantur), terwijl het asiel-recht van het
Artemisium als model ging dienen voor
andere tempels. In zijn hulpverleningspro-
gramma voor Asia besteedde Augustus
-na afloop van de jarenlange burgeroorlo-
gen - veel aandacht aan Ephese, waar hij
onder meer twee aquaducten (de aqua Iulia
en de aqua Troessitica) liet bouwen.
Augustus bracht waarschijnlijk ook ingrij-
pende veranderingen aan in de structuur

De Arkadiane, de brede boulevard van de haven naar
het theater, die zijn definitieve vorm kreeg in de 4de
eeuw n.Chr.. Aan het eind van de straat het
Hellenistisch-Romeinse theater, dat met een capaci-
teit van ca. 25.000 één der grootste theaters van het
Romeinse Rijk was.
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van het Artemisium, dat onder directe
controle van de stad werd gebracht.

In de 1ste en met name de 2de eeuw
n.Chr. beleefde Ephese zijn grootste bloei.
Veel van de indrukwekkende monumen-
ten in de stad werden in deze tijd ge-
bouwd of, zoals het theater en het stadion,
ingrijpend verbouwd en verfraaid. Als on-
derdeel van wat wel het Augusteïsche
bouwprogramma voor de stad wordt ge-
noemd, werd een geheel nieuw stadscen-
trum aangelegd in wat vroeger een woon-
wijk schijnt te zijn geweest. Naast de
Hellenistische agora kwam er een Romeins
forum (bij de Oostenrijkse opgravers be-
kend als de ‘Staatsmarkt’), waar de open-
bare bestuursactiviteiten werden gecon-
centreerd. Aan de rand van dit forum lagen
ook het stedelijk prytaneion en het bouleute-
rion. Niet alleen architectonisch was

Ephese een echte Grieks-Romeinse stad:
het Romeinse burgerrecht werd een gewo-
ne zaak voor veel Ephesiërs. Naast afstam-
melingen van Romeinse immigranten be-
schikten in de loop van de tijd ook steeds
meer Griekse notabelen over de civitas, ter-
wijl aan de andere kant van het sociale
spectrum de vrijgelatenen van deze beide
groepen het burgerrecht onder de bevol-
king verspreidden. De toegenomen rijk-
dom van de Ephesische elite – in combina-
tie met de weldoeners-ideologie – is in
Ephese rijker dan elders gedocumenteerd
in de vele honderden bouw-, wijdings- en
ere-inscripties, zowel doordat Ephese als
provinciaal centrum weldoeners uit de ge-
hele provincie aantrok als vanwege het
(uiteindelijk toevallige) feit dat Ephese in
archeologisch opzicht uitzonderlijk goed
geconserveerd is.

In dezelfde periode ontwikkelde zich in
Ephese – als de stad van Artemis één van
de voornaamste centra van de heidense
cultuur – een belangrijke Christelijke ge-
meente, die werd gecanoniseerd tot de eer-
ste van de zeven gemeenten van de
Openbaringen. Paulus’ veelvuldige verblijf
in de stad is vooral bekend door zijn con-
frontatie met de zilversmeden van de stad,
die zich door het opkomend nieuwe geloof
bedreigd voelden in hun beroep en die in
het theater van de stad (waar ook in gewo-
ne omstandigheden de volksvergaderin-

Zicht op het Hellenistisch-Romeinse theater van
Ephesos, dat met een capaciteit van ca. 25.000 één der
grootste van het Romeinse Rijk was.

De recentelijk gerestaureerde bibliotheek van Celsus.
C. Iulius Celsus Polemaeanus was een uit Klein-Azië
afkomstige senator, die rond 1100 n.Chr. gouverneur
van de provincie Asia was en de bibliotheek liet bou-
wen, die tevens zijn graftombe huisvestte.

De zogenoemde ‘Kouretenstraat’, die de
Hellenistische markt (agora) met het Romeinse forum
(de ‘Staatsmarkt’) verbond. Langs deze weg stond
o.m. een kleine Hadrianustempel, aan het eind de bi-
bliotheek van Celsus.
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gen werden gehouden) de massa’s wisten
op te zwepen met hun urenlang aangehou-
den gescandeer ‘Groot is de Artemis der
Ephesiërs’. Na de definitieve overwinning
van het Christendom in de 4de eeuw werd
de Ephesische basiliek van Johannes
(waarschijnlijk de evangelist) op de
Ajasoluk-heuvel3 boven het Artemisium
– dat overigens in 364 door de Goten werd
verwoest en evenals bijvoorbeeld het sta-
dion werd geplunderd om aan het voor de
basiliek benodigde bouwmateriaal te ko-
men – het nieuwe centrum van de stad.
Ephese bleef weliswaar tot ver in de
Middeleeuwen (eerst onder Byzantijns en
later onder Turks bestuur) bestaan, maar
de grote bloei was definitief verleden tijd.
Wel kende de stad nog in de vroege By-

zantijnse tijd een bescheiden periode van
welvaart en de ruïnes die heden ten dage
in Ephese te zien zijn, stammen juist uit
deze fase. Veel van de laat-antieke bouw-
werken in de stad waren echter ontwik-
keld vanuit eerdere gebouwen. Zo was de
aan Maria gewijde kerk, die onder meer de
zetel was van het Derde oecumenische
concilie (gehouden in 431 n.Chr.), ontstaan
vanuit een basilica die behoorde tot het
complex van de grote Hadrianus-tempel in
de omgeving van de haven, hetgeen eerst
door de opgravingen van de laatste jaren
duidelijk is geworden. De ontvolking van
de Hellenistisch-Romeinse stad en het en-
demisch worden van malaria in het mon-
dingsgebied van de Caystrus garandeer-
den uiteindelijk rust voor de ruïnes van de
stad, die pas werd verstoord door de op-
gravingen van de Engelsman G. Wood
(die het Artemisium in 1869 herontdekte)
in de late 19de eeuw en de komst van het
massatoerisme in de 20ste eeuw.

Het Artemisium
Gedurende de gehele Oudheid was de cul-
tus van Artemis Ephesia één van de be-
langrijkste en wijdst verspreide culten in
het Mediterrane gebied. Het Artemisium
had vele ‘dependances’, zowel in Klein-
Azië als daarbuiten (bijvoorbeeld in
Marseille). De tempel in Ephesos was met
deze prominente positie in overeenstem-
ming. Geroemd als de grootste, indruk-
wekkendste en rijkste tempel van de antie-
ke wereld werd het Artemisium be-
schouwd als één van de zeven wereldwon-
deren. Thans resteren alleen nog schamele
overblijfselen van de grote tempel en al-
leen de archeologen kunnen zich enigszins
een voorstelling maken van de betekenis
van de verwarrende opeenstapeling van
fundamenten.

Artemis Ephesia was, voor zover is vast
te stellen, meer een oriëntaalse dan een
Griekse godin. Hoewel haar naam en my-
then4 in eerste instantie de aandacht aflei-
den, waren veel aspecten van de cultus on-

Lange tijd is aangenomen dat de kleine tempel van
Hadrianus aan de zogeheten ‘Kouretenstraat’ ten
dienste stond van de provinciale keizercultus.
Recentelijk zijn echter bij de haven de resten gevon-
den van een grote Hadrianustempel, waardoor het is
komen vast te staan dat deze kleinere tempel alleen
voor de stedelijke cultus werd gebruikt.
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Grieks. Zo verhaalt Strabo dat de priester
van Artemis Ephesia een eunuch was, die
de naam of titel Megabyzus droeg. Tot in
de late Romeinse Republiek wordt deze
Megabyzus in de bronnen vermeld, soms
geassisteerd door priesteressen. Deze
priesteressen van Artemis werden ook wel
als ‘bijen’ (melissai) aangeduid, hetgeen
lange tijd werd vermoed, maar pas recen-
telijk door de vondst van een nieuwe in-
scriptie is aangetoond. Van oudsher was
de bij het symbool bij uitstek van de cultus
van Artemis Ephesia én van de stad zelf,
zoals al op de oudste munten uit Ephese te
zien is. In de inscripties uit de Keizertijd
vinden we tot onder Claudius verwijzin-
gen naar een mannelijke priester, maar in
de talrijker teksten uit de 2de en 3de eeuw
n.Chr. wordt alleen een priesteres van
Artemis genoemd. Al past deze verschui-
ving in het patroon van toenemende helle-
nisering van de in oorsprong oriëntaalse
Artemis Ephesia, de huidige staat van on-
derzoek stelt ons niet in staat dit proces in
al zijn details te begrijpen. Het is niet meer
dan een vermoeden om aan Augustus een
sturende rol toe te kennen.

Het Artemisium was niet alleen een be-
langrijk religieus centrum, maar ook in
economisch opzicht van grote lokale en
zelfs internationale betekenis. De goddelij-
ke bescherming en het internationale pres-
tige van de tempel waren een garantie
voor de veiligheid van de rijkdommen die
door vorsten, staten en individuen in de
schatkamer van de tempel in bewaring
werden gegeven. De tempel genoot een re-
putatie van betrouw baarheid op dit ge-
bied, die misschien het best kan worden
vergeleken met die van het befaamde
Zwitserse bankgeheim in onze tijd.
Daarmee werd het Artemisium de oudste
en bekendste bank van de Oudheid.

Tal van antieke (literaire) bronnen maken
melding van schatten en sommen gelds
die bij het Artemisium (of bij de
Megabyzos persoonlijk) in bewaring wer-

den gegeven. Uit de vermelding van depo-
sita bij het Ephesische Artemisium in ko-
medies van Menander en Plautus mogen
we concluderen dat zowel voor een Grieks
publiek in de 4de eeuw v.Chr. als voor een
Romeins publiek in de 2de eeuw v.Chr.
deze tempel de aangewezen plaats was om
geld en goud in bewaring te geven.

De 2de-eeuwse redenaar Dio van Prusa
betoogde dat de Ephesiërs nooit misbruik
zouden maken van de gelden die in de
tempel waren opgeslagen, zelfs niet in tij-
den van oorlog. Hij voegde er nog aan toe
dat de burgers van Ephese er ook niet aan
zouden denken deze deposita tegen rente
uit te lenen. Daaruit zou men de conclusie
kunnen trekken dat het Artemisium meer
een schatkamer dan een bank in de moder-
ne zin des woords zou zijn geweest. De de-
posita leverden de ‘cliënten’ immers geen
rente op, terwijl de tempel niet het recht
had de gelden te investeren of uit te lenen.
Deze gevolgtrekking is echter prematuur.
Antieke tempels leenden ook geld tegen
rente uit, wat voor Ephese in verschillende
inscripties is geattesteerd. Waarschijnlijk
gebruikten de tempels voor deze leningen
slechts het eigen vermogen. Het is echter
vrijwel onmogelijk een uitspraak te doen
over de economische betekenis van het
Artemisium als bank. We mogen aanne-
men dat het Artemisium hoofdzakelijk le-
ningen verstrekte aan de notabelen, die,
hoewel rijk in landbezit, vaak te kampen
hadden met een gebrek aan liquide midde-
len. Of er naast deze consumptieve lenin-
gen ook nog geld werd uitgeleend aan on-
dernemers (ambachtslieden en handela-
ren) is onbekend. In epigrafische bronnen
zijn slechts zogenaamde maritieme lenin-
gen geattesteerd.

Het heiligdom was niet alleen rijk in geld
en kostbare wij geschenken, maar was ook
een groot landbezitter. Onder Augustus
werd het grondbezit van de tempel op-
nieuw opgemeten en met grensstenen (ho-
roi) gemarkeerd (Imp(erator) Caesar
Augustus fines Dianac restituit), meer dan
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een eeuw later nagevolgd door Traianus
en Hadrianus. Een aantal van deze grens-
stenen is – vaak in situ – teruggevonden.
Deze horoi lijken een tweetal immens grote
landgoederen te omvatten, die samen
meer dan de helft van het gehele (relatief
zeer grote) territorium van Ephese in de
vallei van de Caystrus opeisten – het is
echter niet uit te sluiten dat deze grensste-
nen behoorden tot een groter aantal, maar
kleinere landgoederen. Eén Ephesisch
dorp, Larisa (dat in de vroege
Hellenistische tijd een zelfstandige polis
was), werd zelfs aangeduid als ‘heilig
dorp’ (hiera katoikia) en zou met de omlig-
gende landerijen volledig eigendom van
Artemis zijn geweest. In de loop van de
tijd voegde Artemis steeds meer grond aan
haar bezit toe, doordat kinderloze notabe-
len niet zelden hun vermogen nalieten aan
de godin. Het bekendste voorbeeld hier-
van is de senator P. Vedius Papianus
Antoninus, de laatste telg uit het promi-
nente en bijzonder vermogende geslacht
van de Vedii. Volgens de (Romeinse) wet
konden goden (dus ook heiligdommen)
niet erven, maar het Artemisium behoorde
tot de selecte groep waarvoor een uitzon-
dering was gemaakt.

Over de exploitatie van het uitgestrekte
tempelland weten we helaas slechts wei-
nig. Er zijn enige (epigrafische) aanwijzin-
gen dat het land (in kleinere of grotere
stukken) werd verpacht, waarvoor moge-
lijk het in diverse teksten geattesteerde bu-
reau van het ‘heilige misthoterion’ verant-
woordelijk was. Recentelijk is geopperd
dat op althans een deel van de landerijen
van het Artemisium wijn werd geprodu-
ceerd dat door een gespecialiseerd gilde
van wijnhandelaren op de markt werd ge-
bracht. Ook deze hypothese berust op een
wankele epigrafische basis, aangezien ons
alleen de (weinig expliciete) naam van het
gilde bekend is.

Relaties tussen stad en tempel
In het bovenstaande is misschien ten on-

rechte de indruk gewekt dat de tempel vao
Artemis een autonome organisatie naast
de polis was. In de vroegste tijd kan het
Artemisium inderdaad (zoals later nog de
grote heiligdommen in het oosten van
Klein-Azië) volledig zelfstandig zijn ge-
weest, maar in de Hellenistisch-Romeinse’
periode viel de tempel zonder twijfel on-
der het gezag van de polis. Dit betekende
niet alleen dat de tempel zelf en zijn land-
bezit deel uitmaakten van het territorium
van Ephese, maar waarschijnlijk ook dat
het heiligdom eigendom was van de polis.
Dit wordt niet alleen geïmpliceerd door de
hierboven vermelde opmerking van Dio
van Prusa dat de Ephesiërs nooit gebruik
maakten (of zouden maken) van de in de
tempel opgeslagen rijkdommen (wat im-
mers vooronderstelt dat zij daarover kon-
den beschikken), maar ook door de obser-
vatie dat de priesteres van Artemis werd
benoemd door de stad en aan de stad een
entreegeld (summa honoraria) betaalde ter
gelegenheid van de acceptatie van haar
waardigheid.

Bij de cultus van Artemis Ephesia en het
bestuur van het Artemisium was niet al-
leen de priesteres, gekozen uit de voor-
naamste families van de stad, maar ook
een grotere groep (mannelijke) functiona-
rissen betrokken. Van belang voor de so-
ciale geschiedenis van de stad is vooral dat
deze uit verschillende lagen van de
Ephesische maatschappij werden betrok-
ken. Er waren diverse colleges van culti-
sche of administratieve functionarissen,
die niet alleen toegankelijk waren voor de
leden van de elite (die de magistraturen
domineerden en de stadsraad bevolkten)
maar ook voor wat we nu de ‘upper mid-
die class’ zouden noemen. De twee voor-
naamste colleges waren die van de neopoioi
(tempeladministrateurs) en essenes (pries-
ters). Beter nog geattesteerd dan beide col-
leges was het college van de kouretes, die in
origine verbonden waren met de Artemis-
cultus in Ortygia (de mythische geboorte-
plaats van Artemis), maar in de Keizertijd
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ook betrokken waren bij de stadscultus
van Hestia in het prytaneion. De leden van
deze colleges werden per jaar benoemd,
zodat een groot aantal Ephesiërs ook daad-
werkelijk tot deze relatief aanzienlijke
functies kon doordringen. Hoewel ook de
elite-families deze colleges niet schuwden,
was het lidmaatschap voor leden van deze
families niet meer dan een aanvangsfunc-
tie, terwijl het de bekroning van de carrière
van de meeste van hun collega’s moet zijn
geweest.

Over de dagelijkse plichten van de koure-
ten, essenen en neopoioi weten we niet veel.
De talrijke epigrafisch geattesteerde verle-
ningen van burgerrecht uit de Hellenisti-
sche tijd tonen aan dat essenen en neopoioi
verantwoordelijk waren voor de registratie
van nieuwe burgers, hetgeen misschien
impliceert dat het Artemisium in deze pe-
riode functioneerde als een soort ‘burger-
lijke stand’ van Ephese. In de Keizertijd is
over deze taak van beide colleges niets be-
kend. Het religieuze karakter van de taak
van de essenen – waarover de bronnen
verder zwijgen – blijkt duidelijk uit een
passage bij Pausanias, die de Ephesische
essenen vergelijkt met priesters van een
Artemis-heiligdom bij Orchomenus in
Boeotië. Volgens Pausanias waren de esse-
nen verplicht gedurende hun ambtstermijn
(één jaar) een leven van absolute reinheid
te leiden.

De administratieve taken van de neopoioi
worden enigermate toegelicht in de om-
vangrijke schenking van C. Vibius Saluta-
ris, een Romeins ridder en lid van de
Ephesische stadsraad. De lange inscriptie
die Salutaris’ weldaden beschrijft, is ge-
vonden door de eerste opgraver van
Ephese, de Engelsman G. Wood, en deze
vondst stelde hem in staat de locatie van
het lang gezochte Artemisium vast te stel-
len. In 104 n.Chr. schonk Salutaris aan de
stad Ephese een totaal van 29 (hoofdzake-
lijk zilveren) standbeelden van Artemis, de
keizer (Traianus), lokale goden en heroën
en van diverse onderverdelingen (phylen)

van de Ephesische burgerij. Wat we ons
precies moeten voorstellen bij de beelden
van Ephesische phylen is onduidelijk,
maar mogelijk waren het òf beelden van
de ‘patroonheilige’ van de phyle, òf perso-
nificaties van het abstracte begrip phyle.
De door Salutaris geschonken beelden
werden bewaard in het Artemisium, maar
regelmatig (onder meer bij iedere reguliere
volksvergadering) werden ze onder veel
ceremonieel vertoon van het heiligdom
naar de stad gebracht, waar zij in het
theater op vaste plaatsen werden opge-
steld. De neopoioi hadden onder meer het
toezicht op het in goede orde vervoeren,
overhandigen en weer ontvangen van de
beelden. Naast de standbeelden had
Salutaris de Ephesiërs ook een som gelds
ter grootte van 20.000 denarii gegeven, met
de rente waarvan jaarlijks uitdelingen aan
de Ephesische raadsleden, leden van de ge-
rousia en overige burgers werden gefinan-
cierd. Toen enige jaren later deze gelden
werden gebruikt om een serie (marmeren)
standbeelden op te stellen in de stad, wa-
ren de neopoioi ook hiervoor verantwoor-
delijk. In het algemeen waren de neopoioi
betrokken bij alle financiële transacties van
de tempel. In de 3de eeuw v.Chr. waren de
neopoioi en de koureten (die destijds nog
tot het Artemisium behoorden) verant-
woordelijk voor de verpachting of verkoop
van het recht om wierook te verkopen. In
Sardes waren de neopoioi (aan het begin
van de 3de eeuw v.Chr.) belast met het uit-
lenen van het tempelgeld aan individuen,
en mogelijk werd de tempelbank van het
Artemisium ook door de neopoioi be-
heerd.

Uit deze weliswaar fragmentaire en wei-
nig expliciete, maar toch relevante testimo-
nia blijkt in ieder geval dat de Ephesiërs
die in deze colleges werden gekozen5 ver-
antwoordelijke taken hadden, die waar-
schijnlijk de uitoefening van een gewoon
beroep misschien niet onmogelijk, maar
wel moeilijk maakten. Voor de essenen zal
dit waarschijnlijk in het bijzonder hebben
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gegolden. Dit vooronderstelde dat de kan-
didaten voor deze ambten over een zeker
eigen vermogen beschikten en beperkte
daarmee de kandidaatstelling tot een
groep burgers met enig vermogen en aan-
zien, wat zonder twijfel ook om andere re-
denen wenselijk was in deze status-gevoe-
lige maatschappij. Voor zover ons beroe-
pen van neopoioi en koureten bekend zijn
(en het gaat hier om zeer spaarzame geval-
len), gaat het om de bovenlaag van de am-
bachtslieden en de zogenaamde vrije be-
roepen. Twee koureten waren in het dage-
lijks leven archiatros en behoorden derhal-
ve tot de (sociale) elite van de stadsartsen.
In dezelfde categorie kunnen we ook de
zilversmid en neopoios M. Antonius
Hermeias plaatsen. In een zeer fragmentai-
re lijst met namen, die zeer waarschijnlijk
de neopoioi van één jaar opsomt, komen
twee artsen en twee scheepseigenaren
(nauklèroi) voor. Hun sociale status wordt
nog eens benadrukt doordat ten minste
twee van hen lid waren van de stadsraad.
Ik stip hier slechts even aan dat in de lage-
re regionen van de stadsraad ruimte was
voor sociale mobiliteit voor de meer wel-
gestelden vanuit het gewone volk.
Ofschoon in sommige opzichten het raads-
lidmaatschap de elite van de rest van het
volk onderscheidde, moet anderzijds ook
een onderscheid worden gemaakt tussen
de échte elite, voor wie het raadslidmaat-
schap vanzelfsprekend was en die de
voornaamste magistraturen domineerde
(maar geenszins monopoliseerde), en een
moeilijk te definiëren groep burgers (onder
wie ook marginale raadsleden) daaronder,
die enig aanzien kon verwerven in de lage-
re ambten of door het lidmaatschap van de
gerousia, een aanzienlijke vereniging van
‘oude mannen’.6 Deze situatie creëerde een
maatschappelijk continuüm, waarin socia-
le mobiliteit (mits verspreid over meerdere
generaties) alleszins tot de mogelijkheden
behoorde. De aan het Artemisium verbon-
den colleges van neopoioi e.d. hadden dus
een voor de Ephesische samenleving be-

langrijke, harmoniserende taak, die ver
uitging boven hun alledaagse activiteiten.

Tot besluit
In deze korte bijdrage zijn vanzelfspre-
kend lang niet alle aspecten van de
Ephesische geschiedenis aan bod geko-
men. Wel hoop ik met de keuze voor het
Artemisium als uitgangspunt een aantal
inzichten in de geschiedenis van de stad te
hebben gegeven, die niet algemeen bekend
zijn. Het Artemisium was een integraal
deel van de polis, misschien het meest in
het oog springende deel daarvan, maar
ook niet meer dan dat. De economische be-
tekenis van Ephese als de ‘stapelmarkt’
van Klein-Azië, die hierboven nauwelijks
aan bod is gekomen, was voor een groot
deel onafhankelijk van de roem van het
Artemisium. Hetzelfde kan worden ge-
zegd over de uitverkiezing van Ephese tot
de zetel van de Romeinse gouverneur in
Asia. Beide factoren hadden een belangrij-
ke invloed op de ontwikkeling van
Ephese.
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NOTEN
1. Het onderzoek waarop deze bijdrage berust, is mo-
gelijk gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
2. L. Robert, “Documents d’Asie Mineure’ in Bulletin
de Correspondance Hellénique 101 (1977) 64-77 merkt
hierbij op dat er te veel kandidaten zijn voor de eerste
vijf plaatsen in deze hiërarchie. We moeten er echter
rekening mee houden dat verschillende steden ken-
nelijk dezelfde rang hadden. Zo waren Smyrna en
Pergamon eveneens de ‘eerste’ stad van de provincie!

3. De naam Ajasoluk is overigens een Turkse verbas-
tering van de naam van de basiliek: Hagios
Theologos.
4. Zo bestond er een Ephesische variant van de my-
then m.b.t. de geboorte van de beide kinderen van
Leto. Volgens dit verhaal waren Artemis en Apollo 
geboren in het bos bij Ortygia (Strabo, XIV 1.20 en
Tacitus, Annales 11.61). Deze plaats, later de locatie -
van een belangrijk heiligdom, is echter nog niet met
zekerheid gelokaliseerd.
5. Ik gebruik deze term in een algemene betekenis.  
Over de selectie van de kandidaten voor deze colle-
ges is hoegenaamd niets bekend. De relatief frequente
vermelding van verwanten van de prytanis (de epo-
nyme magistraat in Ephese) in de jaarlijkse lijsten met
namen van koureten doet vermoeden dat deze ma-
gistraat een grote invloed had op de keuze van de
kandidaten.
6. Een goed voorbeeld biedt het grafschrift I.v.
Ephesos 2446. De overledene was tijdens zijn leven
lid van de gerousia geweest en had tevens enkele van
de lagere religieuze ambten vervuld. Aangezien
eventuele grafschenners een boete moesten betalen
aan het gilde van de linnenwevers behoorde deze
man waarschijnlijk ook tot dit gilde.
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Het on-Griekse en oriëntaalse karakter van
de Ephesische Artemis is misschien het
best af te zien aan het cultusbeeld. Zowel
in de Oudheid als later heeft dit beeld veel
indruk gemaakt en het is dan ook in vele
kopieën in vele musea overgeleverd. Het
mooiste exemplaar is echter recentelijk in
Ephese zelf opgegraven. Deze kopie van
het in het Artemisium opgestelde originele
beeld stond waarschijnlijk in het stedelijk

prytaneion en is daar tijdens een laat-antie-
ke ‘beeldenstorm’ begraven om aan de
verwoestingsdrang van de Christenen te
ontkomen. Ook op munten is Artemis
Ephesia veel afgebeeld. Andere
Kleinaziatische godinnen (zoals Artemis
Anaïtis) werden op vergelijkbare wijze af-
gebeeld, maar het is onduidelijk of dit te-
ruggaat op een autonome Anatolische tra-
ditie, of dat hier sprake is van imitatie van
de grote Ephesische godin.

Het cultusbeeld van Artemis Ephesia ge-
noot een reputatie van grote ouderdom en
was waarschijnlijk een xoanon, een oeroud
en primitief houten beeld dat al door de
Amazonen aanbeden zou zijn en volgens
andere legenden uit de lucht was komen
vallen. De goede staat van conservering
van het beeld was al in de Oudheid ver-
maard en er werd veel gespeculeerd over
de houtsoort en de gebruikte oliën. De
donkere kleur van de zichtbare lichaams-
delen bij een aantal kopieën is kennelijk
een bewuste imitatie van het eeuwenoude
en veelvuldig geverniste hout. Het xoanon
ging grotendeels schuil onder een over-
vloed aan sieraden van goud en andere
edelmetalen en werd waarschijnlijk ieder
jaar van nieuwe kledingstukken voorzien.

Het meest opvallende echter aan het
beeld waren de tientallen ei-vormige uit-
stulpingen aan haar borst. Nog steeds is
onduidelijk wat deze precies voorstellen.
Ze worden door geen der heidense antieke
auteurs vermeld. De heden ten dage nog
zeer populaire theorie dat het hier om bor-
sten gaat werd al in de late Oudheid door
Christelijke auteurs verkondigd. De apolo-

Eén van de bij het Ephesische prytaneion opgegraven
Artemis-beelden, nu één van de pronkstukken van het
lokale museum.

Het cultusbeeld van Artemis
Ephesia

Herman Roozenbeek



142

geet Minucius Felix sprak bijvoorbeeld van
Diana Ephesia mammis multis et uberibus ex-
structa (‘Artemis Ephesia met vele borsten
getooid’). Deze voorstelling past ook zeer
goed in de lange tijd verdedigde theorie
dat Artemis Ephesia een vruchtbaarheids-
godin was, waarvan de op het cultusbeeld
afgebeelde vele borsten een uitdrukking
waren. Het is echter vrijwel zeker dat deze
interpretatie onjuist is. Critici merken op
dat aan de borsten tepels ontbreken en dat
zij ook bij veel beelden te laag hangen.
Ook de observatie dat bijvoorbeeld een
mannelijke god als de Zeus van Labraunda
(Carië) identieke ‘borsten’ draagt is rele-
vant. Uit alles blijkt dat de ‘borsten’ tot de
opsmuk (kosmos) van het beeld behoorden.

Er is een veelheid aan alternatieve theo-
rieën, die hier niet alle genoemd behoeven
te worden. Dat het hier om eieren zou
gaan is weliswaar gezien de vorm van de
‘borsten’ voor de hand liggend, maar deze
hypothese is niet in relatie te brengen met
de aard of cultus van de godin. De inter-
pretatie van de ‘borsten’ als astrologische
symbolen kan eenvoudig van de hand ge-
wezen worden, aangezien het aantal ‘bor-
sten’ op de diverse kopieën te sterk va-

rieert en bovendien de op de beelden aan-
gebrachte astrologische symbolen (de die-
renriem bijvoorbeeld) pas relatief laat hun
intrede doen. De opvatting van een andere
groep geleerden dat het hier om dadels
gaat, is, ondanks de verbondenheid van
Artemis Ephesia met de palmboom, onze-
ker. Volgens de meest recent naar voren
gebrachte theorie zijn de ‘borsten’ in wer-
kelijkheid stieretestikels. Stieroffers aan
Artemis Ephesia zijn niet in literaire of epi-
grafische bronnen geattesteerd, maar het is
niet onmogelijk dat dergelijke offers daad-
werkelijk plaatsvonden. Hoewel in Ephese
een waarschijnlijk cultische vereniging van
Taureastai bestond, is het waarschijnlijker
alle verwijzingen naar stieren en stieroffers
in Ephese te verbinden met de pan-
Ionische cultus van Poseidon.

De interpretatie van de ‘borsten’ van
Artemis Ephesia zal waarschijnlijk wel al-
tijd omstreden blijven, bij gebrek aan een-
duidige literaire of epigrafische testimonia.
De enige hypothese die met literaire bron-
nen ondersteund kan worden, namelijk
dat het hier om echte borsten zou gaan, is
zelfs de minst waarschijnlijke!
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Inleiding
‘Hij begaf zich naar Ilium en wat daar om
de wisseling van de fortuin of om de oor-
sprong van onze staat eerbiedwaardig is;
daarna voer hij langs de kust van Azië en
landde te Kolophon, om het orakel van
Klaros te ondervragen.’ Aldus beschrijft
Tacitus (Ann. 2.54) een onderdeel van
Germanicus’ grand tour in 18 n.Chr. door
Griekenland en Klein-Azië. Delphi kwam
niet voor op Germanicus’ lijst, Klaros wel.
Voor ons is dat niet makkelijk te vatten. De
doorsnee classicus en oudhistoricus – om
van de toerist maar te zwijgen – kent voor-
al Delphi, en Klaros nauwelijks. Delphi
heeft uitstraling, niet in de laatste plaats
door de fantastische geografische ligging;
Klaros is een onopvallende ‘site’, gelegen
in een lieflijke, door bergen omzoomde
vlakte tussen Kolophon en de nabije zee
(inclusief een aangenaam Turks strandje,
althans een jaar of vijftien geleden). Veel
toeristen zullen het links laten liggen als ze
van Smyrna (Izmir), ongeveer 55 km. ten
noorden van Klaros, op weg gaan naar
Ephesos en Milete/Didvma. Niettemin
was het orakel van Klaros in de Romeinse
Keizertijd veel beroemder dan dat van
Delphi. Dat had alles te maken met de re-
latieve achteruitgang van Griekenland en
de bloei van Asia Minor. Degenen die de
imposante ruïnes van Ephesos, Milete en
Didyma bezocht hebben – tientallen ande-
re indrukwekkende steden laat ik maar
onvermeld – zullen enig begrip kunnen
opbrengen voor een opmerking van de
Duitser Ulrich Kahrstedt die in het voor-
woord van zijn ‘Das wirtschaftliche Gesicht

Griechenlands in der Kaiserzeit’ (Bern 1954)
koeltjes mededeelde dat hij zijn boek
schreef om te laten zien waarom ‘auf den
Strassen der historischen Poleis Gras
wachst’ (blz. 9). Een en ander betekent
overigens niet dat we luvenalis op z’n
woord moeten geloven als hij sneert dat ‘in
Delphi de orakels opgehouden zijn’ (Sat.
6.55-56). Het gaat meer om verval dan om
definitieve stopzetting, zoals iedere lezer
van Plutarchus’ De defectu oraculorum zal
beseffen. Kortom: in Asia Minor gebeurde
het, in Griekenland teerde men op oude
roem. Athene was een toeristen-object en
een universiteitsstadje geworden, met veel
prestige maar weinig betekenis.

De zoektocht naar de tempel
Dat Apollo in Klaros een tempel, met ora-
kel, had was uiteraard al heel lang bekend
uit de literaire bronnen. Het heeft echter
vermakelijk lang geduurd voordat de ar-
cheologen de tempel konden blootleggen.
In de periode 1907-1913 had Th.Macridy
de propylaeën van de tempel gevonden.
Verder is men toen niet gekomen. In 1950
is een Frans team onder leiding van de be-
faamde Franse epigraficus en historicus
L.Robert opnieuw aan de gang gegaan. De
propylaeën waren toen al weer verdwenen
onder de aarde, die elke winter door berg-
beken wordt aangevoerd, en onder dicht
struikgewas. Na eerst deze ‘entree’ weer
vrijgelegd te hebben, is men vervolgens
koortsachtig op zoek gegaan naar de tem-
pel. Drie weken lang groef men tevergeefs,
proefsleuven ten (noord)westen en -oosten;
van de propylaeën, tot men, net op het

Tempel en Orakel van Apollo in
Klaros

H.W.Pleket
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moment dat de wanhoop dreigde toe te
slaan, ‘beet’ kreeg op ongeveer 130 meter
ten noorden van het propylon: het moet
een geweldig moment geweest zijn, toen
men aldaar op grote wit-marmeren zuilen-
trommels stootte. Bij dit alles dient be-
dacht te worden dat men de proefsleuven
vier meter diep moest uitgraven: in de
loop der eeuwen hadden zich namelijk
dikke lagen alluviale grond neergezet op
de door een aardbeving verwoeste Apollo-
tempel.

Robert beschrijft aanschouwelijk hoe het
Franse opgravingsteam aanvankelijk veel
weg had van een grondverzetbedrijf: dage-
lijks werden zo’n slordige veertig vracht-
wagenladingen grond verwerkt.
Vergeleken daarbij is menige prehistori-
sche opgraving een wonder van precisie
maar anderzijds is het opgegraven materi-
aal dan ook relatief armoedig. De opgra-
ving van Robert, hoe grof wellicht ook uit-
gevoerd, leverde wel een schitterende tem-
pel op, met honderden nieuwe inscripties
en een goed inzicht in het praktische func-
tioneren van het orakel. Naast de aardmas-
sa’s was het water vijand nummer twee
van de opgravers. Op vier meter diepte
stootten zij namelijk op een onderaards
watervlak waarin de antieke gebouwen
stonden te soppen. Geologen bevestigen
dat in de loop der eeuwen de bodem aan-
zienlijk gedaald is. Staan de tempelresten
nu in de modder, in de klassieke tijd ston-
den ze uiteraard ruim boven de waterspie-
gel. Kortom: vrachtwagens en waterpom-
pen behoorden tot de vaste uitrustings-
stukken van de expeditie. Bezoekt men de
tempel in de hete zomermaanden, dan ziet
men menige steen bedekt met opgedroog-
de modder, terwijl onder het adyton de
kikvorsen vrolijk kwaken.

Water speelde de archeologen parten
maar het orakel van Apollo in de kaart.
Het vormde namelijk dé inspiratie-bron bij
uitstek voor de orakelaars, zoals zekere
dampen, naast overigens het drinken van
water uit een heilige bron, de Delphische

Pythia een kick gaven. Literaire bronnen
vertellen dat ‘de priester’ (sacerdos;
�ερεàς) water dronk uit een mysterieuze
bron en daartoe afdaalde in een grot.

Onder de tempel hebben de opgravers een
systeem van gangen gevonden dat naar
twee onderaardse gewelfkamers leidt. In
de eerste kamer moesten de raadplegers
van het orakel, voorzover zij via inwijding
überhaupt toegang kregen tot het onder-
aardse, en één van de tempelfunctionaris-
sen – de thespioidos of de profeet – wachten
bij een blauw-marmeren omphalos-steen.
In de tweede kamer had men toegang tot
de heilige bron, waarvan de andere func-
tionaris dronk alvorens in trance te gaan
orakelen. De opgraving bevestigde aldus
de mededelingen der antieke auteurs en
bezegelde, voorzover nodig, definitief het
lot van alle theorieën volgens welke de ‘li-

Een deel van de gewelf-constructie die toegang gaf
tot het heilige water onder de tempel.
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teraire- grot geïdentificeerd zou moeten
worden met een natuurlijke grot die op ca.
30 minuten loopafstand in de bergen ge-
vonden is en waarschijnlijk het domein
van Kybele geweest is.

Qua lay-out mag Klaros niet met het im-
posante Delphi vergeleken worden.
Hoewel het hele tempeldomein nog lang
niet blootgelegd is, staat wel vast dat het
complex een lieflijk-landelijk aanzien ge-
had moet hebben, met een aantal gebou-
wen en altaren verscholen in een groot
bos, dat in inscripties en literaire bronnen
als een essentieel onderdeel van het
tempelcomplex genoemd wordt. Niets dus
hier van de overstelpende volheid van ge-
bouwen die Delos en Delphi kenmerkte;
integendeel, we moeten eerder denken in
termen van een groen, waterrijk parkland-
schap, waarin men langs de weg, die bij de
Propylaeën begon en vermoedelijk om-
zoomd was met beschreven stelai en beel-
den, toegang kreeg tot de grote tempel van
Apollo en de veel kleinere van zus
Artemis, inclusief de bijbehorende altaren.
De bloeitijd van tempel en orakel moet ge-
plaatst worden in de Hellenistisch-
Romeinse tijd, vanaf de 3de eeuw v.Chr.,
wanneer een proces begint van regelmati-
ge bouw- en herbouwactiviteiten. Zo is de
tempel van Apollo in de tweede helft van
de 3de eeuw v.Chr. opgetrokken.

De functionarissen
Wanneer het orakel precies begon te ope-
reren, is niet bekend. Het oudste, ons nu
bekende orakel stamt uit de tijd van
Alexander de Grote. Kort na 200 v.Chr.
was er volgens een in 1992 gepubliceerd
eredecreet van de stad Kolophon al sprake
van de ‘onder de mensen wijd en zijd be-
kende reputatie van het orakel’. Eigen
roem stinkt weliswaar, maar in het licht
van de onmiskenbare faam van het orakel
in de daaropvolgende eeuwen zou kritiek
onzerzijds al snel ongezonde hyperkritiek
worden. Genoemd eredecreet werd overi-
gens uitgevaardigd voor een zekere

Ménophilos, chresmologos te Smyrna, die
zowel door Apollo zelf als door de stad
Kolophon aangezocht was om een functie
als profeet (�πïæÜτης = πρïæÜτης) en di-
recteur van het orakel (πρïστασÝα τï�
µαντεÝïυ) te aanvaarden. Ik neem aan dat
deze ‘professor in de exegese van orakels’
– want dat was een chresmologos – wist wat
hij deed, nl. baas worden van een toen al
prestigieus orakel. De in de inscriptie ge-
bruikte term κατακεκληµÛνïς (‘aange-
zocht’, ‘opgeroepen’) vindt overigens een
fraaie parallel in Tacitus die gewag maakt
van ‘certis e familiis, et ferme Mileto, acci-
tus sacerdos: ‘een priester uit bepaalde fa-
milies, en bijna altijd uit Milete, gehaald’.
In de 1ste eeuw n.Chr. is Milete, met het
bekende orakel van Didyma en de bijbeho-
rende specialisten, kennelijk een betere re-
cruteringsbron voor orakeldirecteuren ge-
worden dan Smyrna.

Het orakel beschikte over de nodige func-
tionarissen van wie de rolverdeling niet
geheel probleemloos is. De inscripties ver-
melden steevast de priester, de profeet en
de zogenaamde thespioidos. Op basis van
het thans bekende materiaal – veel is nog
steeds ongepubliceerd – mag men vaststel-
len dat gelijktijdige bekleding van de twee
eerstgenoemde functies door één persoon
slechts driemaal voorgekomen is. Het gaat
hier om drie teksten uit de periode vóór
130-140 n.Chr. De grote bloei van het ora-
kel lijkt in de laatste zestig à zeventig jaren
van de 2de eeuw opgetreden te zijn. In
twee andere gevallen is sprake van perso-
nen die het priester- en profeetschap na el-
kaar, maar wel met een ruime interval, be-
kleedden. Het heeft er dus alle schijn van
dat de priester en de profeet in principe
twee aparte functionarissen waren, wier
werkzaamheden overigens niet zo sterk
van elkaar verschilden dat vervulling van
de functies door één persoon ondoenlijk
was. Mij zijn voorts twee gevallen bekend
waarin een profeet tegelijkertijd eponyme
prytaan van de stad Kolophon was. Dat
betekent dat zo’n profeet tot de top van de
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stedelijke elite behoorde. Profeet was men
waarschijnlijk voor een jaar. In één tekst
wordt nl. het priesterschap-voor-het-leven
afgezet tegen het profeetschap voor een
jaar. Herhaling van de functie behoorde
overigens waarschijnlijk tot de mogelijkhe-
den. Ging het om een weinig specialis-
tische, nogal prestigieuze functie, waar-
voor menig kandidaat stond te trappelen?
De functie van thespioidos lijkt daarentegen
een zeer gespecialiseerde te zijn geweest.
Combinatie met een andere functie, syn-
chroon of diachroon, kwam niet voor.
Thespioiden zijn ook lange jaren achtereen
in functie gebleven, al gaat het te ver om
ze functionarissen voor het leven te noe-
men.

Wat deden al die heren nu precies ? De
inscripties zeggen hier niets over, met dien
verstande dat in de 2de eeuw v.Chr. de
profeet – zie Menophilos van Smyrna – in
feite de orakelbaas (prostates) was, op basis
van zijn kennis van de orakelkunde. Ik kan
me nauwelijks voorstellen dat Menophilos
gevraagd werd voor korte tijd de leiding
van het orakel op zich te nemen. Moeten
we zijn langdurig directeurschap in ver-
band brengen met het feit dat Klaros nog
in de opbouwfase verkeerde en een presti-
gieuze ‘bouw’-directeur van node had ?
Zouden we die lijn nog door mogen trek-
ken naar het prille begin van de 1ste eeuw
n.Chr., wanneer volgens Tacitus degene
die de orakels in welgebouwde verzen op-
hoest ‘uit bepaalde families en meestal uit
Miletos’ afkomstig is ? Het is pas in de pe-
riode van Hadrianus en daarna dat we een
snelle ‘tum-over’ van profeten krijgen, die
bovendien allemaal Kolophoniërs lijken te
zijn geweest. Klaros bevindt zich dan in
een uitzonderlijke bloeiperiode: het lek is
boven en de profeet-directeur is geen bou-
wer meer maar een ‘inheemse/ bourgeois
die uiteraard veel van orakels weet maar
verder braaf op de winkel past.
De vraag blijft niettemin: wat deden nu
zo’n profeet en zo’n thespioidos? De literai-
re bronnen zijn warrig in hun terminolo-

gie. Tacitus spreekt van een sacerdos (pries-
ter) die afdaalt in een grot, water drinkt en
vervolgens, ‘hoewel meestal onervaren in
lezen en dichtmaat, in welgebouwde ver-
zen antwoorden geeft’. ‘Sacerdos’ kan strikt
formeel niet kloppen, want we zagen dat
priester en profeet nu uitgerekend ver-
schillende functies waren (contra Lane Fox
1986:172). Bedoelde Tacitus de profeet of
de thespioidos? De veel latere lamblichus
rommelt ook maar wat aan. In één overi-
gens vrij lange passage laat hij eerst de
priester van Apollo – zo althans noemde
zijn leermeester Porphyrius hem – water
drinken om even verder doodleuk op de
profeet over te gaan die ‘na gedronken te
hebben zijn orakels zingt (øρησµÿωδε�ν)
zonder nog zichtbaar te zijn voor de aan-
wezige orakelbevragers’ (θεωρï�ς). De
Roberts mogen dan van een ‘admirable
précision’ van lamblichus spreken, maar
dat heeft dan betrekking op het water
drinken in een onzichtbaar makende ‘grot’
onder de tempel en niet op de functiona-
rissen. Over de terminologische onnauw-
keurigheid wandelen ze verbluffend ge-
makkelijk heen door op etymologische
gronden te kiezen voor de thespioidos die
immers, door het water in ‘oraculaire staaf
gebracht, orakels begint te zingen in het .
onderaards gewelf van Klaros. De profeet
– een keurig geletterde bourgeois – schreef
vervolgens in de eerste gewelfkamer de
orakelzangen in keurige hexameters op.
Deze interpretatie is niet onredelijk, maar
niet geheel zeker. Keurige, in hexameters
bedreven bourgeois waren waarschijnlijk
in groteren getale voorradig dan in trance,
gerakende maar toch nog niet al te onsa-
menhangende ‘liederen’ zingende thes-
pioiden. Vandaar de snelle wisseling van
de wacht onder de profeten; de etymologie
van thespioidos spreekt mij in dit verband 
ook aan; en aan Tacitus en lamblichus heb-
ben we voor de precieze functie-aandui-
dingen weinig. Overigens zou Iamblichus’
øρησµÿωδε�ν aardig bij de θεσπιÿ�δïς aan-
sluiten (voor een andere, evenmin onrede-
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lijke interpretatie vgl. Lane Fox 1986:
175-176 en 240-241; Parke 1985: 138 en
219-221). Onduidelijk is wat we met
Tacitus’ ongeletterde en on-poëtische func-
tionaris moeten die vervolgens prachtig
gecomponeerde hexameters produceert. Is
deze voorstelling het gevolg van een in de
geest van de schrijver zich voltrekkende
fusie tussen een in vervoering geraakte
zanger-in-het-onderaardse, die niet nood-
zakelijkerwijs ontwikkeld hoeft te zijn ge-
weest, en een keurige, van paideia door-
drongen bourgeois die zijn hand niet om-
draaide voor een serie fraaie hexameters ?
Vervelend is wél, dat onder de ons uit de
2de eeuw n.Chr. bekende thespioiden zich
menige Griek-met-Romeins-burgerrecht
bevond, wat nu niet direct wijst op lage so-
ciale sta-
tus. Het gaat mij te ver om leden van de
stedelijke elite in Asia Minor te verdenken
van ongeletterdheid. We zijn hier niet in

de wereld van Egyptische dorpssecretaris-
sen die er prat op gingen a-grammatos te
zijn in de Romeinse Keizertijd.

De clientèle
Het orakel van Klaros was in zijn bloeitijd
aardig gespecialiseerd, zowel wat betreft
clientèle als problemen. Eerst de clientèle.
Tijdens de opgravingen van Macridy en de
Fransen zijn ongeveer 300 hele of halve de-
legatielijsten op steen gevonden. Steden
hadden namelijk de gewoonte om officiële
delegaties naar Klaros te sturen met speci-
fieke vragen. Deze delegaties bestonden
uit een aantal theopropoi (‘orakelvragers’),
veelal vergezeld van een koortje van jon-
gens en meisjes die een hymne voor
Apollo ten gehore brachten. Zo’n koortje
bracht uiteraard ook weer zijn eigen ‘bo-
bo’s’ mee: een paidonomos (‘commissaris
voor jeugdzaken’), een choregos of een kat-
hegetes ton hymnou (‘koorleider’;

Op het tempelterrein van Klaros stonden talrijke inscripties opgesteld. Op de afbeeldingen enige voorbeelden. 
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‘Musikprofessor’ die de hymne wellicht
schreef en ook het koor dirigeerde). Deze
delegatielijsten waren echt ‘all over the
place’: op de Propylaeën, op stelai langs de
weg naar de tempel, op de wanden van
gebouwen en vooral op de trappen van de
tempel zijn ze met verbijsterende precisie
ingebeiteld. De bezoeker van Klaros kan,
gerieflijk zittend op die trappen, in alle
rust zijn of haar ontcijferingskunst op peil
brengen.

Met de ca. vijftig steden, wier delegaties
we leren kennen, is er iets interessants aan
de hand: het zijn óf Romeinse kolonies óf,
op een schaarse uitzondering na (b.v.
Chios), Griekse steden uit verafgelegen
streken hetzij in hetzij buiten Klein-Azië:
Macedonië, Thracië, het Zwarte Zeegebied
alsmede Bithynië, Paphiagonië, Cappa-
docië, Pisidië en Phrygië geven de toon
aan. Het gaat hier om steden die uiteraard
allemaal gehelleniseerd zijn maar toch in
relatief ‘barbaarse’ streken lagen. Wat de
Romeinen betreft – ook een soort gehelle-
niseerde ‘barbaren’ – niet alleen de overi-
gens schaarse coloniae in het Helleense
Oosten behoorden tot de klanten maar ook
steden in Sardinië, Dalmatië, Brittannië en
Numidië richtten zich tot Klaros, getuige
diverse lapidaire Latijnse wij-inscripties
opgericht ‘voor de goden en godinnen vol-
gens de interpretatie van het orakel van
Apollo van Klaros’. Kennelijk een soort
klantgericht (en op safe spelend) orakel
waarin opgedragen werd aan een heel
complex van locale goden en godinnen
aandacht te besteden. Hoe meer goden
‘verwend’ werden, des te meer kans was
er om uit de misère te raken.

Wat ontbreekt in Klaros zijn de Griekse
steden van het moederland, van de eilan-
den en aan de Egeïsche kust van Asia
Minor, kortom alle intens-Griekse gebie-
den. Het lijkt erop alsof Klaros, als relatie-
ve laatkomer in orakelland in vergelijking
met eeuwenoude, beproefde instellingen
als Delphi en Didyma, zich gespecialiseerd
heeft in de markt van de buitengebieden.

In dit verband is het niet oninteressant op
te merken dat in het decreet voor
Menophilos (begin 2de eeuw v.Chr.) nog
sprake is van de faam van het orakel ‘bij
de mensen’, een knap vage, nietszeggende
term; in een Kolophonisch eredecreet voor
de befaamde ‘Lokalpolitiker’ Menippos uit
de periode 130-120 v.Chr. zijn we echter
een fase verder. Menippos wordt gepre-
zen, omdat hij als president van de wed-
strijden ter ere van Apollo Klarios uitbun- 
dige lof geoogst heeft van ‘alle Grieken en
barbaren die het feest bijwoonden’. Het
zijn dezelfde Grieken en barbaren die twee
eeuwen later de delegaties naar het orakel
blijken te bevolken.

De vragen aan het orakel
Waarom kwamen de mensen naar het ora-
kel van Klaros ? In algemene termen kun-
nen de woorden van Alexander de
Leugenprofeet die tijdens Klaros’ bloeipe-
riode het orakel van Glykon (de ‘nieuwe
Asklepios’) stichtte in het Paphiagonische
Abonouteichos/Ionopolis, met instem-
ming worden geciteerd: ‘Het leven van de
mensen wordt door twee dingen getyran-
niseerd: hoop en vrees, en degene die de
juiste orakels weet te brengen voor deze
beide gemoedstoestanden, zal heel snel
binnenlopen; want voor beide categorieën
– de hoopvollen en de angstigen – is ken-
nis omtrent de toekomst even noodzakelijk
als gewenst’. Het grote aantal te Klaros ge-
vonden delegatielijsten heeft onderzoekers
(J. en L.Robert 1989: 4; J.R.Somolinos: cf.
SEG XXXIX no. 1326) tot de conclusie ver-
leid dat Klaros zich gespecialiseerd heeft
in de behandeling van collectieve angsten
en de daarbijbehorende hoop op betere tij-
den. Deze conclusie heeft iets aantrekke-
lijks maar moet niet overdreven worden.
Klaros lijkt de enige orakelplaats te zijn
waar delegaties van steden zo nadrukke-
lijk hun inscripties achterlieten. Dat pleit
voor een specialisatie in collectieve psy-
chosen. Anderzijds zijn er in de literaire
bronnen schaarse aanwijzingen dat ook
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privé-personen naar Klaros kwamen.
Aelius Aristides richtte zich tot de
Klarische Apollo met vragen over zijn
ziekte (astheneia). Het orakel verwees hem
door naar het Asklepieion in Pergamon.
Aelius’ démarche vooronderstelt dat het
raadplegen van Klaros door particulieren
op zichzelf een normaal verschijnsel was.
Dit lijkt te worden bevestigd door de me-
dedeling van Lucianus dat de slimme, be-
ginnende orakel-enterpreneur Alexander
van Abonouteichos met de collegae van
het orakel van Klaros, prestigieus en suc-
cesvol als het was, vriendschapsbanden
aanknoopte ‘door velen van degenen die
bij hem kwamen naar hen door te sturen’.
Het lijkt hier om individuen te gaan, al is
niet geheel uit te sluiten dat er onder hen
representanten van collectiviteiten geweest
zijn.

Aelius Aristides’ geval bewijst in ieder
geval dat individuele klanten, met gezond-
heidsproblemen en dus met hun angsten
en hun hoop op beter, in Klaros terecht
konden. Doorverwijzing naar een andere
god, in dit geval de echte beroepsgenezer
Asklepios in het sanatoriumachtige
Asklepieion in Pergamon, impliceert dat
particulieren in ieder geval te woord wer-
den gestaan, maar anderzijds dat orakels
de zon in het water konden zien schijnen
en geen alleskunners pretendeerden te
zijn. De Spanjaard Somolinos heeft er on-
langs in algemene zin op gewezen dat ora-
kels tolerant waren ten opzichte van el-
kaar, zich enigermate specialiseerden en
klanten op gezette tijden doorverwezen
naar ‘de concurrentie’: specialisatie dus
doch geen monocultuur.

Zoals gezegd lijkt Klaros vooral gespecia-
liseerd te zijn in orakels betreffende collec-
tieve rampen. Dat vond Klaros niet alleen
zelf, maar dat vonden andere orakels wel-
licht ook. Zo heeft de stad Kyzikos, gere-
presenteerd door een prestigieus stedelijk
collegium van vereerders van de
Egyptische god Ammon, ten tijde van
Hadrianus deze god een orakel gevraagd

over de wijze waarop ze de god Helios
moesten vereren. Wat Ammon precies zei
is onduidelijk, omdat de tekst nogal kapot
is maar aan het eind van het orakel komt
zeer waarschijnlijk het advies om afgezan-
ten naar Klaros te zenden, die hymnen
moesten zingen en wierook moesten offe-
ren ‘opdat gij onwrikbare voorspoed
(olbos) gaat genieten’ (SEG XXXIII 1056; J.
en L.Robert in BE 1984 no. 342). Is dat een
impliciete verwijzing naar haperende
voorspoed vóórdien, die de aanleiding
vormde tot het consulteren van Ammon,
toch al populair bij de Kyzikeners, en wel-
licht iets te maken had met misoogst of
vergelijkbare, de olbos aantastende fenome-
nen? Ammon wist in ieder geval wat hij-
zelf af kon en waar een doorverwijzing
naar Klaros nuttig voor was.

Mijn interpretatie van die ‘onwrikbare
voorspoed’-passus wint aan waarschijn-
lijkheid, als we ons realiseren dat de ora-
kels die we van Klaros over hebben, steeds
van doen hebben met collectieve ramp-
spoed, in de vorm van epidemieën (loi-
mos), aardbevingen, misoogsten en aanval-
len van rovers/piraten. De recepten van
Klaros getuigen van een mentaliteit van le-
ven en laten leven. Enerzijds wordt er stee-
vast op aangedrongen bepaalde pleng- en
vleesoffers te brengen aan de locale goden
van de getroffen steden; anderzijds wordt
oprichting van standbeelden van Apollo
Klarios, met pijl en boog uitgerust, in de
stad of bij de stadspoorten krachtig aanbe-
volen. In een orakel van het Phrygische
Hierapolis (Pamukkale) wordt bovendien
bevolen om, als de loimos geluwd is, jon-
gens en meisjes naar Klaros te sturen als-
mede plengoffers en hekatomben te offe-
ren. De jeugdige Hierapolitanen zullen wel
hymnen hebben moeten zingen, net als
hun in de delegatie-inscripties vermelde
collegae. Plengoffers en hekatomben zijn
goed voor Apollo maar vooral ook voor de
locale economie en de priesters. Dat loimos-
bestrijding Klaros’ grote specialisatie was
blijkt ook uit het feit dat Glykon van
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Abonouteichos – de reeds vermelde creatie
van de slimme Alexander – ten tijde van
de grote pestepidemie van de jaren zestig
van de 2de eeuw n. Chr. het orakel lan-
ceerde: ‘Phoibos met de lange haren ver-
drijft de pestwolk’, daarmee geheel in de
geest van zijn geestelijke vader een
Klarisch patent gebruikend voor zijn eigen
winkel maar tegelijk een hommage bewij-
zend aan de god van Klaros. Dat
Alexander en Glykon niet als enigen ge-
loofden in innige samenwerking tussen de
Niéuwe Asklepios en Apollo van Klaros,
blijkt uit een klein maar frappant detail
van een kleine inscriptie uit de Lydische
stad Kaisareia Troketta: de inwoners had-
den van het orakel van Klaros te horen ge-
kregen dat ze een beeld van Apollo Soter
moesten inwijden – het beproefde
Klarische recept als er iets te redden viel.
De financiering van het beeld werd ver-
zorgd door ‘Meiletos, de zoon van Glykon
de Paphiagoniër, de priester van Apollo
Soter’. Meiletos’ moeder was dus naar
Abonouteichos geweest, had aldaar een
kort maar hevig avontuurtje gehad, vol-
gens de satiricus Lucianus uiteraard met
Alexander die evenzeer leugenprofeet als
rokkenjager was, maar volgens de gelovi-
gen met Glykon-Asklepios himself.
Uitgerekend deze spruit van Glykon zet
zich in voor het ophalen van een Klarisch
orakel en de financiering van de opdracht
van het orakel.

Klaros verstond de kunst om met zijn
tijd en met de klanten mee te gaan. Dat
blijkt uit een inscriptie die vlakbij een
poort in de buitenste muur van de
Lycische stad Oinoanda is aangebracht en
het volgende orakel van Klaros bevat: ‘Uit
zichzelf gesproten, met aangeboren wijs-
heid, zonder moeder, onwankelbaar, geen
naam dragend, veelnamig, wonend in
vuur: dat is God. En wij, engelen-bood-
schappers, zijn een klein deeltje van God.
Dat is de kern. Aan degenen die vragen,
naar aanleiding van God, wat zijn wezen
is, heeft hij gezegd dat hij Aither is, de God

die alles ziet. Tot hem moet gij uw blikken
richten en ‘s ochtends vroeg, kijkend naar
het Oosten, bidden’. L.Robert heeft dit ora-
kel geplaatst in de context van een ‘mou-
vement vers le monotheïsme’ en het voca-
bulaire van de tekst verklaard uit laat-
Romeinse theosophieën, magische papyri
en wij-inscripties voor ‘divinités angéli-
ques’ in het binnenland van Klein-Azië.
Hij spreekt in dit verband van een ‘religion
épurée, spiritualisée’ die niet alleen in lite-
raire geschriften maar ook in inscripties
van de 2de/3de eeuw opduikt. Het orakel
van Klaros speelt er op in en deze tekst be-
wijst dat we hier niet met een geleerden-
religiositeit te maken hebben doch met een
levend amalgaam van verinnerlijkte reli-
giositeit. Voor details verwijs ik naar
Roberts commentaar. Robert heeft uit de
plaats van de inscriptie afgeleid dat de
stad Oinoanda om dit orakel gevraagd had
in een poging om heidenen en Christenen
op één lijn te krijgen. In dit verband is het
niet irrelevant op te merken dat uitgere-
kend de Christelijke auteur Lactantius, in
zijn streven om in het heidendom al een
soort praeparatio evangelica te vinden, de
eerste drie verzen van dit orakel citeert
(d.w.z. tot en met de woorden ‘Dat is de
kern’). Hij laat overigens de term ‘veelna-
mig’ alsmede de laatste, meer concrete ver-
zen weg, omdat die storend waren voor
zijn poging om de Christelijke god in we-
zen al in het heidendom terug te vinden.
De Engelse archeoloog en epigraficus
A.S.Hall heeft echter onlangs de symboliek
van de plaats van de inscriptie verworpen.
Hij betoogde dat tussen 260-270 n.Chr.
(crisistijd) de buitenste muur was opgege-
ven ten gunste van een kortere binnen-
muur en dat daarna een individu of een of
andere groepering dit orakel in de inmid-
dels functieloze en ruïneuze buitenmuur
had laten aanbrengen. Lane Fox wees er
echter op dat de inscriptie eerder uit het
begin van de 3de eeuw dan uit de jaren
rond 270 n.Chr. stamt. Dat zou betekenen
dat het toch om een orakel gaat dat door
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de stad is gevraagd, gekregen en in de ech-
te stadsmuur is aangebracht: dus toch
symboliek. Hoe dit ook zij, het blijft een
kostbaar testimonium voor de spiritualise-
ring van de laat-antieke religiositeit en
voor het inspelen van Klaros op dat pro-
ces. De ironie van de geschiedenis wil dat
uitgerekend in datzelfde Oinoanda de
wand van een zuilengang door een zekere
Diogenes is bedekt met een soort Epicu-
reïsche catechismus. En laat nu onlangs de
Amerikaan Clay in een overtuigend artikel
gewezen hebben op de enorme rivaliteit
tussen de Epicureeërs en ... het orakel van
Glykon en op de controverse die Diogenes
met de ‘orthodoxe’ Grieken had over de
waarde van orakels in het algemeen! (SEG
XXXIX 1412).

Al met al: een bezoek aan de tempel van
Apollo in Klaros is aan te bevelen, om
landschappelijke, archeologische en toeris-
tische redenen (N.B.: het strand is vlakbij!).
Moge dit artikel de bezoeker in staat stel-
len ook iets van de maatschappij en menta-
liteit achter die verzameling marmerblok-
ken te bespeuren.
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1. Teos
Tussen de eilanden Lesbos ten noorden en
Samos ten zuiden steekt het schiereiland
van Erythrai in zee. Aan de noordzijde ligt
Klazomenai, aan de westzijde Erythrai,
aan de zuidzijde Teos. De laatste stad, ge-
legen bij het moderne dorpje Sigacik, had
twee havens en werd al vroeg erg belang-
rijk op het gebied van de overzeese han-
del. In de 6de eeuw v.Chr. waren er con-
tacten met Naukratis in Egypte, en in de
tweede helft van diezelfde eeuw stichtte
Teos de kolonie Abdera in Thrakië. In de
klassieke tijd was Teos lid van de Delisch-
Attische Zeehond en betaalde een zeer ho-
ge contributie. Dit getuigt van de rijkdom
van de stad, zoals ook de bouwwerken,
waaronder de befaamde Ionische tempel
van Dionysos, ontworpen door de archi-
tect Hermogenes (2de eeuw). Eén van de
bronnen van rijkdom van Teos was de fa-
bricage van kleding met wol uit Milete, en
de purperververij.

In de hellenistische tijd is Teos in de han-
den van heel wat vorsten geweest:
Diadochen, Seleuciden, Attaliden. In de
tijd waarin de hier gepresenteerde inscrip-
tie dateert, ca. 204 v.Chr., stond Teos op-
nieuw onder Seleucidische heerschappij,
namelijk van Antiochos III. Rond deze tijd
hebben de burgers van Teos gezantschap-
pen gezonden naar verschillende Griekse
steden en bonden, zoals de Aetoliërs, de
Delphische Amphictyonen en talrijke ste-
den op Kreta. Zij verzochten hun de asylie
(onschendbaarheid) aan hun stad toe te
kennen, omdat de stad gewijd was aan
Dionysos. De Teïers beweerden namelijk
dat de god Dionysos in Teos geboren was.

Als bewijs hiervan voerden zij het feit aan,
dat in hun stad een bron van wijn, met uit-
zonderlijk zoete geur, vanzelf op vaste
tijdstippen uit de aarde opwelde
(Diodoros van Sicilië III, 66, 2). Wat hier
ook van zij, in elk geval was Dionvsos de
archegetes van de stad. Van een twintigtal
steden of bonden is het antwoord op het
verzoek van de Teïers bewaard, waaron-
der het onderstaande antwoord van
Delphi (Michel, Recueil nr. 67).

‘(Decreet) van de burgers van Delphi. De stad
heeft in voltallige vergadering met de door de
wet vereiste stemmen besloten. Aangezien de
burgers van Teos Pythagoras, de zoon van
Kleitos, en Kleitos, de zoon van Kleitos, als ge-
zanten gezonden hebben en de verwantschap
en vriendschap (met Delphi) vernieuwd heb-
ben, en zij de stad Delphi verzocht hebben om
toe te staan dat hun stad en territorium on-
schendbaar zullen zijn en gewijd aan Dionysos,
heeft de stad besloten om de bestaande vriend-
schap en verwantschap met de burgers van
Teos te handhaven en te vermeerderen, en dat
hun stad en hun hele territorium onschendbaar
zullen zijn en gewijd aan Dionysos, zoals de ge-
zanten gevraagd hebben, en dat zij (=de bur-
gers van Teos) en alle inwonenden van Teos
veiligheid en onschendbaarheid zullen bezitten,
zoals ook de Dionysische artiesten (technitai).
Opdat dit besluit voor altijd van kracht zal blij-
ven, moeten de raadsleden het decreet laten op-
tekenen op de tempel. Archont was Megartas;
raadsleden waren Mnasitheos, Protarchos,
Athambos en Philistion.’

Ook Antiochos III erkende tijdens zijn
verblijf in Teos in 204 of 203 de heiligheid
en onschendbaarheid van de stad. De re-
den waarom Teos asylie vroeg, was onge-
twijfeld de angst voor oorlogsgruwelen,
waarvan de stad reeds een flinke portie

Kleine steden van Ionië

J.H.M. Strubbe
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gekregen had ondanks de bouw van een
stadsmuur in de 3de eeuw. Naast de strijd
tussen de hellenistische heersers dreigde
steeds het gevaar van overvallen van pira-
ten vanuit zee; speciaal de Kretenzers wa-
ren beruchte piraten!

In 193 v.Chr., kort voordat de beslissende
oorlog van Antiochos III en Rome uitbrak,
erkenden ook de Romeinen de onschend-
baarheid van Teos (Dittenberger, Syll.3 nr.
601). In deze oorlog legden de Teïers grote
voorraden aan, waaronder wijn, bestemd
voor Antiochos. Maar een Romeinse admi-
raal, Regillus, viel het territorium van de
stad binnen en trok al plunderend rond,
ondanks de kort tevoren erkende asylie,
totdat de wijnvoorraad aan hem uitgele-
verd werd (Livius XXXVII, 27-28): heilig-
schennis voor 5.000 kruiken wijn!

Na de oorlog, in 188 v.Chr., werd Teos
gestraft met het verlies van (een deel van)
het territorium en onder Pergameense
heerschappij geplaatst. In 133 kwam de
stad onder Romeinse overheersing. Tegen
die tijd verdwijnt Teos uit de historie. De
hellenistische geschiedenis van Teos leert
in elk geval dat de buitenlandse politiek
van de steden van levensbelang was; het
politieke leven van de poleis is niet ten on-
der gegaan met de onderwerping aan de
grote monarchieën.

In de bovenstaande inscriptie wordt ge-
refereerd aan de Dionysische artiesten, die
reeds veiligheid en onschendbaarheid be-
zaten. De Dionysische technitai vormden
een vereniging van kunstenaars: toneel-
spelers, dichters, muzikanten, zangers,
dansers enz. In de hellenistische tijd be-
stonden er verschillende van dergelijke
verenigingen, o.a. in Athene, op de
Isthmos, in Egypte en in Ionië. Centrum
van de Kleinaziatische vereniging was
Teos, de stad van Dionysos. De kunste-
naars verzorgden voorstellingen bij feesten
in steden in geheel westelijk Klein-Azië. Ze
hadden zich verenigd om bescherming te
krijgen: in tijden van oorlog en bloeiende
piraterij was dat voor mensen die naar an-

dere steden reisden, bijzonder noodzake-
lijk. De vereniging had van vele steden en
bonden, van vorsten en van de Romeinen
veiligheid en onschendbaarheid gekregen,-
naast andere privileges. De vereniging was
als een polis georganiseerd met archonten,
priester, eigen financiën enz., en richtte
spelen en feesten in. Rond het einde van
de 3de eeuw v.Chr. was de verhouding
van de technitai met de stad Teos nog
goed, maar in de eerste helft van de 2de
eeuw ontstonden er problemen, mogelijk
om financiële redenen. Daarbij interve-
nieerde de Pergameense vorst Eumenes II.
Wat later, vermoedelijk onder Attalos II,
brak er oproer uit; de reden is onbekend,
maar misschien waren de artiesten nu een-
maal arrogante herrieschoppers. De tech-
nitai vluchtten weg uit Teos naar Ephesos.
Uiteindelijk kwamen ze in Lebedos te-
recht, waar ze ten tijde van Strabo nog
steeds leefden (XIV, 644).

2. Samos
Samos was één van de meest vooraan-
staande Ionische steden. Gelegen aan de
zuidoost-zijde van het gelijknamige eiland,
bij het huidige dorp Tigani, was Samos
slechts door een smalle zeestraat van min-
der dan twee km van het vasteland ge-
scheiden. Samos bezat daar dan ook terri-
torium. Eén van de bekendste produkten
van Samos was de aarde, grondstof voor
de keramiekindustrie, maar ook gebruikt
voor medische doeleinden. De grootste
roem bezat Samos natuurlijk als handels-
stad. Vanuit de gunstig gelegen haven
trokken de Samische scheepvaarders en
handelaren in de archaïsche tijd naar alle
richtingen, Kreta, Egypte, Cyprus; zij
stichtten o.a. de kolonie Perinthos.

Samos heeft een erg rijke geschiedenis
gekend, te rijk om hier te beschrijven. Wie
kent bijvoorbeeld niet de episode van de
tiran Polykrates (538-522 v.Chr.), wiens
uitzonderlijke rijkdom en geluk weerspie-
geld zijn in het befaamde verhaal van
Herodotos over Polykrates’ ring (III, 42)?
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Herodotos vertelt ook over de bouw van
het Heraion, de schitterende tempel van
Hera uit diezelfde tijd, één van de zeven
antieke wereldwonderen. Andere indruk-
wekkende prestaties van de Samiërs wa-
ren de aanleg van een lange havendam en
van een tunnel met waterleiding dwars
door een berg heen, ruim één km lang (III,
60).

Bij de belangrijke rol van Samos in de
twee Attische Zeehonden zullen we niet
blijven stilstaan. In de vroeg-hellenistische
periode kwam Samos onder gezag van
Antigonos Monophthalmos, vervolgens
van Lysimachos. Daarna kwam het eiland
voor een periode van ongeveer een eeuw
(281-197 v.Chr.) met korte onderbrekingen
onder Ptolemeïsche heerschappij. De
Ptolomeeën beheersten in die periode de
Aegeïs en gebruikten de Samische haven
als strategisch gelegen vlootstation. Hun
macht strekte zich uit over vele eilanden
en over Karië.

De hier gepresenteerde inscriptie dateert
uit ca. 280 v.Chr., kort na het begin van de
Ptolemeïsche overheersing (Pouilloux,
Choix nr. 21). Philokles, koning van Sidon,
was toen generaal van Ptolemaios
Philadelphos en stond aan het hoofd van
de Egyptische vloot in de Egeïsche Zee.

‘Besluit van de raad en het volk; voorstel van
de pry tanen betreffende het preadvies van de
raad om de rechters te eren, die (hierheen) ge-
komen zijn uit Miletos en Myndos en
Halikarnassos om de opgeschorte contracten (te
regelen). Toen onze burgers met elkaar twistten
over de opgeschorte contracten, heeft Philokles,
koning van Sidon, in het verlangen dat onze
stad in eensgezindheid zou leven, een brief ge-
schreven (met het verzoek) dat het volk van
Myndos een tribunaal zou zenden om de opge-
schorte contracten te regelen. De burgers van
Myndos hebben volledige welwillendheid en ij-
ver betoond om onze burgers te verzoenen. Zij
hebben goede en voortreffelijke mannen aange-
wezen en Theokles, zoon van Theogenes, en
Herophantos, zoon van Artemidoros, naar onze
stad gezonden. Dezen hebben de rechtszaken
die aan hen voorgelegd werden, op voortreffe-
lijke en rechtvaardige wijze geregeld, sommige

door een vonnis, andere door verzoening. Zij
verkozen dat de twistende burgers verzoend
zouden worden en in eendracht in de staat zou-
den leven, bevrijd van hun wederzijdse aan-
klachten. Om deze reden hebben raad en volk
besloten om - (volgen allerlei eerbewijzen voor
Myndos en voor de rechters).’

De inscriptie leert dat rechters uit Myndos,
Miletos en Halikarnassos naar Samos ge-
komen zijn om de rechtszaken over vast-
gelopen contracten te beslissen. Al deze
steden waren toen onderworpen aan
Egypte. Het fenomeen van vreemde rech-
ters is goed bekend dankzij inscripties. Het
bestond erin dat processen tussen burgers
en de stad niet meer door rechtbanken of
magistraten van de stad zelf werden be-
oordeeld, maar door kleine groep van
rechters, gehaald vanuit één of meer ande-
re steden. Vaak richtte men zich tot een na-
burige stad of tot steden, met wie men
door verwantschap verbonden was. De
keuze van de rechters werd geheel aan de
andere stad overgelaten. De processen, die
aan vreemde rechters werden voorgelegd,
waren meestal financiële zaken betreffen-
de schulden, bezit, leningen en handels-
contracten, soms ook politieke geschillen
of criminele delicten. Het fenomeen van de
vreemde rechters verschijnt in Klein-Azië
op het einde van de 4de eeuw onder de
Diadochen. In die periode waren er heel
wat juridische en sociale problemen, zoals
in verband met de bannelingen die op be-
vel van Alexander de Grote naar hun ste-
den mochten terugkeren. Blijkbaar bestond
in de steden geen vertrouwen meer tussen
de burgers en geloofde men niet meer in
de onpartijdigheid van de eigen rechters.
Daardoor kwam de rechtspraak soms tot
stilstand. Om de problemen op te lossen
namen de Diadochen zélf of hun officieren
soms het initiatief om vreemde rechters te
halen. Dit had als voordeel dat zijzelf niet
hoefden in te grijpen in de interne zaken
van de stad en dus de autonomie van de 
steden respecteerden. Stilaan werd het ge-
bruik van vreemde rechters een gewoonte;
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het werd niet meer genoodzaakt door pro-
blemen in de rechtsgang maar werd een
normale methode om zich van onpartijdi-
ge rechters te verzekeren. Te Samos zijn ca.
280 v.Chr. geen sporen van juridische an-
archie.

Na de Ptolemeïsche heerschappij kwam
Samos onder het gezag van Rhodos, ver-
volgens van de Attaliden, tenslotte van
Rome (129 v.Chr.). In de loop van de 1ste
eeuw v.Chr. verdween Samos stilaan uit
de politieke en economische geschiedenis.
Maar nog in 238 n.Chr. roemden de
Samiërs op munten zich erop de eersten
van Ionië te zijn: ΣαµÝων πρñτων \ΙωνÝας.

3. Erythrai
In 1891 ontdekte een Griek, J. Tschakufis,
aan de oostzijde van de akropolis van
Erythrai (thans Ildiri) een grot. Het was
een halfronde ruimte, door mensenhand
gegraven, met een diameter van ongeveer
twee meter. Overal op de grond lagen
marmeren platen van de oorspronkelijke
wandbekleding, er was een stenen water-
bekken, resten van een antieke waterlei-
ding met terracotta pijpen, enkele marme-
ren blokken en twee deurposten met in-
scripties. Tschakufis sleepte een aantal in-
scripties mee tot voor zijn huis, waar ze
door enkele reizigers gezien en gekopieerd
werden, o.a. door K. Buresch. Buresch pu-
bliceerde de teksten in 1892 en vermeldde
daarbij dat zijn informatie helaas onvolle-
dig was ‘infolge des mir von dem geldgie-
rigen Finder entgegengesetzten
Widerstandes’. De zwijgzaamheid van
Tschakufis heeft ertoe geleid dat thans niet
(meer) bekend is waar de grot zich be-
vindt. De tekst op één van de marmeren
deurposten, in verzen geschreven, luidt als
volgt (Engelmann-Merkelbach, I. Erythrai
II nr. 224):

‘Ik ben de dienares van Phoibos, de orakelspre-
kende Sibylle, de aloude dochter van de nimf
Naïs. Mijn vaderstad is geen andere dan alleen
Erythrai, en Theodoros was mijn sterfelijke va-
der. De Kissotas-berg heeft mijn geboorte ge-

dragen; daar kwam ik tevoorschijn uit de ge-
boortepijnen en onmiddellijk sprak ik orakels
voor de mensen. Zittend op deze rots heb ik
voor de stervelingen voorspellingen gezongen
van toekomstig lijden. Driemaal driehonderd
jaren heb ik geleefd als een ongerepte maagd,
en ik ben over de hele aarde gegaan. Nu zit ik
hier opnieuw op deze geliefde rots en verheug
me over de lieflijke wateren. Ik ben verheugd
omdat in waarheid eindelijk het ogenblik ge-
komen is, waarop, naar ik voorspeld had,
Erythrai opnieuw zal opbloeien en algehele
rechtsorde zal kennen en rijkdom en faam,
dankzij de nieuwe Erythros die naar mijn ge-
liefde vaderstad gekomen is.’

Op een kroonlijst vindt men verder de na-
men gebeiteld van de nimf Naïs en van de
Sibylle, ‘geboren uit een nimf en
Theodoros’. Blijkbaar bevonden zich in de
grot naast het waterbekken de beelden van
de nimf Naïs en van haar dochter, de
Sibylle, zittend op een rots. Dezelfde voor-
stelling van de Sibylle treft men op mun-
ten van Erythrai aan.

De tekst leert niet veel nieuws over de
Sibylle: zij was een profetes, dienares van
Apollo, de god van de mantiek; zij leefde
900 jaren (haar ouderdom was spreek-
woordelijk) en is al die tijd maagd geble-
ven; zij reisde over de gehele wereld.
Verrassend is wel de mededeling dat haar
vaderstad Erythrai was en geen andere
stad. Hier wordt uitgehaald tegen andere
steden die beweerden de vaderstad van de
Sibylle te zijn. Verschillende steden claim-
den dit namelijk: Kyme, Marpessos,
Delphi, Samos; de Romeinse schrijver
Varro stelde zelfs een katalogus op van
tien Sibyllen uit tien verschillende steden.
Het was niet uitzonderlijk dat
Kleinaziatische steden met elkaar twistten
om de eer de geboorteplaats van een be-
roemdheid te zijn. Zo eisten verschillende
steden de eer op de geboorteplaats van
Homeros te zijn; andere steden, waaronder
Teos, claimden de geboorteplaats van de
god Dionysos te zijn. Een dergelijk gege-
ven of ook de oudheid van een stad of het
feit door een roemrijke heros uit het klas-
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sieke Hellas gesticht te zijn, verschafte gro-
te eer en deed de stad stijgen in de presti-
gestrijd die de poleis met elkaar voerden.
Wat de Sibylle betreft, is de strijd tussen de
steden Erythrai en Marpessos in Troas
goed bekend door een mededeling van
Pausanias. Deze schrijver citeert vier ver-
zen uit één van de orakels van de
Delphische Sibylle, Herophile genaamd (X,
12,3):

‘Van geboorte ben ik half mens half god, (gebo-
ren) uit een onsterfelijke nimf en een graaneten-
de vader; langs moederszijde van Idaeïsche
herkomst; mijn vaderstad is het rode
Marpessos, gewijd aan de Moeder, en de rivier
Aïdoneus.’

Marpessos, zo vertelt Pausanias verder, is
gelegen in het Ida-gebergte in de Troas,
niet zo ver van de stad Alexandreia Troas.
Eens was het een stad, nu een half-verlaten
dorp. De aarde is er rood. De Sibylle stierf
in Troas en werd begraven in het heilig
woud van (Apollo) Smintheus bij
Alexandreia. Pausanias citeert vervolgens
het grafgedicht dat daar voor haar werd
opgesteld (X, 12, 6), en waarvan verschil-
lende elementen overeenkomen met de
Erythraeïsche inscriptie. ‘Maar,’ vervolgt
Pausanias (X, 12, 7), ‘de Erythraiërs verlan-
gen méér dan de andere Grieken om
Herophile voor zich te claimen, en voeren
als bewijs een berg (in hun territorium)
aan, Korykos genaamd, waarin een grot is.
Ze zeggen dat Herophile hierin geboren is,
en dat zij de dochter was van een zekere
Theodoros, een herder uit de buurt, en van
een nimf. Ze voegen eraan toe dat de bij-
naam “Idaeïsch” gegeven was aan de nimf
omdat de mensen in die tijd dicht beboste
plaatsen idai noemden. Het vers over
Marpessos en de rivier Aïdoneus wordt
door de Erythraiërs uit de orakels geknipt.’
Kortom Erythrai beweerde de vaderstad
van de Sibylle te zijn en men toonde in de
Korykos-berg, ten zuiden van Erythrai
(waarvan één van de toppen blijkbaar
Kissotas genoemd werd), de geboortegrot

van de Sibylle. Oe door Pausanias geciteer-
de orakelverzen van de Sibylle eindigden
volgens de Erythraiërs met de woorden
‘langs moederszijde van Idaeïsche her-
komst; mijn vaderstad is Erythre’ (µητ-
ρÞθεν \ΙδïγενÜς, πατρÝς δÛ µïι \ΕρυθρÜ);
het volgende vers ‘Marpessos, gewijd aan
de Moeder, en de rivier Aïdoneus’
(ΜÀρπεσσïς, µητρeς ÝερÜ, πïταµÞς τ\
\Αϊδωνεàς) was volgens hen een latere toe-
voeging bij de tekst door de bewoners van
Marpessos - een mooi staaltje van antieke
tekstkritiek, waarbij de Erythraiërs ge-
makshalve voorbijgingen aan het feit dat
de naam van hun stad eigenlijk Erythrai en
niet Erythre luidde!1

Er zijn aanwijzingen dat de strijd tussen
steden om erkend te worden als geboorte-
plaats van de Sibylle reeds in de hellenisti-
sche tijd speelde. De controverse moet wel
tot een einde gekomen zijn, toen de
Romeinse senaat in 76 v.Chr. drie gezanten
naar Erythrai zond om orakelspreuken
van de Sibylle te verzamelen. Kort daar-
voor waren immers de aloude Sibyllijnse
boeken bij de brand van de tempel van
Juppiter Capitolinus verloren gegaan. In
dit licht is het eigenaardig dat de contro-
verse opnieuw opduikt in onze inscriptie
die te dateren is in 162 n.Chr. (zie infra).
Daarom klinkt de veronderstelling aanne-
melijk dat het eerste deel van de tekst in de
hellenistische tijd gecomponeerd werd, en
dat de laatste verzen, waarin de Sibylle
zegt dat zij verheugd is over de wederop-
bloei van de stad, een latere toevoeging
zijn. Het geheel werd wellicht (opnieuw)
gegraveerd toen de grot gerenoveerd werd
door een zekere Marcus Claudius P-, zoals
beschreven staat in een andere inscriptie
(Engelmann-Merkelbach, I. Erythrai II nr.
225).

De inscriptie van de Sibylle vermeldt dat
een nieuwe Erythros ontscheept is en nieu-
we bloei zal brengen. De ‘oude’ Erythros
was de mythische stichter van de stad; hij
was de zoon van de Kretenzische koning
Rhadamanthys (Pausanias VII, 3, 7). Hij
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zou zijn naam gegeven hebben aan de
stad, maar in werkelijkheid was die naam
natuurlijk ontleend aan de rode trachiet-
heuvels daar. Een nieuwe Erythros was
dus een nieuwe stichter van de stad; een
dergelijke titel werd vaak aan keizers ge-
geven wanneer zij hulp boden bij de we-
deropbouw van een stad na een aardbe-
ving of wanneer zij grootse bouwwerken
schonken of, zoals hier, in het algemeen
rijkdom en aanzien brachten. De inscriptie
over de renovatie van de grot noemt twee
keizers, Marcus Aurelius en Lucius Verus.
Van L. Verus is bekend dat hij in het jaar
162 naar het Oosten reisde langs de kust-
steden van Asia, en dat hij daar ‘voluptati-
bus immorabatur’ (‘verwijlde in genietin-
gen’; SHA Verus 6, 9). Vermoedelijk is hij
ook te Erythrai ontscheept en heeft zich
daar als een nieuwe Erythros verdienste-
lijk gemaakt.

Erythrai wordt verder nauwelijks ver-
meld in de keizertijd. De stad was ook niet
gunstig gelegen voor de handel, die vooral
via het naburige Chios verliep. Het territo-
rium was niet rijk maar eerder rotsachtig;
wijn en bouwmaterialen waren de voor-
naamste produkten. Het gebrek aan econo-
misch belang werd echter gecompenseerd
door het roemrijke verleden van de stad.
De vergelijking van keizer L. Verus met de
mythische stadstichter Erythros toont aan
dat dat verleden te Erythrai, net zoals in
andere steden, in de herinnering levend
was, een bron van stedelijk trots.

4. Phokaia
Phokaia, tegenwoordig Eski Foça, was de
meest noordelijk gelegen stad van de
Ioniërs, en lag eigenlijk in Aeolisch gebied.
Archeologische vondsten tonen aan dat de
stad oorspronkelijk inderdaad Aeolisch
was, maar later Ionisch werd. Hierop
duidt ook het bericht bij Pausanias (VII, 3,
8) dat, toen de Phokaiërs lid wilden wor-
den van het Panionion, zij eerst koningen
dienden op te nemen die afstamden van
Kodros, de legendarische Atheense ko-

ning. De Phokaiërs namen drie koningen
op uit Teos en Erythrai; dit mag erop wij-
zen dat deze twee Ionische steden iets te
maken hadden met het Ionisch worden
van Phokaia.

In de stad circuleerden natuurlijk ver-
schillende stichtingslegenden. Eén hiervan
was dat Phokaia gesticht zou zijn door
Grieken uit Phokis op het vasteland. Deze -
legende is zonder twijfel ontstaan door de
naamsgelijkheid. De meeste onderzoekers
zijn het erover eens dat de naam van de
stad in werkelijkheid is afgeleid van (evfQ,
zeehond. De talrijke eilandjes voor de kust
van Phokaia lijken op robben die uit de zee
opduiken; deze dieren liggen daar overi-
gens werkelijk aan de kust en zijn afge-
beeld op munten van de stad.

Phokaia was voortreffelijk gelegen, aan
de binnenzijde van een baai die een uitste-
kende haven beschermde, en aan het einde
van de handelsweg die vanuit centraal-
Lydië via het Hermosdal naar de kust leid-
de. Phokaia was dan ook vanaf de archaï-
sche tijd een zeer belangrijke handels-
plaats. De stad stichtte verschillende kolo-
nies, vooral in het Westen, zoals Elea in
Zuid-Italië, Massalia (het Romeinse
Massilia) in Zuid-Frankrijk, Emporion in
Spanje. De stad monopoliseerde verder de
handel met Tartessos en importeerde van-
daar tin en brons.

Bij de geschiedenis van de stad zullen we
verder niet stilstaan, behalve dat Phokaia
niet altijd de goede politieke keuzes maak-
te, met name in de contacten niet Rome.
Tijdens de strijd van Rome en Pergamon
tegen Antichos III koos de stad de zijde
van de laatste. Livius verhaalt hoe de stad
tot tweemaal toe belegerd werd door de
Romeinen en op het einde door de
Romeinse soldaten geplunderd werd
(XXXVII, 31 e.v.). Na het verdrag van
Apameia (188 v.Chr.) kreeg Phokaia toch
de autonomie terug;, maar werd wel onder
toezicht van koning Eumenes van
Pergamon geplaatst. Ruim vijftig jaar later,
toen de laatste Pergameense vorst gestor-
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ven was en zijn rijk aan de Romeinen over-
gemaakt had (133 v.Chr.), maakte Phokaia
opnieuw een foute keuze. De stad sloot
zich als enige vrijwillig aan bij de opstan-
deling Aristonikos, die pretendeerde recht
te hebben op het Pergameense rijk. Na de
oorlog beval de senaat de verwoesting van
Phokaia, maar dankzij een pleidooi van de
kolonie Massalia, trouwe bondgenoot van
Rome, werd de stad gespaard. Misschien
kreeg de stad zelfs de vrijheid terug; maar
dit privilege betekende in de Romeinse üjd
praktisch niets meer.
In de keizertijd speelde Phokaia geen rol
van betekenis. We weten dat de stad mar-
mer en purper exporteerde. Er zijn weinig
archeologische resten bewaard. Juist om-
dat Phokaia moeilijkheden gehad heeft
met Rome, is de volgende inscriptie inte-
ressant (Graf, Nordionische Kulte, p. 468 nr.
I.Ph. 5):

‘De raad en het volk eren Titus Flavius Varus
Calvesianus Hermokrates, zoon van
Stratoneikos, uit de tribus Quirina, tweemaal
praefectus fabrum te Rome, praefectus van de
cohors I Bosporiana, tribunus van het legio XII
Fulminata, hogepriester van Asia van de tem-
pel in Ephesos, prytaan, tweemaal stephane-
phoor en priester van (de godin) Massalia, ago-
notheet, basileus van de Ioniërs. Zijn slaven en
vrijgelatenen hebben dit eerbewijs opgericht.’

We hebben te maken met een burger van
Phokaia, die het Romeinse burgerrecht be-
zat en zelfs ridder geworden is. Hij heeft
namelijk twee van de zogenaamde tres mi-
litiae doorlopen, de drie diensttijden als
commandant bij legioenen en hulptroepen,
die het begin van een ridderloopbaan
vormden. Daarvóór heeft hij eerst een aan-
loopfunctie uitgeoefend als praefectus fa-
brum te Rome, een vertrouwenspositie in
dienst van een hoge ambtenaar, waarin
vaak veelbelovende jongemannen uit
vooraanstaande families uit de provincies
werden benoemd. Als ridder diende
Flavius Hermokrates eerst als praefectus
cohotis, commandffcmo een infanterie-

eenheid van 500 man; zijn cohort lag in
Pannonia superior. Vervolgens was hij tri-
bunus legionis, stafofficier in een legioen;
het XIIe legioen Fulminata lag in
Cappadocia. Normaal gezien volgde daar-
na als derde diensttijd de functie van prae-
fectus aiae, commandant van een eenheid
van 500 ruiters, maar Flavius Hermokrates
is niet tot dat niveau doorgedrongen. Later
evenwel zal de familie nog veel hoger stij-
gen in de Romeinse heerschappij. Ons is
een L. Flavius Hermokrates uit Phokaia
bekend, die leefde ten tijde van Septimius
Severus en zoon was van de oud-consul 
Rusonianus (of Rufinianus). De familie
drong dus door tot de senatorenstand.

Flavius Hermokrates heeft (vermoedelijk
na zijn riddercarrière) verschillende be-
stuursfuncties en religieuze ambten uitge-
oefend in zijn vaderstad: hij was prytaan
(hoogste bestuursambtenaar), agonotheet
(magistraat verantwoordelijk voor de spe-
len), tweemaal stephanephoor (een religi-
euze functie, letterlijk ‘kransdrager’) en
priester van Massalia. De laatste functie
behoeft nadere toelichting. Massalia is de
vergoddelijkte personificatie van de stad
Massalia (Marseille), kolonie van Phokaia.
Dat een moederstad of een overheersende
stad vereerd werd als een godin in een af-
hankelijke stad, komt meermaals voor,
maar dat een moederstad een cultus bezat
van haar kolonie, is een unicum. De reden
zal wel te zoeken zijn in het feit dat
Phokaia op voorspraak van Massalia ge-
spaard bleef na de opstand van
Aristonikos.

Flavius Hermokrates is verder hogepries-
ter geweest van de tempel (van de provin-
ciale keizercultus) van Asia te Ephesos.
Aangezien er sprake is van één tempel
voor de keizercultus en Ephesos onder kei-
zer Hadrianus een tweede tempel opricht-
te (ca. 127-135), kan men concluderen dat
de inscriptie vóór die tijd dateert. Basileus
van de Ioniërs is niet een religieuze muni-
cipale functie, maar is de titel die de afge-
zanten naar het Panionion droegen. Ook
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deze bond had een functie in de keizercul-
tus. Onze man lijkt zich dus zeer voor de
keizercultus ingezet te hebben, niet ver-
wonderlijk voor een eques Romanus.
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NOOT 
1. De tekst is dubbelzinnig. \ΕρυθρÜ kan ook als een
adjectief beschouwd worden: ‘rood’. De orakelwoor-
den betekenen dan: ‘mijn vaderstad is rood’. Dit zou
naar Erythrai kunnen verwijzen, waar immers don-
kerrode heuvels waren, waarvan de stadsnaam afge-
leid was, zie infra. Maar de verwijzing is niet eendui-
dig.
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Tegen het einde van het jaar 249 n.Chr. be-
gint wat traditioneel bekend staat als de
zevende christenvervolging. Keizer
Decius, pas enkele maanden in het zadel,
draagt bij edict alle bewoners van het rijk
op ten overstaan van een commissie een
offer te brengen en zo hun trouw aan de
goden van Rome te bewijzen. Het edict
geldt alle inwoners, niet alleen de christe-
nen, en het vraagt de christenen niet hun
geloof met zoveel woorden af te zweren.
Toch brengt het juist hen in grote gewe-
tensnood; hun hoogste plicht is ‘Gij zult de
Heer uw God aanbidden en Hem alleen
dienen’ (Mt. 4,10; Lc. 4,8). Velen voeren de
verlangde offerhandeling uit, nemen de
vlucht, of verschaffen zich een fictief be-
wijs dat ze geofferd hebben. Anderen wei-
geren openlijk en worden gestraft, soms
met de dood.

Tegen deze achtergrond lezen we een re-
devoering uit een christelijke tekst, het
Martyrium van Pionius, dat een verslag
geeft van de gevangenneming, berechting
en dood van de christen Pionius in Smyrna
in de tijd tussen 23 februari en 12 maart
van het jaar 250. De situatie is de volgende.
Polemon, de voorzitter van de plaatselijke
offercommissie, heeft zich bij het huis van
Pionius vervoegd en hem uitgenodigd te
komen offeren. Pionius weigert en wordt
naar de agora, het centrale plein van de
stad, gevoerd. Het plein is vol; ‘Grieken,
joden en vrouwen7 verdringen elkaar om
de gebeurtenissen te kunnen volgen.
Polemon vraagt Pionius alsnog te gehoor-
zamen. De tekst vervolgt dan aldus:

4,2. Pionius strekte zijn hand uit en begon met
een stralend gezicht als volgt zijn verdediging:
‘Mannen van Smyrna, die u beroemt op de
schoonheid van uw stad en pronkt met - vol-
gens u - de zoon van Meles, Homerus, en ook
de joden die in uw midden zijn, luistert naar de
weinige woorden die ik u ga zeggen. 3. Ik hoor
dat u zich vrolijk maakt over de afvalligen en
hun misstap om vrijwillig te offeren voor iets
grappigs houdt. 4. Maar u, Grieken, zoudt moe-
ten luisteren naar uw leermeester Homerus, die
u voorhoudt dat het geen pas geeft te juichen
als iemand sterft. 5. En tot u, joden, richt Mozes
het bevel: ‘Als gij het trekdier van uw vijand
gevallen ziet onder zijn last, zult gij niet voor-
bijlopen, maar het voorzeker weer ophelpen’
(vgl. Deut. 22,4). 6. Evenzo zoudt u naar
Salomo moeten luisteren, die zegt: ‘Als uw vij-
and valt, verheug u dan niet; als hij struikelt,
verhef u niet’ (Spr. 24,17). 7. Wat mij betreft, ik
gehoorzaam aan mijn leermeester en wil liever
sterven dan zijn woorden te overtreden, en ik
span mij tot het uiterste in om niet op te geven
wat ik eerst geleerd en later ook uitgedragen
heb.
8. Om wie moeten de joden eigenlijk zo harte-
loos lachen? Want als wij al hun vijanden zijn,
zoals zij zeggen, dan zijn wij toch nog altijd
mensen, en daarbij slachtoffers van onrecht. 9.
Ze zeggen dat wij gelegenheid hebben onze
mening te zeggen. Nu goed dan: Wie hebben
wij onrecht gedaan? Wie vermoord? Wie ver-
volgd? Wie gedwongen afgoden te vereren? 10.
Of denken zij dat hun eigen zonden te vergelij-
ken zijn met wat nu door sommigen uit angst
voor mensen wordt gedaan? Nu, ze verschillen
er net zo veel van als vrijwillige van onvrijwilli-
ge zonden. 11. Wie immers dwong de joden
Baal-Peor te vereren (Num. 25,1-9) ? Of te eten
van offers voor de doden? Of ontucht te plegen
met de dochters van de vreemde volkeren? Of
hun zonen en dochters te verbranden voor de
afgoden? Of te morren tegen God? Of Mozes
verwijten te doen? Of weldaden met ondank te

Heidenen, joden en christenen in
Smyrna
De verdedigingsrede van de martelaar
Pionius in de vervolging van Decius
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vergelden? Of in hun hart terug te keren naar
Egypte? Of, toen Mozes de berg opging om de
wet te ontvangen, tegen Aaron te zeggen,
‘Maak ons goden’, en het kalf te maken (Ex.
32)? En zo kan ik doorgaan. 12. Want u kunnen
zij misleiden. Laten ze u maar eens het boek
van de Rechters, Koningen, Exodus voorlezen
en alle andere waarin hun schuld wordt ge-
boekstaafd.
13. Men vraagt waarom sommigen zonder
dwang uit zichzelf zijn komen offeren. Maar
zijn die dan een reden om alle christenen te ver-
oordelen? 14. Vergelijkt u de huidige toestand
eens met een dorsvloer. Welke hoop is groter,
het kaf of het koren? Want als de boer met zijn
wan het koren komt zuiveren, waait het lichte
kaf gemakkelijk met de wind weg, maar het ko-
ren blijft op zijn plaats. 15. Of kijkt u eens naar
een net dat in zee wordt geworpen. Is soms al-
les wat het bijeenbrengt te gebruiken? Zo is het
nu ook.
16. Wat zijn wij volgens u, dat wij dit lijden: on-
schuldig of schuldig? Als wij schuldig zijn, dan
zult u, die door uw eigen daden wordt veroor-
deeld, hetzelfde ondergaan. Maar als wij on-
schuldig zijn, wat voor hoop hebt u dan, als de
rechtvaardigen al lijden? Want als de rechtvaar-
dige ternauwernood gered wordt, waar zal dan
de goddeloze en zondaar verschijnen? 17. Want
de wereld wacht een oordeel; daarvan zijn wij
om vele redenen zeker. 18. Ik zelf heb op een
reis die me door heel Judea en tot over de
Jordaan voerde een landstreek gezien die tot op
heden getuigt van Gods toom vanwege de zon-
den van haar bewoners, die vreemdelingen
doodden, verjoegen en verkrachtten. 19. Ik heb
rook gezien die er tot op heden uit opstijgt,
land dat door vuur is verast; niets groeit er,
geen water is er te vinden. 20. Ik heb ook de
Dode Zee gezien, water dat van aard is veran-
derd en in strijd met zijn natuur uit angst voor
God zijn kracht heeft verloren en geen levend
wezen kan voeden. Wie er inspringt wordt
door het water omhooggestuwd en uitgewor-
pen. Zij kan geen mensenlichaam bij zich hou-
den, want zij durft geen mens op te nemen om
niet vanwege een mens nog eens gestraft te
worden.
21. En daarmee noem ik alleen nog maar wat
ver van u vandaan is. Maar u ziet zelf en vertelt
over het Lydische land, dat door vuur is gebla-
kerd en tot op heden te kijk ligt als een afschrik-
wekkend voorbeeld voor goddelozen.
Hetzelfde geldt voor het brullende vuur van de
Etna en Sicilië en niet te vergeten Lycië en de
eilanden. 22. En als ook dat te ver voor u is,
denkt u dan eens aan het voorbeeld van het he-
te water, ik bedoel dat wat opborrelt uit de aar-

de, en vraagt u eens af waar die gloeiende hitte
vandaan komt als het niet van een onderaards
vuur is. 23. U spreekt over gedeeltelijke wereld-
branden en overstromingen, zoals volgens u
ten tijde van Deucalion en volgens ons ten tijde
van Noach: ze troffen een deel, om daaruit het
geheel te doen kennen. 24. Daarom getuigen
wij u van het komende vuurgericht dat God
door zijn Woord Christus zal voltrekken. En
daarom dienen wij uw zogenaamde goden niet
en aanbidden wij niet het gouden beeld (vgl.
Dan. 3,18).’
5,1. Terwijl Pionius deze en nog vele andere
dingen zei, zodat hij lang aan het woord was
zonder te onderbreken, stonden de neokoros [d.i.
Polemon] en zijn mensen, ja de hele menigte
gespannen te luisteren; het was zo stil dat geen
kuchje te horen was.

Het zou de moeite waard zijn de daarop
volgende gebeurtenissen te schetsen: de
vergeefse pogingen van Polemon Pionius
tot andere gedachten te brengen, Pionius’
toespraak in de gevangenis, de gedachten-
wisseling met de gouverneur Quintilianus
die hem het verhoor afneemt, de veroorde-
ling tot de brandstapel en de terechtstel-
ling. Maar aan de redevoering is al zo veel
op te merken dat we ons tot dat gedeelte
zullen beperken.

Tot wie is de rede gericht? We hoorden al
dat de hele stad was uitgelopen: Grieken,
joden en vrouwen doen hun best een
glimp van de gebeurtenissen op te vangen.
De Grieken zijn de heidenen, de vertegen-
woordigers van de Griekse cultuur en ver-
eerders van de goden van de staat. De jo-
den worden apart vermeld; inderdaad
kenden de steden van Klein-Azië een om-
vangrijke joodse bevolkingsgroep. De
vrouwen blijven in normale omstandighe-
den thuis; hun aanwezigheid bewijst wel
hoe uitzonderlijk de situatie is. Intussen
worden alleen de eerste twee groepen toe-
gesproken, die niet alleen van elkaar on-
derscheiden zijn, maar ook ieder hun eigen
verhouding hebben tot de christenen. Dat
weerspiegelt zich in Pionius’ rede: de hei-
denen worden toegesproken als mensen
die in beginsel voor rede vatbaar zijn,
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maar met de joden schijnt geen verstand-
houding mogelijk. Het verschil blijkt al in
de aanhef. De Grieken staan voorop en
worden met een wervende omschrijving
aangesproken. De joden komen op de
tweede plaats. Hier geen vleierij; de spre-
ker slaagt er zelfs in bij de aanspreking de
tweede persoon meervoud te vermijden:
ï´τινες �ν �µ�ν ΙïυδαÝων συµπÀρεισιν, al-
wie van de joden onder u aanwezig zijn’.
Even lijkt er een gelijke behandeling te ko-
men: de heidenen worden met Homerus,
de joden met Mozes en Salomo terechtge-
wezen. Maar daarna zijn de joden alleen
nog maar een groep waartegen de heide-
nen gewaarschuwd moeten worden.
Eigenlijk is de redevoering dus alleen voor
de heidenen bestemd. De boodschap is:
hoedt u voor de joden, en weest bedacht
op Gods oordeel dat over de wereld komt.

De redenaar is grondig thuis in de bijbel.
Met groot gemak haalt hij de Schrift aan en
zinspeelt hij op Schriftpassages. Het me-
rendeel daarvan stamt uit het Oude
Testament, wat voor de hand ligt in de po-
lemiek waarin hij verwikkeld is. Toch
werkt hij ook met nieuwtestamentisch ma-
teriaal: de beelden van de wan en het
sleepnet stammen uit de gelijkenissen van
Jezus, de uitspraak over de rechtvaardige
die maar ternauwernood gered wordt uit
de eerste Petrus-brief. Ook de uitleg van
het verschroeide land als een waarschu-
wend voorbeeld is aan het Nieuwe
Testament ontleend, 2 Petrus 2,6.

Ook met de Griekse cultuur is hij ver-
trouwd. De schoonheid van Smyrna was
spreekwoordelijk; haar status van geboor-
teplaats van Homerus, hoewel omstreden,
was een bron van trots voor de stedelin-
gen. De les die hij zijn toehoorders voor-
houdt, dat men zich niet moet vrolijk ma-
ken over de stervenden, zinspeelt op
Odyssee 22,412, waar Odysseus Euryclea
aanmaant zich te matigen in haar vreugde
over het doden van de vrijers.
Onderaardse vuren genoten sinds lang de
belangstelling van Griekse geleerden.

Door een vergelijking te trekken tussen de
mythologische Deucalion en de bijbelse
Noach komt de spreker zijn heidense ge-
hoor een heel eind tegemoet. Bovendien
brengt hij hier bijbelse en christelijke voor-
stellingen over de zondvloed en het we-
reldeinde met Griekse denkbeelden over
de periodieke wereldbrand en overstro-
ming in verband.

Een spreker maakte in de Grieks-
Romeinse wereld geen schijn van kans als
hij zich niet van de kunstgrepen van de re-
torica bediende. Ook op dit terrein weet
Pionius zich te weren. Het uitstrekken van
de hand waarmee men aankondigde dat
men ging spreken is daarvoor al symbo-
lisch. De rede begint met een captatio bene-
volentiae: de toehoorders worden herin- 
nerd aan de schoonheid van hun stad en
aan hun beroemde plaatsgenoot Homerus.
Dit wordt handig verbonden met de ver-
wijzing naar de Odyssee: uit Homerus zelf
kunnen ze weten dat leedvermaak met de
christenen misplaatst is. Meteen na de aan-
spreking verzekert de spreker zijn hoor-
ders geheel volgens de retorische voor-
schriften dat hij het kort zal maken, wat
hem geenszins verhindert lange tijd te
spreken, uiteraard onder ademloze aan-
dacht van zijn toehoorders, zoals de schrijn
ver van het Martyrium ons meedeelt. De
beide stellingen: men moet zich hoeden
voor de joden en de heidense goden ver-
dienen geen verering, worden met verve
bewezen. De retorische vragen en de aan-
sporingen aan de toehoorders houden de
aandacht gevangen. Een pakkende conclu-
sie sluit de rede af.

Meer in het algemeen raakt Pionius een
gevoelige snaar door zich als een nieuwe
Socrates te presenteren. Hij hoedt zich er
natuurlijk voor dat met zoveel woorden te
zeggen; dat zou alleen al hachelijk zijn om-
dat Socrates tenslotte had verzocht een
offer aan Asclepius te brengen. Maar de
suggestie van de edele wijsgeer die trouw
blijft aan zijn overtuiging, al zou hij dat
met de dood moeten bekopen, is er niet
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minder om. Het begint al met de woord-
keus waarmee de schrijver de rede inleidt:
�πελïγÜσατï, ‘hij hield zijn verdedigings-
rede’, zijn apologie, de term waarmee de
beroemde toespraak van Socrates werd
aangeduid. Ook de strekking van het be-
toog vertoont overeenkomst: wel verre van
nederig zijn ongelijk te bekennen en op de
grootmoedigheid van zijn gehoor te ver-
trouwen maakt hij duidelijk dat voor een
fatsoenlijk mens geen andere weg open
ligt dan die hij heeft bewandeld. In een la-
tere episode van het Martyrium, hoofdstuk
17, valt de naam Socrates inderdaad. In
een woordenwisseling met een van de om-
standers, een zekere Rufinus, een beroem-
de rhetor, die hem van roemzucht beschul-
digt, antwoordt Pionius: ‘Is dat uw wel-
sprekendheid? Is dat de les van uw boe-
ken? Dat kreeg Socrates niet eens van de
Atheners te verduren. Nu gedraagt ieder-
een zich als Anytus en Meletus. Zochten
Socrates, Aristides, Anaxarchus en de ove-
rigen hun eigen roem volgens u, omdat ze
zich toelegden op wijsheid, rechtvaardig-
heid en standvastigheid?’ Hiermee legt hij
de rhetor het zwijgen op, en passant nog
eens de triomf van de wijsbegeerte over de
retorica demonstrerend.

Tot nu toe hebben we Pionius’ redevoering
op haar eigen merites beoordeeld en zijn
we de vraag uit de weg gegaan of de be-
handelde tekst ook als een historisch docu-
ment kan gelden. Zo’n document zou zeer
welkom zijn, want de gegevens van het
Martyrium over de verhoudingen tussen
joden, heidenen en christenen midden in
een vervolgingssituatie zijn buitengewoon
waardevol – als ze betrouwbaar zijn.

Een eerste opmerking die men ter zake
kan maken is dat het Martyrium allerlei
feiten vermeldt die we uit onafhankelijke
bronnen kunnen verifiëren. Rufinus en
Quintilianus zijn van elders bekend. De to-
pografische details van Smyrna: de gebou-
wen op de agora, de tempel van de beide
Nemeseis (een specialiteit van Smyrna),

kunnen we uit literaire en archeologische
gegevens bevestigen. De beschrijvingen
van gesprekken en ontmoetingen maken
een levensechte indruk, en wat meer zegt:
de schrijver vermeldt naast Pionius en en-
kele rechtzinnige medestanders ook de
marteldood van heterodoxe christenen als,
de Marcioniet Metrodorus en de
Montanist Eutychianus. Latere auteurs van
martelarenteksten zouden zich liever de
tong afbijten dan toe te geven dat ketters
tot zo iets heldhaftigs in staat waren. Het
hoeft ons dan ook niet te verbazen dat nie-
mand minder dan Louis Robert, kenner bij
uitstek van het Klein-Azië van de keizer-
tijd, zich opwierp als verdediger van de
historiciteit van het Martyrium.

Geldt dit nu ook voor onze redevoering?
Is het misschien zelfs mogelijk dat we de
letterlijke tekst van de rede voor ons heb-
ben? Laten we niet te vlug zeggen dat dat
onmogelijk is. De antieke wereld kende de
stenografie. Cicero maakte dankbaar ge-
bruik van de diensten van zijn persoonlij-
ke stenograaf Tiro, en een kerkvader als
Augustinus beklaagde zich er over dat zi)a
preken werden opgenomen en in omloop
gebracht zonder dat hij de kans kreeg ze 
aan een laatste herziening te onderwerpen.
Wie weet heeft een ijverige christen de
tekst van de rede vastgelegd en in het
Martyrium voor het nageslacht bewaard.
Toch is dat niet zo waarschijnlijk. Wie zich
de moeite geeft de tekst hardop voor te le-
zen, zal merken dat hij in weinige minuten
uitgepraat is; trouwens, de schrijver zelf
deelt ons mee dat Pionius ‘dit en nog vele
andere dingen’ zei.

Het Martyrium zelf geeft een andere
voorstelling. Aan het slot van de inleiding
wordt de tekst van het verslag alsvolgt in»
geleid:

Toen hij [Pionius] tot de Heer werd geroepen
en de marteldood stierf, liet hij dit geschrift na
tot onze onderrichting, opdat wij ook nu de
herinnering aan zijn onderwijs zouden hebben.
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Men leidt hieruit af dat Pionius het daarop
volgende gedeelte, waartoe ook onze rede-
voering behoort, in de gevangenis heeft
geschreven. Ook dit is een praktijk die we
van elders kennen. Het beroemdste voor-
beeld is wel de Vertroosting van de
Wijsbegeerte, die Boethius (480-524) in de
gevangenis schreef. De tekst van de rede
zou dan weliswaar niet woordelijk in het
Martyrium terug te vinden zijn, maar toch
nog altijd in een samenvatting van de
spreker zelf. Ook deze opvatting is echter
niet houdbaar.

Eerst en vooral schrijft de spreker zijn ge-
hoor een vertrouwdheid met de bijbel toe
die alle perken van redelijkheid te buiten
gaat. Inderdaad hebben enige ontwikkelde
heidenen uit de late oudheid een zekere
kennis van de Schrift gehad. Het bijbelge-
bruik van Celsus bij voorbeeld, de 2de-
eeuwse schrijver van het Ware Woord,
werd door Origenes driekwart eeuw later
nog gevaarlijk genoeg gevonden om er een
uitvoerige weerlegging aan te wijden. Ook
verschillende andere heidense intellectu-
elen spreken met kennis van zaken over de
bijbel. Maar het gaat bepaald te ver te ver-
onderstellen dat de Smymeeërs lange tijd
ademloos konden luisteren naar toespelin-
gen op Baäl-Peor of ontucht met de doch-
ters van vreemde volkeren. Ook de opmer-
king over de rechtvaardige die ternauwer-
nood behouden wordt moet de gemiddel-
de toehoorder orakeltaal geweest zijn
evenals die over de sporen van Gods
toorn, waar te nemen in een gebied achter
het verre riviertje de Jordaan, of het drei-
gement dat ‘God door zijn Woord Christus
het vuurgericht zal voltrekken’. Veeleer
hebben we hier te maken met een literaire
fictie die te vergelijken is met die van de
christelijke Apologeten uit de 2de eeuw,
Justinus en anderen. Hun werken geven
voor gericht te zijn tot de keizer of een pu-
bliek van heidense intellectuelen in het al-
gemeen, maar het is zeer de vraag of dit
publiek werkelijk bereikt werd. In elk ge-
val werden ze ook, en vooral, gelezen door

hun geloofsgenoten. Dezen konden daar-
door in de illusie leven dat de heidenen
onweerlegbaar de waarheid gezegd was.
De heidenen zelf waren intussen waar-
schijnlijk onkundig van de geleverde beto-
gen, en zij zouden ze vermoedelijk ook
nauwelijks hebben kunnen begrijpen.

Maar hoe dan de opmerking van de
schrijver te beoordelen dat Pionius ‘dit ge-
schrift’ naliet? Allereerst horen we verder
in het Martyrium nergens over eventuele
schrijfactiviteiten van Pionius, hoewel het
verblijf in de gevangenis tot in details be-
schreven wordt. Voorts vertoont het
Martyrium overal dezelfde schrijftrant
hoewel het relaas van het laatste verhoor
en de daaraan aansluitende marteldood
niet meer uit de pen van Pionius kan zijn
gevloeid. En tenslotte kunnen we ‘het ge-
schrift’ heel goed opvatten als een korte
uitdrukking voor ‘Pionius’ voorbeeldige
optreden zoals beschreven in dit geschrift’.
We hoeven dan ook niet te verklaren
waarom een redenaar over zichzelf vertelt
dat hij ‘met stralend gelaat’ begon te spre-
ken.

Intussen zijn we van een woordelijk ver-
slag terechtgekomen bij een literaire fictie.
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus,
‘De bergen zijn in barensnood – de bore-
ling is een muisje’, zou men met Horatius
kunnen zeggen. Maar dat zou toch te snel
geconcludeerd zijn. Zo’n zestig jaar na de
vervolging van Decius schrijft Eusebius
zijn grote Kerkelijke Geschiedenis, een werk
dat niet alleen op een nauwgezette bron-
nenstudie steunt maar ook, in afwijking
van de gewoonte van de antieke historici,
vele van deze bronnen uitvoerig citeert,
een procédé dat ons in staat stelt ons keer
op keer te overtuigen van de betrouwbaar-
heid van zijn documentatie. Eusebius zin-
speelt op een collectie van martelarentek-
sten uit Smyrna. Één daarvan, het
Martyrium van Polycarpus, schrijft hij in zijn
geheel over, twee andere vat hij kort sa-
men, het Martyrium van Corpus, Papylus en
Agathonice en het Martyrium dat ons hier
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bezighoudt, het Martyrium van Pionius.
Eusebius geeft er blijk van dit laatste
Martyrium grondig te kennen. Hij noemt
met zoveel woorden ‘de verdedigingsre-
des die hij hield voor het geloof ten over-
staan van het volk en de overheidsperso-
nen’, τaς �πbρ τ�ς πÝστεως �πd τï� δÜµïυ
καd τ�ν �ρøÞντων �πïλïγÝας (Kerk. Gesch.
4,15,47). We kunnen er dus van uitgaan
dat ons Martyrium, met inbegrip van de
toespraken, geschreven is 1. in of nabij
Smyrna, 2. in de decennia volgend op de
vervolging van Decius, mogelijk al spoe-
dig na de gebeurtenissen. Daarmee hebben
we heel wat van de historische waarde van
ons document teruggewonnen. Het is niet
Pionius’ woordelijke tekst, ook niet zijn ei-
genhandige samenvatting, maar wel de
neerslag van de visie die de christenen in
de vervolging in Smyrna hebben op de
heidenen enerzijds en de joden anderzijds.

Wat de heidenen betreft, we hebben al
gezien dat Pionius het de moeite waard
vindt uitvoerig op hen in te spreken.
Kennelijk was er de christenen veel aan ge-
legen hun heidense medeburgers voor hun
Standpunt te winnen. Was er ook enige
kans dat dit zou lukken? Ik denk van wel.
Niet alleen kwam de tijd naderbij waarin
het heidense imperium in een christelijk
getransformeerd werd, maar ook het
Martyrium zelf geeft aanwijzingen dat de
christenen enige sympathie genoten.
Pionius wordt, als hij eenmaal is uitge-
sproken, door enkele omstanders uitgeno-
digd zijn leven te redden door toe te ge-
ven: ‘Luister naar ons, Pionius, omdat wij
Van u houden en u om veel redenen ver-
dient te blijven leven, om uw karakter en
uw rechtschapenheid.’ De standvastigheid
van de christenen, hun morele maatstaven,
hun monotheïsme maakten kennelijk in-
druk.

Maar welke reden is er dan dat Pionius
tegenover de heidenen zo’n felle aanval op
de joden doet? Konden die niet eenvoudig
buiten beschouwing blijven? Het ant-
woord op deze vraag moet wel liggen in

de concurrentie tussen de beide bevol-
kingsgroepen, de joden en de christenen.
De joden vormden in aantal en invloed een
machtige minderheid in de steden van
Klein-Azië. We wisten dit uit de literatuur,
en het wordt steeds meer bevestigd door
archeologische vondsten, in het bijzonder
inscripties. Daar komt bij dat de eigen le-
vensstijl en het monotheïstische
Godsgeloof bij de joden zo mogelijk nog
markanter aanwezig waren dan bij de
christenen. Bovendien hadden de joden
het niet te versmaden voordeel van de lan-
ge geschiedenis; men kon in alle ernst be-
weren dat de Griekse denkers bij Mozes in
de leer waren gegaan (een argument dat
de christenen tot het hunne maakten als
het debat daarom vroeg). Deze hoge ou-
derdom verschafte hun ook het voorrecht
als religio licita, geoorloofde godsdienst, te
gelden. Daardoor waren ze vrijgesteld van
de verplichting aan de staatsgoden te offe-
ren, en hoefden ze zich niet, zoals de chris-
tenen, door het staatsgezag bedreigd te
voelen. Er is voor de christenen dus alle re-
den de heidenen tegen deze groep te waar-
schuwen. ‘Want u kunnen zij misleiden,’
zoals Pionius het uitdrukt.

De rede van Pionius is misschien nooit
gehouden. Toch geeft zij in al haar be-
knoptheid een unieke momentopname van
het samenleven van drie bevolkingsgroe-
pen in het Klein-Azië van de 3de eeuw
n.Chr.: de heidenen, de meerderheid van
de bevolking, die met nieuwsgierigheid en
enige sympathie naar dissidente groepen
als joden en christenen kijkt, de joden, die
zich een sterke positie in de samenleving
hebben opgebouwd en deze verder trach-
ten te versterken door het aantrekken van
nieuwe belangstellenden, en de christenen,
die zich gedwarsboomd voelen door de jo-
den en op hun beurt hun heidense stadge-
noten voor zich trachten te winnen.
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