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Ten ge1eide

Juist omdat bet deze zomer honderd jaar geleden is dat de
moderne Olympische Spelen voor het eerste werden gehou-
den, is de verschijning van dit boekje zo waardevol en
verdient het onze aandacht. Het is immers een van die
weinige momenten in de sport dat je bereid bent even stil to
staan in de race naar prestaties zoals die in deze wereld van
vandaag worden verwacht.

Het meest opvallende in dit boek is zonder twijfel dat de
bijdragen voor het grootste deel getuigen van een uitzonder-
lijke actualiteit. Dat alle bijdragen zijn geschreven in een
zeer leesbare taal zonder dat de wetenschappelijke basis is
verlaten, moet zonder meer worden gezien als de verdienste
van de auteurs.

Na een lange en uitputtende discussie is voor het eerst in
de geschiedenis van de Nederlandse Olympische sport een
materiele prijs toebedeeld naast het winnen van een Olympi-
sche ere-medaille. Tot nu toe werd een geldelijke beloning
tegenstrijdig geacht met het idee dat de Olympische eer het
maximaal haalbare is. Opvallend is daarbij dat dit soort
afwegingen gedaan wordt door mensen die bet verleden
vaak aanroepen als de legitimering van hun standpunten.
Bezien wij dit in het licht van de bijdrage over de beloning
van de antieke atleet, dan maakt de verbinding van het
verleden naar het heden duidelijk dat wij met de beloning
van onze atleten minder modern zijn dan menigeen denkt.
Toen al kreeg de winnaar belastingvrijstelling, eten en
drinken voor een jaar of een slavin.

Ook andere actuele onderwerpen komen aan bod. De
sociale status van de huidige topsporter, iets waar in de
afgelopen periode veel is veranderd, de politiek die altijd
een (te) grote rol heeft gespeeld en niet to vergeten de
relatie tussen trainers en sporters enerzijds en officials



anderzijds. Eeuwenoude overeenkomsten en lichtjaren grote
verschillen treft u aan in deze Olympische bundel.

De Universiteit Utrecht is er medeverantwoordelijk voor
dat ik als chef de mission kan optreden voor het Nederlands
Olympisch Team. Dat zij daarnaast op originele wijze velen
in staat stelt een kijkje to nemen in de historie van de
Spelen, maakt eens to meer duidelijk dat in Utrecht sport en
wetenschap geen antagonisten zijn.

J.H. ANDRE BOLHUIS

Chef de mission van het Nederlands Olympisch Team
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Atlanta 1996

Atlanta 1996: al vier jaar Lang is de sportwereld in beweging
voor dit grootscheepse evenement. Atleten trainen, officials
organiseren en in de hoofdstad van de staat Georgia wordt
gebouwd. Vlak nadat de Olympische vlam in Barcelona was
gedoofd en iedereen naar huis was teruggekeerd, zijn de
voorbereidingen al begonnen. De Olympische Spelen heb-
ben een magische aantrekkingskracht. Een Olympische titel
wordt door de meeste atleten beschouwd als de kroon op
hun carriere, ook al zijn andere evenementen vaak lonender.
De moderne Olympische Spelen zijn nu een eeuw oud. In
honderd jaar tijds zijn ze gegroeid van een bescheiden
ontmoeting in Athene tot een gigantisch spektakel waar de
gehele wereld via kranten, radio en tv getuige van kan zijn.
De Olympische gedachte leeft, ook al is de inhoud van die
gedachte vaak een andere dan de droom die Pierre de
Coubertin meer dan een eeuw geleden voor ogen zweefde.

De oorsprong ervan ligt ver achter ons, in de oudheid.
Bij het heiligdom van Zeus in Olympia organiseerden de
Grieken vierjaarlijkse wedstrijden waarbij de hoogste belo-
ning niet meer was dan de eer en een krans van olijfblade-
ren. Om het de deelnemers mogelijk to maken van heinde
en verre het heilige oord veilig to bereiken, werd er ook een
vrede afgekondigd. Nu kwam daar niet altijd evenveel van
terecht, maar het idee was fascinerend. Om de vier jaar
werden de wapens neergelegd om een sportieve kracht-
meting aan to gaan. Het programma groeide van een enkele
korte loopwedstrijd tot een vijfdaags evenement met hippi-
sche nummers, vechtsport en atletiek. Het grote offer van
honderd runderen aan Zeus bleef het hoogtepunt van het
programma.

Er kan over getwist worden of sport in het oude Grieken-
land is geboren. De Grieken waren inderdaad behept met



een competitieve mentaliteit. Met alleen maten ze hun
krachten in allerlei loop- en werpwedstrijden, in paardenra-
ces en in worstelwedstrijden. Ook manifestaties van culture-
le card speelden zich vaak of in wedstrijdverband. Er waren
zing- dans en toneelwedstrijden. Militaire oefeningen
omvatten competities tussen de eenheden. Kortom, er kon
weinig gebeuren of de Grieken maakten er een wedstrijd
van. Dat is niet uniek. Bij vele volkeren komen allerlei
vormen van krachtmetingen voor. Uitzonderlijker is dat er
bij de belangrijkste Griekse Spelen niets to winnen viel,
behalve roem en een snel verdorrende krans. Overal in
Griekse steden werd sport beoefend. Omdat het gezond was,
om de krachtmeting met een tegenstander of om het plezier.
Vele Grieken hebben wellicht de hoop gehad ooit de hoog-
ste eer to behalen, slechts voor een enkeling was dat een
realistisch perspectief. Training en ontspanning was het
voornaamste doe].

Dat is, in feite, het wezen van onze moderne sportbeoefe-
ning. En het is nog steeds de essentie van de Olympische
Spelen. Wat atleten ook krijgen als ze succes hebben be-
haald in Atlanta, hun beloning ter plaatse bestaat uit een
medaille en de eer opgenomen to worden in de lange lijsten
van winnaars. Die lijsten beginnen in 776 voor Christus.
Sinds dat moment is de lokroep van Olympia onweerstaan-
baar gebleken.

Hoe modern de Spelen ook zijn, het idee dat millennia-
oude tradities worden voortgezet, blijkt iedere vier jaar
opnieuw boeiend. Deze bundel is de heruitgave (in bewerkte
en aangevulde vorm) van een Studium Generale-publicatie
ter gelegenheid van de Spelen in Barcelona. Wij hopen dat
de deelnemers in Atlanta en de toeschouwers thuis - mis-
schien tussen de nummers door - genoegen zullen beleven
aan deze verzameling terugblikken op wat aan de moderne
Spelen voorafging.

DE REDACTEUREN
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De Spe[en tussen 393 en 1896

In 393 na Christus vaardigde de Romeinse keizer Theodo-
sius I een edict uit waarbij alle heidense cultusplaatsen
werden gesloten. Dat betekende in ieder geval het defini-
tieve einde van de antieke Olympische Spelen. De terreinen
rond de tempel van Zeus waar de Spelen werden gehouden,
vielen onder het keizerlijk verbod. Of het evenement
inderdaad tot het einde van de vierde eeuw was blijven
bestaan, is niet geheel zeker. De laatste winnaar van de
stadionloop op de officiele lijsten behaalde zijn zege in 269.
Zijn naam is Dionysios van Alexandria. Daarna ontbreken
vrijwel alle precieze gegevens. De sportcomplexen en de
tempels van Olympia werden tot ruines. De werkplaats waar
de grote beeldhouwer Pheidias ooit aan het beroemde
Zeusbeeld - een van de zeven wereldwonderen - had
gewerkt, werd omgebouwd tot een christelijk kerkje. Waar
het enorme met goud en ivoor beklede beeld bleef is onbe-
kend. We weten alleen uit kleinere kopieen en afbeeldingen
op munten hoe het eruit zag. In Olympia werd het stil. De
Olympische Spelen waren geschiedenis geworden.

Wat het christendom op de Olympische Spelen en andere
sportfestijnen tegen had, was de aandacht voor lichaams-
cultuur. Sportieve competitie en fysieke training was in de
Griekse wereld aanvankelijk nauw verweven met militaire
oefening. Het was een vast onderdeel van het leven van de
burgers. Bovendien was, zoals het gehele gemeenschappelij-
ke leven, ook sportbeoefening nauw verbonden met de
cultus van de goden. Het grote offer aan Zeus was bij de
Spelen in Olympia het hoogtepunt van het programma.
Voor de christenen was sport een heidens gebeuren met
teveel aandacht voor het lijfelijke, dat de mens afleidde van
hoger idealen. In de christelijke middeleeuwen bleef de
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herinnering aan de Olympische Spelen slechts bewaard in
geschriften die vrijwel niemand meer ]as.

Toen Pierre de Coubertin in 1894 het idee van het sport-
gebeuren in Olympia nieuw ]even in wilde blazen, combi-
neerde hij twee elementen. De Franse jeugd was hard toe
aan een betere conditie. Frankrijks prestaties op het oorlogs-
terrein waxen verre van briljant geweest. Een internationaal
sportief treffen, een krachtmeting tussen de jeugd van
verschillende volkeren, zou daar verbetering in kunnen
brengen. Inspiratie daarvoor vond hij op de sportvelden van
de Angelsaksische landen en in de geschiedenis van de oude
Griekse wereld. Algemeen was er in de negentiende eeuw
een bijkans ademloze bewondering voor de Griekse cultuur.
Hoewel de baron zelf niet tot de hellenofielen door dik en
dun gerekend kan worden, maakte hij toch graag gebruik
van de trend. Deze twee elementen werden gecombineerd in
het idee voor de moderne Spelen.
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DE SPELEN TUSSEN 393 EN 1896

Coubertin was overigens met de eerste die van het
antieke concept gebruik maakte. Al ver voor 1896 hebben
her en der `Olympische Spelen' plaits gevonden. Tussen
1612 en 1652 vonden in Cotswold in Engeland Olimpick
Gaines plaats. Op het programma stonden atletiek wedstrij-
den, muzikale verrichtingen, en evenementen als hanen-
gevechten en ringsteken. Het gehele gebeuren had zich
ontwikkeld nit de jaarmarkt- en kermissfeer, waaraan door
de intiatiefnemer, Robert Dower (1575-1652) een klassiek
tintje was gegeven. Het totaal-pakket stond met los van een
politieke discussie. Met bet doel de recreatie to verbeteren,
nam Dower, gesteund door enkele dichters die zijn Cots-
wold Olimpick Gaines bezongen, stelling tegen de heersende
Puriteinse, en politick dominante, aversie tegen lichaamscul-
tuur.

Eveneens een moreel doel dienden de Much Wenlock
Olympische Spelen die sinds 1850 jaarlijks in Shropshire in
Engeland werden georganiseerd. De initiatiefnemer, Dr
William Penny Brookes was een vurig voorstander van bet
opnemen van sport in schoolprogramma's. De Shropshire
Spelen groeiden gestaag van een dorpsevenement naar een
gebeurtenis die steeds meer aandacht trok van allerlei
beroemdheden. Pierre de Coubertin bracht in 1890 een
bezoek aan Wenlock waar speciaal voor hem spelen werden
georganiseerd.

Ook in Duitsland, waar vooral bet turnen in de 19e eeuw
bijzonder populair was geworden, is de naam Olympische
Spelen terug to vinden. In het kader van de Oktoberfeste
werden `gymnastiek-festiviteiten in de geest der Hellenen'
gehouden in 1835 en 1836. Wegens al to democratische
tendenzen werd in 1850 de `Turnverein' verboden. De
manifestatie wordt dan voortgezet als `Olympische Spiele
der Handwerkgesellen.' In dezelfde tijd werden in Ramlosa
in Zweden in 1834 en 1836 pan-scandinavische Olympische
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Spelen georganiseerd. Ook hier is er weinig meer dan
naamsgemeenschap met de antieke spelen. Een mengeling
van sport en cultuur - op het programma stond ook een
voordrachtswedstrijd over de Olympische Spelen - en dat
vooral op lokale schaal.

Verbetering van de conditie en verheffing van het volk
stonden de meeste organisatoren van negentiende-eeuwse
Olympische Spelen voor ogen. Dat was al zo geweest bij de
Jeux Olympigues die onder het Directoire in Parijs op het
Champ de Mars waren georganiseerd. Herleving van de
Spelen kon ook rechtstreeks een politiek doel dienen. Zo
beschrijft Ludwig Ross, een klassicus die als archaeoloog
aan de in 1837 gestichte universiteit van Athene verbonden
is, na een bezoek aan Olympia, zijn droom voor algemeen
Duitse Spelen. Ze moeten echt Duits zijn, met schiet-
hardloop- en worstelwedstrijden. Anders dan de Engelse
paardenrennen die teveel op loos en elitair vertoon zijn
gericht, moeten Duitse paardenkoersen op boerenpaarden
worden verreden. En alle Duitsers van het nog overenigde
Duitsland moeten meedoen. Dan pas, zo concludeert hij,
zullen wij de Grieken hun Olympia met meer benijden. De
matrijs van de antieke Olympische spelen, afkomstig nit een
land zonder politieke, maar met een zich vierjaarlijks
manifesterende cultureel-religieuze eenheid, moet volgens
Ross ook de zich ontwikkelende Duitse nationale eenheid
dienen. Griekenland als model voor Duitsland.

De trend is duidelijk. De Olympische gedachte kan vele
doeleinden dienen: sociale zowel als politieke. Al die
pogingen waren echter vooral nationaal. Dat waren ze
natuurlijk ook in Griekenland zelf, sinds 1829 een zelf-
standige staat en bevrijd van de Turkse overheersing. Ter
viering van de bevrijding van het moderne Hellas had men
gepoogd in Letrinoi, tussen Pyrgos en Olympia, om de vier
jaar Olympische Spelen in to stellen. Het officiele besluit
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DE SPELEN TUSSEN 393 EN 1896

deze spelen in to stellen (23 maart 1838) is wel achterhaald;
gegevens over daadwerkelijke uitvoering zijn echter niet
bekend. Het zou prachtig zijn de Spelen to laten herleven op
de plaats waar het ooit allemaal was begonnen. Geen betere
achtergrond denkbaar clan de romantiek van de heilige
oorden. Logistiek onuitvoerbaar was het natuurlijk wel.
Olympia lag to ver van de moderne wereld en was to
onherbergzaam om zelfs maar een beperkte groep deelne-
mers en toeschouwers accomodatie to kunnen bieden.

Lang was het zelfs onbekend gebleven waar precies de
overblijfselen van het beroemde oord lagen.. De vader van
de archeologie, J.J. Winckelmann, was van plan geweest op
zoek to gaan naar Olympia. Hij werd vermoord voor het
zover kon komen. In 1766 ontdekte de Engelsman Robert
Chandler het overwoekerde oord. Ruim een eeuw later
vonden er Duitse opgravingen plaats onder leiding van Ernst
Curtius (1.875-1881). Hoewel het oude stadion nooit meer
de achtergrond zou vormen voor spelen, droeg het weten-
schappelijk archeologisch onderzoek er veel toe bij het
Olympische idee `salonfahig' to maken. Curtius zelf had in
1852 in een beroemd geworden rede tot de opgravingen
opgeroepen en tevens de idealen van de Griekse cultuur tot
lichtend voorbeeld voor de eigen tijd verklaard. In de
tweede helft van de negentiende eeuw sprak het oude
Griekenland tot de verbeelding. Daar kon dankbaar gebruik
van worden gemaakt.

Pierre de Coubertin streefde naar een internationale sport-
ontmoeting, die niet alleen de naam van de oude Spelen zou
ovememen, maar het Griekse festijn daadwerkelijk zou laten
herleven. Hoe hij precies tot die ideeen kwam, is niet meer
geheel zeker vast to stellen. Zijn eigen visie op het ontstaan
van de modeme Spelen dateert van ruim tien jaar na de start
ervan in 1896 in Athene. Het lijkt erop dat de klassieke
inspiratie, die hij in zijn geschreven herinneringen vermeldt,
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niet van meet of aan aanwezig was. Toch vormde het een
onmisbaar ingredient voor het succes van zijn plannen. Meer
dan eens valt to zien hoe hij daar handig gebruik van maakt.
De verrichtingen en resultaten van de negentiende eeuwse
ijver voor de herontdekking van de antieke wereld konden
weliswaar voor nationale belangen ingezet worden, zoals bij
eerdere Olympische Spelen. Maar het symbolische arsenaal
van de Griekse wereld was ook onderdeel van de Europese
en westerse voorgeschiedenis en daardoor geschikt voor
internationale manifestaties.

De glans van de klassieke wereld kon worden ingezet om
een eigentijdse ondememing cachet to geven. Een aardig
voorbeeld daarvan is de door Coubertin zorgvuldig georkes-
treerde openingsbijeenkomst van het voorbereidend congres
in 1894 in Parijs. Daar werd, na de gebruikelijke speeches,
de `Delphische Hymne aan Apollo' opgevoerd. De hymne
was het jaar daarvoor to Delphi teruggevonden met een
muzikale annotatie. Gabriel Faure had voor de oude melodie
een koorarrangement gemaakt. Tijdens de bijeenkomst werd
de hymne gezongen door Jeanne Remacle van de Opera,
begeleid door harpen en een groot koor. Het effect op de
aanwezigen in het amphitheater van de Sorbonne was zoals
de organisator zich had voorgesteld: `De tweeduizend
aanwezigen luisterden in religieuze stilte naar de goddelijke
melodie die, uit de dood herrezen, de Olympische renais-
sance door het duister der eeuwen begroette. De heilige
harmonie dompelde de aanwezigen onder in de verhoopte
stemming.... Van dat moment of wist ik, bewust of on-
bewust, dat niemand tegen de herinrichting van de Olympi-
sche Spelen zou pleiten.'

Zo gebeurde. Het idee met de magische naam, dat de ge-
hele negentiende eeuw her en der was opgedoken, kwam
samen met de toenemende belangstelling voor een inter-
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nationaal sportevenement. De moderne Olympische Spelen
waren geboren.

HELEEN SANCISI-WEERDENBURG
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Internationaa( of O(ympisch?

`De "Spelen" in bet Oude Griekenland waren immers ook
een van de meest creatieve manifestaties van solidariteit
tussen de verschillende volkeren.' Dit zijn de woorden van
Joan Antoni Samaranch, voorzitter van bet Internationaal
Olympisch Comite. Het kan betwijfeld worden of de huidige
spelen die solidariteit dienen. Rivaliteit tussen de volkeren
lijkt een betere aanduiding. Dat is tenminste de taal van de
ranglijsten met per land verdiende medailles. Sport is een
tamelijk onschuldige vorm van oorlogvoering, maar solidari-
teit is toch iets anders die enkele Olympische romance die
iedere Spelen weer opleveren daargelaten.

Samaranch verwoordt de droom van de twintigste eeuw.
Die droom kwam niet nit de context van de antieke Spelen.
In Olympia mochten alleen Grieken deelnemen. Andere
landslieden waren uitgesloten. Nu reikte die Griekse wereld
ver. Grieken hidden zich gevestigd aan alle oevers van de
Middellandse zee en van Italie tot aan de kusten van de
Zwarte Zee waren Griekssprekenden to vinden. Alles wat
met Grieks sprak werd aangeduid als `barbaren,' lieden die
`rabarber-rabarber' zeggen. Eng-nationalistisch was dat
onderscheid overigens niet. Met simpele kunstgrepen was
bet mogelijk om van barbaar tot Griek to worden. Zo
gebeurde bet dat de Macedonische koning Alexander I (497-
454 voor Christus), een voorvader van Alexander de Grote,
voordat hij in Olympia kon deelnemen, eerst moest bewij-
zen dat hij een echte Griek was. Eerder werd hij niet
toegelaten. Alexander trek zich kort terug en kwam vervol-
gens met een indrukwekkende stamboom die hem lieerde
aan bet mythische koningshuis van Argos. Burgerlijke stand
voor controle op de feiten bestond er nog niet. Hij was
daarmee afstammeling van de grote held Herakles en zo ook
van de oppergod Zeus. Griekser kon bet niet. Het verzet



INTERNATIONAAL OF OLYMPISCH?

tegen Alexanders deelname kwam overigens van niet geheel
onverdachte zijde. De atleten die tegen hem moesten lopen
hadden het protest aangetekend.

Alexander werd toegelaten en het probleem was opgelost.
In de volgende twee eeuwen blijken goede relaties tussen
Olympia en het Macedonische koningshuis niet alleen uit
atletische activiteiten van Alexander de Grote en zijn vader
Philippos II bij de Spelen, maar ook nit royale schenkingen
van beelden en gebouwen, die Olympia versierden en de
naam van de Macedonische koningen in de Griekse herin-
nering riepen. De gebruikelijke vorm van antieke PR.

Macedonia was in meerdere opzichten een grensgeval,
waarover gediscussieerd kon worden. Maar daar bleef het
bij: de Spelen waren Grieks en onderdeel van de Griekse
identiteit. De geschiedschrijver Herodotos vertelt daar een
aardige anecdote over. Het speelt zich of in 480 voor
Christus wanneer de Perzische vorst Xerxes aan het hoofd
van een immens leger op weg is naar Griekenland. Xerxes
is inmiddels tot in Griekenland opgerukt en heeft de pas van
Thermopylae genomen. Dan komen er in zijn kamp Griekse
overlopers uit Arkadie aan. Ze worden voor de koning
geleid, die hun uitvraagt over wat de tegenpartij op dat
moment aan het doen is. De Arkadiers vertellen dat de
Grieken bezig zijn het Olympische feest to vieren. Nieuws-
gierig vraagt de koning naar de aard van de prijzen. Het ligt
immens voor de hand to denken dat die we] belangrijk
zullen zijn als je je midden in een oorlog met wedstrijden
gait bezighouden. Tot 's konings verbazing melden de
overlopers dat er om een krans van olijftakken wordt
gestreden. Een van de aanwezige hoge Perzen kan zijn
mond niet houden en roept tegen 's konings generaal: `Wel
allemachtig, Mardonios! Wat zijn dat voor kerels, tegen wie
je ons ten strijde hebt gevoerd? Ze houden wedstrijden niet
om geld, maar -om de eer!'
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Het voorval geeft aan dat de Grieken er trots op waren
dat hun winnaars slechts een krans kregen. Andere volkeren,
de Perzen bij voorbeeld, kwamen slechts in actie als er geld
of kostbaarheden to verdienen vielen. Eerlijkheidshalve moet
hier wel bij worden verteld dat bij tal van andere Griekse
sportevenementen ook veel verdiend kon worden. Een
Olympische titel hielp om uitnodigingen voor deze `geld'-
spelen to ontvangen.

Vanaf 776 voor Christus zijn lijsten van winnaars to
Olympia bekend. Ook de plaats van herkomst is vermeld.
Aanvankelijk kwamen de deelnemers voornamelijk uit de
Peloponnesos, dus uit de buurt. In de zesde eeuw toont de
herkomst van atleten een grotere verspreiding: winnaars
komen ook uit zuid-Italie, west-Turkije en noord-Afrika. Na
de veroveringen van Alexander de Grote, in de hellenisti-
sche periode, werd in vele steden van het oude Nabije
Oosten Grieks de taal van de elite. Ook uit deze verre
contreien kwamen deelnemers vierjaarlijks naar Olympia.
Na de verovering van Griekenland door Rome konden ook
Romeinen als een soort `ere-Grieken' meedoen, zeker als ze
keizer waren, zoals bij voorbeeld Nero in 68 na Christus.
Ter zijner ere waren zelfs de vier heilige kransspelen in een
en hetzelfde jaar georganiseerd. De meeste Romeinen waren
overigens niet in dit soort actieve sport geinteresseerd en
keken liever. In hedendaagse termen vertaald zou je ze
eerder op de tribunes bij Ajax, dan in de fitness-club
aantreffen. Alhoewel ik Ajax met onmiddellijk met het
favoriete kijkspul van de Romeinen, de gladiatorengevech-
ten, zou willen vergelijken.

Het stond Pierre de Coubertin van meet of aan voor ogen
dat zijn Spelen een internationaal karakter moesten hebben.
Parijs leek hem de meest geschikte ontmoetingsplaats voor
dat eerste treffen. Tijdens het voorbereidende congres in
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1894 in Parijs meldde zich op bet laatste moment Athene
aan. Al eerder was daar het Panathenae*fsche stadion, in de
eerste eeuw na Christus door Herodes Atticus in manner
herbouwd, van puin vrij genzimd voor Olympische Spelen.
Door een royale schenking van de in Alexandria wonende
magnaat George Averoff wiens beeld nu nog de entree naar
het stadion siert, kon het in volle luister worden hersteld.
Tegen die authentiek antieke concurrentie kon Parijs niet op.
Het werd Athene, met de voorwaarde eraan verbonden dat
de volgende Spelen in de Franse hoofdstad zouden plaits
vinden.

Grootscheeps internationaal waren de eerste moderne
Olympische Spelen nu ook weer niet. En dat met alleen
omdat de voorbereidingstijd zeer kort en de communicatie
traag was en een organisatorische structuur in de meeste
sporten nog niet bestond. Welgeteld deden er dertien landen
mee. Het totaal aantal deelnemers was 311, waarvan 230
Grieken. Van een verbroedering tussen de sportlieden onder-
ling kon al evenmin worden gesproken. Uit een verslag van
een deelnemer blijkt dat duidelijk. George Stuart Robertson
nit Oxford noemt zich in de titel van zijn bericht `a compe-
titor and prize winner.' Op de officiele lijsten figureert hij
als vierde bij het kogelstoten en als zesde bij het discuswer-
pen. Omdat er maar twee medailles werden uitgereikt slaat
dat `prijswinnaar' vermoedelijk op de olijftak die hij van de
Griekse koning kreeg voor de zelfgeschreven (Griekse) ode
die hij bij de slotceremonie reciteerde. Robertson heeft
weinig goede woorden voor de Franse sportbeoefenaren
over. Op de loopnummers brachten ze er weinig van terecht
en succes behaalden ze alleen bij wielrennen en schermen.
Wielrennen kan, zo vindt de Engelsman, toch nauwelijks als
sport worden beschouwd. Ook op de organisatie geeft hij
een sneer: `De Fransen die, naar wij vrezen, grotendeels
verantwoordelijk waren voor de wanorganisatie ...'
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Op allerlei andere punten heeft Robertson ook kritiek: de
organisatoren van het Griekse Olympische comite en van
het internationale comite liepen elkaar voor de voeten. De
outillage was slecht, het publiek kon nauwelijks internatio-
naal worden genoemd. Over een ding is hij echter zeer to
spreken: de keuze om de Spelen in Athene to houden. Hij
betreurt het dat daar geen continu perspectief in At. In Parijs
zou het wel een echt internationaal gebeuren kunnen
worden, maar het zou los staan van `de herinneringen en de
glorie aan de tijd die modellen heeft geleverd voor later
eeuwen.' Voor Robertson is de term `Olympisch' nog dui-
delijk verbonden met de Griekse wereld. Voor Pierre de
Coubertin - wiens naam overigens in het gehele twaalf
pagina's tellende artikel van de Engelse atleet niet voorkomt
- was die relatie steeds tamelijk vaag geweest. `Internatio-
naal' was voor hem belangrijker dan een schijn van authen-
ticiteit. De Spelen van 1900 vonden inderdaad plaats in
Parijs. De ontwikkeling die daarmee werd ingezet, werd
door Robertson zo voorspeld: `als de Spelen in Athene
worden gehouden, zouden ze Olympisch zijn, maar, naar ik
vrees, niet intemationaal; op een andere plaats dan Athene
gehouden, zouden ze internationaal, maar niet Olympisch
zijn ...'

Robertson kreeg maar gedeeltelijk gelijk: de Spelen
werden steeds internationaler en bleven Olympisch, ook al
stelden ze het een eeuw Lang zonder antiek decor. Het is de
vraag of ze nog ooit op Griekse bodem zullen terugkeren.
De beruchte Atheense luchtvervuiling lijkt voorlopig het
nicest krachtdadige argument tegen Athene 2000.

HELEEN SANCISI-WEERDENBURG
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De fakkel en het OCympische vuur

Een van de hoogtepunten van de openingsceremonie van de
Olympische Spelen is het ontsteken van het Olympisch
vuur. De laatste jaren was het telkens weer de vraag, hoe de
organisatoren de enorme vlam zouden doen ontbranden. In
Los Angeles gebeurde het door een James Bond-achtige
figuur die met een motortje op zijn rug over het stadion
vloog. In Barcelona deed een boogschutter met een branden-
de pijl de gaswolk boven het vuurbekken ontbranden.

Voorafgaand aan het ontsteken van de vlam wordt het
vuur door een hardloper met een fakkel het stadion binnen-
gebracht, het einde van een estafetteloop die enige maanden
tevoren in het heiligdom in Olympia is begonnen. Daar
wordt iedere vier jaar door als Griekse priesteressen geklede
actrices met behulp van een holle spiegel en zonlicht op
rituele wijze vuur gemaakt. De eerste fakkel wordt ont-
stoken en de estafette begint. Al naar gelang de afstand tot
de plaits waar de Spelen gehouden zullen worden, dragen
honderden of duizenden mensen telkens 1000 meter de
vlam. Iedere fakkeldrager steekt de volgende fakkel aan en
houdt zijn eigen exemplaar brandende tot hij of zij zeker
weet dat ook zijn opvolger het vuur heeft doorgegeven. Zo
kan men altijd wanneer de fakkel onverhoopt dooft, hem
weer aansteken aan het echte Olympische vuur. De estafette
wordt trouwens niet alleen door lopers volbracht. Men
gebruikt alle soorten middelen van vervoer, fiets, paard,
boot, auto of vliegtuig, om de vlam naar zijn doel to
brengen.

Weinig mensen die de plechtige rituelen in Olympia en
bij de opening van de Spelen zien, zullen beseffen dat het
ontsteken van de vlam geen deel uitmaakte van de Olympi-
sche Spelen in de oudheid en zelfs niet altijd van de
moderne Spelen. Op instigatie van baron Pierre de Couber-
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tin brandde in 1928 het eerste Olympische vuur als symbool
voor de menselijke geest bij de Spelen in Amsterdam op de
speciaal ervoor gebouwde Marathontoren.

is

Estafettelopers geven een fakkel door.
Attische pelike, ca. 420-400 voor Christus, Louvre.

In 1936 werd voor het eerst de estafetteloop georganiseerd
om het vuur uit Olympia naar Berlijn to brengen. Carl
Diem, de organisator van Berlijn 1936 wordt beschouwd als
de man achter het idee. Volgens zijn woorden bij verschil-
lende gelegenheden `verbond de vlam uit Griekenland de
moderne tijd over duizenden jaren met een bloeiperiode van
de menselijke geest, de tijd waarin de Spelen ontstaan zijn.
Zoals het vuur werd overgegeven gedurende dag en nacht
en over bergen en dalen, zo werden door deze estafetteloop
symbolisch tegenstellingen overbrugd en alle volkeren op de
Olympische gedachte als zinnebeeld van de vrede gericht.
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[...] Het was een symbolische handeling in het teken van de
internationale vrede.'

De fakkelestafette bracht velen in aanraking met de
Olympische gedachte in een tijd waarin er nog geen uitge-
breide verslagen op radio en televisie waren. Overal Tangs
de route stonden enthousiaste mensen. Ook minder vredelie-
vende krachten maakten hier gebruik van en er werd druk
propaganda gevoerd door de Nationaal-socialisten. ledere
keer wanneer het vuur in een stad aankwam, waren er
feestelijkheden. Teksten die bestemd waren om hierbij
voorgedragen to worden, spreken van `de Olympische
gedachte die brandt in de ziel van alle volkeren, maar
telkens ontvlamt door de liefde voor het vaderland. Wij
denken op dit plechtige moment van de Olympische vlam
aan het vaderland dat wij deeken.' Kortom onder het mom
van internationale gezindheid en liefde voor de vrede,
werden nationalistische krachten gebundeld. Men denkt ook
wel dat de fakkelestafette nit de koker van Hiders Reichs-
ministerium fur Propaganda kwam, vooral gezien de rol
ervan in de nazi-propagandafilm Olympia. Fest der Volker
die Leni Riefenstahl over Berlijn 1936 maakte.

Het Olympisch vuur heeft deze aanslag op zijn zuiverheid
overleefd en was na de oorlog niet meer weg to denken nit
het Olympisch ritueel. Maar hoe zat het in de oudheid?
Zoals gezegd, de fakkelloop maakte geen deel nit van de
antieke Olympische Spelen. Toch stamt het idee van de
fakkelloop en van de estafette wel uit de Griekse oudheid.

Behalve de Spelen die in Olympia werden gehouden voor
de oppergod Zeus, waren er overal in Griekenland lokale
spelen voor verschillende goden. Bij een aantal hiervan
behoorde het tot het ritueel dat een vlam naar het altaar van
de godheid moest worden gebracht. Om dit zo snel mogelijk
to laten gebeuren, zodat de vlam zijn zuiverheid en kracht
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niet zou verliezen, werd dit door estafetteploegen in

competitie gedaan. De winnaar van deze lampadedromia
viel de eer to beurt om het vuur op het altaar to mogen
ontsteken. Alleen het beste was goed genoeg voor de goden.

Vooral in Athene werden voor verschillende goden,
onder wie natuurlijk Hephaistos, de god van het vuur,
fakkelraces gehouden. Bij de grote Spelen voor de stadsgo-
din Athena werd het vuur vanaf het altaar van Prometheus,
de godheid die het vuur aan de mensheid had gegeven, over
2500 meter door 40 renners naar het altaar van Athena op
de Akropolis gebracht. Er liepen waarschijnlijk vijf ploegen,
afkomstig uit vijf van de tien phylen, de afdelingen waarin
de Atheense bevolking was opgedeeld. De winnaar stak het
vuur aan; de laatst aangekomene werd uitgefloten en
bekogeld door het publiek. De komediedichter Aristophanes
(vijfde eeuw voor Christus) beschrijft in zijn komedie De
Kikkers, hoe de achterblijver om hieraan to ontkomen, zijn
fakkel uitblaast en ervan door gaat. Natuurlijk was er grote
rivaliteit tussen de verschillende phylen.

Bij dit soort estafettes werd de fakkel meestal door
jongemannen gedragen. Er was ook een fakkelrace voor
kinderen ter ere van de god Dionysos en een voor meisjes
ter ere van de godin Artemis. Behalve de estafette kende
men ook de individuele fakkelloop en een fakkelrace voor
ruiters. Dit moet een spectaculair evenement zijn geweest,
waarbij in het nachtelijk duister de fakkel in voile vaart van
de ene aan de andere ruiter werd doorgegeven.

Hoewel duidelijk sprake is van wedstrijden, werd de
fakkelestafette beschouwd als een religieus evenement en
niet als een onderdeel van de sportwedstrijden. De race
vond dan ook altijd plaats buiten het stadion en vie] onder
de verantwoordelijk van de hoogste ambstdrager voor
religieuze zaken, de archon basileus. De lopers waren, zoals
gebruikelijk voor atleten in Griekenland, naakt, maar
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droegen in tegenstelling tot deelnemers aan sportwedstrijden
kransen met vlamvormige versiering. Ook het feit dat het
pier om de prestatie van een team ging, plaatst de fakkel-
estafette buiten de spelen. Bij Griekse sportwedstrijden ging
het altijd om de prestatie van het individu. Teamsporten
behoorden niet tot het programme.

Nike, de godin van de overwinning,

leidt de winnende atleet naar het altaar om het vuur to ontsteken.

In deze religieuze handeling ligt de oorsprong van het
moderne Olympische vuur. In beide gevallen gaat het om
een hoogtepunt van een plechtige ceremonie, toen ter ere
van een plaatselijke godheid, nu ter gelegenheid van de
opening van een mondiaal gebeuren. In beide gevallen
maakt de estafette geen deel uit van de eigenlijke sport-
wedstrijden, at wisten de oude Grieken zelfs van deze
religieuze handeling een wedstrijd to maken. Tegenwoordig
is de fakkelloop zelf geen wedstrijd meer, maar wedijveren
de organiserende Olympische Comites in het vinden van een
nog symbolischer, verrassender en originelere manier om het
vuur to ontsteken.
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In de oudheid mocht de ploeg met de snelste Topers het
vuur aansteken. Nu is dat meestal weggelegd voor een atleet
die zich buitengewoon heeft onderscheiden voor zijn land.
Want ook nu nog geldt het als de hoogste eer om het
Olympische vuur to mogen ontsteken.

GERALDA JURRIAANS-HELLE
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De beloninq van de antieke atleet

Tussen 1896 en 1996 is er heel wat water in de onversneden
amateuristische wijn van de Olympische beweging gedaan.
Weliswaar werden de medailles in ere gehouden en met
vervangen door geldprijzen maar met de criteria van
amateurisme is aardig gesjoemeld in de loop der jaren.
Dachten de grondleggers van de nieuwe Olympische Spelen
soms hoogstens in termen van vergoeding van gederfd loon
van deelnemers, in de laatste jaren worden steeds meer
semi-professionals toegelaten tot de Spelen: Steffi Graf en
consorten zijn toch echt geen amateurs meer en hetzelfde
geldt voor de meeste leden van de Olympische voetbal- en
atletiekteams. Trainingsfaciliteiten worden openlijk gesub-
sidieerd, vaak met gelden afkomstig van overheidsbudgetten;

en komt men met een medaille terug, dan wit er lokaal of
boven-lokaal nog wel eens een douceurtje toegevoegd
worden aan de metalen plak in kwestie.

In de Grieks-Romeinse wereld zou men van de recente
ontwikkelingen in het Olympisch domein absoluut niet
hebben opgekeken; des to meer had men zich daarentegen
verbaasd over de oorspronkelijke ideologic van amateurisme
en van geldloze Olympische sportbeoefening; en `verbaasd'
is dan nog een zwaar euphemisme! De Olympische Spelen
zijn in 776 voor Christus klein begonnen, met een 200
meter sprint bij de tempel van Zeus; de beloning was een
krans van olijftakken, die uiteraard binnen luttele dagen
verwelkt zal zijn geweest. Daar kon je dus niet van leven.
In die oudste tijden werden er her en der ook nog lijkspelen
georganiseerd ter ere van overleden `vips'. De winnaars van
die spelen ontvingen zogenaamde waarde-prijzen: een
kostbare bronzen drievoet, een muilezel of een slavin
(gemunt geld bestond in deze fase in de Griekse wereld nog
niet). Een overwinnaar in een of meer van die lijkspelen kon
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rustig (eenmaal in de vier jaar) in Olympia meedoen.
Niemand zei dat hij geld verdiende met zijn sport en
daarom in Olympia mets to zoeken had.

In de ruim duizend jaar tussen 776 voor Christus en 393
na Christus - het eind van de Spelen - is er veel veranderd
in kwantitatief maar niet in kwalitatief opzicht. Er ontwik-
kelden zich in die jaren honderden steden, ieder met hun
eigen gymnasia (= openbare sportscholen) en tempels; de
Griekse cultuur expandeerde naar het gebied van het huidige
Turkije, de Levant, Egypte en het gebied van wat nu Lybie
heet; Sicilie, zuid-Italie en de kusten van de Zwarte Zee
werden eveneens Griekse gebieden. Het gevolg was dat in
al die steden van dat steeds maar uitdijende Griekse cultuur-
gebied nieuwe sportfestijnen werden ingericht, meestal ter
ere van lokale goden en godinnen maar sours ook voor
overleden leden van de stedelijke elites. Net als in Olympia
vormde atletiek het hoofdbestanddeel van het programma
van al die spelen: hardlopen (over verschillende afstanden)
en wat onze Oosterburen wel `Schwerathletik' noemen, dat
wit zeggen worstelen, boksen en een ruwe mengvorm
daarvan, het zogenaamde pankration.

Sommige van die spelen imiteerden Olympia: zij werkten
het Olympische atletiekprogramma af, namen de Olym-
pische leeftijdsklassen over en loofden kransen als prijzen
uit; maar talloze andere spelen volgden het spoor van de
lijkspelen en honoreerden de winnaar met geldprijzen van
niet onaanzienlijke omvang. We hebben voorbeelden van
boksers die na een overwinning in de finale van zo'n
`geldprijs-concours' naar huffs gingen met een zak geld,
goed genoeg om minimaal anderhalf Par een familie van
vier personen to voorzien van eten, drinken, kleding en
behuizing. Op het hoogtepunt van de Griekse sportcultuur
in de Romeinse keizertijd, waren er in totaal we] zo'n 500
sportfestijnen in de hele Griekssprekende wereld; en er was
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dan ook een heuse sportkalender die de talrijke atleten in de
gelegenheid stelde de hele Mediterrane wereld rond to reizen
en op tijd to arriveren bij het toemooi van hun keuze.

Wat betreft de materiele component kunnen we de lijn uit
het begin van de Olympische Spelen zonder meer doortrek-
ken: atleten die buiten Olympia substantiele geldprijzen
wegsleepten konden rustig aan de Olympische Spelen
meedoen. Ondanks het felt dat er officieel in Olympia niets
to verdienen was, bleven de professionals toch geinteres-
seerd in deelname aan de Spelen aldaar. Dat heeft waar-
schijnlijk alles to maken met het enorme prestige van
Olympia: het waren nu eenmaal de oudste en dus, naar
antieke opvatting, de meest prestigieuze Spelen. Ook nu nog
zijn de Olympische Spelen een unieke, zeer prestigieuze
gebeurtenis voor menig doorgewinterde sportbeoefenaar.

Al in de oudste fase van de Griekse geschiedenis (ongeveer
600 voor Christus) werd er aan die `waardeloze' Olympi-
sche krans lets gedaan; van staats-, dat wil zeggen stads-
wege toucheerde een Olympische overwinnaar een bonus
van 500 drachmes voor zijn `medaille'. In de loop der tijd
nam het aantal privileges en materiele voordeeltjes voor
Olympische overwinnaars sterk toe. Dineren in het stadhuis
op stadskosten was een veel voorkomend en niet onaardig
voorrecht; belastingvrijdom en een vast maand- of jaarpen-
sioen vormden financieel zeer interessante bonussen voor
Olympische overwinnaars. Daarnaast mochten Olympische
overwinnaars, en trouwens ook toppers die in andere `krans-
spelen' gewonnen hadden, in officiele processies op een
ereplaats rekenen en, na hun overwinning, in een soort
'ticker-tape-parade avant la lettre' hun vaderstad binnen-
trekken. Schaars doch niet minder belangrijk zijn de
getuigenissen over het uitbetalen van startgelden aan Olym-
pische overwinnaars door organisaties van minder presti-
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gieuze `geldprijs'-toernooien; kennelijk waren voor de echte
vedetten de in zulke toernooien to verdienen geldprijzen niet
altijd aantrekkelijk genoeg. Tegenwoordig is het, in atletiek-,

tennis- en wielersportkringen, bon ton om toppers via
startgelden to winnen voor deelname aan bepaalde wedstrij-
den.

Geld incasseren met het bedrijven van sport, Olympisch
of anderzins, was in de antieke wereld een doodnormale en
glom gerespecteerde bezigheid. De enige kritiek, die in de
bronnen soms doorklinkt, betreft het verkeerde gebruik dat
Olympische- en andere sporters van hun rijkdom maakten:
als versleten vodden beeindigden sommigen hun carriere in
de goot. Kortom: hetzelfde gevaar dat jaren geleden volgens
Rinus Michels Ajax zou bedreigen: drank en vrouwen. Maar
in de praktijk werd de soep niet zo heet gegeten als ze werd
opgediend. Griekse steden zijn er vanaf 400-300 voor
Christus toe over gegaan om veelbelovende, potentiele
Olympische winnaars to subsidieren voor training en reizen.
De steden waren buitengewoon trots op hun vedetten; en op
hun beurt speelden de vedetten de bal leuk terug: bij de
`medal Ile'-uitreiking in Olympia werd niet alleen de naam
van de overwinnaar maar ook die van. zijn vaderstad
uitgeroepen. Geen wonder dat de steden Olympische
vedetten graag in de bloemetjes gezet hebben.

H.W. PLEKET
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5-{et stadion van OCympia

`Wat een prachtige plek hebben die oude Grieken weer
uitgekozen.' Dat mijmerden twee toeristen op een hete
zomerdag tijdens een bezoek aan bet antieke stadion van
Olympia. Peinzend slenterden zij over de baan terwijl ik
enkele meters achter hen op een aarden wal zat. `Hier

gebeurde bet dan allemaal voor bet eerst; de eerste Olympi-
sche atleten, bet eerste Olympische publiek. Wat jammer dat
er niets meer van bet stadion over is.'

Een blik op een foto van de huidige situatie zal dat gevoel
waarschijnlijk ook geven. Wie een monument nit de Griekse
oudheid bezoekt moet bet dikwijls doen met een minimum
aan stenen en een enkele zuil, de restanten van grootse
monumenten. In tegenstelling tot wat de meeste bezoekers
verwachten vormt bet stadion van Olympia hierop echter
een uitzondering. Het lege terrein met de aarden wallen is
precies zoals bet in de Oudheid ook was (afb. 2). Het
antieke stadion van Olympia had geen tribunes, geen muren,
geen overkappingen en geen aparte banen. En toch zaten
hier, op he( gras, enkele tienduizenden toeschouwers naar de
meest belangrijke spelen uit de oudheid to kijken. Het was
niet omdat de Grieken niets beters konden bouwen: we
kennen immers talloze voorbeelden van Griekse stadions die
in marmer of in een andere steensoort zijn opgetrokken.
Bovendien lieten tal van rijke lieden de prachtigste bouw-
werken an Olympia neerzetten, dus een luisterrijke con-
structie van bet stadion moet financieel haalbaar zijn ge-
weest. Het stadion van Olympia zag er zo uit, omdat men
wilde dat bet er zo uit zag. Heel eenvoudig. Alleen voor de
scheidsrechters (de Hellanodikai) was er een kleine tribune
en voor de priesteres van Demeter een stenen altaar en zetel.
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HET STADION VAN OLYMPIA

Alb. 2: Blik op het stadion , it het Westen.
Op de roorgrond de terma en rechts de scheidsrechterstribmre.

Toen men in 1896 de spelen van Olympia met veel pracht
en praal wilde laten herleven hoorde daar een monumentaal
stadion bij. Maar de grootsheid die men zich daarbij
voorstelde was in Olympia niet terug to vinden. Het
oorspronkelijke Olympische sportterrein was in die tijd nog
niet volledig opgegraven, maar het was wel at duidelijk dat
het met het stadion herbergde dat men voor een herleving
van de spelen hoopte aan to treffen. Daarom richtte men
zich voor de ambitieuze herbouw van `het antieke Olym-
pische stadion' in Athene met op Olympia, maar op hct
Panathenaeische stadion van Athene dat oorspronkelijk
dateerde uit de vierde eeuw voor Christus.

De twee toeristen die ik op die dag in het stadion van
Olympia afluisterde waren overigens niet alleen door het
uiterlijk van het stadion in verwarring gebracht. Ook hun
nostalgische terugblik op de eerste Olympische spelen ging
in de verkeerde richting. Bijna honderd meter om precies to
zijn. De allereerste Spelen (die zeker al enige tijd voor de
officiele datum van 776 voor Christus plaats vonden) wer-
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den namelijk midden in bet heilige deel - de altis - van
Olympia gehouden. Veel bouwresten zijn daar niet to
vinden: voor hardlopen (en dat is waaruit de allereerste
Olympische spelen bestonden) is niets anders nodig dan een
afstand. Een afstand van 600 voet, want zo had Her kles -
dc legendarische stichter - dat bepaald. Die afstand bedroeg
192,28 meter (Herakles had een gedenkwaardige schoen-
maat) en werd een stadion genoemd. De finish lag tussen de
bomen bij het heilige altaar van Zeus. In de vijfde eeuw
voor Christus werd bet traject iets naar bet oosten verplaatst,
zodat men een aarden wal op kon werpen voor de toeschou-
wers, die in de loop der jaren flink in aantal waxen toegeno-
men. Een eeuw later werd bet stadion voor de laatste keer
verschoven en bovendien aan drie kanten met aarden wallen
omgeven, waarbij ats vierde helling de Kronosheuvel dienst
deed. De altis werd van de baan afgeschermd door een
lange echo-galerij, die bij bet uitroepen van de winnaars de
klank zeven maal weergalmde. Het stadion was met langer
alleen een afstand, maar ook een sportcomplex waar alle
Olympische onderdelen, met uitzondering van de hippische,
plaatsvonden.

Het stadion zoals dat er nu bij ligt stamt dus nit de vierde
eeuw voor Christus en kent daamaast verschillende aanpas-
singen nit de hellenistische en Romeinse tijd. Op de baan
zelf bevindt zich nog altijd de startlijn (aphesis) en de
finishlijn (terma). Gaten in de startlijn wijzen mogelijk op
bet gebruik van houten poortjes die, met behulp van
gespannen draden, een gelijke start van 20 hardlopers
konden waarborgen. Het stadion bood plaats aan 30.000 a
40.000 bezoekers. Ter vergelijking: bet Atlanta-Fulton
County Stadium telt 85.000 plaatsen voor bet publiek. We
moeten ons hierbij wel bedenken dat de antieke Olympische
spelen alleen door Grieken werden bezocht, die veelal

34



HET STADION VAN OLYMPIA

dagenlang moesten reizen om de Spelen to kunnen bijwo-
nen. Er waren niet veel voorzieningen voor de toeschou-
wers. Zo liet men pas tussen 147 en 157 na Christus een
goot aanleggen voor de waterbevoorrading, die de dorstige
toeschouwers onder de hete Griekse zon voor uitdroging
moest behoeden. Epiktetos, een stoicijns filosoof uit de
eerste eeuw na Christus heeft deze aanleg net met meer
mogen meemaken. Zijn indruk van Olympia is niet vrolijk:
`Er gebeuren onaangename en moeilijke dingen in het leven.
Gebeurt dat in Olympia niet? Smelt je er met van de hitte?
Stik je er met zowat? Is er voldoende gelegenheid om je to
wassen? Kun je er schuilen voor de regen? Genieten jullie
van al het geschreeuw, gekrijs en andere storende geluiden?
Als jullie vinden dat wat je daar ziet opweegt tegen al deze
ongemakken, dan moeten jullie dat maar allemaal ervaren'.
Deze klacht van een tijdgenoot geeft een minder romanti-
sche indruk dan de vredige nines, die gemakkelijk uitnodi-
gen tot een geidealiseerde voorstelling. De enige realiteit in
het beeld dat de twee toeristen van de Olympische en-
tourage hadden was de brandende Griekse zon. Die is niet
veranderd.

MARIJE BOSMAN
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Het koningsnummer van de moderne Olympische Spelen is
onbetwist de 100 meter sprint voor de manners. Maanden
van tevoren staan de kranten vol met speculaties en achter-
grondinformatic over de verschillende seizoensprestaties en
over de vorm van de grootste kanshebbers. Het lijkt er soms
op of de winnaar van deze afstand de enige ware Olympi-
sche kampioen is.

Het is niet zo vrcemd dat dit onderdeel zo tot de ver-
beelding spreekt en zoveel publiciteit krijgt. Het is de
afstand waarop de mens op eigen kracht de hoogste snelheid
bereikt. Iedereen heeft in zijn leven wel eens een 100 meter
gclopen en kan zich dus voorstellen wat het is. Bovendien
behoort hardlopen vanaf het allereerste begin tot de Olympi-
sche traditie. De naam van de overwinnaar van de eerste
stadionrace, Koroibis van Ells, is ons nog bekend. Geruime
tijd was de stadionrace niet alleen het kortste, maar ook het
enige loopnummer in Olympia. Bij sportevenementen elders
wend ook een stadionloop gehouden. De afstand was niet
altijd even lang. Zo mat een race in Olympia 192 meter, in
Athene 185 meter en in Delphi 177 meter.

Tijdens de veertiende Olympische Spelen in 724 voor
Christus wend er voor het eerst een wedstrijd gehouden over
de dubbele lengte van het stadion, de diaulos. Een Olympia-
de later, in 720 voor Christus, stond de eerste echte lange
afstand, de dolichos op het programma. Deze race ging
waarschijnlijk over twintig of tweeentwintig ronden,
ongeveer vijf kilometer. In 520 voor Christus word de
hoplitodronzos aan het rijtje loopnummers toegevoegd: een
race in volle wapenrusting over een lengte van een of twee
stadia. De wapenrusting bestond uit een helm en een schild.
De ook tot de rusting behorende scheenplaten waren al snel
afgeschaft.



APITE: AF ...

Hard loopwedstrijden zijn vaak op Griekse vazen af-
gebeeld. Bij sommige wedstrijden kregen de winnaars zo'n
vaas als prijs, gevuld met bijvoorbeeld olijfolie. Het meest
bekend zijn de amforen die bij de Panathenael'sche spelen to
winnen waren. Aan de ene zijde is de tak van sport, aan de
andere zijde de godin Athena afgebeeld. De vaasschilderin-
gen laten duidelijk zien dat er verschillende looptechnieken
bestonden, die to maken hebben met de afstand van de
wedstrijd. Lopers van korte afstanden hebben hoog geheven
knieen en gespreide vingers. De lange afstandslopers hebben
hun knieen veel lager en houden hun handen in een vuist.
Ook houden zij de amen dichter bij het lichaam en landen
zij op de volle voet, terwijl de sprinters meer op de tenen
landen. Er is ook een duidelijk verschil in paslengte. De
techniek van de wapenloop leek veel op die van de sprint.
Door de hinder die de lopers ondervonden van het gewicht
van de wapenrusting ontwikkelde zich een aangepaste
techniek. Niet altijd zijn afbeeldingen volledig betrouwbaar.
Er is tenminste een afbeelding bekend waar de lopers op
hetzelfde moment linkerarm en linkerbeen geheven hebben.
Wie dat in de praktijk doet verliest zijn evenwicht. De
schilder heeft of niet goed gekeken, of even met nagedacht.

Een van de meest opmerkelijke verschijnselen voor ons
is dat Grieken geheel naakt sportten. Dat is niet altijd zo
geweest. Bij sportwedstrijden in de gedichten van Homeros
(achtste eeuw voor Christus) werd kleding gedragen.
Waarom die kleding op een bepaald moment uit ging, is
niet geheel duidelijk. Het werd waarschijnlijk mode. Zo'n
globate verklaring kan ons wellicht tevreden stellen, maar de
Grieken wilden altijd achterhalen wanneer lets voor het eerst
gebeurd was en wie dat had gedaan. Als `uitvinder' van de
naakte sportbeoefening wordt een naamloze Atheense atleet
genoemd die in leidende positie liep, maar viel toen hij zijn
broekje verloor. Daarop zou officieel zijn verboden bij het
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lopen kleding to dragen om herhaling to voorkomen. Het
Griekse woord voor sport is gyrnnastike, `naakt uitgevoerde
oefening.' De Grieken zelf zagen in hun naakte sportbeoefe-
ning een typerend onderscheid met andere volkeren. Ze
vonden niet alleen dat naakte oefening beter getrainde
lichamen opleverde. Ze stelden evident behagen in de
schoonheid van atleten. Dat blijkt duidelijk nit de talloze
beelden en vaasschilderingen die sport als onderwerp
hebben.

Die afbeeldingen van atleten geven interessante details
over de ideale lichaamsbouw. De lopers hebben een ander
postuur dan bijvoorheeld vijfkampers en worstelaars. De
ideale hardloper heeft volgens de gyinnastike-expert Phi-
lostratos een slanke borst, is in zijn geheel slank gebouwd,
heeft rechte benen en een sterk, maar niet overdreven
gespierd lichaam. Dat is ook to zien op de vazen. Alle
lopers hebben een slink figuur. Zowel de lange als de korte
afstandlopers bewegen zich gracieus en soepel. Hun spier-
massa haalt het niet bij die van de worstelaars en de
boksers, die doorgaans veel zwaarder zijn.

Een scheidsrechter kijkt naar twee topers in wapenrusting
die de finish passeren.
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Op de meeste vazen zijn de lopers vastgelegd in het
heetst van de strijd, vechtend om de overwinning. Vazen
met lopers aan de start zijn zeldzamer. Opvallend is de
starthouding. De Grieken stonden rechtop met beide armen
licht naar voren en een beetje voorover hellend. Op foto's
van de start voor de 100 meter finale bij de eerste modeme
Olympische Spelen is to zien dat die techniek ook nog werd
gebruikt. Een atleet, de Amerikaan T. Burke, startte van uit
een ver doorgebogen houding met de vingers aan de grond.
Hij won.

Niet op vazen is to zien wat zich allemaal voor de start
afspeelde. Ook in de oudheid deden atleten hun best hun
tegenstanders to intimideren. Zo is er een verhaal over twee
atleten die elkaar letterlijk in de haren vlogen om de ander
maar niet to laten winnen. Ze kregen ieder een buitenste
baan toegewezen. Een tegenwoordig veel toegepaste
intimidatietechniek is het veroorzaken van een valse start: er
is altijd wel een tegenstander die hierdoor uit zijn concentra-
tie raakt. Tijdens de antieke Spelen lieten de deelnemers dat
wel uit hun hoofd. Op het veroorzaken van een valse start
stond een afranseling. Waarschijnlijk was zo'n straf niet
meer nodig nadat starthekken in gebruik waren geraakt.

De winnaar van de 100 meter mag zich de snelste man
ter wereld noemen. Toch zal zijn roem van korter dour zijn
clan die van Leonidas van Rhodos, de man met `de snelheid
van een god'. Hij won in vier opeenvolgende Olympische
Spelen alle loopnummers. Die prestatie is nooit meer
geevenaard.

THOMAS VAN MAAREN
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Hippisehe onderdelen
op de antieke Olympische Spelen

De Athener Xenophon hield van paarden. Hij was een
militair met filosofische neigingen, maar bovenal een
praktische geest. Hij schreef in de vierde eeuw voor
Christus onder andere een korte verhandeling over paarden
en ruiterkunst. In een van zijn andere werken komt een
zekere Chrysantas, een soldaat, voor. Hij wil leren paard-
rijden en verzucht dat hij, eenmaal geoefend ruiter, vleugels
zal krijgen. Chrysantas benijdt de mythische Centauren, die
immers half mens en half paard waren: ze combineren
menselijke intelligentie met de snelheid en kracht van het
paard. Als Chrysantas de kunst beheerst, kan hij to paard
gezeten hetzelfde presteren als een centaur, en eenmaal
afgestegen, net als de rest van de mensen de maaltijd
gebniiken, kleren dragen en slapen, zo meent hij.

In het nude Griekenland werd de snelheid en kracht van
het paard op velerlei wijze benut. Het edelste der dieren
diende de Grieken in oorlog en vrede als statussymbool, als
vervoermiddel, als wapentuig en als sportieve kracht. In
onze westerse wereld wordt het paard vrijwel uitsluitend
voor sport gebruikt. Op de Olympische Spelen van 1996 in
Atlanta zal een kansrijke Nederlandse afvaardiging deel-
nemen aan de hippische onderdelen. In het Georgia Inter-
national Horse Park in Conyers zal zij als een van de
vierendertig deelnemende landen strijden om het goud. Wat
hebben de ruiters van Atlanta nu gemeen met hun voorgan-
gers tijdens de antieke Olympische Spelen?

Nog geen eeuw na het begin van de Spelen komen er al
paardennummers voor op het programma. In 680 voor
Christus passeerde een vierspan nit Thebe als eerste en voor
het eerst de finish van het Hippodroom. Ruim twintig jaar
later volgde de eerste ruiter. V66r 700 voor Christus werd
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er nauwelijks op paarden gereden en werd het paard vooral
voor de strijdkar gebruikt. Op vaasschilderingen uit het
begin van de zevende eeuw lijken de ruiters nog wat
wiebelig to paard to zitten. Een halve eeuw later zitten ze -
in ieder geval op vaasafbeeldingen - al beduidend steviger.
De introductie van paardenraces op de Spelen van 648 voor
Christus geeft aan dat rijden langzamerhand aardig was
ingeburgerd.

De Grieken kenden tot de vierde eeuw voor Christus
maar een type paard - ranke benen onder een stevig
lichaam met een hoog gedragen hoofd en staart - dat zowel
voor het rijden als voor het aangespannen rijden werd
gebruikt. Zadel en stijgbeugels bestonden nog niet. De
gemiddelde schofthoogte van 1.50 meter moet met op- en
afstijgen weinig problemen hebben gegeven. Over het
algemeen werd alleen aan ouderen en kinderen een knietje
gegeven. Bij wagenraces werd er gereden met ranke wagen-
tjes op twee wielen, naar het voorbeeld van de oude
strijdwagens die vroeger door vorsten en helden op het
slagveld werden gebruikt. Heel erg stevig lijken ze met to
zijn geweest. Een flinke klap tegen een van de wielen was
voldoende om de naaf van de as to doen breken.

Vierspan.

De race van de vierspannen, vormde het spectaculaire
openingsnummer van de Spelen. De wagens, die in proces-
sie het Hippodroom binnenreden, werden met luidruchtig
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gejuich begroet. De optocht werd geleid door de in het
purper gestoken jury en begeleid door een omroeper en een
trompetter. Nadat alle namen van de eigenaars van de
deelnemende vierspannen waren afgeroepen werden de
Spelen voor geopend verklaard. Onmiddellijk na de wagen-
race werd, in de verse sporen van de wagens, de paarden-
race verreden. In de loop van de eeuwen werden varianten
als muilezel- en veulenraces, tijdelijk of blijvend ingevoerd.
De wedstrijd voor de vierspannen en de paardenrace bleven
onveranderlijk de hoogtepunten.

Ruiter.

Noch wagenrace, noch paardenrace wordt in Atlanta verre-
den. De mensport is nooit onderdeel geweest van de
moderne Olympische Spelen, en geraced wordt er evenmin.
Geen van de nummers die nu op het programma van de
Spelen staan - springen, dressuur en military - kwamen dus
in Olympia aan bod. Dit betekent niet dat de Grieken ze niet
kenden, maar eerder dat ze in hun ogen met geschikt waren
voor onderlinge competitie. Springen werd gezien als een
noodzakelijk kwaad. Dressuur gebeurde eigenlijk alleen ter
oefening van vaardigheden die van pas konden komen op
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het slagveld. De kur op muziek, nu vooral vanwege het
succes van Anky van Grunsven en Cameleon Bonfire in de
belangstelling, was in de oudheid niet helemaal onbekend.
Over de bewoners van Cardia, een stad aan de mond van de
Bosporus, wordt het volgende verteld: `Nu hadden alle
Cardiers hun paarden geleerd om, bij drinkgelagen, to
dansen op fluitmuziek. De dieren kenden de deuntjes door
en door, gingen op hun achterbenen staan, trappelden met
hun voorbenen en dansten.' Door de aanvoerder van een
vijandig leger wordt hier handig gebruik van gemaakt. Bij
een aanval op de Cardiers geeft hij opdracht aan de fluitspe-
lers nit zijn troepen een speciaal ingestudeerd Cardisch
deuntje to spelen: `Toen de paarden het fluitspel hoorden,
gingen zij op hun achterbenen staan en begonnen to
swingen. De cavalerie was de ruggegraat van het Cardische
leger, dat dan ook het onderspit dolf. Wedstrijden in dit
hogeschoolrijden zijn niet bekend.

Het wagenrijden was voor de Grieken sinds mensenheugenis
een zaak van goden, helden, en vooral van vorsten en
rijkelui. Poseidon, de god van de zee, steeg regelmatig met
zijn paardenspan op nit zijn onderzeese paleis en de held
Peleus kreeg van hem Xanthos en Balios cadeau, een span
kostbare - want sprekende - paarden. Deelname aan de
wagen- en paardenraces was voorbehouden aan een select
gezelschap van vorsten, tirannen en voorname dames en
heren die voor het rijden iemand in dienst namen; het was
met weggelegd voor de man in de straat. Daar was het bezit
van paarden veel to kostbaar voor.

Anders dan nu was de ruiter - of menner - een stille
vennoot in de overwinning van de eigenaar. Hoe onbelang-
rijk hij was blijkt uit een anekdote over de merrie Aura, die
kort na de start van de paardenrace, zonder pardon, haar
berijder in het stof wierp. De merrie nam de benen in de
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richting van de finish waar ze triomfantelijk als eerste
passeerde. De eigenaar, een zekere Pheidolas, werd zonder
protest als winnaar aangewezen. In de inscriptie die hij als
trotse bezitter ter herinnering aan de zege van zijn merrie
liet maken wordt met geen woord gerept over het lot van de
Liter. Overigens waren de wagen- en paardenraces de enige
onderdelen van de Olympische Spelen waaraan vrouwen
konden deelnemen. Niet als ruiters of menners, maar als
eigenaars van een span of paard. Ook nu is de paardensport
de enige Olympische discipline waarin dames en heren op
hetzelfde niveau tegen elkaar uitkomen.

De ruiters die deelnemen aan de Olympische Spelen in
Atlanta, zullen zich moeten houden aan een uitgebreid
pakket voorschriften waardoor de veiligheid van paard,
ruiter en publiek wordt gewaarborgd. De Grieken hadden
andere opvattingen over veiligheid. Na een ingewikkelde
startprocedure - er werd gestart vanuit stilstand - was het
vooral de behendigheid van de ruiter die de strijd besliste.

Het Hippodroom was geen uitgestrekt parcours met
hindernissen, zoals bij de moderne marathon voor vier-
spannen, maar een rechthoekig veld met aan elk uiteinde
een zuil die gerond moest worden. Een ronde betekende 400
meter in gestrekte galop heen en 400 meter zo mogelijk nog
harder terug. Omdat een scheidingswand tussen de beide
zuilen ontbrak moest de menner met alleen op de wagens
naast zich letten; ook met tegemoetkomend verkeer moest
rekening worden gehouden. Op de zandwallen rondom het
parcours werd er door het publiek gejubeld, gejoeld en
aanmoedigingen en verwensingen naar de voortrazende
vierspannen geschreeuwd. Bokrechters en hindernisrechters
waren er met. De afvalrace omvatte twaalf ronden, ongeveer
9 kilometer in totaal. De laatste ronde werd ingeluid door
trompetgeschal, wat euforie bij het publiek veroorzaakte.
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Binnen was winnen, en geen veterinaire- of dopingcontrole
kon de apetrotse eigenaar nog van zijn krans afhouden.

Soms moet het Hippodroom na afloop van de race er als
een slagveld hebben uitgezien. In een lied bezong de dichter
Pindaros (vijfde eeuw voor Christus) in opdracht van de
eigenaar een vierspan dat bij de Pythische Spelen als enige
van de eenenveertig deelnemers de eindstreep had gehaald.
De Grieken verstonden duidelijk lets heel anders onder
endurance dan wij.

KARIN RIKKERS
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Worstelen, boksen en het pankration

Worstclen is de oudst bekende `contactsport' uit de oudheid.
In de mythologie wordt de uitvinding toegeschreven aan
Hermes, de beschermgod van de worstelaars of aan zijn
dochter - volgens anderen zijn geliefde - Palaistra, de
personificatie van hot worstelperk, de palestra. Diverse
goden en helden staan bekend als bekwame worstelaars:
Herakles, Peleus, Theseus en zelfs de amazone Atalante.

De belangstelling van de Grieken voor het worstelen
blijkt ook uit de bewaard gebleven beschrijvingen - er is
zelfs een fragment van een handleiding voor het worstelen
bekend - en de vele afbeeldingen ervan in de beeldende
kunst: bronzen beeldjes, reliefs en vooral talrijke afbeeldin-
gen op vaatwerk.

Worstelaars.
Bronzen beeldje uit Griekenland, 3de-2de eeuw voor Christus.

Hoogte: 16,5 cm. Munchen, Antikensammlungen and Glyptothek.



WORSTELEN, BOKSEN EN HET PANKRAT/ON

Men kende twee vormen van worstelen: het rechtop-
staande worstelen en het `grondworstelen.' De eerste variant
was het meest populair. De wedstrijd vond plaats in een
speciaal worstelperk, dat was bedekt met rul zand. Tijdens
de Spelen werd dit aangelegd in het stadion. De vele grepen
en trucjes die werden toegepast bij het worstelen verschillen
niet veel van de praktijk in onze tijd. Op afbeeldingen zien
we hoe bij de aanvang van de wedstrijd de tegenstanders
om elkaar heen draaien, het bovenlichaam licht naar voren
gebogen, de armen naar voren gestrekt, zoekend naar een
zwakke plek in de verdediging van de tegenstander. Arm-
en beenklem worden toegepast om een tegenstander
weerloos to maken, maar ook zien we hoe een worstelaar
door een tegenstander in een wurggreep wordt genomen.
Getracht wordt de tegenstander nit zijn evenwicht to brengen
via een heupworp of door hem beentje to lichten; ook wordt
geprobeerd metbehulp van een lendengreep de tegenstander
op to tillen en op de grond to gooien. Winnaar was degene
die zijn tegenstander driemaal met de rug, schouder of heup
tegen de grond had gewerkt. Het even aanraken van de
grond was voldoende; het met de schouders tegen de grond
gedrukt houden speelde alleen bij het grondworstelen een
rol. In zo'n geval kon de in het nauw gebrachte worstelaar
de strijd opgeven door een hand met uitgestoken wijs- of
middelvinger op to steken.

Het worstelen was aan strenge regels gebonden: bijten en
stompen was streng verboden, evenals het vastgrijpen van
de genitalien. In een recent gevonden inscriptie wordt het
breken van vingers uitdrukkelijk verboden, een tactiek waar
volgens overgeleverde berichten nogal eens gebruik van
werd gemaakt om een tegenstander vroegtijdig uit to

schakelen.
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Twee atleten tijdens een bokstiredstrijd; de atleet rechts steekt zijn
hand met uitgestoken vinger op als teken, dat hij de strijd opgeeft.
Roodtigurige amfoor uit Athene, begin 5de eeuw voor Christus.

Athene, Nationaal Archcologisch Museum.

Een tweede `lijf-aan-lijf-sport,' die als zelfstandig onderdeel
van de spelen vanaf de 23ste Olympiade in 688 voor
Christus werd beoefend, was het boksen. Volgens Philostra-
tos (derde eeuw na Christus) diende een goede bokser in het
bezit to zijn van lange en stevige armen en. sterke schouders.
Stevige soepele polsen waren eveneens van belang. De
bokser moest beschikken over een goed uithoudingsvermo-
gen en de mentale kracht om pijn en verwondingen to
verdragen.

De boksers droegen rond de palm van de handen en de
pollen riemen van zacht leer, die in de loop van de tijd
steeds meer de vorm van handschoenen met hardleren
versterkingen kregen. In de Romeinse tijd waren deze
verstevigingen van metaal. Ook werd er gebruik gemaakt
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van oorbeschermers, maar alleen tijdens de training. Er
bestond geen verdeling in gewichtsklassen; we] was er een
scheiding in leeftijd tussen jongens en mannen (boven de 21
jaar). Het gebruik van de boksring was onbekend. Het
behalen van een `overwinning op punten' kende men niet.
Er werd gestreden tot een van beide tegenstanders het opgaf
of knock-out werd geslagen. Over regels of verboden bij het
boksen is vrijwel niets bekend. Dat er regelmatig bloed
vloeide en dat deelnemers het wet eens met de dood
moesten bekopen, valt of to leiden nit anekdotes in de
literatuur over fataal afgelopen wedstrijden.

Pankratiasten; de een probeert de ogee van zijn tegenstander uit to
steken, maar de scheidsrechter grijpt in.

Detail van roodfigurige drinkschaal, ca. 490 voor Christus.
Londen, British Museum.
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Een tak van sport, die onder de Grieken hoge waardering
genoot om voor ons met goed to begrijpen reden, is het
pankration, een combinatie van worstelen en boksen. Het
pankration verschijnt pas relatief laat op het programma van
de Spelen: tijdens de 33ste Olympiade in 648 voor Christus.
Noch in de mythologische verhalen noch in het epos van
Homeros wordt deze sport vermeld. Dat wijst op het
uitzonderlijke karakter ervan.

Alle grepen, die werden toegepast bij het worstelen, en
de slagen en stoten van het boksen waren bij het pankration
geoorloofd; verder waren trappen met de voet (zoals bij
kick-boksen) niet ongebruikelijk. Ook de genitalien werden
niet gespaard. Er werden echter geen handbeschermers
gedragen; men vocht met de blote hand. Toch waren er ook
beperkingen: bijten was met toegestaan en evenmin mocht
men met zijn vingers de ogen van zijn tegenstander uitste-
ken.

Over de prestaties en lotgevallen van pankratiasten zijn
vele anecdotes overgeleverd. Dat daarbij in de loop der tijd
nog wel eens een loopje met de waarheid is genomen en
verhalen werden overdreven, is waarschijnlijk. Toch was het
pankration Been kinderspel: dat voor menig atleet de strijd
geeindigd is met de dood, lijkt met onwaarschijnlijk. Zoals
het Arrhichion uit Phigaleia overkwam, die tijdens de 54ste
Olympiade in een wurggreep van zijn tegenstander was
geraakt. In een laatste poging zich to bevrijden wist hij de
enkel van zijn tcgenstander to grijpen en deze to ontwrich-
ten. Als gevolg van de hevige pijn gaf hij de strijd op.
Helaas to laat voor Arrhichion, die inmiddels was gestikt.
Toch werd hij tot overwinnaar uitgeroepen, en wel omdat
zijn tegenstander de strijd had opgegeven.

De strijd eindigde, wanneer een van de deelnemers niet
meer in staat was verder to vechten of zich gewonnen gaf.
Afbeeldingen op vazen laten zien hoe in het nauw geraakte
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pankratiasten hun hand met een of twee uitgestoken vingers
opsteken als teken van overgave: vaak de enige mogelijk-
heid om nog enigszins ongehavend nit de strijd to komen.

Hoe kunnen we de voorliefde voor een dergelijke onmen-
selijke sport verklaren bij de Grieken, die toch zo'n fijn
gevoel voor esthetiek hadden ontwikkeld? Wellicht moeten
we die verklaring zoeken in de grote aandacht voor het
individu en de individuele prestaties, die zich uitte in allerlei
vormen van competitie, zowel op literair en artistiek gebied
als op het gebied van de fysieke krachtmeting. Het streven
de beste to zijn, de moedigste en de sterkste, stond daarbij
voorop.

J.J.V.M. DERKSEN
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In 1953 bracht de tot dat moment volslagen onbekende
speerwerper, de Spanjaard Erazquien, de atletiekwereld in
grote beroering. Met een volslagen nieuwe techniek wierp
hij als eerste de speer naar een afstand boven de negentig
meter. Ter vergelijking: het huidige wereldrecord staat op
98.48 meter. Het stadion was haast to klein. Sportverslagge-
vers kregen visioenen van worpen boven de 130 meter en
verder. De stadions zouden moeten worden vergroot. Een
revolutie leek nabij.

De regelmakers van de internationale atletiekbond zaten
met de handen in het haar. Moest deze `discus'-techniek
worden toegestaan of niet? De Spanjaard had de speer
achter het windsel gepakt, de rest van de schacht was met
zeep ingesmeerd. Na twee draaien om zijn as wierp hij de
speer, alsof het een discus was. De techniek werd onveilig
geacht en verboden. De werper zou tijdens de draai to
weinig controle hebben over de speer.

Als deze techniek tijdens de Olympische Spelen in de
oudheid zou zijn gebruikt, dan zou hij zonder meer zijn
afgekeurd. Het was niet de gangbare manier om een speer
to werpen en daarom per definitie niet correct. Wellicht
zouden ook esthetische motieven hebben meegespeeld.

Sport was voor de Grieken niet alleen een spannende
krachtmeting: het was ook een esthetisch genoegen. De
toeschouwers genoten van de schoonheid van de atletische
bewegingen en van de naakte lichamen. Kunstenaars
beeldden de sportieve beweging graag nit. Een van de
beroemdste voorbeelden is het beeld van de discuswerper
van Myron (vijfde eeuw voor Christus). Deze Diskobolos
was oorspronkelijk in brons gegoten. Zoals de meeste
bronzen Griekse beelden is ook bier het origineel verloren
gegaan. Er bestaat allcen nog een Romeinse marmeren



DE TWEE WERPNUMMERS

De Diskobolos van Myron (kopie).
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kopie. Deze discuswerper, bevroren tijdens zijn draai, geldt
als een van de hoogtepunten van de Griekse kunst.

Ook in de literatuur wordt de schoonheid van atleten
hoog geprezen. De filosoof Aristoteles (vierde eeuw voor
Christus) roemt de atleten in de vijfkamp, de pentathlon. Zij
bezaten de ideate combinatie van snelheid, kracht en
souplesse en waren `een genot om naar to kijken'. Homeros,
de dichter van de Ilias en de Odvssee, had het discuswerpen
al aangeprezen als de `ideate ontspanningssport'.

Atleten tijdens de training voor drie onderdelen van het pentathlon:
verspringen, discuswerpen en speer i erpen.

Detail van Panathenaische amfoor nit Vulci, eind 6de eeuw voor
Christus. London, British Museum.

Het speerwerpen had zijn oorsprong in de jacht en de
oorlogvoering. Het stond daarom in hoog aanzien. Behen-
digheid met de speer betekende slagvaardigheid in de oorlog
en bij het jagen. Waarom het discuswerpen zo populair was
is moeilijker to verklaren. Vanaf de oudste tijden komen we
grote namen onder de discuswerpers tegen. Apollo, een van
de belangrijkste Griekse goden, beoefent de kunst en de
grote held Odysseus is een getrainde discuswerper. Nut voor
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I
de oorlogvoering had de onhandige schijf in ieder geval
met.

Oorspronkelijk was de discus waarschijnlijk een ge-
wichtseenheid, een solos. In het oudste sportverslag in de
Europese literatuur wordt ook een discuswedstrijd beschre-
ven. In de Ilias verhaalt Homeros over spelen bij de
begrafenis van Patroklos, de boezemvriend van de grote
Achilles. Bij het discuswerpen wordt een ijzeren solos aan
de winnaar in het vooruitzicht gesteld. De zware schijf is
ook het instrument waarmee de deelnemers hun krachten
beproeven. Door de toegepaste smelttechniek had deze solos
de vorm van een platte schijf. Het vloeibare metaal werd
namelijk in een kuil in het zand gegoten om to stollen. De
homerische discus moet een forse schijf zijn geweest: de
hoeveelheid ijzer was voldoende voor de behoeften van vijf
jaar. Niettemin wierp de winnaar hem ver: `zo ver als een
herder de herderstaf werpt die over de grazende runder-
kudde al wentelend voortvliegt'. Het discuswerpen behoorde
dus al vroeg tot de competitieve krachtmetingen in de
Griekse cultuur. Het blijft onzeker waar het idee vandaan
kwam om met de zware schijf to gooien.

Van de techniek van het discuswerpen is ook niet veel
bekend. De afbeeldingen laten we] een moment zien, maar
nooit de gehele beweging. Homeros beschrijft de beweging
van de werper als `rondspinnen'. Dit duidt erop dat de
Grieken een draaitechniek gebruikten. Maar of dat drie-
kwart, een, anderhalve, of zelfs twee draaien was, is met
duidelijk. De geschilderde en gebeeldhouwde discuswerpers
hebben in ieder geval een onjuiste houding voor een
standworp. Van de beroemde Diskobolos is het zwaartepunt
niet in overeenstemming met een wore uit stand. De
houding klopt alleen maar als de beeldhouwer een moment
uit de draai weergeeft.
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Er werd in de oudheid niet vanuit een ring geworpen.
Lang heeft men gedacht dat bij de Olympische Spelen de
atleten vanaf een speciale verhoging wierpen. Dat idee stamt
uit een vertaalfout. Waarschijnlijk werd gebruik gemaakt
van de startplaats van de looponderdelen. De afworp moest
binnen de lijnen en voor de startlijn plaats vinden. Over-
schrijden van de lijn betekende dat de worp ongeldig was.
Hoeveel pogingen iedere deelnemer mocht wagen, staat
nergens vermeld.

Het gewicht van de discussen die bewaard zijn gebleven
varieert van anderhalf tot meer dan zes kilogram. Het
gemiddelde gewicht lag waarschijnlijk tussen de twee en
tweeenhalve kilo en was ongeveer gelijk aan de huidige
exemplaren. Bij de Olympische Spelen waren de schijven,
naar het schijnt, aan de zware kant. De allerzwaarste exem-
plaren werden noon voor het werpen gebruikt. Uit inscrip-
ties op deze voorwerpen blijkt dat ze de goden als wijge-
schenken werden aangeboden.

Over de techniek van het speerwerpen weten we meer. De
basisprincipes zijn nog steeds dezelfde en het hedendaagse
speerwerpen verschilt niet erg van de manier waarop dat in
de Griekse wereld werd gedaan. Bij het begin van de
aanloop wordt de speer met gebogen arm gedragen en
vervolgens met gestrekte arm naar achter gebracht. Of de
Griekse atleten het drie-, vijf-, zeven- of negen-pasritme
gebruikten is met bekend. Het kan, net als tegenwoordig,
per atleet hebben verschild. Waarschijnlijk werd ook gebruik
gemaakt van een kruispas waardoor het zwaartepunt van het
lichaam naar achteren wordt gebracht en de voorwaartse
snelheid overgebracht kan worden op de speer.

Er is een beschrijving van de techniek van het speerwer-
pen door de Atheense generaal Xenophon (vierde eeuw voor
Christus). Aanwijzingen in modeme handboeken voor
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speerwerptraining luiden niet veel anders: we Mien in het
kort beschrijven hoe je het best een speer kunt werpen: de
linkerzijde van het lichaam plaatst men naar voren en de
rechterzijde draait men naar achteren. Terwijl men zich
vanuit de dijbenen opricht gooit men de speer, waarbij deze
enigszins diagonaal met de punt naar boven staat. Op die
manier zal de speer de meeste kracht en de langste adem
hebben.' Xenophon beschrijft hier overigens een wore uit
stand.

Het is opvallend dat op afbeeldingen de werpers vaak het
hoofd naar achteren hebben gewend, terwijl moderne
speerwerpers naar voren kijken. Dat komt waarschijnlijk
doordat er gebruik werd gemaakt van een tegenwoordig
streng verboden techniek, die van het polsriempje (ankyle).
De techniek wordt elders in deze bundel beschreven. Het
schijnt dat dat de werpafstand vergroot. Toch wierp zelfs de
beste Griekse werper niet verder dan moderne kampioenen,
zonder ankyle.

THOMAS VAN MAAREN

57



De Olympisciie vijfkamp

De hoogste roem die een atleet bij de Olympische Spelen
kon behalen was een overwinning in de vijfkamp, bet
pentathlon. De vijfkamp stelde hoge eisen aan de deel-
nemers: kracht, snelheid, lenigheid en uithoudingsvermogen
diende in gelijke mate aanwezig to zijn, lichamelijke kwali-
teiten, die door antieke auteurs als Aristoteles (vierde eeuw
voor Christus) en Philostratos (derde eeuw na Christus) al
uitvoerig worden beschreven.

Volgens de bewaard gebleven lijsten van winnaars ver-
schijnt de vijfkamp voor bet eerst op bet programma bij de
Spelen van de 18de Olympiade in 708 voor Christus. De
onderdelen waren: discuswerpen, speerwerpen, verspringen,
hardlopen en worstelen, waarvan de eerste drie alleen als
onderdeel van de vijfkamp voorkwamen, terwijl de laatste
twee ook als zelfstandig onderdeel op bet programma ston-
den. BY de moderne Olympische Spelen verschijnt de vijf-
kamp voor bet eerst in 1912 bij de Spelen in Stockholm. De
samenstelling van deze moderne vijfkamp heeft echter een
geheel ander karakter dan die van de antieke vijfkamp:
paardrijden, schermen, pistoolschieten, zwemmen en een
veldloop.

Tegenwoordig worden de resultaten van de sportwedstrij-
den vastgelegd in uitbundige persverslagen, foto's en
televisie-registraties; in de oudheid werden de prestaties van
de atleten bezongen door dichters als bijvoorbeeld Pindaros
en vastgelegd door beeldhouwers en door schilders, die bet
befaamde Griekse vaatwerk voorzagen van afbeeldingen van
atleten tijdens de training en bij wedstrijden. Vooral bet
Griekse vaatwerk is een belangrijke bron bij de reconstructie

van de takken van sport, die samen bet pentathlon vormden
(zie p. 54). Toch hebben deze afbeeldingen ook voor wat
verwarring gezorgd als gevolg van een verkeerde interpreta-



DE OLYMPISCHE VIJFKAMP

tie. Zo is vaak de discus in de handen van de atleet op de
Griekse vazen nogal groot afgebeeld in verhouding tot
hoofd en lichaam van de sporter, wellicht om esthetische
redenen. Dat heeft al merkwaardige gevolgen gehad bij de
eerste moderne Spelen in 1896, toen de Amerikaanse deel-
nemer aan het discuswerpen, Robert Garrett, bij gebrek aan
een origineel voorbeeld een oefendiscus had laten makes
naar een tekening op een vacs. Deze discus was ruim vijf
kilo zwaar; het lukte hem nauwelijks er behoorlijke resulta-
ten mee to boeken. Toen hij tenslotte in Athene aankwam
voor de Spelen, bleken de Grieken een discus van twee-
eneenhalve kilo gemaakt to hebben naar een bewaard geble-
ven antiek exemplaar. Het behalen van de overwinning met
zo'n `lichte' discus was voor de Amerikaan een klein
kunstje.

Afbeeldingen op vazen laten zien, dat de huidige techniek
bij het speerwerpen niet sterk afwijkt van de wijze waarop
het in de oudheid werd beoefend, behalve op een punt. Er
werd gebruik gemaakt van een leren riempje, de ankyle, dat
om de schacht van de speer werd gewikkeld. Bij het werpen
werd een vinger in een ]us van de ankyle gehaakt; door het
afwikkelen van het riempje tijdens de worp kreeg de speer
een draaiende beweging rond zijn lengte-as, waardoor de
stabiliteit en trefzekerheid werden bevorderd.

Bij de reconstructie van het verspringen zijn er meer
problemen. De atleten worden op de Griekse vazen bij het
springen steeds afgebeeld met in elke hand een soort halter,
die in de loop van de tijd verschillende vormen kan hebben.
Originele voorbeelden van deze springgewichten in steen en
metaal, die elk ongeveer tweeeneenhalve kilo wegen, zijn bij
diverse opgravingen tevoorschijn gekomen. Al jaren pro-
beert men door experimenten erachter to komen, wat het nut
was van deze gewichten en hoe ze werden gebruikt. Nog
steeds zonder geheel bevredigend resultaat. Van een aanloop
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bij het springen was waarschijnlijk geen sprake; men sprong
vanuit stilstand. De gewichten werden daarbij eerst naar
achter en vervolgens naar voren gezwaaid, waarbij het
lichaam bij de sprong als het ware door de gewichten werd
meegetrokken.

,Hr

Stenen springeewicht stet inscriptie, waaruit hlijkt
dal Armatides het gewicht heeft gewijd aan de godheid

(als dank voor het behalen vat de overwinning).
Ca. 550 voor Christus. Olympia, Archeologisch Museum.

Uit de oudheid overgeleverde springprestaties van 52
Olympische voet (= 16,6 meter) en 55 Delphische voet (=
16,28 meter) hebben verder duidelijk gemaakt, dat het om
een meervoudige sprong moot gaan. Een vijfvoudige sprong
komt het dichtst bij de overgeleverde prestaties. Bij dergelij-
ke sprongen bleken de gewichten inderdaad enig voordeel
op to leveren in vergelijking met springen zonder deze
halters. Ook zouden de gewichten voor extra stabiliteit bij
het neerkomen zorgen; aan een duidelijke afdruk van beide
voeten precies naast elkaar in het zand van de springbak
werd door de scheidsrechters groot belang gehecht. Overi-
gens blijkt uit sommige vaasafbeeldingen, dat de gewichten
ook werden gebruikt bij de training, zoals bij ons de halters.

Met hardlopen zijn de antieke Olympische Spelen ooit
van start gegaan. Gedurende dertien Olympiaden was dit
waarschijnlijk de enige sport die op het programma stond.
De oudste vorm was de stadionloop. Het is deze afstand, die
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in 708 voor Christus waarschijnlijk in het pentathlon werd
opgenomen. Bewaard gebleven bronzen beeldjes van

hardlopers laten een staande starthouding zien. Onze kennis
van de gang van zaken bij de start wordt aangevuid doordat
in veel stadia de antieke startlijn, blokken mariner met
groeven, waarin men zich met de tenen kon afzetten,
bewaard is gebleven. In het stadion van de Isthmos van
Korinthe is een constructie van hekjes, de hvsplex, waarvan
de dwarslatjes bij de start wegklapten, teruggevonden.

r'

Verspriuger tijdens zijn sprong; rechts een scheidsrechter.
De atleet links gebruikt de springgewichten bij het trainee.

Detail van roodligurige drinkschaal, einde 5de ecuw voor Christus.
Boston, Museum of Fine Arts.

Worstelen, het beslissende onderdeel van de vijlkamp, is bij
de Grieken steeds zeer populair geweest. Plato noemt
worstelen bij uitstek geschikt voor het verkrijgen van een
lenig en sterk lichaam en zeer bevorderlijk voor een goede
Iichaamsconditie en gezondheid. Een worstelaar moet niet
alleen sterk en lenig zijn, maar ook slim en handig om zijn
tegenstander de baas to worden.

Wanneer het pentathlon voor het eerst op het programme
verschijnt in 708 voor Christus, wordt worstelen ook als
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zelfstandig onderdeel van de Spelen ingevoerd. De Griekse
beeldende kunst laat ons allerlei fasen van zo'n tweegevecht
zien. Diverse grepen werden op de tegenstander toegepast.
Daarbij was het belangri}k de tegenstander uit zijn even-
wicht to brengen door hem van de grond to tillen. Winnaar
was degene die de ander driemaal had gevloerd, waarbij het
aanraken van de grond met rug, heup of schouder al vol-
doende was.

Hoe precies de winnaar werd aangewezen bij de vijfkamp,
is op grond van gegevens uit de oudheid niet met zekerheid
vast to stellen. Er bestond in ieder geval geen puntensysteem
zoals wij dat kennen. Wellicht gebeurde het door middel
van een afvalsysteem: de atleet die in drie onderdelen een
ander had moeten laten voorgaan, vie] af. Dat betekent, dat
als een atleet in elk van de drie eerste onderdelen de
overwinning had behaald, de vijfkamp a] beeindigd was.
Anders was nog een vierde of vijfde ronde nodig. Er was
maar een finale ronde worstelen. Alle overige mededingers
moeten dan, op de twee worstelaars na, al zijn uitgescha-
keld.

De winnaar mocht zich beschouwen als de beste all-
round atleet van de Spelen. Behangen met linten en een
krans werd hij in een feestelijke processie naar het altaar
van Zeus geleid, waar hem tijdens een groptse plechtigheid
een tak van de aan de godheid gewijde olijfboom werd
uitgereikt.

J.J.V.M. DERKSEN
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De marathon:
een Cegende op de voet gevo qid

De marathon is onveranderlijk een van de meest spectaculai-
re nummers bij de moderne Olympische Spelen. De deel-
nemers gaan een heroisch gevecht aan met hun concurren-
ten, maar vooral ook met de afstand. De 42.195 meter is
gebaseerd op bet parcours dat een eenzame Griek in volle
wapenrusting zou hebben gelopen na de slag bij Marathon
in 490 voor Christus om in zijn stad to melden dat bet
Atheense leger had gezegevierd over de Perzische troepen.
Zou hebben gelopen, want die eerste Marathon-loop is niets
meer dan een legende. Er heeft in de oudheid nooit een
enkele marathon plaats gevonden. Op de programma's van
atletiek-evenementen in wedstrijdverband is de langste
afstand 24 stadia ofwel zo'n 4800 meter. Bij races in
wapenrusting wordt als grootste afstand 3000 meter ge-
noemd. In Olympia, tijdens de Spelen, liepen de deelnemers
aan zo'n hoplitodromos (= ren van zwaargewapende
soldaten) twee keer bet stadion rond, dus niet meer dan
ongeveer 400 meter. Hoe komt bet dan toch dat bij de
eerste moderne Olympische Spelen, die bedoeld waren als
herleving van de antieke spelen van Olympia, een Mara-
thon-race werd georganiseerd, die sindsdien niet meer van
bet Olympische programma valt weg to denken en ook ver
daarbuiten een uiterst populaire vorm van sportbeoefening
is geworden?

De slag bij Marathon in september van 490 voor Christus
ging tussen Atheners en Perzen. De Perzische vloot was
geland in noordoost Attika. Het kleine Atheense leger stond
tegenover een grote overmacht. De Spartanen waren om
hulp gevraagd, maar konden, wegens godsdienstige verplich-
tingen, niet komen. Dank zij uitbuiting van hun terrein-
kennis en ondanks bet gebrek aan hulp slaagden de Athe-
ners erin de Perzen to verslaan. De slag bij Marathon werd
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voor de Atheners `their finest hour': meer dan zomaar een
veldslag van bet ene leger tegen bet andere. De Perzen
hadden in een eeuw tijd een machtig rijk bij elkaar ver-
overd, waarin militaire campagnes aanzienlijk bijdroegen tot
de interne politieke consolidatie. Aan bet hoofd van bet rijk
stond een koning, de rest van bet rijk werd, althans in
Griekse optiek, gevormd door slaafse uitvoerders. De
Griekse wereld bestond uit kleine zelfstandige staatjes
waarbinnen doorgaans een aanzienlijk deel van de bevoking
bijdroeg aan de besluitvorming. Het Perzische rijk was voor
de Griekse wereld synoniem met tirannie en despotisme. En
bet conflict waarvan de slag bij Marathon onderdeel was, de
Perzische oorlogen van 490 en 480 voor Christus werd,
vooral in de latere geschiedschrijving, uitgewerkt tot een
strijd tussen goed en kwaad, een gevecht tegen slavemij en
voor vrijheid en democratie. Of de soldaten bij Marathon
zich dat nu allemaal bewust waren, is maar de vraag. Zoals
vaker gebeurt, kan ook hier heel wel de ideologie op bet
wapengekletter gevolgd zijn. De Atheners verdedigden hun
eigen territorium en dat was reden genoeg om hard to
vechten. Het Atheense succes werd in ieder geval tot proto-
type van de handhaving van territoriale integriteit en
nationals vrijheid in de latere Europese geschiedenis.
Modeme oorlogen en de antieke veldslag werden in

gelijkluidende terminologie beschreven. De `Battle of
Britain' is bijvoorbeeld wel vergeleken met de slag bij
Marathon: `their finest hour'.

Het conflict tussen Grieken en Perzen is voor bet eerst
beschreven door Herodotos. Hij schreef rond 430 voor
Christus en heeft nog met ooggetuigen kunnen spreken. Hij
weet niets van een Toper die na de veldslag bet bericht naar
de stad Athene bracht, bij aankomst slechts uit kon stoten
`we hebben overwonnen' en vervolgens dood neerviel. We]
geeft hij de naam van een beroepsloper die als boodschap-
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per naar Sparta was gegaan om om hulp to vragen. Deze
Philippides of Pheidippides zou de afstand van 218 kilo-
meter in twee dagen hebben afgelegd. De Marathon-legende
zoals wij die kennen komt pas in de eerste eeuw na Christus
voor bij Ploutarchos, in een verhandeling over Athene's
militaire prestaties. Ploutarchos noemt echter een andere
naam dan die van de dagloper naar Sparta. De combinatie
van de naam Pheidippides en de herolsche loop komt pas
halverwege de tweede eeuw na Christus voor bij Lucianus.
De legende groeit. Veel meer valt er over de Marathon-loop
in de oudheid met to vertellen dan een toespeling van
Philostratos (een wijsgeer uit de derde eeuw na Christus) die
meldt dat de wapenrace bij Plataiai in Boiotie geldt als de
fraaiste. Dit is de langste wapenwedloop die er bestaat;
bovendien moeten atleten hier volledig bewapend zijn, alsof
ze ook echt zouden moeten vechten. Deze race is volgens
Philostratos een herinnering aan de daad van grote helden-
moed tijdens de Perzische oorlogen, aan Marathon dus. Een
herinnering misschien wel, maar geen herhaling: het of to
leggen parcours is 15 stadia, ongeveer 3000 meter.

Er valt met aan to ontkomen: de moderne marathon heeft
geen ander historisch precedent dan een legende. Expliciete
Griekse berichten omtrent hardlopen over tientallen kilo-
meters zijn er met. De Grieken hebben er gewoon noon
over nagedacht. Als ze dat wel gedaan zouden hebben, zou
wellicht het typisch Griekse woord hyhris zijn gevallen: de
menselijke maat overschrijdend. Ook Pierre de Coubertin
zelf schijnt zo zijn bedenkingen tegen de marathon to
hebben gehad: zijn voorkeur ging uit naar `beschaafdere'
afstanden en nummers.

Het idee voor een marathon op het Olympische pro-
gramma werd tijdens het voorbereidend congres van 1894
in de Sorbonne aangedragen door Michel Breal. Bij dat
congres werd besloten de eerste modeme Spelen to organi-
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seren. Er is wel vast gesteld dat de moderne Spelen weinig
met de antieke gemeen hebben. Dat was al zo vanaf het
eerste begin. Toch was het antieke voorbeeld belangrijk.
Door alle nationale tegenstellingen en organisatorische
controverses heen was het een symbool dat de belangheb-
benden bijeen kon brengen. Het idee van de Marathon-loop,
herinnerend aan een van de belangrijkste momenten in de
Griekse geschiedenis, droeg daartoe bij.

Wie was de man die met dit idee kwam? Michel Jules
Alfred Breal (1832-1915) was orientalist en classicus en een
van de grootvaders van de moderne taalkunde. Biografische
gegevens over hem zijn merkwaardig lastig to vinden. Hij
bezette van 1866 tot 1905 de leerstoel in de vergelijkende
grammatica aan het College de France. Uit zijn lijst van
publikaties blijkt naast productiviteit in zijn vakgebied ook
interesse in hervormingen van het onderwijs. Hij meende dat
de klassieken in het onderwijs een specifieke functie
hidden. Door bestudering van de inhoud van de antieke
literatuur moest de jeugd zich vormen.

Vanuit die visie op de oudheid moet hij tot zijn idee van
de Marathon-loop zijn gekomen. Hoe precies, is bij gebrek
aan gegevens onduidelijk. De levensschetsen die er van
Breal bestaan handelen vooral over zijn betekenis als
geleerde. Voor de schrijvers ervan moot sport en het idee
voor de marathon to banaal zijn geweest om to vermelden.
Dat verklaart dat de vader van een van de meest populaire
en tot de verbeelding sprekende vormen van sportbeoefening

zo aan de aandacht is ontsnapt. Het is met ver gezocht to
veronderstellen dat wat Breal in een Olympische Marathon-
loop aantrok, niet zozeer de sportieve prestatie was, als wel
de levendige herinnering aan Athene's `finest hour.'
Pheidippides' (om hier de meest bekende naam to gebrui-
ken) tweeenveertig kilometer tussen Marathon en Athene
symboliseerden immers een poging op leven en dood om
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Athene to vrijwaren van overheersing en tirannie. Breal
loofde nog tijdens het congres aan de Sorbonne in juni 1894
aan de eerste overwinnaar een gegraveerde zilveren beker
uit.

De door Breal uitgeloofde beker.

Het idee Marathon-race sprak kennelijk tot de fantasie.
Hoewel Coubertin prive weinig zag in zo'n monster-race,
begreep hij onmiddellijk de publiciteitswaarde en propageer-
de het evenement in tal van toespraken en geschriften. De
marathon werd het hoogtepunt van de eerste modeme
Olympische Spelen. Niet in de laatste plaats omdat hij
gewonnen werd door een Griek. Er was atom voor getraind.
Duidelijk was gebleken hoe gruwelijk de afstand kon zijn:
drie jongemannen waren tijdens trainingsafstanden dood
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neergevallen. Onder de niet-Griekse mededingers had de
Australier Flack de beste reputatie. Uit angst dat een met-
Griek de wedstrijd zou winnen, besloten de Griekse organi-
satoren na sluiting van de officiele inschrijving nog een
kwalificatie to houden. Een van de deelnemers die deze
onreglementaire manoeuvre opleverde was Spiridon Loues.
Op vrijdag 10 april om drie minuten voor twee uur was hij
een van de vijfentwintig renners die in het dorp Marathon
startten. De weg ging voomamelijk langs de kust, door
Raphena, Pikermi, Stavros en Chalandri. Dat is een andere
weg die in de oudheid, zoniet Pheidippides, dan toch het
Atheense leger na afloop van de veldslag had genomen. Die
oer-Marathon was nog wat langer en ging dwars door de
heuvels vanaf de graftombe voor de Atheense doden in de
vlakte van Marathon naar Athene.

De koers was zo ook Lang genoeg. Flack en de Franse
kanshebber Lermusiaux gaven uitgeput op en werden
weggedragen. Na bijna drie uur (2.58.50 staat er in de
boeken) arriveerde Loues in het uitzinnig enthousiaste
stadion. Twee aanwezige jonge Griekse prinsen renden de
laatste meters met hem mee. Alle deelnemers, officials en
toeschouwers, waren het erover eens dat de Marathon met
beter gewonnen had kunnen worden dan door een Griek.
Loues werd overladen met geschenken en geld. Het meeste
ervan schijnt hij to hebben geweigerd. Bij de prijsuitreiking
kreeg hij niet alleen de door Breal uitgeloofde zilveren
beker, een diploma, een zilveren medaille (gouden medailles
wares er bij de eerste moderne Spelen niet) en een olijf-
krans. Van een Grieks antiekverzamelaar, Ionnis Lombros,
kwam bovendien een antieke vacs waarop een lange
afstandwedstrijd (dolichos) is afgebeeld. Hij heeft volgens
de berichten de vaas later aan een museum ten geschenke
gegeven. Wat Loues overigens niet kreeg was de hand van
een Atheense schone, die zij had uitgeloofd aan de winnaar.
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Toen ze hoorde dat de winnaar een arme schaapsherder was
- en met een van de beoogde heren van nette huize - trok
ze haar aanbod haastig in.

De antieke vans die Loues als prijs kreeg.

De meeste sporten op het programma in Athene in 1896
hadden een voomamelijk aristocratische achtergrond. De
marathon was in dat opzicht een voorbode voor toekomsti-
ge, meer democratische ontwikkelingen binnen de sport. Er
is overigens een merkwaardige ironie: het zou bijna honderd
jaar duren voor de Olympische marathon door beroeps-
atleten gelopen kon worden. Van de historische Pheidippides

wiens naam met de legende verstrengeld is geraakt, staat
vast dat hij van het hardlopen zijn beroep maakte.

HELEEN SANCISI-WEERDENBURG
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Een van de meest spectaculaire nummers in Atlanta wordt
ongetwijfeld de finale van het koningsnummer bij het

roeien: de acht. Vele ploegen - niet alleen de Holland-acht
- hebben vier jaar lang zwaar en professioneel getraind om
de enige prijs die echt telt, het goud, binnen to halen. Het
roeien dat Binds 1900 op het programma staat, heeft geen
antiek Olympisch precedent, en dat niet alleen omdat er in
de buurt van Olympia nauwelijks water was waarop de
grote Griekse galeien zich konden meten. In Griekse ogen
was roeien, anders dan boksen, worstelen, verspringen en
hardlopen, geen echte sport. Nergens blijkt dat beter dan uit
een honende opmerking die Odysseus wordt toegebeten op
het sprookjeseiland van de Phaiaken: `Zie je wet, vreemde-
ling, ik dacht at dat je geen idee van sport hebt ... maar je
bent vast onderweg op een schip met veel riemen, de
gezagvoerder van zeelui die voor zaken op pad zijn. Nee, je
hebt niets van een atleet.' De opmerking is nogal kwetsend:
bij de aristocraten stond het werk van de zeeman, destijds
primair een roeier, kennelijk niet hoog aangeschreven.

Toch werden er in de Griekse wereld wet wedstrijden
geroeid. Niet met speciale kleine boten, maar galeien van
allerlei formaat die vooral door de overheden gebruikt
werden, ook de grote triremen die echte oorlogsschepen
waren. Roeiwedstrijden kwamen dan ook vrijwel alleen voor
in militair verband. Toen de grote Perzische expeditie onder
leiding van koning Xerxes in 480 voor Christus bij Abydos
aan de Hellespont was aangekomen `kwam het verlangen bij
hem op de schepen een wedstrijd to zien houden.' Die werd
ook gehouden en de Phoeniciers uit Sidon wonnen, beide tot
genoegen van de koning, zo vertelt de geschiedschrijver
Herodotos. Van een ereprijs - essentieel element bij Griekse
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sportwedstrijden - is geen sprake. Hetzelfde geldt voor de
wedstrijd onder de schepen die in 415 voor Christus deel
uitmaakten van de fameuze Atheense expeditie naar Sicilie.
Deze wedstrijd werd onderweg gehouden tussen Piraeus en
Aegina, een afstand van ruim tien zeemijl, voor een roei-
wedstrijd niet gering. Naar ons beste weten was acht zeemijl
per uur ongeveer de maximumsnelheid van de schepen in
kwestie, de befaamde triremen. Het motief van deze beide
wedstrijden was uiteraard niet sportief, maar militair,
ongeacht het plezier dat Xerxes eraan beleefde. Bij de
marines ging bet er ongetwijfeld om vast to stellen wat de
snelste (of zoals het heette `bestvarende') eskaders of
eventueel individuele schepen waren. Die konden dan voor
bijzondere taken gebruikt worden.

Bij de Atheense marine kwamen roeiwedstrijden inder-
daad voor. Dit blijkt onder andere nit het optreden van de
bekende Atheense generaal Iphikrates. Deze kreeg in 372
voor Christus het bevel over een vloot met ongeoefende
roeibemanningen, waarmee hij riskante operaties moest
uitvoeren. Hij trainde ze daarom onderweg naar zijn
bestemming (Korkyra, het moderne Korfoe) en liet ze
wedstrijden houden met als prijs voorrang bij de maaltijden.
Deze werden aan land, dat wil zeggen op vijandelijk terrein
en daarom in grote haast, gehouden! Wie bet snelste roeide
had de grootste kans op een volledig maal.

Iphikrates' methoden worden uitvoerig beschreven omdat
de situatie uitzonderlijk was. Van de routine van de Atheen-
se marine en de eventuele rol van wedstrijden tijdens de
gewone training horen we helemaal niets. Maar dat wedstrij-
den tot die routine behoorden ligt voor de hand. De roeren-
de verzen waarmee de komedie-dichter Plato (ca. 400 voor
Christus) spreekt over het bij de ingang van Piraeus gelegen
graf van Themistokles - de grondlegger van de Atheense
zeeheerschappij - suggereren het: `telkens als er een wed-
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strijd van schepen is, zai het [graft onder de toeschouwers
zijn.' Later (ca. 335 voor Christus) komt het roeien van
marineschepen, ook in wedstrijden, als onderdeel op het
programma van de `eerste oefening' van Atheense recruten,
de epheben. Dit blijkt uit officiele stukken die als inscripties
zijn bewaard. Daarin wordt voor elke jaargang in detail
gedocumenteerd dat ze het hele programma hadden af-
gewerkt, ook het nautische gedeelte met de roeiwedstrijden,
die overigens met religieuze feesten waren geassocieerd.

Er waren meer roeiwedstrijden tijdens godsdienstige
festiviteiten, zij het dat we ze alleen vinden in staten met
een maritieme traditie als Athene. Bij het grote feest van de
Panathenaia dat de Atheense gemeenschap eens in de vier
jaar ter ere van de stadsgodin Athena vierde werd zo'n
wedstrijd gehouden. Bij die gelegenheid hielden de phylai,
de tien eenheden waarin de burgers van Athene waren
georganiseerd, een onderlinge roeiwedstrijd. De winnende
phyle kreeg een geldprijs plus een bedrag van 200 drachmen
voor een feestmaal waaraan blijkbaar de hele bemanning
van de winnende trireem deelnam: de schepen hadden
honderdzeventig roeiers en daarbij nog een bemanning van
veertien mariniers en zestien officieren en manschappen,
samen dus tweehonderd man (een drachme was een
behoorlijk dagloon).

Er zijn weinig concrete gegevens over roeiwedstrijden. Er
moeten er veel meer zijn gehouden, zeker in staten met een
grote maritieme traditie zoals Korinthe en Samos. Soms
vangen we er een glimp van op. Bijvoorbeeld op Korkyra
waar op de munten de boeg van een schip is afgebeeld
samen met het woord Nika (`zege'). In de `Baedeker' van
Griekenland vermeldt Pausanias (tweede eeuw na Christus)
dat in Hermione ter ere van Dionysos jaarlijks zwem- en
roeiwedstrijden werden gehouden.
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Daarom lijkt het verrassend dat bij geen van de grote
`Spelen' werd geroeid en dat in het algemeen roeien als
pure sport nauwelijks een rot speelde. Toch hoeft dat met to
verwonderen. In de eerste plaats was de sport in Grieken-
land, zeker bij de panhelleense feesten, heel sterk een zaak
van individuele atleten: teamsport kwam nauwelijks voor.
Zonder enige twijfel was er bovendien een andere en fatale
hinderpaal en we] de enorme kosten. Roeiers moesten
worden betaald, niet alleen bij de wedstrijd, maar ook bij de

training. Zelfs bij de kleinere galeien als de triakontoros
(`dertigriemer') liep dit snel op tot zeer grote bedragen.
Daarom zijn wedstrijden met grotere typen, zeker de
triremen met hun honderdzeventig roeiersplaatsen, alleen
maar in uitzonderlijke omstandigheden denkbaar. Bijvoor-
beeld als de roeiers gehuurd waren voor militaire operaties
en uit lien hoofde al betaald werden. Dat geldt voor
Xerxes' expeditie, voor de Atheense vloten op weg naar
Syracuse en Korkyra, en in het geval van de Atheense
phylen die bij een vierjaarlijks feest hun eigen leden konden
oproepen om vrijwillig (letterlijk: pro deo) voor de glorie
van de groep een keer als roeier op to treden. Ook de
Atheense epheben waren al gemobiliseerd wanneer ze de
riemen hanteerden.

Alleen als de staat, dat wit zeggen een gemeenschap als
geheel, wedstrijden organiseerde, waren de kosten niet meer
onoverkomelijk, hetzij omdat bij militaire expedities de
roeiers toch al betaald werden, hetzij omdat ze bij religieuze
plechtigheden bereid werden gevonden terwille van het
eigen feest van betaling of to zien. Met name het laatste is
alleen denkbaar in staten met een maritieme traditie zoals
Athene, waar veel burgers getrainde roeiers waren.

Niet alleen als teamsport was het roeien niet goed
verenigbaar met de individualistische opzet van de antieke
Spelen. Ook pasten de roeiers - meestal `gewone' jon-
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gens - niet goed bij de aanvankelijk aristocratische en later
overwegend rijke atleten. Ook bij de moderne Spelen
speelden zoals bekend sociale criteria een rol bij het

uitsluiten van aspirant-deelnemers, zoals de vader van Grace
Kelly, een roeier, aan de lijve ondervond. Nu is het gelukkig
anders.

H.T. WALLINGA
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Sporthelden spreken tot de verbeelding. Niet alleen in onze
tijd, maar ook in oudheid. Zoals wij de namen van Carl
Lewis (8 maal goud) en Mark Spitz (7 maal goud) kennen,
zo bewonderden de Grieken Milon van Kroton, Sostratos
van Sikyon, Leonidas van Rhodos, Polydamas van Skotous-
sa en Chionis van Sparta. Allen wonnen Olympische titels,
waarbij de Griekse atleten hun reputatie ontleenden aan de
gewonnen titels. Moderne atleten kunnen ook roem vergaren
door het vestigen van records. Records speelden in de
Griekse erelijsten geen rol omdat zij slechts de beschikking
hidden over de zonnewijzer en de waterklok en dat zijn
geen instrumenten voor uniforme tijdsbepalingen. Nu wij
alles tot op honderdsten van seconden nauwkeurig kunnen
meten zijn we gefascineerd door records. De hedendaagse
sporters kunnen evenveel roem verkrijgen door het breken
van wereld- en Olympische records als door het veroveren
van titels. De antieke erelijsten zijn dan ook geheel anders
van samenstelling dan moderne overzichten van Olympische
en andere sportprestaties.

Zodra de individuele Griekse atleet een uitmuntende
prestatie verrichtte, begon het partijdige thuisfront to juichen
en werd een begin gemaakt met de legendevorming rondom
de desbetreffende atleet. Deze legendevorming kon een
buitenproportionele grootte aannemen naarmate de sport-
prestatie meer tot de verbeelding sprak. Het is dus logisch
dat wij nog steeds weet hebben van de legendarische atleten
die, vele honderden jaren geleden, hun Olympische overwin-
ningen behaalden! Zo is er de naam van Milon van Kroton,
de befaamde worstelaar, die tussen 540 en 520 voor
Christus zesmaal zegevierde in Olympia. Milon zou een
eigentijdse Superman zijn geweest. Hij bond eens een touw
om zijn voorhoofd, hield zijn adem in, zijn aderen zwollen
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op en het touw brak! Dit sterke staaltje werd mogelijk
gemaakt door de dagelijkse consumptie van acht kilo brood,
acht kilo vlees en drie kruiken met wijn.

Sostratos van Sikyon, een pankratiast (dat wil zeggen de
beoefenaar van een vechtsport waarbij alles is toegestaan
behalve bijten en het uitkrabben van ogen), was niet alleen
befaamd vanwege zijn Olympische zeges in 364, 360 en
356 voor Christus, maar ook omdat hij vele malen won
zonder to vechten: zijn tegenstanders waren to bang om met
hem het strijdperk to betreden. Sostratos stond niet voor
niets bekend als de worstelaar die de vingers van zijn
tegenstander brak!

Niet alle atleten waren zo gewelddadig. Zij toonden hun
kracht op een andere wijze. De hardloper Leonidas van
Rhodos behaalde liefst twaalf overwinningen in vier

opeenvolgende Olympiaden. Hij won, `met de snelheid van
een God', zo werd gezegd, op deze Olympiaden de stadion-
loop, de diaulos en de hardloopwedstrijd met volle wapen-
uitrusting. Anders dan bij de moderne Olympische Spelen
werden alle loopnummers bij de antieke Olympische Spelen
op dezelfde dag gehouden. Tijdens de 157ste Olympiade in
52 voor Christus veroverde Leonidas, op 36-jarige leeftijd,
zijn laatste drie Olympische titels. De twaalf Olympische
overwinningen van Leonidas krijgen extra glans als men
bedenkt dat bet voor een hardloper, fysiek gezien, veel
moeilijker is om lang aan de top to blijven dan voor een
bokser of worstelaar. De twaalfvoudige Olympische zege
van Leonidas is wellicht het beste to vergelijken met de
zevenvoudige overwinning van de zwernmer Mark Spitz
tijdens de Spelen van 1972.

De verhalen over de pankratiast Polydamas van Skotous-
sa, een soort tweede Herakles, zijn onuitputtelijk. Zijn roem
was met alleen gebaseerd op zijn overwinning tijdens de
93ste Olympiade in 408 voor Christus; maar vooral op zijn
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legendarische prestaties buiten de atletiek. Zo zou hij eens
een sterke stier gevangen hebben door deze aan een
achterpoot vast to pakken. Het dier slaagde erin to ontsnap-
pen, maar moest daarbij zijn achterhoef in de handen van
Polydamas achterlaten. Het vangen van de stier moet een
peuleschilletje voor Polydamas zijn geweest. Hij had er
namelijk ook geen enkele moeite mee om een op volle
snelheid rijdende strijdwagen met een hand vast to grijpen
en tot stilstand to dwingen! Het verhaal waarin de ongewa-
pende Polydamas een leeuw doodt valt hierbij bijna in het
niet.

Een opmerkelijk prestatie werd ook geleverd door de
verspringer Chionis van Sparta, een van de weinige nit de
oudheid bekende records. Hij sprong namelijk 16,6 meter
ver tijdens de 29ste Olympiade in 664 voor Christus. Deze
enorme afstand bereikte hij nit stilstand. Het huidige
wereldrecord verspringen is slechts 8,96 meter! De 16,6
meter van Chionis lijkt dus een fysiek onmogelijke prestatie.
Toch gaat het hier niet om een zeer fantasierijke overleve-
ring, maar doodgewoon om een ander soort sprong, of
liever een combinatie van sprongen.

Niet alleen worstelaars, pankratiasten, hardlopers en ver-
springers maar ook boksers zijn onderwerp van de meest
ongelooflijke verhalen. Zo zou Hippomachos van Elis drie
tegenstanders hebben verslagen zonder ook maar een keer
to zijn geraakt.

Ook antieke atleten onderscheidden zich op de Olympi-
sche Spelen. Zij wares, dankzij hun kracht, snelheid en
behendigheid, in staat zich boven de massa to verheffen.
Rondom enkele atleten vormden zich legenden. Dat werd
evenzeer veroorzaakt door de (sport)prestaties en overwin-
ningen als door de kritiekloze bewondering van het publiek.
De verhalen die met de regelmaat van de klok de ronde
deden, deden de waarheid geweld aan. De bewonderde
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atleet kreeg eigenschappen toebedeeld die hij in werkelijk-
heid niet bezat. Olympische kampioenen werden gezien als
onoverwinnelijke supermensen. Omdat iedereen weet dat
onoverwinnelijke supermensen niet bestaan, moeten die
verhalen over legendarische atleten toch maar met een
korreltje zout worden genomen.

OF

Twee boksers; de linker heeft een bloedneus opgelopen.
Zwartfigurige amfoor van de pottenbakker Nikosthenes,

ca. 530 voor Christus. Londen, British Museum.

Op dit gebied is in de sport met veel veranderd; de sterke
verhalen tieren ook in de twintigste eeuw nog welig.
Eigentijdse sterke verhalen zijn feitelijker, omdat vandaag de
dag bijna elke sportprestatie nauwkeurig wordt gedocumen-
teerd. Overwinningen worden geteld, records gemeten, to
boek gesteld en in de computer opgeslagen. Creatief
omgaan met de gemeten feiten is moeilijk. De Grieken
hadden het wat dat betreft makkelijker. Misschien dat
daarom hun verhalen kleurrijker zijn: van Regilio Tuur of
Carl Lewis zullen we wel nooit horen dat ze eigenhandig
een stier hebben tegengehouden.

GUIDO VAN DONGEN
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Toen Zeus, de oppergod van alle Grieken, op zijn bruilofts-
feest de aanwezige gasten vroeg of ze nog wensen hadden
voor de schepping, `kreeg hij het verzoek om bepaalde
goden to creeren die zijn grote daden en de orde van geheel
zijn wereld zouden kunnen sieren met de roem van woorden
en muziek.' Het citaat stamt van de Griekee dichter Pinda-
ros, uit de vijfde eeuw voor Christus. Met `bepaalde goden'
doelde Pindaros op Apollo, de god van de muziek, en op de
negen Muzen. De Muzen, dochters van Zeus en Mnemo-
syne, waren oorspronkelijk zanggodinnen. Mnemosyne
betekent `herinnering'. Door de dichters to inspireren als
dezen zongen over het verleden deden de Muzen dat
verleden in de herinnering voortleven. De achterliggende,
typisch Griekse gedachte is duidelijk: de schepping is pas of
als zij met woorden en muziek geprezen is. Pas met
woorden krijgt de werkelijkheid vorm. Roem doet levee.

Wat niet in woorden werd gevangen verdween uit de
herinnering en stierf een roemloze dood. Dat werd letterlijk
zo gevoeld. Het gold voor prestaties van de goden (zoals
Zeus' schepping) maar evenzeer voor prestaties van mensen,
met name op het gebied van de sport. Er waren in de
oudheid geen kranten. Sportjournalistiek werd nog niet
beoefend. Toch werden ook toes bijzondere prestaties van
sporters in woorden vastgelegd. Het antieke equivalent van
onze sportverslaggeving en sportcommentaren waxen de
antieke overwinningshymnen of lofdichten op winnaars van
de Olympische Spelen en andere sportmanifestaties. In
dergelijke hymnen werd de overwinning bezongen als een
bron van roem en geluk. De bekendste dichter in dit genre
was Pindaros. Zelf noemde hij zijn hymnen goed gebouwde
schatkamers, vol rijke gedachten, bestand tegen het den-
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derend geweld van winterse storm en regen. Ze zouden,
anders dan gewone schathuizen, zeker de stormen van de
tijd trotseren. Horatius, een Romeinse dichter, bedoelde
hetzelfde toen hij enkele eeuwen later het monument van
zijn gedichten duurzamer noemde dan bronzen standbeelden.
Kortom: wie in poezie geprezen werd, bleef eeuwig in de
herinnering voortleven.

Pindaros' overwinningshymnen waren werken in op-
dracht. Aristocratische families uit de gehele Grieksspreken-
de wereld plaatsten bij hem hun bestelling wanneer een der
hunnen een overwinning had behaald in Olympia of een
andere plaats waar internationale sportwedstrijden werden
georganiseerd. Ze wisten wat ze van hun geliefde dichter
konden verwachten: een huldiging van de kampioen waarin
tevens het roemrijke verleden van de familie werd betrok-
ken. Centraal in Pindaros' gedichten staat het moment van
triomf. Hij presenteert dat moment als een geschenk van de
goden, maar de gewaarwording die hij beschrijft is nog
steeds herkenbaar: het acuut en onweerstaanbaar gevoel,
boven jezelf to worden uitgetild. Ook op een andere manier
geeft de dichter aan hot kampioenschap een bovenmenselij-
ke lading. Hij plaatst namelijk het hele gebeuren in een
breder kader: de sportheld wordt op een lijn gesteld met de
helden nit het mythische verleden. Doet dat met denken aan
onze neiging, in de sportjoumalistiek of gewoon in sterke
verhalen, om bepaalde sporters legendarische trekken to
geven? Ieder kan zelf wel namen invullen. Hoe dat mope
zijn, evenals Pindaros kunnen ook wij nog steeds niet buiten
het gebruik van woorden. Hot multimediaal vastleggen van
sportprestaties bijvoorbeeld gebeurt in een combinatie van
beeld, geluid en tekst. Film en video alleen zijn kennelijk
niet voldoende. Woorden doen dan ook meer dan beelden.
Ze geven zin aan gebeurtenissen, maken vergelijkingen
mogelijk, belichten achtergronden en leveren commentaar.
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Overigens zijn er tussen onze sportjournalistiek en Pindaros'
overwinningsoden ook aanzienlijke culturele verschillen. De
Iiederen hadden een brede maatschappelijke functie. Ze
werden ten gehore gebracht bij de intocht van een kampioen
in zijn woonplaats. De hele stad liep nit. Men wilde de held
persoonlijk huldigen en bovendien getuige zijn van het
spektakel: een indrukwekkende combinatie van koorzang,
dansopvoeringen en instrumentale begeleiding (hobo's en
snaarinstrumenten). Alle composities en dansschema's waren

bijgeleverd door Pindaros zelf, die bovendien het hobospel
beheerste en dus misschien ook wel eens bij de uitvoering
van zijn werk is opgetreden.

I
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Bekransing van de overuinnaar (waterkruik, ca. 500 voor Christus).
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De schrille hoboklank en de beheerst-uitzinnige mediterrane
koorzang brachten het publiek in een collectieve triomf-
extase die uitmondde in een feestmaaltijd en de toekenning
van trofeeen, na een overwinning bij de Olympische Spelen
bijvoorbeeld een krans en een standbeeld. Als sociale en
politieke gebeurtenis, als massale uiting van enthousiasme
is doze plechtigheid vergelijkbaar met de hedendaagse
huldiging van topsporters die internationale overwinningen
hebben behaald. Er is echter een kenmerkend verschil. De
burgers van oude Griekse steden waren in allerlei verband
groepsgewijs geoefend in zang en spel, en getraind voor
religieuze en militaire gebeurtenissen. Ze werden actief
ingezet bij het programma van de inhuldigingsbijeenkom-
sten, die een geheel ander verloop zullen hebben gehad dan
bijvoorbeeld de overwinningsfeesten voor Ajax op het
Amsterdamse Museumplein.

Een van Pindaros' Olympische hymnen gaat over een
bokser, Diagoras van Rhodos. De hymne werd in de
oudheid zozeer bewonderd dat men de tekst in goud op
steen plaatste in de tempel van Athena Lindia op het eiland
Rhodos. Die inscriptie is niet bewaard gebleven, maar de
tekst van de dichter is voortdurend overgeschreven. Dankzij
Pindaros' roem is ook Diagoras beroemd gebleven. Diagoras
was de meest befaamde Griekse bokser, of vuistvechter, van
zijn tijd en het gedicht is gemaakt ter gelegenheid van zijn
overwinning bij de Olympische Spelen van 464 voor
Christus. Pindaros opent met een traditioneel-poetisch, voor
zijn publiek vertrouwd beeld. Hij presenteert zijn lied als de
godendrank nectar, bruisend in een drinkschaal:

Als in een drinkschaal, bruisend van dauw
Van de wijnstok, geschenk aan de bruidegom die men
Toedrinkt van huis tot huis, puur
Gouden pronkstuk van
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Wat men hezit en dat men nu geeft
Tot luister van schoonzoon en bruiloftsfcest,

Zo schenk ik mijn nectar, gift van do Muzen,
Zoete vrucht van mijn geest, tot luister van
Kampioenen. Ik taal naar hun gunst
Als ze winnen bij
Pytho` dan wel in Olympia. Roem geeft geluk!

Hierna spreekt Pindaros uitvoerig over de stamboom van
Diagoras die teruggaat op de grote held Herakles. Daardoor
is Diagoras zelfs verwant aan de oppergod Zeus, Herakles'
vader. De goddelijke afkomst van zijn familie, rijk aan
beroemde atleten, wordt verder onderbouwd met een
complete mythe. Het geheel is uitgewerkt tot een groots
panorama van gebeurtenissen die de vertelling telkens een
stap verder terugleiden in de tijd. Al die gebeurtenissen
worden gekenmerkt door ommekeer. De mythische geschie-
denis van Diagoras' familie is een eindeloze reeks inciden-
ten waarin rampspoed en geluk elkaar afwisselen. De
bedoeling van de dichter is duidelijk: na alle wisselvallig-
heden heeft zich het lot uiteindelijk ten goede gekeerd met
een overwinning bij de Olympische Spelen. Maar voordat
deze overwinning aan het slot van de hymne bezongen
wordt, geeft Pindaros, ter verhoging van de feestvreugde,
een opsomming van de talrijke voorafgaande sportprestaties
van de held:

Op Rhodos deed Diagoras tweemaal met
Bloemen zich kransen. Viermaal succes op de
Roemrijke Isthmos. Twee keer na elkaar to
Nemea. Ook nog in rotsig Athene.
In Argos het bronzen schild, een trofee
In Arkadic en Thebe, Boiotische Spelcn,
Pellene: dat alles hecft weet van

* Pytho was het Apollo-orakel in Delphi.
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Diagoras. Zcsmaal
Wist Aigina hem winnaar, in Megara
Meldt de zuil geen ander in steen.

De vele geografische verwijzingen maken duidelijk dat
Diagoras' sportactiviteiten zich uitstrekten over een groot
gebied in Griekenland. Hij verwierf de prachtigste trofeeen:
in Argos een bronzen schild (de plaatselijke specialiteit), een
bronzen drievoet to Thebe, in Arkadie een mantel, en nog
vele andere overwinningstekens. De betreffende sportfesti-
vals waren alle belangrijk genoeg om gerenommeerde
atleten aan to trekken. Dat alles gaf Diagoras reeds grote
roem. Maar de grootste roem geven hem de Olympische
Spelen. Daarom hebben de Spelen in Olympia ter ere van
Zeus in Pindaros' hymne het laatste woord. Diagoras zelf
komt natuurlijk ook nog ter sprake, samen met enkele
namen nit zijn voorgeslacht, om zijn afkomst van Herakles,
en dus van Zeus, to benadrukken:

O Zeus vadcr, heerser op hcllingen van
Atabyrios, gee( dit Olympisch triomllied
Uw zegen. Maak groot deze man,
Kampiocn op de vuist. Verhef hem in
Aanzien, verlecn hem de gunst van zijn
Volk en van vreemden. Recht
Gaat NJ, vijand van h bris, zijn
Weg, in zekere kennis van waar hct
Gczonde verstand der vaderen heenwijst.
Houd met verborgen hun afkomst van
Kallianax. Alle roem van de Eratiden is
Fecst voor de stad. In een fractie van tijd
Waait nu hier- dan daarheen de wind.

Zal ook een van de Atlantagangers een Pindaros treffen die
haar of zijn daden verheerlijkt?

S. WIERSMA
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De sociale status van de antieke at(eet

Op het eiland Thasos, in het noorden van de Egeische Zee,
leefde in de vijfde eeuw voor Christus een zekere Theoge-
nes. Zijn vader was priester van Herakles en zijn broer
behoorde tot een groep van drie hoge magistraten. Theoge-
nes zal dus tot een elite-familie op het eiland hebben
behoord. Een in Delphi gevonden inscriptie vertelt ons dat
Theogenes in tweeentwintig jaar dertienhonderd overwinnin-
gen had behaald, in Olympia, maar ook in ontelbare andere
toemooien, in boksen en pankration. Dat waren in de
oudheid zware, bloedige sporten. Boksen werd als dermate
gewelddadig ervaren dat een antieke chroniqueur het de
moeite waard vond om to vermelden dat slechts een atleet
ooit in Olympia het boksen `zonder wonden' had gewonnen.

Ruim 600 jaar later, midden in de Romeinse keizertijd,
vertelt een inscriptie uit de stad Aphrodisias in Karie, in het
huidige zuidwesten van Turkije over de pankratiast M.
Aelius Aurelius Menandros. Hij had een groot aantal
overwinningen behaald in `heilige'- en in `geld'-wedstrijden.
Van hem wordt gezegd dat hij `uit een vooraanstaand en
doorlucht geslacht stamde.' Hij had ook in Olympia
gezegevierd. Het patroon is hetzelfde. De twee jeugdige
telgen van `goede' komaf, Theogenes en Menandros,
excelleren in de sport. Ze zijn in feite beroepsatleten, treden
op in wedstrijden waarin of `(heilige) kransen' (medailles
zouden wij nu zeggen) 6f forse geldbedragen to winnen
waren, en deinzen er allerminst voor terug zich uitgerekend
in de bloederigste disciplines to specialiseren.

Gaat het hier nu om abnormale, a-typische uitzonderin-
gen? Het antwoord kan kort zijn: neen. Theogenes van
Thasos sluit een lange rij van elitaire atleten uit de ar-
chatsche Griekse periode of (650-500 voor Christus). De
vroeg-vijfde-eeuwse dichter Pindaros, die wel eens `de prins
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onder de dichters en de dichter van de prinsen' is genoemd,
bezingt een serie voomame atleten. In die categoric hoort
ook Theogenes. In Pindaros' verheven overwinnaarsgedich-
ten worden uiteraard niet zulke prozaische cijfers genoemd
als in Theogenes' Delphische inscriptie. De overwinningen
van een door hem bezongen atleet noemt hij `zo talrijk als
de zandkorrels aan bet strand' of gewoon `ontelbaar.'
Menandros staat al evenmin op zichzelf: hij hoort thuis in
een imposante serie atleten-van-goede-komaf, die in

inscripties en op munten worden gememoreerd.
Griekse elites zijn derhalve vanaf bet begin van de sport

present in de business, en ze blijven bet tot bet bittere eind
van de oudheid. Ze noemen zichzelf geen beroepsatleten
maar ze zijn bet wel. Ze gedragen zich ook als zodanig.
Wie zoals Theogenes tweeentwintig jaar aan de top staat en
gemiddeld een keer per week wint, leeft als professional,
met gespecialiseerde trainingsmethoden en trainers en met
bet begin van een bewust uitgewerkt dieet.

Alleen de trainers waren `beroeps' en werden ook zo
genoemd. Zij hadden een vak, de atleten een `way of life.'
Trainers verdienden loon, aristocratische atleten wonnen
prijzen, en nog vette ook, maar dat is voor antieke perceptie
Bans andere koek clan een ordinair loon (inisthos). In ons
vocabulaire hebben wij nog een tik van de Griekse molen
meegekregen, voorzover wij bij de beter betaalde `loon-
slaven' van `honorarium' of `salaris' spreken, terwijl de man
(of vrouw)-in-de-overall of achter bet saaie loket of bureau
een CAO-`loon' geniet.

Waren de `heren van stand' dus steeds present in de
antieke sport - zowel in als buiten Olympia -, met de
`gewone' jongens is bet anders gegaan. Het kan niet worden
uitgesloten dat in de archaYsche periode niet-elitaire knapen
al meededen aan de internationale topsport. Toch is zo'n
optreden niet erg waarschijnlijk. Op strikt Iokaal niveau
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zullen talentjes van gewone komaf in de archaische tijd
zeker zijn begonnen met sportbeoefening. In de loop van die
periode gingen leden van de agrarische middengroepen zich
op bet slagveld bij de elite voegen als zwaarbewapende
infanteristen (hoplieten). In die context kwam bet gymnasion
als instituut op. Van oorsprong was dit een train ingsinstituut
voor hoplieten. Het ontwikkelde zich alras tot een soort
sportschool, met publieke trainers. Vanuit bet gymnasion
konden niet-elitaire sporters zich, weliswaar langzaam maar
uiteindelijk toch zeker, opwerken tot bet internationale
niveau van Olympia en van de talloze andere spelen van
meer dan lokale betekenis. Rond 400 voor Christus heeft
doze ontwikkeling zijn beslag gekregen. De zeer gefortu-
neerde Atheense dandy Alkibiades, afkomstig uit een zeer
aanzienlijke familie, deelt namelijk rond die tijd mede dat
hij zich terugtrekt uit de atletieksport en zich beperkt tot de
hippische activiteiten. In de eerstgenoemde branche zijn,
naar zijn zin, slecht opgevoede atleten van lage komaf gaan
optreden. En dat bevalt de zeer hoog to paard zittende
Alkibiades absoluut niet.

Diezelfde Alkibiades blijkt een roepende to zijn geweest
in zijn eigen elitaire woestijn. Standgenoten hebben zijn
voorbeeld niet gevolgd. Erger nog, zij zijn zij aan zij de rest
van de oudheid opgetrokken met even getalenteerde als
`volkse' atleten. Ergens na 300 voor Christus ontstaan
verenigingen van in de hele antieke wereld actieve atleten
en van de `overwinnaars in heilige kransspelen'; echt
Grieks: een club van alle `beroeps'beoefenaren en nog een
aparte van alleen de succesvolle! Die `heilige kransspelen'
zijn al die zeer talrijke spelen waarin, in navolging van
Olympia, slechts een krans to winnen viel. Zulke atleten
namen overigens ook probleemloos deel aan toernooien,
waarin vette geldprijzen waren to verdienen. Amateurisme-a-
la-Coubertin was de Grieken geheel vreemd.
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Steeds toenemende trainingseisen en de onmisbaarheid
van goede trainers confronteerden de atleten uiteraard met
financiele problemen. De gegoede atleten losten dit soort
problemen natuurlijk gemakkelijk op. Voor gewone jongens
was dat minder eenvoudig. Een inscriptie uit de Kleinazia-
tische stad Ephesos (ca. 300 voor Christus) toont aan dat, op
voorspraak van een trainer, steden ertoe overgingen om
jonge, getalenteerde sporters to subsidieren `voor de trainin-
gen en voor buitenlands verblijf.' De steden meenden er
belang bij to hebben topsporters uit hun midden to steunen.
Bij iedere overwinning, waar ook in de antieke wereld, werd
immers zowel de naam van de overwinnende atleet als die
van zijn stad geproclameerd door de daartoe aangestelde
heraut: de lauweren van een grote bokser waren tevens de
lauweren van zijn stad. Zo'n stad was ook bereid een
succesvolle atleet to honoreren, niet alleen met een ronkende
ere-inscriptie en/of een standbeeld maar ook met belasting-
vrijdom, gratis maaltijden op het stadhuis en een pensioen.
Op die manier leverde een `krans' indirect nog de nodige
baten op.

Als we de Grieks-Romeinse wereld als geheel overzien,
zijn de voornaamste trends we] duidelijk: de elite is altijd
present in de wedstrijdsport, inclusief de hardste en bloede-
rigste nummers; in de archaYsche Griekse periode krijgen
langzaam maar zeker gewone atleten ook hun kans. Samen
marcheren beide groepen door de rest van de Oudheid.
Percentages zijn niet to geven.

H.W. PLEKET
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Inspanningen en pin
Sport, geneeskunde en fysiotiierapie

Bij de moderne sportbeoefening is de geneeskunde niet weg
to denken. Artsen begeleiden professionals en amateurs,
sport wordt door artsen aanbevolen als een middel om de
gezondheid to bevorderen, maar anderzijds zijn sportbles-
sures oorzaak van veel ziekteverzuim. Fysiotherapie speelt
bij de modeme sportbeoefening een belangrijke rol. Hoe
was dat in de oudheid?

Aan de basis van de antieke geneeskunde ligt het inzicht
dat gezondheid bet resultant is van evenwicht tussen de
humores, de lichaamssappen (afb. 1), en dat verstoring van
de balans leidt tot ziekte. De levenswijze en de levensom-
standigheden van de mens oefenen invloed uit op zijn
gezondheid. De precieze oorsprong van deze leer is nog
altijd onduidelijk, maar in de tijd van Hippokrates, de vader
van de Griekse geneeskunde (eind vijfde eeuw voor
Christus), is zij reeds volledig ontwikkeld en zij zou tot diep
in de negentiende eeuw na Christus de geneeskunde blijven
beheersen. De dieetleer hield zich niet alleen bezig met bet
voedsel van de patient, maar ook bijvoorbeeld met diens
slaap, seksualiteit en beweging. De dietetiek (bet Griekse
woord diaita betekent zoveel als `levenswijze') bemoeide
zich met bet hele levenspatroon. Medici gingen zich dan
ook met sportbeoefening bemoeien en trainers ontwikkelden
medische theorieen: bet begin van een langdurige competen-
tiestrijd.

Het eerste bericht over de relatie tussen sport en genees-
kunde dateert van minder dan een eeuw na het begin van de
Olympische Spelen, uit 668 voor Christus De Spartaan
Charmis, die toen de stadionloop won, volgde een speciaal
dieet van gedroogde vijgen. De lange-afstandsloper Dro-
meus (`Renner') zou de eerste zijn geweest die bet traditio-
nele dieet van kaas inruilde voor een vleesdieet. Het werkte,
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want hij werd twee keer, in 484 en in 480 voor Christus,
Olympisch overwinnaar. Op de vraag of seks en topsport
kunnen samengaan had de atleet Ikkos van Tarente om-
streeks het midden van de vijfde eeuw voor Christus een
duidelijk antwoord. Gedurende zijn hele carriere heeft hij
nooit een vrouw of een jongen aangeraakt. Bovendien was
hij matig met spijs en drank. De `maaltijd van Ikkos' werd
spreekwoordelijk.

Alb. 1: Het schema van de vier elernenten.

Herodikos van Selymbria (vijfde eeuw voor Christus)
verbond de geneeskunde en de gymnastiek met elkaar, al
was niet iedereen het eens met de manier waarop hij dat
deed. `Herodikos heeft koortspatienten om het leven

gebracht door ze to laten hardlopen en worstelen en door ze
zweetbaden to laten nemen' verklaart Hippokrates. `Herodi-
kos van Selymbria gelooft dat de ziekten ontstaan door de
manier van ]even. Die is in overeenstemming met de natuur,
als inspanningen en pijn in gepaste mate aanwezig zijn en
als op die manier het voedsel wordt verteerd' zegt een
anonieme Griekse medische auteur.

De invloed van artsen was in de palaistra (de worstel-
plaats) to merken. Hippokrates raadt bijvoorbeeld aan 's
winters bij de training olie to gebruiken, omdat die geen
warmte aan het lichaam onttrekt, maar 's zomers zand,

90



INSPANNINGEN EN PUN

omdat dit bet lichaam afkoelt. Zand en olie moesten na de
oefening weer met behulp van een strigilis (schraper)
worden verwijderd. Dat was ook bet moment voor afspoelen
met koud water en een spons en opnieuw inwrijven met
welriekende olien.

In en om bet stadion, waar de loopnummers werden
afgewerkt en de palaistra, waar de contactsporten werden
beoefend, kon je heel wat medische en para-medische
professionals aantreffen. Een inscriptie uit de derde eeuw na
Christus bewijst dat een atletenvereniging in een stad in
Klein-Azie, bet huidige Turkije, een eigen sportarts in dienst
had. Artsen hadden vooral tot taak verwondingen to
behandelen, niet de fitte atleten. Dat lieten zij over aan de
trainers.

De oudste naam voor 'trainer/coach' is paidotribes. Het
Griekse woord is samengesteld uit de elementen pais
(`jongen') en trihein (`wrijven'). Dat zou wijzen op bet
inwrijven met olie. Misschien betekent tribein echter ook
we] eenvoudig `oefenen.' Daarnaast komen we de naam
gymnastes (`oefenmeester') tegen. Dikwijls namen oud-
atleten, die zich door hun leeftijd gedwongen zagen zich uit
de actieve wedstrijdsport terug to trekken, die functie op
zich. De gymnastes was de theoreticus, terwijl de paido-
tribes de praktijkman was. De aleiptes, de `olier,' kende de
lichamelijke toestand van zijn pupillen en wist hoe hij hun
spierontwikkeling door massage kon verbeteren.

Volgens Galenus (tweede eeuw na Christus) waren niet
al deze trainers en masseurs, maar de artsen de ware
gymnastiekleraren. Galenus doet in zijn talrijke werken alle
mogelijke moeite om de status van zijn eigen vak, de
geneeskunde, to verhogen. De beste arts is sevens filosoof is
de titel van een van zijn geschriften. Je zou bet tevens zijn
lijfspreuk kunnen noemen. Galenus was met zijn enorme
eruditie echter een uitzondering onder de artsen. In bet
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algemeen zal in de oudheid de medische kennis van trainers,
dietisten en masseurs met noemenswaard van die van artsen
hebben verschild.

Galenus was zelf sportarts. Hij was verbonden aan de
gladiatorenschool van de stad Pergamon (het tegenwoordige
Bergama in noordwest-Turkije). Hij moest daar zorgen voor
de gezondheid van de gladiatoren, die elkaar in de arena op
leven en dood bestreden. Hij hield een wakend oog op hun
dagelijks dieet, begeleidde hun training, en lapte hen op, als
zij gewond waren. Tussen de bedrijven door profiteerde hij
zelf van hun gruwelijke verwondingen om zijn anatomische
kennis to verrijken. In zijn geschriften doet hij uitgebreid
verslag van zijn successen.

In zijn theoretische geschriften oordeelt Galenus echter
allerminst positief over de sport. Beroepssport vindt hij een
activiteit voor onbeschaafde wezens. Je moet een mens
prijzen om zijn intellectuele en morele prestaties, niet omdat
hij toevallig goed de discus kan werpen. Galenus verwoordt
hier een eeuwenlange traditie van filosofische kritiek op de
sportbeoefening, die tenminste teruggaat tot de zesde eeuw
voor Christus. Atleten, `slaven van mond en buik,' hebben
geen deel aan de rijkdommen van de geest. Hun lichamelij-
ke gezondheid wordt geschaad door de overmatige training
en het overmatige eten. Zij hebben een opgeschroefde
topconditie, die onmiddellijk weer instort, zodra zij stoppen
met trainen. Wie moet hier niet denken aan het hedendaagse
commentaar op het gebruik van anabole steroiden en andere
pepmiddelen?

De enige uitzondering die Galenus voor een weldenkend
mens geoorloofd acht, is `het spel met de kleine bal,'
waarover hij een aparte verhandeling schreef. Dit gaat niet
gepaard met ruwheid en bevordert het reactievermogen (zie
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atb. 2). Excessieve sportbeoefening gaat ten koste van de
gezondheid.

Afb. 2: Grafstele van een atleet die bezig is met een balspel.

Nat. Museum, Athene (inv. nr. 873).

Als arts heeft Galenus zich niet to hoog geacht om de aan
hem toevertrouwde gladiatoren goed to verzorgen. Als
filosoof achtte hij hen echter beneden zijn waardigheid en
vertolkte hij het traditionele standpunt van de intellectuele
elite.

H.F.J. HORSTMANSHOFF
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Atlanta 1996. Het is algemeen bekend dat de Olympische
Spelen in de moderne tijd niet steeds op dezelfde locatie
gehouden worden. Londen, Helsinki, Melbourne, Rome,
Tokyo, Mexico ... en nu dan Atlanta. Maar waarom eigen-
lijk Atlanta in de Verenigde Staten van Amerika, en niet,
zoals de Grieken graag wilden, Athene, waar precies een
eeuw geleden de moderne Olympische Spelen door toedoen
van Pierre de Coubertin herleefden? Het antwoord heeft
ongetwijfeld met geld to maken, met geld en commercie.
Daar zonder zijn Olympische Spelen tegenwoordig niet
meer denkbaar. Maar of dat alleen in de moderne tijd zo is?
Ook in de oudheid kostten, zoals hieronder zal blijken,
Spelen met al wat erbij hoorde een lieve duit en was de
financiering ervan soms een probleem. Net als tegenwoordig
trouwens werden Olympische Spelen in de oudheid niet
altijd en eeuwig op dezelfde plek gehouden.

In de oudheid moest men, anders dan tegenwoordig, voor
de beroemdste Olympische Spelen weliswaar telkens op
dezelfde plaats zijn, Olympia, in de landstreek Elis op de
Peloponnesos, maar er waren elders ook Spelen die het
predikaat `Olympisch' voerden. Modeme geleerden hebben
er, vooral dankzij de bestudering van munten en inscripties,
een twintigtal van weten op to sporen, in Chalkedon,
Smyrna, Ephesos, Apameia enzovoort. Deze Spelen konden
aanvankelijk niet in de schaduw staan van de Olympische
Spelen van Olympia, maar in bepaalde perioden van de
oudheid waren sommige ervan toch meer in tel.

Dit laatste geldt in ieder geval voor de Olympische
Spelen in Antiochie in Syrie in de tweede helft van de
vierde eeuw na Christus. Een bewoner van Antiochie in die
dagen, de redenaar Libanius, die dit vol trots verkondigt,
had geen ongelijk. In zijn tijd was Antiochie (het moderne
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Antakya in Turkije) een belangrijk bestuurscentrum en een
bloeiende metropool met zo'n 150.000 inwoners. Olympia
op de Peloponnesos daarentegen was in de derde eeuw
verwoest en de gevolgen daarvan niet to boven gekomen.
Dat had zijn weerslag gehad op de Spelen, die sindsdien een
kwijnend bestaan leidden.

De Antiocheense Olympische Spelen zouden zijn

ontstaan rond bet begin van onze jaartelling, maar ze heetten
aanvankelijk nog niet `Olympisch.' De Byzantijnse kroniek-
schrijver Johannes Malalas (ca. 491-578) vertelt over dat
eerste begin bet volgende: In die tijd was een zekere
Sosibios, een raadslid nit Antiochie, met Augustus meegeko-
men naar Rome en daar gestorven. Bij zijn dood liet hij zijn
vermogen na aan zijn stad, met de bedoeling dat daarvan
om de vier jaar gedurende dertig dagen in de maand october
Spelen zouden worden bekostigd, en wel op bet gebied van
muziek, dans, toneel, atletiek en paardenraces.' Van de hier
genoemde Sosibios is verder niets bekend, maar zijn
handelwijze was gangbaar in de hellenistisch-romeinse tijd
waarin weldoenersactiviteiten ten opzichte van stad en
stadgenoten van de elite verwacht werden, bij hun leven en
ook nog na hun dood.

Het predikaat `Olympisch' verwierven de Spelen waar-
schijnlijk pas later. Volgens Malalas: `Ten tijde van keizer
Claudius zouden de grondbezitters en andere burgers van
Antiochie een petitie naar de keizer. Zij verzochten om
keizerlijke toestemming om de Olympische Spelen to mogen

kopen van de bewoners van Pisa in Hellas (Olympia, lag
daar vlak bij). Zij zouden dit betalen van de jaarlijkse
inkomsten die zij genoten van bet legaat van hun stadgenoot
Sosibios. En keizer Claudius stond hun de aankoop van de
Olympische Spelen toe in bet 92ste jaar van de Antiocheen-
se tijdrekening (43/44 na Christus).' Er kan hier geen sprake
van zijn dat de Olympische Spelen werkelijk verplaatst
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werden: de Antiocheners waren kennelijk bereid to betalen
voor de goodwill van de naam `Olympisch,' die van nu of
aan inderdaad met de Spelen van Antiochie verbonden was.

Het verzoek aan Claudius was overigens niet uit de lucht
komen vallen. Eraan ten grondslag lagen interne moeilijk-
heden in Antiochie. De stadsbestuurders die belast waren
met bet beheer van het legaat van Sosibios, hadden, zo
luidde de klacht, het geld ten eigen bate aangewend,
waardoor er van het houden van Spelen niets meer was
gekomen in de laatste jaren. De petitie aan Claudius was
dan ook niet alleen bedoeld om aan de Spelen van Antio-
chie meer glans to verlenen, maar ook om de eigen bestuur-
ders to dwingen de Spelen daadwerkelijk weer to doen
plaats vinden. Dat laatste lukte, maar het stadsbestuur eiste
op zijn beurt we] financiele steun van anderen. Kennelijk
waren de Spelen to kostbaar om ze alleen van het legaat van
Sosibios to kunnen betalen.

Of de hoge kosten ook de reden zijn geweest waarom er
in de volgendejaren in Antiochie toch weer minder frequent
Olympische Spelen werden georganiseerd dan eigenlijk zou
moeten, is onduidelijk. Malalas meldt dat de bestuurders van
de stad zich soms beriepen op overmacht (oorlogen,
branden, aardbevingen), maar dat ze, ook als alles pais en
vree was, we] eens nalieten om om de vier jaar de Spelen
to houden. In de tweede eeuw waren er soms tussenpozen
van vijftien of zelfs twintig jaar. Betere tijden braken echter
aan door toedoen van Commodus (180-192) - niet bepaald
een keizer met een vlekkeloze reputatie, maar wel een
liefhebber van sport en spel.

Het begon er al mee dat Commodus een overdekte
renbaan in Antiochie liet bouwen, compleet met zitplaatsen,
en een tempel voor Zeus Olympios, de beschermgod van de
Olympische Spelen. Bovendien stemde de keizer genadiglijk
in met een petitie van een aantal inwoners van Antiochie
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om de financiering van de Spelen to reorganiseren en
gezond to maken. Bij decreet word verder bepaald dat de
Spelen voortaan weer om de vier jaar zouden worden
gehouden, maar nu in de maanden juli en augustus (ook in
Olympia vonden de Spelen in die maanden plaats). Het
aantal voor de Spelen uitgetrokken dagen werd uitgebreid en
op vijfenveertig gebracht - ter vergelijking: de Olympische
Spelen in Olympia duurden in de klassieke tijd vijf dagen.

Het Olympische programma in Antiochie was uitgebreid:
worstelen, hardlopen, pankration, boksen en hippische
nummers, maar er waren ook prijzen voor trompetters en
muzische onderdelen zoals tragedies en hymnen. Er is ook
een mededeling over wedstrijden voor meisjes, een zeld-
zaam, maar niet uniek verschijnsel. Er werd bij de meisjes
fel gestreden, aldus Malalas, zowel bij de muzische num-
mers als bij bet hardlopen en bet worstelen. Bij bet worste-
len droegen ze hornbonaria, vermoedelijk to vertalen met
`korte broek,' `short' (in klassiek Grieks komt bet woord
niet voor) - men kan hiervoor de `bikini's' vergelijken van
de meisjes op een mozaiek uit de vierde eeuw na Christus
in de keizerlijke villa in Piazza Armerina op Sicilie, al
wordt er getwist over de vraag of op dat mozdek sportende
dan we] toneelspelende meisjes zijn afgebeeld.

De financiering bleef een probleem. In de redevoeringen
en brieven van Libanius (we maken een sprong naar de
vierde eeuw) komen we passages tegen die crop wijzen dat
de kosten van alles wat met de Olympische Spelen samen-
hing zo hoog werden geacht, ondanks subsidies van de
keizer, dat ze een bedreiging voor bet voortbestaan vorm-
den. Zelf was Libanius een van degenen die zich beijverden
om de kosten to drukken. Zo voerde hij in bet jaar 380 met
succes strijd tegen de gewoonte om bij bet slotbanket na
afloop van de Spelen geschenken uit to delen.
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Volgens Libanius was het overigens niet alleen geld-
gcbrek dat de Olympische Spelen in zijn vaderstad bedreig-
de. Hij toonde zich ook bezorgd over wat hij zag als
aantasting van stijl en niveau. Zo keurde hij het of dat bij
hct grote slotbanket niet, zoals vroeger, slechts een select
gczelschap van notabelen werd uitgenodigd (bobo's, zouden
wij zeggen), maar ook jongeren, die een slecht voorbeeld
voorgeschoteld kregen als ze zagen hoe hun vaders zich
gedroegen wanneer ze to diep in het glaasje gekeken hadden
en dat voorbeeld misschien wel gingen volgen. Ook verzette
hij zich fel tegen een voorstel om het Plethron in Antiochie
to vergroten, de plaats waar worstelaars zich met elkaar
maten in oefenwedstrijden en voorrondes: hoe meer publiek,
des to groter de kans op wanordelijkheden en beYnvloeding
van de scheidsrechters.

Belangrijker dan het gesignaleerde `zedenverval' en het
probleem van de `sponsoring' voor de plaats in de samen-
leving van de Olympische Spelen was de rol van het
christendom, staatsgodsdienst geworden onder Theodosius
de Grote. Het christendom maakte de Spelen, gewijd aan
Zeus Olympios, tot een anachronisme. Libanius, een
aanhanger van de oude heidense godsdienst, mocht dan
nadrukkelijk het religieuze karakter van de Spelen blijven
onderstrepen en waarderen, hij streed in dat opzicht een
strijd die tot verliezen gedoemd was, al heeft het in Antio-
chie, anders dan in Olympia op de Peloponnesos, tot 520
geduurd voordat daar de Olympische Spelen werden
afgeschaft.

H.C. TEITLER
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In de sport hangt veel of van het benutten van kansen. Om
in een teamsport to kunnen scoren moot aan de voorwaarde
zijn voldaan dat er een gelegenheid tot scoren bestaat. Om
een wedloop to winnen moet de gelegenheid zich voordoen
om de ideale lijn to volgen. De winnende stoot in een
bokswedstrijd kan alleen geplaatst worden als dat kleine
gaatje in de verdediging van de tegenstander valt.

Het bestaan van een kans op zichzelf is ook weer met
voldoende. Wie een kans wil benutten, moet dat ook
kunnen. Moet getraind zijn, zowel in de techniek van zijn
tak van sport als in het creeren van die kansen en het
benutten ervan als de mogelijkheid zich voordoet. En
training alleen is met genoeg: de sporter zelf moet beschik-
ken over specifieke eigenschappen van lichaam en geest.
Individueel talent is onmisbaar.

Dat ene, allesbepalende moment, waarbij beslist wordt
over succes of mislukking, over winnen of verliezen, hangt
dus van vele factoren af. Allereerst de sporter zelf: zijn
aangeboren talent, zijn voorbereiding, en zijn instinct om to
winnen. Dan de situatie van de wedstrijd: de omstandighe-
den, de tegenstander en diens mogelijkheden. Al deze
factoren spelen tegelijk een rol. Sommige zijn beheersbaar,
andere juist niet. Dat maakt dat Het Moment zo ongrijpbaar
is. Alles hangt of van het pakken van die ene kans in dat
ene ogenblik.

Iedere sporter kent de ijzeren wet van het moment: het is
eenmalig. Als de gelegenheid met wordt benut zijn de
kansen verkeken. Voor het grijpen van die kans bestaat dat
ene geschikte moment, maar het is snel voorbij en vluchtig.

Voor de Grieken was het geschikte moment, kairos
genaamd, een belangrijk begrip. Zij verstonden er het (soms
zeer korte) tijdsverloop onder, dat nodig was om een
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bepaalde handeling met succes of to ronden. Dit kon gaan
om het op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid
toedienen van een medicament in de medische wetenschap.
Of om hct juiste woord op de juiste plaats in de welspre-
kendheid. Ook de afgewogenheid en interne structuur van
een gedicht moest aan doze wet voldoen. Ieder teveel of to
weinig maakte succes onmogelijk.

In de sportbeoefening was men al evenzeer overtuigd van
deze wetmatigheid. Voor een atleet was het bereiken van
succes afhankelijk van zijn individuele talent (zowel fysiek
als qua mentaliteit), zijn kennis en beheersing van techniek,
en zijn ervaring in het uitvoeren daarvan. Deze drie elemen-
ten samen moesten de atleet in staat stellen zijn kans to
grijpen als deze zich voordeed: alleen het vaak doen en de
praktische ervaring konden hem daartoe in staat stellen. In
het handboek Over professionele sportbeoefening (de

Griekse titel luidt: Peri gvinnastikes) van Philostratos (rond
200 na Christus), wordt deze wetmatigheid op twee gebie-
den toegepast. Bij de training moet gelet worden op de
omstandigheden van een oefening: daarbij moet de trainer
rckening houden met de lichamelijke gesteldheid van de
atleet, maar ook met factoren als plaats, tijd en temperatuur.
Van al deze elementen hangt de intensiteit en duur van de
oefening af. Daamaast bepaalt kairos het juiste moment
voor het uitvoeren van een beweging of, in de vechtsport,
het toepassen van een bepaalde greep. Deze uit de praktijk
van de sporttraining gewonnen kennis werd ook van
toepassing geacht voor het onderwijs en de vorming in het
algemeen. De drieslag van aanleg, kennis en oefening is
Binds de vierde eeuw voor Christus, toen de Athener
Isokrates de grondslag legde voor de organisatie van het
schoolsysteem van de oudheid, de basis gebleven voor de
didactiek en pedagogie van later eeuwen.
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Omdat kairos niet door mensen is of to dwingen en zich
ook niet laat onderwerpen aan door mensen ontworpen
regels maar alles to maken heeft met kans en gelegenheid,
dichtten de Grieken het goddelijke status toe. Kairos werd
gepersonifieerd tot de godheid die heerst over wat in
wetenschap, kunst, menselijk handelen, en dus ook sport,
beslist over succes en mislukking. De schoonheid van een
kunstwerk is met alleen afhankelijk van het technisch
kunnen van de kunstenaar, maar ook van het juiste en
gepaste gebruik dat hij daarvan maakt. Het precies op tijd
uitvoeren van een bepaalde beweging door de sporter beslist
meer over het succes dat hij en-nee heeft dan zijn technische
vaardigheid.

Kairos, godheid .an het juiste moment.

Een bronzen beeld van de god Kairos werd door de
beroemde beeldhouwer Lysippos van Sikyon (vierde eeuw
voor Christus) gemaakt, maar is verloren gegaan. Wel
bestaat er een relief met een afbeelding van Kairos die
waarschijnlijk het voorbeeld van Lysippos volgt (zie
afbeelding). Daamaast is er een epigram van de dichter
Posidippos waarin een voorbijganger in gesprek is met het
beeld van Kairos:
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Van waar komt de kunstenaar?
Van Sikyon.

En hoe is zijn naam?
Lysippos.

En jij, wie ben jij?
Ik hen Kairos, de Albedwinger.

Waarom sta je op je tenen`.
Ik zet het altijd op een (open.

Waarom heb je dubbele vleugels aan je voeten?
Ik vlieg, gedragen door de wind.

- Wat doet dat scheermes in jc rechterhand?
Dan zien de mensen dat ik scherper ben dan bet scherp van
de snede.

- En waarom dat haar in je ogen?
Om me to grijpen als ik voor je sta.

- Maar je achterhoofd is kaal?
Ja, dan kan niemand me nog vangen als ik eenmaal op mijn
gevleugelde voetcn voorbij hen gesneld, hoe graag hij dat
ook zou willen.

- Waarom heeft de kunstenaar jou gemaakt?
Voor jullie, vriend, heeft hij mij in het voorportaal neergezet:
om van to leren.

De beeltenis van Kairos reflecteert in zijn houding en
attributen de inhoud van het abstracte begrip. Hij represen-
teert het zo moeilijk grijpbare Moment in al zijn vluchtig-
heid, kortstondigheid en beslissende betekenis. Het is dan
ook geen wonder dat een altaar voor Kairos stond opgesteld
aan de ingang van het stadion in Olympia.

JEROEN A.E. BONS
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