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1. Inleiding 

 
‘I shall not bring shame upon the sacred weapons 

nor shall I desert the man beside me, wherever I stand in the line. 

I shall fight in defence of ta hiera kai ta hosia (mijn wijziging)  

and I shall not hand the fatherland on lessened, but greater and better  

both as far as I am able and with all.’ 
 

Gedeelte uit de ‘Eed van de epheben’1 

 

Over de Atheense ephêbeia is sinds het einde van de negentiende eeuw uitgebreid gepubli-

ceerd.2 Daarbij valt op dat er met betrekking tot een veelheid van aspecten geen consensus be-

staat, zodat nog steeds volop wordt gediscussieerd. Wat is de ontstaansdatum van de ephêbeia 

in Athene? Was deelname verplicht voor het verkrijgen van het Atheense burgerschap?3 Hoe 

                                                
1 P.J. Rhodes en Robin Osborne, Greek Historical Inscriptions 404-323 BC (paperback; New York 2007) 441. 

Ta hiera kai ta hosia: in de vertaling van Rhodes en Osborne staat: ‘things sacred and profane’. 
2 Bijvoorbeeld: U. v. Wilamowitz-Möllendorf, Aristoteles und Athen (Berlijn 1893). Relevante, meer recente li-

teratuur over de ephebie: Chrysis  Pélékidis, Histoire de l’éphébie attique: des origines à 31 avant Jésus-Christ 

(Athene en Parijs 1962); O. Reinmuth, The ephebic inscriptions of the fourth century BC (Leiden 1971); Leonard 

A. Burckhardt, Bürger und Soldaten: Aspecte der politischen und militärischen Rolle athenischer Bürger im 

Kriegswesen des 4. Jahrhunderts. v. Chr. Historia Einzelschriften 101 (Stuttgart 1996); Leonard Burckhardt, 

‘Die attische Ephebie in hellenistischer Zeit’ in: Daniel Kah en Peter Scholtz ed., Das hellenistische Gymnasion 

(2e druk; Berlijn 2007) 193-206; Stephen V. Tracy, ‘Reflections on the Athenian Ephebeia in the Hellenistic 

Age’ in: Daniel Kah en Peter Scholtz ed., Das hellenistische Gymnasion (2e druk; Berlijn 2007) 207-210; Éric 

Perrin-Samindayar, Éducation, culture et société à Athènes. Les acteurs de la vie culturelle Athénienne (229-88): 

un tout petit monde (Parijs 2007); John Lennard Friend, The Athenian Ephebeia in the Lycurgan period: 334/3 – 

322/1 B.C. (Dissertation University of Texas at Austin 2009). Voor een uitgebreid literatuuroverzicht: Burck-

hardt, Bürger und Soldaten, 26 noot 1; Burckhardt, ‘Die attische Ephebie’, 193 noot 1.  
3 Er is veel gepubliceerd over het Atheense burgerschap in de archaïsche en klassieke periode; het is daarom 

opmerkelijk dat er bij mijn weten geen monografie is die specifiek handelt over het Atheense burgerschap in de 

hellenistische periode. Voor een beknopt overzicht van de verschillende visies over Atheens burgerschap in de 

klassieke periode: Philip Brook Manville, ‘Toward a new paradigm of Athenian citizenship’ in: A.I. Boegehold 

en A.C. Scafuro ed., Athenian identity and civic ideology (Baltimore en Londen 1994) 21-33. Relevante litera-

tuur met betrekking tot het Atheense burgerschap in de tweede helft van de vierde eeuw: Philip Brook Manville, 

The origins of citizenship in ancient Athens (Princeton 1990); J.H. Blok, ‘Perikles’ citizenship law: a new per-

spective’, Historia 58 (2009) 141-170. Voor de hellenistische periode: M.J. Osborne, Naturalization in Athens 

(vier delen; Brussel 1981-1983); Christian Habicht, Athens from Alexander to Antony (paperback; Cambridge en 

Londen 1999); Maria Niku, The official status of foreign residents in Athens, 322-120 B.C. (Helsinki 2007).  
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belangrijk bleef de militaire component van de ephebie tijdens de hellenistische periode in 

Athene? Gaat de ‘Eed van de epheben’ terug tot de archaïsche tijd? Et cetera.  

De meeste historici zien thans de Atheense ephêbeia als een instituut uit de lycurgische 

periode (338-322)4, met een verplichte deelname - in elk geval voor de drie bovenste census-

klassen - aan deze tweejarige, vooral militaire, training voor achttien- en negentienjarige jon-

gens geboren uit Atheense ouders. Daarmee lijkt er in deze periode een nauwe relatie te heb-

ben bestaan tussen de ephêbeia en het Atheense burgerschap. In de hellenistische periode ver-

viel de verplichting tot het volgen van de ephebie (305), werd de duur teruggebracht tot een 

jaar (282) en verschoof het accent van militaire training naar religieuze, intellectuele en spor-

tieve activiteiten. De vroegere, nauwe relatie tussen toegang tot het burgerschap en de ephê-

beia lijkt minder te zijn geworden of zelfs te zijn verdwenen: ‘die wenigsten Bürger des 3. 

und 2. vorchristlichen Jahrhunderts werden noch als Epheben gedient haben.’5 Heeft de relatie 

tussen ephêbeia en Atheens burgerschap zich inderdaad ontwikkeld van een aanvankelijke 

verplichting tot deelname naar een veel lossere, meer vrijblijvende of zelfs ontbrekende rela-

tie? En zo ja, wat was dan nog de betekenis van de ephêbeia?  

In de latere hellenistische periode, toen de Atheense ephebie steeds meer op een genoot-

schap voor jonge ‘heren’ ging lijken, met een (oppervlakkige) intellectuele training als aan-

vulling op atletiek en wapenoefeningen, werden ook buitenlanders (xenoi; ‘vreemdelingen’, 

zoals bijvoorbeeld Romeinen) tot de ephêbeia toegelaten.6 Vaak wordt daarbij aangenomen 

dat zij met het volgen hiervan automatisch het Atheense burgerschap verkregen: ‘the ephebeia 

was of course an entry into citizenship.’7 Het is echter maar de vraag of dit zo was. Was het 

                                                
4 Alle tijdsaanduidingen zijn voor Christus, tenzij anders is aangegeven of uit de context duidelijk blijkt dat deze 

na Christus moeten zijn. 
5 Burckhardt, ‘Die attische Ephebie’, 204. 
6 De oudste inscriptie waarin buitenlanders als deelnemers aan de ephêbeia worden genoemd dateert uit 122/1 en 

bevat veertien buitenlandse epheben, afkomstig uit Rome, Pergamon, Temnos, Salamis (op Cyprus), Miletos, 

Seleukeia, Karystos, Thebe, Odessos en Eretria. IG II/III2 1006, geciteerd in: Niku, Foreign residents, 20. In het 

decreet staan de buitenlandse epheben niet vermeld onder phulai, zoals de Atheense epheben, maar onder de titel 

xenoi aan het einde van de lijst. Er was hiervoor waarschijnlijk een praktische reden: Atheense zonen werden na 

hun geboorte geregistreerd in phulai en dêmoi en konden dus onder phulai vermeld worden. Dat gold uiteraard 

niet voor buitenlandse jongelingen. Niku, Foreign residents, 20 noot 19. 
7 Onno van Nijf, Staying Roman - becoming Greek: the Roman presence in Greek cities, 6; lezing in het kader 

van het seminar ‘Rond de antieke wereld’, 6-1-2010. Van Nijfs opvatting lijkt de standaard visie in de moderne 

historiografie te zijn; zie bijvoorbeeld ook Osborne, Naturalization, IV 144; Habicht, Athens, 346; Niku, Foreign 

residents, 1. 
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volgen van de ephebie inderdaad voldoende voor het verkrijgen van het ook in deze tijd nog 

steeds prestigieuze Atheense burgerschap? Zo nee, waren er dan andere voorwaarden die dit 

(mede) bepaalden? En zo ja, betrof dit het volledige burgerschap of slechts een bepaalde vorm 

daarvan?  

 

De complexe relatie tussen ephêbeia en burgerschap in de periode van circa 335 tot circa 100, 

en de specifieke positie daarin van buitenlanders, vormt de probleemstelling voor deze mas-

terthesis. Het onderzoek richt zich met name op de ontwikkeling van deze relatie, met als be-

langrijkste deelvragen: hoe ontwikkelde burgerschap, ephebie en de relatie daartussen zich 

tijdens de genoemde periode in Athene; wie moesten, of mochten, aan de ephêbeia deelne-

men; en wat betekende het volgen hiervan voor buitenlanders?  

De begrenzing in de tijd, van circa 335 tot circa 100, is om praktische redenen gekozen. 

Het jaar 335 wordt algemeen gezien als het jaar waarin de ephêbeia als Atheens instituut ont-

stond en rond 100 was in Athene het burgerschap feitelijk onbelangrijk geworden met betrek-

king tot de status van een individu. Formeel bestond weliswaar nog steeds het onderscheid 

tussen burgers en niet-burgers, maar voor een ieder met voldoende middelen was het toen 

mogelijk om Atheens burger te worden indien men daartoe de wens had.8 

De opbouw van deze thesis is als volgt. Eerst wordt in hoofdstuk 2 het burgerschap in 

Athene vanaf de tweede helft van de vierde eeuw behandeld en gekeken naar de ontwikkelin-

gen daarin tot circa 100. Hoe werd men burger, wat betekende het om burger te zijn en welke 

ontwikkelingen vonden daarin plaats in de periode 335-100? Vervolgens komt in hoofdstuk 3 

de ephêbeia in de lycurgische periode aan de orde, met als belangrijkste onderwerpen het ont-

staan, de ephebie als verplichting en de relatie tot het burgerschap. Hoofdstuk 4 gaat daarna in 

op de ontwikkeling van de ephebie in de periode 322-100, met aandacht voor de betekenis er-

van in militair, cultisch en educatief opzicht en de consequenties hiervan voor de relatie tus-

sen ephêbeia en burgerschap. Tenslotte wordt in dit hoofdstuk de relatie tussen buitenlanders, 

ephebie en burgerschap nader onderzocht. Betekende de ephêbeia voor buitenlanders inder-

daad de toegang tot het burgerschap? Of is enige nuancering mogelijk en wellicht zelfs wen-

selijk? Daarmee staat in het afsluitende hoofdstuk burgerschap wederom centraal, net als in 

het volgende hoofdstuk: het Atheense burgerschap in de periode 335-100.  

                                                
8 Osborne, Naturalization, IV 144-146; Niku, Foreign residents, 142; 150. 



2.  Het Atheense burgerschap in de periode 335 - 100 

 
‘Citizenship was neither a right nor a matter of participation, but a mat-

ter of belonging, of knowing one’s identity not in terms of one’s own 

personal values but in terms of the community that was both one’s pos-

session and possessor’ 9 

 

Wanneer was men in Athene burger en wat hield dit burgerschap in? Er is over deze kwestie 

veel debat gaande, waarbij volgens Philip Brook Manville het wetenschappelijk denken in een 

overgangsfase verkeert, in een verschuiving van wat hij ‘the old paradigm’ noemt naar een 

‘new paradigm’.10 Het oude paradigma ziet het Atheense burgerschap (politeia) als rationeel, 

waardevrij en relatief statisch. Er was sprake van een ordelijke en hiërarchische wereld, waar-

in het publieke leven scherp was gescheiden van het privédomein. Het publieke leven werd 

beheerst door de strijd om de macht, en politiek en wet stonden in contrast met maatschappij 

en moraliteit.11  

In het nieuwe paradigma omspant het Atheense burgerschap zowel politiek als samen-

leving. Het privédomein was vaak moeilijk te onderscheiden van, en overlapte met, het pu-

blieke domein. Er was geen abstracte ‘staat’: burgerschap en polis waren een en dezelfde, 

‘growing out of a dynamic and constantly evolving association of families and kinship 

groups.’12 Burgerschap was, in deze visie, synoniem met het leven van de polis en was gericht 

op gemeenschappelijk goed. Politieke activiteit betekende niet alleen een strijd om de macht, 

maar leverde de betrokken personen voordeel op en daarmee tegelijkertijd ook de gezamenlij-

ke burgers.13 

 Het oude paradigma is te beperkt; het is een ‘perception of Greek citizenship, conceived 

too narrowly (…) as the right to participate in political decision making.’14 In dit hoofdstuk 

wordt daarom eerst vanuit een breder perspectief naar het Atheense burgerschap in de tweede 

                                                
9 Martin Ostwald, ‘Shares and Rights: “Citizenship” Greek Style and American Style’ in: Eric W. Robinson ed., 

Ancient Greek Democracy. Readings and Sources (Malden, Oxford en Carlton 2004) 159-171, aldaar 167. 
10 Manville, ‘Toward a New Paradigm’, 21.  
11 Ibidem, 24. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem, 25. 
14 Blok, ‘Perikles’ citizenship law’, 141. Haar opvatting over het Atheense burgerschap: ‘Being an Athenaios/a 

implies having and doing things, namely having a share (meteinai) in the polis, that is its hiera and hosia, and 

participating in its timai.’ Ibidem, 146. 
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helft van de vierde eeuw gekeken. Omdat permanent in Athene verblijvende buitenlanders een 

speciale status kenden en naturalisatie voor individuele buitenlanders de enige mogelijkheid 

was om het Atheense burgerschap te verwerven, staan vervolgens deze beide aspecten cen-

traal. De vraag of in de realiteit van alledag de Athener echt zijn privéleven ondergeschikt 

maakte aan het belang van de polis wordt daarna behandeld. Tenslotte komen de ontwikkelin-

gen met betrekking tot burgerschap in de periode 335-100 aan de orde, gevolgd door een kor-

te samenvatting.       

 

2.1 Burgerschap in de tweede helft van de vierde eeuw 

De oudst bekende definitie van een Atheense burger is te vinden in de burgerschapswet van 

Perikles uit 451/0. De tekst van de wet zelf is niet overgeleverd, maar de vermoedelijke in-

houd is door J.H. Blok uit latere bronnen gereconstrueerd. Volgens deze wet van Perikles was 

men een Athênaios dan wel Athênaia wanneer men was geboren uit twee astos ouders.15 Het 

ging daarbij zeer waarschijnlijk om wettige kinderen, niet om bastaards (nothoi).16  

Wat deze burgerstatus precies inhield was formeel niet gedefinieerd, maar werd ge-

woonlijk samengevat in de uitdrukking meteinai tês poleôs, het zijn van iemand die ‘deelt in 

de polis’.17 Er bestaat echter een vaste formule waarin expliciet wordt uitgedrukt wat van bur-

gers werd verwacht: meteinai of meteichein tôn hierôn kai tôn hosiôn.18 ‘This was the core 

business of the polis: participation in cult and in human practices pleasing to the gods or sanc-

                                                
15 Blok, ‘Perikles’ citizenship law’,142-146.   
16 P.J. Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia (paperback; Oxford 1993) 332, 496. 
17 Manville, Origins of citizenship, 7. Meteinai, ‘het hebben van een aandeel, participatie’, moet niet gezien wor-

den als het hebben van een aandeel op de beurs, maar in de zin waarin elk lichaamsdeel een aandeel heeft in het 

menselijk lichaam, in de zin dus dat alles wat er met het aandeel gebeurt van invloed is op het lichaam, en omge-

keerd. Meteinai geeft een burger een aandeel in de samenleving waarin hij leeft. De mate waarin hij een burger is 

wordt niet door hemzelf bepaald, maar door de verwachtingen van deze samenleving in termen van de bijdrage 

die hij kan leveren aan het functioneren ervan. De vier bezitsklassen van Solon bijvoorbeeld hadden tot doel de 

mate van bijdrage te bepalen die de polis van elke klasse kon verwachten: alleen van de hoogste klasse kon ver-

wacht worden dat zij zouden dienen als thesauriers en in andere hoge ambten; dienst in de cavalerie werd ver-

wacht van de tweede klasse; et cetera. De Atheense term voor ‘bezitsklasse’ was telos, afgeleid van het werk-

woord teleô, wat het vervullen van een publieke verplichting aangeeft, zoals het betalen van belasting. Met het 

behoren tot een bepaalde klasse werd aldus geen ‘recht’ beschreven (‘wat je land voor jou kan doen’), maar de 

verwachting die de samenleving van een lid had (‘wat kun jij doen voor je land’). Ostwald, ‘Shares and Rights’, 

166. 
18 Deze formulering is te vinden in de ephebeneed en naturalisatiedecreten. Blok, ‘Perikles’ citizenship law’, 

159. 
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tioned by divine law.’19 Meteinai (moi) tês poleôs betekende dat men aanspraak kon maken op 

het delen in de polis,20 gebaseerd op geboorte in een Atheense oikos.21 Dit ‘delen in’ had eerst 

en vooral betrekking op participatie in ta hiera, de culten van de goden, het offeren en het 

deelnemen aan festivals ter hunner ere.22 Bij ta hosia ging het om alle zaken die mensen doen 

of hebben en die getuigen van hosios leven, dat wil zeggen: leven zoals de goden behaagt.23 

In Athene werd expliciet gesteld dat burgerschap participatie in ta hiera kai ta hosia 

betekende, ‘the exchange between the human community and the gods according to ancestral 

tradition (ta patria).24 Tot deze ‘community’ behoorden zowel de mannelijke als vrouwelijke 

burgers, waarbij politieke en militaire participatie de exclusieve domeinen van de mannelijke 

burger waren, en de participatie van de vrouwelijke burger vooral op religieus gebied lag (bij-

voorbeeld door het vervullen van priesterschappen).25 De ephêbeia was een typische mannen-

aangelegenheid; vandaar dat dit onderzoek zich verder zal richten op de mannelijke burger en 

geen aandacht besteed kan worden aan de participatie en positie van de vrouwelijke burger in 

Athene.    

Wat waren nu de privileges en verplichtingen van deze mannelijke burger? Voor hem 

gold een veelheid van privileges, en er werd ook verwacht dat hij daarvan gebruik maakte: het 

deelnemen aan culten en festivals; het bijwonen van, en spreken en stemmen in, de volksver-

gadering (ekklêsia); het optreden als jurylid in de gerechtshoven (dikastêria; vanaf de leeftijd 

van dertig jaar); het stemmen en kandidaat zijn voor gekozen magistraturen en het kandidaat 

                                                
19 Ibidem, 159-160. 
20 ‘Delen in’ heeft facetten in zich die niet uitgedrukt worden door ‘rechten’. Een burger ‘deelt’ in het sociale, 

economische, politieke en religieuze leven van zijn samenleving, niet als ‘iets waar hij recht op heeft’ maar 

krachtens het behoren tot de groep die hem als lid erkent. Het wordt als vanzelfsprekend aangenomen, en ook 

van hem verwacht, dat hij aan dit leven deel zal nemen; het wordt niet gezien als een ‘recht’ dat buitenstaanders 

niet bezitten. Door te delen in de politeia maakt een burger deel uit van de polis; het ‘recht’ om deel te nemen en 

de implementatie ervan zijn in burgerschap onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ostwald, ‘Shares and Rights’, 

166. 
21 Blok, ‘Perikles’ citizenship law’, 161. 
22 Ibidem. 
23 Over de precieze betekenis van ta hosia bestaat discussie; bespreking hiervan valt buiten het kader van dit on-

derzoek. Hier wordt de opvatting van Blok gevolgd: ta hosia stond voor alles dat iemand kon doen of gebruiken 

op een hosios manier (zoals de goden wilden dat het zou zijn), zoals het organiseren van festivals; de inachtne-

ming van rituele zuiverheid; correct gedrag ten opzichte van vrienden, gasten en vijanden; het begraven van de 

doden volgens voorouderlijke riten; enzovoorts. Blok, ‘Perikles’ citizenship law’, 161. 
24 Ibidem, 160. 
25 Ibidem, 160; 162; 165. 



Ephêbeia en burgerschap   - 7 - 
 

zijn voor gelote magistraturen (archai; voor sommige functies golden beperkingen qua leef-

tijd en bezit); het genieten van bescherming door de wetten van de polis; het recht om land in 

Attika te bezitten; het ontvangen van vergoedingen (voor verrichte diensten, als speciale uit-

deling of als toelage bij tegenspoed). Wanneer hij zijn leven offerde voor de polis werd de 

Athener beloond met een publieke begrafenis op kosten van de polis.26 

 Wat de verplichtingen betreft: de belangrijkste verplichting van burgers was het gehoor-

zamen aan de wetten van de polis. De straf voor het niet nakomen hiervan was atimia (‘verlies 

van eer, aanzien’); de overtreder telde als het ware niet meer mee in de polis. Atimia ging ge-

paard met het (eventueel tijdelijk) verlies van burgerrechten of privileges. Andere verplichtin-

gen waren het verrichten van militaire dienst en het betalen van belasting, afhankelijk van de 

censusklasse waartoe een burger behoorde. Alle burgers, behalve die uit de laagste klasse 

(thêtes), waren verplicht tot het dienen in het hoplietenleger of in de cavalerie. Vanaf 335 

speelde voor Atheense jongemannen tussen achttien en twintig jaar ook de twee jaar durende 

militaire training (ephêbeia).27 De thêtes dienden vooral als roeiers in de Atheense vloot, 

meestal vrijwillig, soms echter verplicht. In noodsituaties konden directe belastingen (eispho-

rai) worden geheven, maar dit gold alleen voor burgers met een bepaald minimum bezit.28 De 

rijkste burgers waren tevens verplicht tot het vervullen van leitourgai (letterlijk: ‘werk na-

mens de samenleving’), zoals het commando en onderhoud van oorlogsschepen (triêrarchia) 

of het organiseren en betalen van festivals voor de polis. Tenslotte gold voor iedereen die een 

magistratuur bekleed had, dat hij zich aan het einde van zijn ambtsperiode moest onderwerpen 

aan een onderzoek naar zijn functioneren en zijn financieel handelen in die magistratuur. Al-

dus werden allen die enig burgergezag uitoefenden hupeuthunoi, dat wil zeggen onderworpen 

aan wettelijk onderzoeken (euthunai), en waren zo volledig aanspreekbaar op de gang van za-

ken tijdens hun ambtsperiode.29   

De vormen van participatie in de Atheense polisgemeenschap en de daarmee verbonden 

privileges en verplichtingen waren in eerste instantie afhankelijk van het zijn van man of 

vrouw. Vervolgens waren leeftijd en censusklasse bepalend: de verplichting tot militaire 

dienst bijvoorbeeld gold voor mannen in de leeftijdscategorie van 20 tot 59 jaar,30 en kostbare 

                                                
26 Manville, ‘Toward a New Paradigm’, 8-9. 
27 Over het wel of niet verplicht zijn hiervan: zie hoofdstuk 3. 
28 Wellicht netto meer dan 2500 drachme. Manville, ‘Toward a New Paradigm’, 10.  
29 Ibidem, 9-10. 
30 Mogens Herman Hansen, Demography and democracy. The number of Athenian citizens in the fourth century 

B.C. (Herning 1986) 17. 
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liturgieën als de trierarchie werden alleen toegewezen aan de rijkste burgers.31 Afgezien van 

een klein aantal buitenlanders waaraan het Atheense burgerschap per decreet was toegekend 

(en waarvoor specifieke procedures golden; zie paragraaf 2.3), waren de mannelijke burgers 

van Athene degenen die de leeftijd van achttien jaar hadden bereikt en waren geregistreerd in 

de deme waartoe hun vader behoorde. Deze registratie bestond uit een formeel proces dat 

meerdere stappen kende en wordt beschreven in Ath. Pol. 42.1-2. Kandidaten moesten in de 

betreffende deme een onderzoek ondergaan, waarin als eerste werd vastgesteld of zij achttien 

jaar waren en vervolgens ‘whether they are free men and born as prescribed by the laws’,32 

dat wil zeggen geboren uit twee wettig gehuwde Atheense ouders.33 Bij discussie was beroep 

op een gerechtshof (dikastêrion) mogelijk. Vervolgens vond een onderzoek in de boulê plaats, 

waarin nagegaan werd of de registratie door de deme terecht had plaatsgevonden. De namen 

van succesvolle kandidaten werden daarna ingeschreven in een door de deme bijgehouden en 

bewaard register, de lêxiarchikon grammateion.34 

 Een omvangrijke categorie in de Atheense samenleving vormden de permanent verblij-

vende buitenlanders, metoikoi genaamd. Deze categorie kende een aparte status en verdient 

daarom separaat aandacht. 

 

2.2 De metoikia 

Athene groeide in de vijfde eeuw uit tot de politieke en economische leider van de Griekse 

wereld en dat betekende dat vele buitenlanders, daartoe aangetrokken door de economische 

mogelijkheden en kansen, naar Athene kwamen. Dit leidde tot de creatie van de metoikia, een 

systeem waarin de status van buitenlanders in Athene werd geregeld. Doel van dit systeem 

was het definiëren van de privileges en verplichtingen van een metoikos, een buitenlander die 

zich permanent in Athene vestigde, in relatie tot de polis; ook diende het om de status van me-

toiken te onderscheiden van zowel die van burgers als die van andere buitenlanders.35  

 Een buitenlander die zich in Athene vestigde kon door registratie de status van metoikos 

verkrijgen. In de vijfde eeuw was hiervoor permanente vestiging in Athene vereist. In de vier-

de eeuw was registratie verplicht wanneer men langer dan een gedefinieerde, relatief korte, 

                                                
31 Matthew R. Christ, The Bad Citizen in Classical Athens (paperback; New York 2008) 146-147. 
32 Ath. Pol. 42.1. De vertaling is van P.J. Rhodes, Aristotle. The Athenian Constitution (translated, paperback; 

Londen 2002). 
33 Rhodes, CAAP, 500. 
34 Manville, ‘Toward a New Paradigm’, 8. 
35 Niku, Foreign residents, 3. 
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periode in de polis verbleef.36 Bij zijn registratie werd de metoikos ingeschreven als resident 

in de deme van zijn keuze; dit werd aangeduid in de vorm van de ‘oikein en …’ formule.37  

 De belangrijkste verplichtingen van metoiken jegens de polis waren het betalen van be-

lasting en het verrichten van militaire dienst. Metoiken waren een speciale belasting, de me-

toikion, verschuldigd.38 Op rijke metoiken rustte bovendien de verplichting van leitourgai en 

van het betalen van eisphorai. Een metoikos kon zijn militaire dienst vervullen in de infanterie 

of als roeier in de vloot; de cavalerie was alleen toegankelijk voor burgers. In de infanterie 

werden metoiken, net als burgers, verdeeld in zwaarbewapende hoplitai en lichtbewapende 

hulptroepen.39 Metoiken dienden gewoonlijk in eigen eenheden bij de troepen die bedoeld wa-

ren voor binnenlandse verdediging.40 

 Het was metoiken toegestaan een beroep te doen op Atheense gerechtshoven; zij konden 

daarbij alleen voor zichzelf optreden, niet namens de polis. Metoiken mochten op voorge-

schreven wijze actief deelnemen aan de religieuze activiteiten van de polis,41 en er werden op 

geen enkele manier beperkingen opgelegd aan hun eigen religieuze activiteiten.42 Vanaf het 

midden van de vierde eeuw waren huwelijken tussen burgers en buitenlanders illegaal.43 Aan 

metoiken konden verschillende privileges worden toegekend, zoals het recht om land te kopen 

en te bezitten (enktesis), het recht om dezelfde belasting als burgers te betalen (isoteleia) en 

het recht om met burgers in dezelfde militaire eenheid te dienen. Het deelnemen aan verkie-

zingen, het bekleden van magistraturen en het bijwonen van volksvergadering en raad was het 

monopolie van een burger.44 

                                                
36 Er zijn verschillende schattingen voor de duur van deze ‘gedefinieerde’ tijd. Het kan bijvoorbeeld een paar 

maanden zijn geweest. Niku, Foreign residents, 3 noot 10. 
37 S.M. Wijma, Joining the Athenian community. The participation of metics in Athenian polis religion in the 

fifth and fourth centuries B.C. (Proefschrift Universiteit Utrecht 2010) 6. Wanneer een metoikos van verblijf-

plaats veranderde had dit als consequentie dat ook zijn dêmos veranderde. Daarentegen bleven burgers tijdens 

hun gehele leven tot dezelfde deme behoren. Niku, Foreign residents, 3 noot 12. 
38 Dit was een voor Athene uitzonderlijke belastingvorm, namelijk een directe belasting, regelmatig te betalen en 

betrekking hebbend op de persoon. Alle door burgers te betalen belastingen en heffingen waren ofwel alleen in 

noodsituaties verschuldigd (eisphorai) ofwel hadden betrekking op bezit. Niku, Foreign residents, 3. 
39 Deze indeling was gebaseerd op bezit. Men moest zijn eigen uitrusting betalen en dus konden arme metoiken 

zich niet permitteren als hoplitai te dienen. Niku, Foreign residents, 4 noot 16. 
40 Ibidem, 3-4. 
41 Bijvoorbeeld aan de Panathenaia, de Lenaia en de Hephaisteia. Wijma, Joining the Athenian community, 323.  
42 Niku, Foreign residents, 4. 
43 Rhodes, CAAP, 332. 
44 Niku, Foreign residents, 3-4. 
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 Metoiken worden veelal gezien als een categorie die buiten de Atheense polisgemeen-

schap stond vanwege hun uitsluiting van politieke en juridische activiteiten. Ook dit is te be-

schouwen als een ‘old paradigm’, zoals S.M. Wijma in haar recente proefschrift heeft aange-

toond.45 Zij moeten namelijk worden gezien ‘als leden van de Atheense polissamenleving - 

ook al zouden ze nooit volwaardige leden kunnen worden, zoals de Atheense burgers waren 

op basis van hun afkomst.’46 Door een gedifferentieerde, actieve participatie van metoiken in 

de verschillende polisfestivals konden de Atheners de metoiken enerzijds incorporeren in hun 

gemeenschap, terwijl anderzijds door de specifieke vorm van participatie de metoiken toch als 

aparte groep herkenbaar waren.47 Er was derhalve met betrekking tot metoiken, toch een be-

langrijke groep buitenlanders, zowel sprake van integratie, ter verhoging van de cohesie van 

de Atheense polisgemeenschap, als van differentiatie, door hen te onderscheiden van de ande-

re deelnemers aan deze gemeenschap.   

 Voor metoiken, en ook voor andere buitenlanders, bestond de mogelijkheid om via het 

proces van naturalisatie het Atheense burgerschap te verwerven. Naturalisatie, vergelijkbaar 

met adoptie in de polis - ‘as if one was born’ -48, was de hoogste eer die een buitenlander in 

Athene kon krijgen, want dit veranderde de status van de betrokkene het meest. 

  

2.3 Naturalisatie  

Voor naturalisatie golden in de tweede helft van de vierde eeuw specifieke procedures. De 

oorspronkelijke wet waarin deze regels waren vastgelegd dateerde uit het midden van de vijf-

de eeuw en maakte zeer waarschijnlijk deel uit van, of was nauw verbonden met, de wetge-

ving van Perikles in 451/0 met betrekking tot burgerschap.49 Het naturalisatieproces kende 

twee fasen: eerst een procedure voor het toekennen van het burgerschap en vervolgens de fei-

telijke effectuering ervan.  

Het enige criterium voor naturalisatie op individuele basis was andragathia, uitgebreide 

verdiensten jegens de polis. Burgerschap door naturalisatie kon alleen toegekend worden door 

een decreet van de volksvergadering waarin betrokkene tot Athênaios werd verklaard. Vanaf 

circa 385/4 was hiervoor een tweede stemronde in de ekklêsia vereist en waarschijnlijk werd 

vanaf dat moment de toekenning van het burgerschap aan de nakomelingen van betrokkene 

                                                
45 Wijma, Joining the Athenian community, 323.  
46 Ibidem, 323.  
47 Ibidem, 324. 
48 Blok, ‘Perikles’ citizenship law’, 167. 
49 Osborne, Naturalization, IV 184. 
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een specifiek onderdeel van het decreet. Deze aanduiding was nodig om het burgerschap vei-

lig te stellen voor kinderen van buitenlandse moeders, dat wil zeggen de echtgenotes die de 

genaturaliseerde mannen uit hun thuisland hadden meegebracht. Naturalisatie van een echtge-

noot beïnvloedde namelijk de status van diens vrouw niet en dit zou derhalve betekenen dat 

nakomelingen uit dergelijke verbintenissen zich niet kwalificeerden als burgers;50 daarom was 

deze aanduiding noodzakelijk. Tenslotte werd in 318 nog een procedurele stap toegevoegd, 

namelijk een onderzoek door het gerechtshof.51 

Nadat deze procedure was doorlopen, moesten genaturaliseerde personen hun burger-

schap separaat effectueren. Dit hield in dat betrokkene zich diende in te schrijven bij de drie 

onderdelen van de polis: deme, phyle en phratrie. In beginsel waren er geen beperkingen voor 

deze inschrijvingen; men had hierin een vrije keuze. De enige beperking die voor genaturali-

seerde personen gold was een beperking in het bekleden van priesterschappen en het archont-

schap. Dit werd pas toegestaan aan de volgende generatie, mits de genaturaliseerde Athener 

met een oorspronkelijke burger trouwde, zodat de kinderen waren geboren uit twee Atheense 

ouders. In 334 werden de regels voor implementatie verder aangescherpt: bepaalde phratries 

waren niet meer toegankelijk voor genaturaliseerde personen en de beperking in het bekleden 

van priesterschappen en archontschap werd veel strikter.52  

Het toekennen van burgerschap aan een buitenlander kwam in Athene voor de tweede 

eeuw niet vaak voor en bestond in wezen uit het aanbod om burger te worden; de effectuering 

van dit aanbod was vervolgens een zaak van de betrokkene.53 Vele genaturaliseerde personen  

- in de hellenistische periode vooral buitenlandse royalty en hun gevolg - kwamen nooit naar 

Athene en het burgerschap van de polis had daarom voor hen geen reële betekenis. Daarente-

gen had de implementatie van het burgerschap voor metoiken tastbare en praktische waarde, 

want het gaf hen toegang tot het sociale, religieuze en politieke leven van de polis.54 

In de hellenistische periode was sprake van belangrijke ontwikkelingen in het naturali-

satieproces; zie hiervoor paragraaf 2.5. Aan de orde is nu eerst de vraag in welke mate de bur-

ger, ongeacht of hij autochtoon of genaturaliseerd was, aan het ideaal van de ‘good citizen’ 

voldeed. 

                                                
50 Ibidem, IV 151-153. 
51 Ibidem, IV 184. 
52 Ibidem, IV 171-179. 
53 Ibidem, I 5-6; IV 207. 
54 Ibidem, IV 148. 
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2.4 ‘The Bad Citizen’55 

In de perceptie van de Atheners stond centraal dat er een afhankelijkheid was tussen privé- en 

openbaar leven en dat de burger bereid was zich bezig te houden met de zaken van de polis. 

Daarbij werd het belang van de polis als belangrijker verondersteld dan belangen in de privé-

sfeer.56 Klopt dit beeld met de realiteit van alledag of is hier sprake van idealisering? In welke 

mate maakten Atheners hun privébelangen echt ondergeschikt aan de belangen van de polis?  

Uiteraard speelden sociale klasse, financiële zekerheid en de afstand waarop een burger 

van het centrum van de polis woonde een rol bij zijn bereidheid en vermogen deel te nemen 

aan ekklêsia, diskastêria of boulê. Uit prosopografisch onderzoek is gebleken dat in de vierde 

eeuw de meerderheid van de politiek actieve personen tot de rijkere klassen van de maat-

schappij behoorden en meestal afkomstig waren uit de demen in of dicht bij de stad. Ook is 

duidelijk dat in de praktijk de ekklêsia zeker niet door iedereen werd bijgewoond. Waarschijn-

lijk konden vele armere plattelandsbewoners, vooral uit verder weg gelegen demen, niet re-

gelmatig deelnemen aan de centrale besluitvormende en juridische processen van de polis.57 

Niettemin boden de frequenties van de vergaderingen van de boulê (bijna dagelijks), 

ekklêsia (ten minste veertig maal per jaar) en diskastêria (meerdere dagen per maand) vele 

mogelijkheden, ook voor de op het platteland wonende Athener, om deel te nemen aan ta po-

litika. Alleen al het aantal mensen dat nodig was voor de verschillende instellingen pleit voor 

een significante deelname. Het gecombineerde totaal van het vereiste quorum voor de ekklêsia 

(6.000 voor belangrijke beslissingen), het jaarlijkse jurypanel (6.000), de jaarlijkse bouleutai 

(500) en de ongeveer 700 verschillende archai, genoemd in Ath. Pol. 24.3, wijst hier op, af-

gezet tegen een volwassen mannelijke bevolking van wellicht slechts 30.000 burgers in de 

vierde eeuw.58 

Alles in de democratische constitutie stond in het teken van publieke deelname: de se-

lectie van de meeste magistraten door loting, hun verantwoordingsplicht jegens het volk, de 

beslissingsmacht van de dêmos, jurygerechtshoven en betaling voor publieke diensten. Bo-

vendien waren er talloze andere manieren om ‘te delen in’ de polis: militaire dienst, bijwonen 

van polisculten en festivals, en deelname aan vergaderingen en activiteiten in de deme. Dit 

droeg bij aan de actieve rol van de burger in de politeia en het was een geaccepteerd principe 

dat een burger ‘nuttig’ (chrêsimos) moest zijn voor de polis. De ‘goede burger’ moest er naar 

                                                
55 De titel van deze paragraaf is ontleend aan Christ, Bad Citizen. 
56 Ryan K. Balot, Greek political thought (Malden, Oxford en Carlton 2006) 56. 
57 Manville, Origins of citizenship, 17-18. 
58 Ibidem, 18-19. Er is veel discussie over het aantal Atheense burgers in de vierde eeuw; zie hoofdstuk 3.2. 
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streven eer te verwerven, zelfs ten koste van persoonlijke offers. Dit streven naar erkenning in 

de ogen van het publiek, deze philotimia, wijst op het ideaalbeeld van de burger die bereid 

was zijn privéleven in te richten volgens de doelen van de polis.59 

Toch was er volgens Matthew R. Christ zeker ook sprake van ‘bad citizens’. Atheners 

bleken in de praktijk niet altijd bereid hun individuele belangen ondergeschikt te maken aan 

die van de polis, vooral niet wanneer hun leven of bezit op het spel stond.60 Christ laat zien 

dat men in Athene worstelde met de paradox dat vrije personen in een democratie gedwongen 

konden worden burgerplichten te vervullen: ‘Athenians were ambivalent concerning the use 

of compulsion against free individuals under their democracy, and not least in the sphere of 

civic duties.’61 De reden hiervoor was dat de Atheners ‘preferred to elicit good citizenship and 

discourage its opposite site more through persuasion and exhortation than through coercion 

and “fear of laws”.’62 Morele druk en sociale controle speelden in Athene een belangrijkere 

rol dan het uitoefenen van dwang en het toepassen van wetten.  

Christ toont aan, op basis van verwijzingen in redevoeringen, tragedies en komedies, dat 

zaken als dienstplichtontduiking, lafheid op het slagveld en het ontduiken van liturgieën en 

van het betalen van eisphora in Athene niet ongebruikelijk waren. Net als andere samenlevin-

gen kende ook Athene zijn ‘bad citizens’, personen die zochten naar mogelijkheden om re-

gels, die zij als onbillijk, ongelegen of bedreiging voor persoonlijke belangen zagen, te mani-

puleren of te omzeilen.63 In de woorden van Michael Walzer: ‘it is increasingly clear that we 

need to be skeptical of idealized accounts of public spiritedness and political participation in 

the ancient republics. There too citizenship stood in some tension with family, religion and 

private economic interest. There too citizens were often self-absorbed and apathetic.’64  

Het onderwerp van de ‘bad citizenship’ komt in het kader van het wel of niet verplicht 

zijn van de ephêbeia in hoofdstuk 3 nog nader aan de orde. Wat waren in relatie tot ‘good ci-

tizenship’ de ontwikkelingen in de hellenistische periode? 

 

                                                
59 Ibidem, 20-23. 
60 Christ, Bad Citizen, 3. 
61 Ibidem, 41. 
62 Ibidem, 10. 
63 Ibidem, 6-7. 
64 Michael Walzer, ‘Citizenship’ in: T. Ball, J. Farr en R.L. Harsar ed., Political innovation and conceptual 

change (Cambridge 1988) 211-219, aldaar 213. 
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2.5 Ontwikkelingen in de periode 335-100 

In de hellenistische periode, en vooral vanaf de laatste decennia van de derde eeuw, blijkt op 

allerlei gebieden sprake te zijn geweest van een duidelijke verzwakking in het statusverschil 

tussen burger en niet-burger. Er vond op dit gebied een aantal significante ontwikkelingen 

plaats, geconcentreerd in de jaren 220 en de jaren 140-120.  

Een eerste belangrijke wijziging betrof de status van het nageslacht uit gemengde huwe-

lijken. Volgens de wet van Perikles uit 451/0 en regelingen uit het midden van de vierde eeuw 

werden kinderen alleen burgers indien zij waren geboren uit astoi aan beide kanten. Rond 

229/8 vond hierin een wijziging plaats: de eis van astos ouders verdween en kinderen uit ge-

mengde huwelijken werden vanaf de jaren 220 automatisch burgers met volledige rechten.65  

Het feit dat de kinderen uit deze gemengde huwelijken vanaf dit tijdstip automatisch burgers 

waren betekende een zekere mate van nivellering in het onderscheid tussen burgers en niet-

burgers: het werd voor het nageslacht uit gemengde huwelijken eveneens mogelijk om te in-

tegreren in de burgerij en rechten te verkrijgen.66   

Ook vond rond 229 een herziening van de wetten met betrekking tot naturalisatie plaats. 

De naturalisatieprocedure werd versimpeld en onnodige beperkingen verdwenen. Alleen het 

onderzoek door het gerechtshof bleef bestaan en de beperkingen voor toetreding tot phratries 

werden opgeheven; mogelijk verviel toen ook de beperking voor priesterschappen en archont-

schap, maar daarvoor is alleen bewijs uit later periode. In de decreten zelf werd aan betrokke-

ne nu politeia toegekend in plaats van hem Athênaios te maken, en burgerschap werd vanaf 

dit moment vaker verleend als een privilege met praktisch nut dan als eerbewijs.67 In de natu-

ralisatiedecreten verdween de expliciete specificatie dat nakomelingen van genaturaliseerde 

burgers ook burgers waren; aangezien kinderen uit gemengde huwelijken nu automatisch bur-

gers met volledige rechten waren kon deze clausule vervallen.68    

Verder bestond na 229/8 het metoikia-systeem niet langer.69 Dit betekende echter niet 

dat metoiken nu burgers waren; het betekende slechts dat de specifieke status van metoikos 
                                                
65 Niku, Foreign residents, 81-82. 
66 Ibidem, 19. 
67 Osborne, Naturalization, IV 184-185. 
68 Niku, Foreign residents, 18-19. 
69 Vanaf het einde van de Lamische Oorlog (323/2) tot aan de bevrijding van Athene in 229/8 waren er grote 

aantallen buitenlanders die relatief lange perioden in Athene verbleven, maar niet binnen de werkingssfeer van 

de Atheense wetten vielen, namelijk Macedonische soldaten. Deze langdurige aanwezigheid van buitenlanders 

(bijna honderd jaar) buiten de controle van Atheense wetten was nieuw in vergelijking met vroeger tijden, toen 

iedere vrije persoon die zich in Athene vestigde of langer dan een bepaalde tijd verbleef zich moest laten regi-
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niet meer bestond.70 De scheiding tussen burger en niet-burger bleef bestaan: buitenlanders 

kregen geen politieke rechten en zeker geen volledig burgerschap. Zij konden geen magistra-

turen bekleden, geen land bezitten, mochten niet deelnemen aan het brengen van offers, maar 

wel aan processies en aan bepaalde onderdelen in festivalcompetities.71 Uit burgerschapsde-

creten blijkt dat buitenlanders niet werden toegelaten tot phulai, phratriai en demen; ook is 

geen enkel geval bekend van een niet-burger in een gelote of gekozen magistratuur.72  

Een volgend keerpunt kwam in de laatste helft van de tweede eeuw. Rond 140 werden 

de naturalisatiewetten nogmaals aangepast. In plaats van voor de polis verrichte diensten wer-

den de eigen wens van een individu om burgerschap te verkrijgen alsmede het beschikken 

over voldoende middelen de belangrijkste kwalificaties voor het verlenen van burgerschap. 

Het werd toen mogelijk om burgerschap te kopen.73 Verder kregen ten laatste in de jaren 120 

de zonen van rijke buitenlandse families toegang tot de ephêbeia. Vanaf ongeveer deze datum 

bevatten de ephebenlijsten in de eredecreten voor de ephêboi ook namen van personen van 

buitenlandse komaf. De ephêbeia hield onder andere deelname aan offers en andere handelin-

gen bij diverse publieke culten in, en dus betekende de toegang van buitenlanders tot de ephê-

beia ook toegang tot het brengen van offers,74 waardoor deze barrière tussen burger en niet-

                                                                                                                                                   
streren als metoikos. Aannemelijk is dat de aanwezigheid van dergelijke buitenlanders uiteindelijk als vanzelf-

sprekend werd aangenomen en zo de manier beïnvloedde waarop de Atheners de statusverschillen tussen burgers 

en vrije niet-burgers zagen. Dit verklaart waarschijnlijk waarom het oude metoikia-systeem na 229 niet meer van 

kracht was. Niku, Foreign residents, 57-58. 
70 Ibidem, 83. 
71 Er waren festivalcompetities die alleen open stonden voor burgers, maar aan sommige competities konden ook 

buitenlanders deelnemen. De Panathenaia en Theseia bijvoorbeeld kenden competities die open stonden voor 

iedereen, maar tevens onderdelen waaraan alleen burgers konden deelnemen. Buitenlanders mochten in zekere 

mate aan processies deelnemen (bijvoorbeeld tijdens de Panathenaia). Niku, Foreign residents, 81; 149. 
72 Ibidem, 51. 
73 Pélékidis, L’éphébie attique, 190; Osborne, Naturalization, IV 144-146; 204. Niku, Foreign residents, 142. 

Dat de mogelijkheid tot het kopen van burgerschap bestond is met name gebaseerd op Dio Cass LIV 7, waarin 

staat vermeld dat Augustus in 21 de Atheners verbood nog langer hun burgerschap te verkopen.  
74 Zo worden offers vermeld bij het haardvuur in het prytaneion, bij Eleusis, Proerosia, Dionysia en Panathenaia. 

De buitenlandse jongeren namen daarmee deel aan de rituelen in enkele van de oudste Atheense culten. Aange-

zien dit voorheen beperkt was gebleven tot burgers, is deze verandering opmerkelijk. IG II/III2 1006 + SEG 

XXXVIII 114; IG II/III2 1008, geciteerd in Niku, Foreign residents, 76. 
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burger verdween. De kwestie of het volgen van de ephêbeia automatisch leidde tot het burger-

schap komt in hoofdstuk 4.5 aan de orde.75 

Deze ontwikkelingen in naturalisatiepraktijken en ephêbeia betekenden effectief het 

verdwijnen van de praktische betekenis van het Atheense burgerschap. Formeel verdween het 

onderscheid tussen burgers en buitenlanders niet, zoals blijkt uit het blijven bestaan van 

Atheense demotika en niet-Atheense ethnika in grafinscripties tot ver in de keizerlijke perio-

de. In de praktijk echter was het essentiële onderscheid in de Atheense maatschappij niet lan-

ger dat tussen burgers en niet-burgers, maar tussen rijken en niet-rijken.76 Deze veranderingen 

betekenden niet dat alle buitenlanders automatisch burgers waren. Het betekende wel dat in 

plaats van burgerschap nu het beschikken over voldoende middelen de primair bepalende fac-

tor voor de status van een individu werd. De scheiding tussen burger en niet-burger bleef offi-

cieel bestaan: alleen aan Atheense burgers was het toegestaan deel uit te maken van dêmoi, 

phulai en phratriai en alleen zij konden als magistraten worden gekozen. Maar aangezien het 

mogelijk was burger te worden voor iedereen met voldoende bezit alsmede de wens daartoe, 

had het zijn van Athênaios niet meer de oorspronkelijke significantie. Deze ontwikkelingen 

veranderde de politieke status van in Athene wonende buitenlanders in de zin dat het aanzien-

lijk eenvoudiger werd om zowel sociaal als politiek in de polis te integreren.77 

  

2.6 Samenvatting 

Atheens burgerschap werd vooral gedefinieerd door actieve deelname aan het openbare en re-

ligieuze leven. Het ging niet alleen om het hebben van de status van burger (passief burger-

schap), maar met name om het actief deelnemen aan het leven in de polis (actief burgerschap). 

Burgerschap in Athene betekende ‘delen in’ de Atheense polis met alles wat dit inhield. De 

formulering die hiervoor gewoonlijk werd gebruikt is meteinai tôn hierôn kai tôn hosiôn: par-

ticipatie in culten en in menselijke praktijken (zaken die mensen doen of hebben) die getuigen 

van leven zoals de goden behaagt (hosios leven). Het ging daarbij niet alleen om formele ver-

plichtingen en privileges, maar ook om zaken als gedrag, gevoelens en houding die daar bij 

hoorden. Er waren overigens ook burgers die zich hieraan probeerden te onttrekken. Vooral 

door morele druk en sociale controle trachtten de Atheners dit ‘bad citizenship’ te voorkomen. 

Burgerschap werd traditioneel door afstamming (het geboren zijn uit twee astos ouders) ver-

                                                
75 Volgens Habicht, Osborne en anderen ontvingen buitenlandse epheben volledige burgerrechten na voltooiing 

van de ephêbeia; zie noot 7 in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 4.5 wordt deze kwestie verder uitgediept. 
76 Niku, Foreign residents, 150. 
77 Ibidem, 20. 
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kregen. Daarnaast kon burgerschap ook door naturalisatie worden toegekend; dit kwam echter 

niet vaak voor omdat hiervoor uitgebreide verdiensten jegens de polis waren vereist.  

 Een belangrijke categorie niet-burgers in Athene werd gevormd door de metoikoi, per-

manent (later langdurig) in Athene verblijvende buitenlanders. Deze metoiken kwamen in 

aanmerking voor diverse privileges, kenden verschillende verplichtingen, en mochten op een 

bepaalde manier participeren in polisfestivals. Het deelnemen aan verkiezingen, het bekleden 

van magistraturen, en het bijwonen van volksvergadering en raad was het monopolie van de 

burger.   

Het statusverschil tussen Atheense burgers en niet-burgers bleef lang bestaan, maar van-

af de tweede helft van de derde eeuw zijn tekenen waar te nemen van een zekere mate van 

nivellering. Kinderen uit gemengde huwelijken kregen vanaf 229/8 eveneens volledige bur-

gerrechten, de status van metoikos verdween en vanaf de jaren 120 konden buitenlanders 

deelnemen aan de ephêbeia, en daarmee aan polisculten, en werd het mogelijk om burger-

schap te kopen. 

Wel bleef formeel de scheiding tussen burger en niet-burger bestaan: alleen burgers 

konden deel uitmaken van dêmoi, phulai en phratriai en alleen zij konden als magistraat wor-

den gekozen. Aangezien het nu mogelijk was burger te worden voor iedereen met voldoende 

middelen alsmede de wens daartoe, had het Atheense burgerschap echter niet meer de oor-

spronkelijke significantie; burgerschap was in praktische zin onbelangrijk geworden met be-

trekking tot de status van een individu.  

 

Een nauw met burgerschap verbonden Atheense instelling was de ephêbeia, een tijdens de ly-

curgische periode tweejarige, hoofdzakelijk militaire opleiding voor Atheense jongemannen 

van achttien en negentien jaar. Wat hield deze ephebie in, wat is de ontstaansgeschiedenis van 

dit instituut en wat valt er te zeggen over de relatie tussen ephêbeia en burgerschap in deze 

periode?  

 

 



3.  De ephêbeia in de lycurgische periode 

 
‘all men, or most men, wish what is noble but choose what is profitable’ 

                                                                                   Arist. Eth. Nic. 8.13.878 
 

De ephêbeia van het lycurgische Athene (338-322) wordt uitgebreid beschreven in Ath. Pol. 

42. Volgens deze beschrijving werden de jonge mannelijke Atheners op achttienjarige leeftijd, 

na vaststelling van hun wettige status als burger (zie hoofdstuk 2.1), ingeschreven in de bur-

gerlijsten van hun respectievelijke deme om vervolgens phylegewijs tot de ephebie toegelaten 

te worden. Verantwoordelijk voor hun educatie waren een kosmêtês en tien sôphronistai, een 

per phyle, die door het volk werden gekozen. Daarbij kwamen leraren voor de sportieve en 

militaire training: twee paidotribai alsmede didaskoloi (gespecialiseerde instructeurs) voor het 

hoplietengevecht, boogschieten, speerwerpen en het gebruik van katapulten. De sôphronistai 

en de epheben ontvingen van de polis een vergoeding per dag voor het gemeenschappelijke 

levensonderhoud (een drachme per sôphronistês, vier obolen per ephebe).  

De ephêbeia begon met een rondgang langs de heiligdommen. Vermoedelijk werd in 

het heiligdom van Aglauros een eed afgelegd (horkos ephêbôn; ‘Eed der epheben’),79 waarbij 

de epheben zich verplichtten tot militaire gehoorzaamheid, inachtneming van de wetten en de 

religieuze voorschriften van de polis alsmede de bescherming van de constitutie (politeia). 

Het eerste jaar brachten zij vervolgens door in de garnizoenen van Piraeus. Na afloop hiervan 

demonstreerden zij tijdens een volksvergadering in het theater het tot dan toe geleerde (apo-

deixis) en kregen op kosten van de polis een schild en speer uitgereikt. In het tweede dienst-

jaar werden de epheben in diverse vestingen gestationeerd en moesten van daaruit patrouille-

diensten uitvoeren. Gedurende deze twee jaar waren zij vrijgesteld van het betalen van belas-

tingen en konden niet worden aangeklaagd of zelf aanklagen; uitsluitend in geval van disputen 

over landbezit, huwelijk van erfdochters (epiklêros) of een overgeërfd priesterambt was afwe-

zigheid toegestaan. De epheben droegen bijzondere kleding: een zwarte schoudermantel (ch-

lamus) en waarschijnlijk de petasos als hoofdbedekking.80  

                                                
78 De vertaling is van: H. Rackham ed., Aristotle in 23 Volumes, Vol. 19 (Cambridge en Londen 1934), te vinden 

op: www.perseus.tufts.edu, versie 5 februari 2010, bezocht 30 juni 2010. 
79 Rhodes, CAAP, 506. Aglauros was de legendarische dochter van Kekrops, de eerste koning van Athene; zij 

was de echtgenote van Ares. Het heiligdom is in de jaren 1980 ontdekt en bevindt zich op de oosthelling van de 

Akropolis. Habicht, Athens, 167. 
80 Ibidem, 508. 
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De epheben namen tevens deel aan bijzondere cultushandelingen en rituele wedstrijden 

en werden ook zo vertrouwd gemaakt met de belangrijkste culten van de polis en vermoede-

lijk tevens met de manier van functioneren van de democratie. Doel hiervan was hun opname 

in de burgergemeenschap te vergemakkelijken en hun identificatie met de collectieve waarden 

van de polis te versterken. De lycurgische ephêbeia speelde op deze wijze een grote rol in de 

socialisatie (van knaap tot man, van potentiële burger tot politiek bewuste burger, van jonge-

man tot soldaat) van jonge burgers in hun relatie met de polis.81  

Dit betekende dat de ephebie, naast een militaire betekenis, tevens een maatschappelijke 

en politieke betekenis had. Er moet daarom sprake zijn geweest van een bepaalde relatie tus-

sen ephêbeia en burgerschap. Alvorens hier nader op in te gaan is het van belang aandacht te 

schenken aan de twee meest bediscussieerde problemen met betrekking tot de Atheense ephe-

bie: wanneer ontstond de ephêbeia? en: was het verplicht hieraan deel te nemen? 

 

3.1 Het ontstaan van de ephêbeia  

Ath. Pol. 42 beperkt zich tot de vorm, de organisatie en het verloop van de ephêbeia. De be-

schreven situatie is die van de jaren 330 en 320;82 er wordt niets vermeld over het tijdstip van 

ontstaan van de ephebie. Een ander gegeven is dat alle ephebeninscripties uit de periode na 

335 dateren.83  Meestal gaat het om lijsten van epheben en de voor hen verantwoordelijke 

magistraten en leraren uit een bepaalde phulê. Ook verwijzingen naar de ephêbeia in andere 

literaire teksten dateren uit deze periode of later.84 Op grond van deze bevindingen hebben U. 

von Wilamowitz-Möllendorf en anderen de ontstaansdatum van de ephebie in deze tijd ge-

plaatst.85   

 Er zijn echter aanwijzingen dat al in de vroege vierde eeuw epheben betrokken waren 

bij militaire activiteiten in Attika. Aischines vermeldt dat hij rond 372 als jongeman, met 

Misgolas als sunephêbos, dienst deed ter bewaking van de chôra (als peripolos tês chôras), 

eenzelfde functie als in Ath. Pol. 42.86 Thucydides geeft aan dat ‘de jongsten’ of ‘de jongste 

burgers’ (door hem aangeduid als neoi en neôtatoi) een eigen onderdeel van de Atheense 

                                                
81 Burckhardt, ‘Die attische Ephebie’, 193. 
82 Rhodes, Aristotle, 31-33. 
83 Een overzicht van de thans bekende 28 ephebeninscripties, daterend uit de periode 334/3-323/2, is te vinden 

in: Friend, Athenian Ephebeia, 186-226 (E1 tot en met E28). 
84 Bijvoorbeeld Lycurg. Leoc. 76. 
85 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 29. 
86 Aeschin. 1.49; 2.167. 
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strijdmacht vormden.87 Er moet derhalve in de vroege vierde eeuw, wellicht zelfs al tijdens de 

Peloponnesische Oorlog, zoiets als een ephebendienst zijn geweest. Verder bevat de reeds ge-

noemde ‘Eed der epheben’ elementen die teruggaan tot de archaïsche tijd.88 Ook dat is te zien 

als een aanwijzing voor een ephebendienst die ouder is dan de vierde eeuw.89  

Anderzijds geeft Ath. Pol. 42 informatie over zaken met betrekking tot de ephêbeia 

waarover elders niets wordt vermeld, zoals financiering, organisatie en inhoud opleiding. Dan 

is er nog een bij Harpokration overgeleverd fragment uit een rede van Lycurgus, waarin staat 

dat Epikrates rond 335 een wet met betrekking tot epheben (ho nomos ho peri tôn ephêbôn) 

heeft ingediend,90 ten tijde van de (vermoedelijk) eerste ambtstermijn van Lycurgus (336/5-

332/1).91 De heersende opvatting is dat op grond van deze wet de ephêbeia na de slag bij 

Chaironeia (338) weliswaar niet nieuw is gecreëerd, maar wel fundamenteel herzien.92  

 John Lennard Friend is daarentegen van mening dat er geen sprake kan zijn van een pre-

lycurgische ephêbeia als formeel instituut. Er mogen dan wel vroegere antecedenten voor be-

paalde aspecten van de ephebie zijn, maar dat betekent volgens hem nog niet dat deze als 

formeel instituut al eerder bestond.93 Friend ziet als essentiële kenmerken van het instituut ep-

hêbeia ‘mass military training, mandatory garrison duty, and a formal ephebic organization.’94 

Een typerend kenmerk is verder ‘its publicly financed and compulsory program of peacetime 

citizen training.’95 Op basis van primaire bronnen als Aristoteles en Xenophon constateert 

Friend dat er in Athene voor Chaironeia geen sprake was van een verplicht trainingspro-

gramma, zelfs niet voor het Atheense elitecorps, de epilektoi.96 Training was een informele 

aangelegenheid, ‘the personal concern of the citizen’,97 en er bestond geen verplicht trai-

ningsprogramma zoals beschreven in Ath. Pol. Ook was er geen sprake van verplichting tot en 

betaling voor garnizoensdiensten (trophê) en tenslotte was er geen formele ephebische organi-

                                                
87 Thuc. 1.105; 2.13. 
88 P. Siewert, ‘The ephebic oath in fifth-century Athens’, The Journal of Hellenic Studies (1977) 102-111. 
89 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 30 
90 Harp. s.v. Epikratês = Lycurg. fr. 5.3; geciteerd in Friend, Athenian Ephebeia, 66. 
91 Friend, Athenian Ephebeia, 67. 
92 Bijvoorbeeld: Rhodes, CAAP, 494-495; Burckhardt, Bürger und Soldaten, 33; Reinmuth, Ephebic inscriptions, 

124; Habicht, Athens, 16. 
93 Friend, Athenian Ephebeia, 4. 
94 Ibidem, 56. 
95 Ibidem, 12 
96 Ibidem, 13-22. 
97 Ibidem, 22. 
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satie met magistraten als kosmêtai en sôphronistai.98 Friends conclusie: ‘The ephebeia, then, 

was not a Lycurgan reform of a long-standing institution but founded de novo (…).’99 Geen 

hervorming dus, maar nieuw gecreëerd.  

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat bepaalde aspecten van de ephêbeia al da-

teerden uit het tweede kwart van de vierde eeuw, of wellicht zelfs eerder. Ephêboi vormden 

reeds voor 338 een bestanddeel van het Atheense leger, voerden patrouilletaken uit (peripo-

leiai) en namen in de klassieke periode als lampadêphoroi deel aan fakkellopen.100 Over deel-

nemerskring en wijze van organisatie in deze periode valt echter niets te zeggen. De ephêbeia, 

als instituut in de lycurgische tijd nieuw of hervormd, was formeel georganiseerd, kende een 

systematisch opleidings- en trainingsprogramma met een strenge controle op en aanpak van 

de epheben, en was nauw verbonden met de politiek en samenleving van de polis.  

 

3.2 De ephêbeia als verplichting? 

Het tweede omstreden probleem in samenhang met de ephêbeia is de vraag of in de lycurgi-

sche periode alle dan wel slechts een deel van de jonge Atheense burgers verplicht waren tot 

deelname aan de ephebie. Dat hierover geen consensus bestaat mag op het eerste gezicht ver-

bazingwekkend worden genoemd, want er zijn twee literaire verwijzingen die duidelijk een 

verplichte ephêbeia voor alle burgers lijken aan te tonen.101 Ath. Pol. 42.1-3 impliceert dat na 

de dokimasia en opname in het burgerbestand alle jonge mannen worden ingedeeld in de ep-

hebie.102 De tweede verwijzing is te vinden in Lycurg. Leoc. 76; hierin wordt benadrukt dat 

alle burgers de ephebeneed hebben afgelegd (horkos hon omnuousi pantes hoi politai). Beide 

auteurs vermelden overigens niet dat fysiek of psychisch voor krijgsdienst ongeschikten (adu-

natoi) desondanks burger konden worden.103 Dit is echter niet de belangrijkste reden waarom 

aan de in Lycurg. Leoc. en Ath. Pol. aangegeven verplichting wordt getwijfeld. 

 
Twijfels aan verplichting 

Er zijn op grond van demografische gegevens argumenten om aan te nemen dat slechts een 

deel van de burgers daadwerkelijk aan de ephêbeia deelnam. Relevant daarbij is de verhou-

                                                
98 Ibidem, 48-49. 
99 Ibidem, vi. 
100 Ibidem, 116. 
101 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 34. 
102 Rhodes, CAAP, 502. 
103 Hansen, Demography and democracy, 21; Burckhardt, Bürger und Soldaten, 34; Rhodes, CAAP, 503.  
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ding tussen de uit de ephebeninscripties af te leiden aantallen epheben en het totale aantal 

burgers van Athene. Degenen die twijfelen aan deelnameverplichting voor alle burgers wijzen 

er op dat het aantal epheben, voor zover dat te berekenen valt, te laag is in verhouding tot het 

totale aantal burgers: ‘the preferable view seems to be that citizens from all four census clas-

ses served as ephebes; but it does not follow that all young citizens served as ephebes.’104 

Het meest waarschijnlijk aantal epheben bedroeg 500, wellicht 600, per jaar.105 Friend 

tekent daarbij aan dat waarschijnlijk in de eerste twee jaar van het bestaan van het instituut 

minder epheben deelnamen (450-500), maar dat dit aantal in de jaren daarna opliep tot 600-

650 omdat toen de bekendheid met en betrokkenheid bij het instituut toenam.106 Er kleven 

echter vele onzekerheidsfactoren aan de berekening van dit aantal, waardoor de nodige voor-

zichtigheid is geboden bij het hanteren hiervan.107  

Ook met betrekking tot het aantal burgers van Athene in de vierde eeuw is (nog steeds) 

veel discussie en bestaat geen zekerheid.108 Het meest plausibel lijkt de studie van Mogens 

Herman Hansen, die op basis van methodische inzichten uit de moderne demografie tot een 

aantal van circa 30.000 burgers komt.109 Dit zou dan betekenen dat het aandeel achttienjarigen 

circa 1,66% tot wellicht 2%, bedroeg, en dat is een laag percentage vergeleken met de leef-

tijdsopbouw van pre-industriële samenlevingen en daarop gebaseerde modellen. Achttienjari-

gen zouden op basis daarvan ongeveer 3% van de bevolking moeten uitmaken.110 En dat zou 

dan inhouden - met, het zij nogmaals benadrukt, alle onzekerheden ten aanzien van de be-

trouwbaarheid van de getallen en analogieën die als basis dienen111 - dat waarschijnlijk een 

(relatief grote) minderheid van de Atheense achttienjarigen niet aan de ephêbeia deelnam.112 
                                                
104 Hansen, Demography and democracy, 49. 
105 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 40. Hansen schat het aantal epheben op gemiddeld 500; Hansen, Demo-

graphy and democracy, 48. 
106 Friend, Athenian Ephebeia, 101.  
107 Zie Burckhardt, Bürger und Soldaten, 36-38 voor een beschouwing hierover. 
108 Er is zeer veel gepubliceerd over het aantal burgers in Athene. Zie voor een uitgebreid literatuuroverzicht: 

Burckhardt, Bürger und Soldaten, 34 noot 35. 
109 Hansen, Demography and democracy, 68-69. Hij gebruikt in zijn studie een van de modellen van Coale en 

Demeny, namelijk Model West voor mannen, sterftecijfer niveau 4 (levensverwachting bij geboorte: 25,26 jaar) 

en een jaarlijks bevolkingsgroei van 0,5%.  Zie ook Burckhardt, Bürger und Soldaten, 39 met noot 62. 
110 Zie Friend, Athenian Ephebeia, 105 noot 37 voor meer informatie. Zie Burckhardt, Bürger und Soldaten, 40-

42 voor een beschouwing hierover. 
111 Hansen zelf merkt op dat ‘all the calculations in this [=his] book (…) must be taken cum grano salis and we 

must always allow for a certain margin of error.’ Hansen, Demography and democracy, 12. 
112 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 41. 
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 Dit betekent echter ook, en wel met dezelfde waarschijnlijkheid, dat een meerderheid 

van de achttienjarigen wel de ephebie volgde. En dat wijst er op dat de ephêbeia zich niet al-

leen tot degenen uit de drie hoogste censusklassen beperkte, zoals bijvoorbeeld P.J. Rhodes 

veronderstelt,113 maar dat ook theten deelgenomen moeten hebben.114 Rhodes is van mening 

dat alleen burgers met een hoplietenstatus in aanmerking kwamen, omdat zij hun wapens zelf 

konden financieren. Hij verwijst daarbij naar de inhoud van de ephebie, waarin volgens hem 

het hoplietengevecht op de voorgrond stond.115 Dit argument lijkt echter, zoals Leonard A. 

Burckhardt opmerkt,116 niet steekhoudend, aangezien de polis na een dienstjaar speer en 

schild gratis ter beschikking stelde117 en het levensonderhoud van de epheben financierde 

(Ath. Pol. 42.3); bovendien werd niet alleen de oorlogsvoering van de hoplieten (zwaarbewa-

penden) onderwezen, maar – naast belegeringskunde – eveneens die van de peltasten (licht-

bewapenden, zoals boogschutters; Ath. Pol. 42.3). Ook de dienst als peripolos was niet be-

paald een voorbereiding op de strijd in de falanx. Financieel en vanuit bewapening en oplei-

ding gezien waren er dus voor de theten juist minder barrières dan vroeger om in ephebeneen-

heden opgenomen te worden.  

Daarmee is nog steeds niet verklaard hoe deze discrepantie tot stand kwam. De om-

vang van het aantal ‘ontbrekende’ epheben maakt duidelijk dat fysieke en psychische onge-

schiktheid niet de enige reden geweest kan zijn om niet aan de ephêbeia deel te nemen. Geba-

seerd op comparatieve gegevens met betrekking tot de dienstplicht in moderne Europese sta-

ten zal, op grond hiervan, zo’n 10% per jaargang ongeschikt zijn geweest.118 Er moeten dus 

andere redenen zijn geaccepteerd of gehanteerd. Wat kunnen deze redenen zijn geweest? 

 
Ontduiking ephêbeia 

Het was de plicht van een Atheens burger het vaderland te verdedigen. Het niet voldoen aan 

deze plicht kon resulteren in een graphê astrateias (aanklacht wegens dienstplichtontduiking), 

een graphê lipotaxiou (wegens desertie) of een graphê deilias (wegens lafheid); de straf die 

                                                
113 Rhodes, CAAP, 503. 
114 Ongeveer eenderde van de burgerij had in deze tijd waarschijnlijk een hoplietenstatus. Friend, Athenian Ep-

hebeia, 106 en noot 39. 
115 Rhodes, CAAP, 503. 
116 Burckhart, Bürger und Soldaten, 35. 
117 De vraag blijft dan wel hoe de epheben in het eerste jaar aan hun wapens kwamen. Friend, Athenian Ephe-

beia, 104. 
118 Burckhart, Bürger und Soldaten, 42. 



- 24 -  Ephêbeia en burgerschap    
 

hierop stond was atimia.119 Niettemin was dienstplichtontduiking en desertie geen onbekend 

verschijnsel in de klassieke periode, en zelfs een punt van enige zorg voor de dêmos, zoals 

Christ heeft aangetoond (zie hoofdstuk 2.4). Waarschijnlijk onderscheidde de houding van 

epheben ten opzichte van de ephêbeia zich niet van die van hun oudere medeburgers ten op-

zichte van dienstplicht en militaire dienst. 

 Ook voor epheben gold, net als voor alle andere burgers, dat zij verondersteld werden in 

beginsel het belang van de polis boven hun privébelangen te stellen. Volgens Friend heeft het 

feit dat wellicht de helft van hen al hun vaderlijk erfdeel had verkregen,120 er ongetwijfeld 

voor gezorgd dat een aantal tot ‘bad citizenship’ verviel: vanwege bezorgdheid om de belan-

gen van hun eigendom en de zorg voor familieleden voelden zij zich genoodzaakt hun ver-

antwoordelijkheid jegens Athene te laten schieten, ook al omdat de trophê van vier obolen per 

dag niet voor iedereen voldoende compensatie bood.121 Zelfbehoud, het vermijden in gevaar-

lijke situaties terecht te komen, is vermoedelijk voor anderen een motivatie geweest. Tevens 

kan garnizoensdienst als onvoldoende uitdagend zijn gezien, omdat avontuur in vreemde lan-

den en de kans op buit als stimulans ontbrak. Tenslotte kan men ook de last van twee jaar die-

nen als oneerlijk hebben beschouwd.122 Burckhardt voegt daar nog afwezigheid (bijvoorbeeld 

omdat men in de kleruchieën of elders verbleef) als reden aan toe.123  

De meest effectieve manier voor een ephebe om onder de ephêbeia uit te komen was het 

voorwenden van fysieke ongeschiktheid vanwege ziekte, blessures of permanente lichamelij-

ke gebreken. Fysieke ongeschiktheid was immers een relatief veel voorkomend verschijnsel, 

waardoor het aanvoeren hiervan als tactiek om onder militaire verplichtingen uit te komen in 

het algemeen niet ongebruikelijk was.124 Het is onwaarschijnlijk dat epheben gebruik konden 

maken van andere bekende manipulatiemogelijkheden om vrijstelling te verkrijgen, zoals het 

bekleden van magistraturen of het dienen in de cavalerie.125 Wel konden zij proberen de ep-

                                                
119 Christ, Bad citizen, 118-119; 62. 
120 Friend, Athenian Ephebeia, 111met noot 63. 
121 Het dagloon voor arbeiders lag in de late vierde eeuw waarschijnlijk tussen de anderhalf en tweeënhalf drach-

me per dag. Het volgen van de ephebie kan derhalve financieel minder aantrekkelijker zijn geweest dan het 

werken in een van de talloze bouwprojecten uit de lycurgische periode. Friend, Athenian Ephebeia, 111, noot 66. 
122 Friend, Athenian Ephebeia, 111-112. 
123 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 42; Hansen, Demography and democracy,  8; 70-72. Zie ook Friend, Athe-

nian Ephebeia, 107. 
124 Volgens Hansen was, zeer conservatief geschat, tenminste 20% van alle Atheense burgers fysiek niet in staat 

tot het verrichten van militaire dienst. Hansen, Demography and Democracy, 20. 
125 Zie voor een overzicht van vrijstellingsmogelijkheden: Christ, Bad citizen, 54-58.  
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hebie te ontduiken door niet op te komen dagen bij het appel of door te deserteren uit hun 

phylecontingent. Weliswaar was de kans dat zij hiermee onopgemerkt wegkwamen tamelijk 

klein, maar het risico dat zij vervolgd zouden worden voor deze astrateia of lipotaxion was 

niet zo groot. Uit de bronnen blijkt namelijk dat deze aanklachten selectief waren: niet zozeer 

de gemiddelde burger, als wel een politiek prominent en/of rijk persoon werd hiervoor door 

zijn persoonlijke vijanden aangeklaagd.126 

Het bovenstaande berust op vermoedens en aannames. Er bestaat vooralsnog geen 

door bronnen ondersteunde, definitieve verklaring voor de discrepantie tussen de te verwach-

ten en de feitelijk vast te stellen jaargangsterkten van de epheben. De literaire bronnen wijzen 

op een verplichte dienst, dus een naar de 100% tenderende deelname aan de ephêbeia, terwijl 

de meest waarschijnlijke demografische reconstructie wijst op een aanzienlijk lager percenta-

ge. De conclusie lijkt gewettigd dat deelname aan de ephebie weliswaar als een verplichte 

norm voor alle jonge Atheners werd beschouwd, maar dat deze ‘verplichting’ in praktische 

zin niet door iedereen werd nageleefd, kennelijk zonder daarvoor bestraft te worden. Wellicht 

was er voor wat betreft de plicht tot het doorlopen van de ephêbeia geen sprake van (het toe-

passen van) wettelijke dwangmogelijkheden, maar veel meer van morele druk, die weliswaar 

uitnodigde tot het volgen van de ephebie, maar waar men zich onder omstandigheden aan kon 

onttrekken.127 Het is aannemelijk dat ‘bad citizenship’ ook onder epheben geen onbekend ver-

schijnsel was. Wat kan er gezegd worden over de relatie tussen ephêbeia en goed burger-

schap?  

 

3.3 De relatie tussen ephêbeia en burgerschap 

Volgens de heersende visie zijn de Atheners naar aanleiding van de slag bij Chaironeia er 

waarschijnlijk van overtuigd geraakt dat de training van hun leger moest worden verbeterd.128 

De strakke discipline en de lichamelijke gehardheid van de Macedonische soldaten vormden, 

naast de superieure tactische en strategische leiding van Philippos II, de factoren die verant-

woordelijk waren voor de nederlaag van Athene en haar bondgenoten. Deze slag was overi-

gens het eindpunt van een periode waarin Athene nauwelijks meer militaire successen had ge-

kend.129 Algemeen wordt aangenomen dat de ephêbeia een component was van Lycurgus’ 

poging om de Atheense militaire macht nieuw leven in te blazen en onderdeel uitmaakte van 

                                                
126 Ibidem, 61. 
127 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 42-43. 
128 Friend, Athenian Ephebeia, 75; Burckhardt, Bürger und Soldaten, 45.  
129 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 45. 
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zijn programma ‘to increase patriotism, piety, and civic pride among the citizen body of 

Athens.’130   

Friend is overigens van mening dat niet Chaironeia, maar de onzekere situatie aan de 

grens met Boeotië de directe aanleiding vormde voor het creëren van de ephêbeia. Hij wijst er 

op dat het voor Athene niet logisch was om pas vier jaar na de slag bij Chaironeia met maat-

regelen te komen om het leger te versterken; als dat de reden geweest zou zijn, had men daar 

veel eerder mee moeten en kunnen beginnen.131 Bovendien droeg de ephebie, met 500-600 

epheben per jaar, maar weinig bij aan een onmiddellijke versterking van het Atheense leger. 

Veel problematischer in de jaren na 335 was de grenscrisis die was ontstaan na Alexanders 

verwoesting van Thebe in 335/4. Dit leidde namelijk tot vijandige Boeotische invallen en dat 

moet voor Athene de directe aanleiding zijn geweest voor ‘employing a standing army of ep-

hebes to ensure a greater security for the chora of Attica.’132 Vanaf de vijfde eeuw hadden de 

jongste burgers (neotatoi, ephêboi)  traditioneel al in noodsituaties als landweer gediend en 

bovendien was hun directe bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken in de polis nog gering. 

Zij waren daarom de voor de hand liggende kandidaten voor deze taak in de vorm van een 

verplichte, tweejarige en voltijdse garnizoensdienst.133 

Hoe dan ook, het militaire accent in de (her)vorming van de ephêbeia was in beide ge-

vallen een reactie op de eisen die uit de ontwikkelingen in deze tijd waren voortgekomen. Het 

zwaartepunt in de ephebie lag daarom, zowel vanuit belasting in tijd als qua intentie, op mili-

tair terrein.134 Niettemin zijn aan de ephêbeia ook maatschappelijke, religieuze en politieke 

aspecten verbonden: ‘l’éphébie de IVe siècle est aussi une sorte de noviciat civique, de prépa-

ration morale et religieuse au plein exercice des droits et des devoirs du citoyen.’135 Deze op-

vatting van de ephebie als een instituut met tevens educatieve kenmerken, gericht op goed 

burgerschap, wordt algemeen aanvaard; er bestaat echter geen consensus over de inhoud van 

deze paideia voor de epheben.136 Wat valt hierover voor de lycurgische periode te zeggen met 

betrekking tot inhoud, doelstellingen en noodzaak hiervan? 

 
 
                                                
130 Friend, Athenian Ephebeia, 71. 
131 Ibidem, 97. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem, 96. 
134 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 46-47. 
135 Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’éducation dans l’antiquité (Parijs  1977) 166. 
136 Friend, Athenian Ephebeia, 147. 
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De paideia van de epheben 

Het programma van Lycurgus was er op gericht de grootsheid van Athene te laten herleven, 

ondanks de Macedonische hegemonie over Griekenland. Hij hoopte, door het navolgen van de 

cultuur en de pracht van Athene’s gouden tijdperk, de burgertrots en het patriottisme nieuw 

leven in te blazen. Lycurgus beschikte over zowel de financiële middelen als de wil om een 

uitgebreid bouwprogramma uit te laten voeren; daarnaast probeerde hij de jonge generatie op 

te voeden in de taken en verantwoordelijkheden behorend bij goed burgerschap.137 Zijn opvat-

tingen met betrekking tot de loyale en deugdzame burger, zoals af te leiden is uit Lycurg. 

Leoc. 75-130, waren ‘patriotic self-sacrifice, an unswerving obedience to the laws, and a deep 

reverence for the cults of Athens.’138  

Lycurgus wilde jongeren er van overtuigen dat zij hun toewijding jegens de polis boven 

alles moesten stellen,139 zodat zij niet zouden aarzelen hun leven te riskeren om de constitutie 

te verdedigen en tegen de Macedoniërs te vechten, net als de Atheners dat bij Chaironeia had-

den gedaan om hun vrijheid te herwinnen.140 De epheben konden echter tijdens de ephêbeia 

niet deelnemen aan het Atheense publieke leven; voor hen was het daarom niet mogelijk de 

normatieve burgerwaarden in de praktijk te leren. Om die reden nam de dêmos ‘educatieve 

aspecten’ in de ephebie op.141  

De doelstelling van dit educatieprogramma als onderdeel van de ephêbeia was tweele-

dig. Ten eerste was het bedoeld om de epheben te vormen tot gematigde, de wet gehoorza-

mende en vrome burgers, toegewijd aan het in stand houden van de democratie (de ephebe als 

sôfrôn politês). In dat verband is de naamgeving van de bij de ephebie betrokken magistraten 

veelzeggend. De sôphronistês (‘hij die zorgt voor sôphrosunê; zelfbeheersing, gematigdheid’) 

was verantwoordelijk voor de morele en civiele educatie van de epheben: ‘to make them vir-

tuous citizens by instilling sophrosyne, the cardinal value associated with decent conduct and 

loyalty to the democracy.’142 Hij had het recht de epheben te straffen voor ongehoorzaamheid 

en andere vormen van wangedrag en mocht daarbij lichamelijke straffen toepassen; verder 

                                                
137 Ibidem, 151-153. 
138 Ibidem, 152. 
139 Lycurg. Leoc. 101: ‘men should show towards their country a devotion which cannot be surpassed’. Voor de-

ze en volgende vertalingen van Lycurgus: J.O. Burt, Lycurgus. Minor Attic Orators in two volumes, 2 (Cambrid-

ge en Londen 1962), te vinden op www.perseus.tufts.edu, versie 5 februari 2010, bezocht 30 juni 2010. 
140 Lycurg. Leoc. 47: ‘Those men encountered the enemy on the borders of Boeotia, to fight for the freedom of 

Greece.’ 
141 Friend, Athenian Ephebeia, 155. 
142 Ibidem, 162. 
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diende hij waarschijnlijk als ‘model of sophrosyne’ voor de epheben.143 De kosmêtês (‘hij die 

zorgt voor kosmos; orde’) is in dat opzicht dan een passende collega-magistraat voor een 

sôphronistês.144  De tweede doelstelling was gericht op vergroten van het patriottisme van de 

epheben, zodat zij zouden streven naar roem en bereid waren om zich op te offeren voor 

Athene in geval er weer oorlog uit zou breken met Macedonië.145  

De betrokkenheid van de epheben jegens deze doelstellingen werd wellicht gesymboli-

seerd door hun kleding: de zwarte chlamus en de petasos. Deze dracht was waarschijnlijk ge-

adopteerd omdat Theseus, de nationale held van Athene, ook wel de ‘Atheense ephebe par 

excellence’ of ‘ephebe der epheben’ genoemd, als passend rolmodel voor de ephêbeia werd 

beschouwd: ‘For the ephebes, (…) the hero embodied the vigor of adolescence in service of 

the community (…).’146 Niet alleen wordt Theseus in klassieke vaasschilderingen vaak afge-

beeld als een jonge man met chlamus en petasos, maar ook de kleur van de chlamus, zwart, 

werd met hem geassocieerd.147 Gegeven het ontbreken van enig bewijs is overigens niet te 

bepalen of de cultus van Theseus in de ephebie een rol speelde, en zo ja welke.148 

 
De ephêbeia als rite de passage? 

Er is al vaker opgemerkt dat de ephêbeia typische kenmerken van een initiatieproces ver-

toont.149 Daarbij is niet alleen gewezen op de door rituele handelingen begeleide overgang 

van de ene fase naar de volgende, zoals het zweren van de eed, de rondgang langs de tempels 

en de demonstratie in het theater. Ook het zwarte gewaad van de ephebe, de kazernering in de 

randgebieden van de polis en de verbinding met de culten kunnen als onderdeel van een initia-

tie worden gezien.150 Het proces dat de epheben tijdens de twee jaar doormaakten komt over-

een met de structuur van overgangsriten, zoals deze door Arnold Van Gennep aan de hand 

van etnologische voorbeelden is uitgelegd. Volgens deze structuur bestaan rites de passage 

altijd uit drie fasen: de initiant moet de samenleving verlaten (‘separation’) en wordt voor kor-

                                                
143 Ibidem, 163. 
144 Rhodes, CAAP, 505. 
145 Friend, Athenian Ephebeia, 177. 
146 Ibidem, 177-178. 
147 Ibidem, 176-177. Er is de nodige discussie over de mogelijke oorsprong van de zwarte chlamus; zie Friend, 

Athenian Ephebeia, 177, noot 148 voor meer informatie. 
148 Ibidem, 178. 
149 Bijvoorbeeld door Pierre Vidal-Naquet, Le chasseur noir. Formes de penseé et formes de societé dans le 

monde grec (Parijs 1991) 152-153.  
150 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 53. 
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tere of langere tijd, symbolisch of concreet, in een gebied buiten deze samenleving geplaatst 

(‘marginal or liminal period’). Daarna kan de initiant als een ander persoon het nieuwe le-

vensstadium betreden en in de samenleving een nieuw gedefinieerde plaats verkrijgen (‘ag-

gregation’).151  

Deze fasegewijze structuur is ook in de Attische ephêbeia te herkennen: de Athener 

werd als jonge man naar de grens van het Attische territorium gestuurd en mocht slechts in 

een paar, precies omschreven uitzonderingsgevallen aan het burgerleven deelnemen. Hij be-

vond zich als ephebe daadwerkelijk buiten de samenleving; er was sprake van ‘extreme Ab-

sonderung der Epheben vom Rest der Gesellschaft’.152 Pas twee jaar later mocht hij, als opge-

leide soldaat, daar weer deel van uitmaken.153 

Toch is, onder andere volgens Burckhardt en Friend, de ephebie niet als een eigenlijke 

initiatierite te karakteriseren.154 Er staat bijvoorbeeld niet vast of alle Atheense burgers aan de 

ephêbeia hebben deelgenomen, zoals dit van een initiatierite te verwachten valt (zie hoofdstuk 

3.2). Verder is de volgorde, waarin de handelingen elkaar in de tijd opvolgden, niet passend: 

de inschrijving in de burgerlijsten vond al voor het doorlopen van de ephebie plaats (Ath. Pol. 

42.1); het tijdstip voor het afleggen van de eed is onduidelijk, maar lag eerder bij aanvang of 

tijdens de ephêbeia155 en niet, wat beter zou passen bij een initiatierite, pas daarna; de cere-

monie voor de volksvergadering in het theater, waarbij de epheben hun kunnen toonden, vond 

midden in de tweejarige ‘overgangsperiode’ plaats (Ath. Pol. 42.4). De ephebie leidde dus niet 

tot het burgerschap, maar werd gevolgd door personen die al burger waren. Zij was derhalve 

geen voorwaarde voor het verkrijgen van het burgerschap; het was eerder omgekeerd: burger-

schap was de eis voor toelating tot de ephêbeia.156 

Recent onderzoek gaat er van uit, dat alle Atheense burgers deel uitmaakten van een 

phratrie: ‘First, and crucially, for all practical purposes every native-born Athenian citizen 

was and had to be a phratry member.’157 De phratrie vervulde in het maatschappelijk leven 

belangrijke functies; in de klassieke tijd had deze echter geen direct politieke of militaire ta-

                                                
151 Eva M. Thury en Margaret K. Devinney, Introduction to Mythology. Contemporary Approaches to Classical 

and World Myths (2e druk; New York en Oxford 2009) 375. 
152 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 32. 
153 Ibidem, 53. 
154 Friend, Athenian Ephebeia, 177-178 noot 148; Burckhardt, Bürger und Soldaten, 53. 
155 Zie hierna onder De ephebeneed. 
156 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 54.  
157 S.D. Lambert, The phratries of Attica (Ann Arbor 1993) 237. 
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ken.158 De phratrie organiseerde onder andere vieringen en ceremonies, die de overstap van 

jeugdige Atheners van de ene leeftijdscategorie naar de volgende begeleidden, en dit is vol-

gens Burckhardt van betekenis voor het mogelijke initiatiekarakter van de ephêbeia. Met na-

me de Apaturieën met de rite van het koureion, een haaroffer, speelden voor jonge mannen 

een belangrijke rol; de rite markeerde het einde van het kind zijn en het moment waarop zij 

werden toegelaten tot de phratrie en de wereld van de volwassenen.159 Het staat niet precies 

vast op welke leeftijd deze ceremonie plaats vond; het meest waarschijnlijke lijkt rond de 

leeftijd van zestien jaar.160 Deze gebeurtenis voltrok zich derhalve ongeveer twee jaar voor de 

opname in de burgerlijst van de deme en daarmee officiële erkenning van de juiste leeftijd 

voor het volgen van de ephêbeia. Ook dit relativeert de mogelijke betekenis van de ephebie 

als initiatieproces aanzienlijk. 

Op grond van bovenstaande overwegingen lijkt het aannemelijk dat de ephêbeia uit de 

lycurgische periode niet beschouwd kan worden als een rite de passage, als een initiatieproces 

voor het burgerschap. 

 
De ephebeneed 

De binding van de epheben aan polis kreeg door de eed die zij aflegden een verplichtend ka-

rakter: ‘The content of the oath, then, made it clear to the ephebes what the polis expected 

from them, namely patriotism, piety, bravery and sacrifice in battle, obedience, and respect 

for tradition.’161 De tekst van de eed is in een inscriptie, gevonden bij Acharnai en daterend 

uit de tweede helft van de vierde eeuw, overgeleverd.162 Bij welke gelegenheid de eed werd 

gezworen is niet duidelijk. Rhodes is van mening dat deze eed tijdens de tempelrondgang in 

het heiligdom van Aglauros werd afgelegd.163 Volgens Burckhardt is echter ook denkbaar dat 

de epheben pas na een jaar, bij de wapenoverdracht in het Dionysostheater, de eed aflegden. 

Daarvoor pleit volgens hem met name de prominente plaats die de wapens zelf in de eed in-

nemen: direct aan het begin zweert de ephebe namelijk dat hij zijn wapens nooit zal ont-

eren.164 Hiervoor is echter geen bewijs en hij geeft toe dat het op zich meer voor de hand ligt 

                                                
158 Lambert, Phratries, 237-242. 
159 Ibidem, 161-163. 
160 Vidal-Naquet, Chasseur noir, 155; Lambert, Phratries, 167.  
161 Friend, Athenian Ephebeia, 166. 
162 Zie voor de tekst van de eed bijvoorbeeld Rhodes en Osborne, Inscriptions, 440-448. 
163 Rhodes, CAAP, 506 
164 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 58. 
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dat de eed bij het begin (of einde) van de ephebie werd afgelegd. De algemene visie is dan 

ook dat de eedaflegging bij het heiligdom van Aglauros plaatsvond.165 

 Het tijdstip van het ontstaan van de eed staat eveneens niet vast. Twijfelachtig is of de 

datering van de inscriptie in de vierde eeuw overeenstemt met de tijd waarin de tekst daad-

werkelijk is opgesteld. P. Siewert bijvoorbeeld meent op grond van vergelijking van de tekst 

van de eed met passages uit het werk van auteurs uit de vijfde eeuw (Thucydides’ De Pe-

loponnesische oorlog, Sophokles’ Antigone en Aischylos’ De Perzen) dat elementen van de 

eed tot in de archaïsche tijd te dateren zijn.166 Noël Robertson daarentegen ziet de ephebeneed 

als een voorbeeld van constructies of mogelijk zelfs vervalsingen uit de vierde eeuw (evenals 

een reeks andere documenten, zoals bijvoorbeeld de ‘Eed van Plataia’), die volgens hem door 

de Atheners in het kader van vierde-eeuwse propaganda en retoriek op het gouden verleden 

van Athene zijn teruggeprojecteerd: ‘Dans l’étude de l’âge d’or, nous avons été induits en er-

reur par ces documents falsifiés.’167  

Wat wel vast lijkt te staan is het feit dat de epheben deze eed moesten zweren. En op 

hen zal de tekst zeker als oud en verheven zijn overgekomen.168 In de eed werd een dubbel 

beroep op de ephebe gedaan: primair in zijn hoedanigheid als soldaat, als deelnemer aan de 

hoplietenfalanx, en secundair in zijn hoedanigheid als burger, waarin hij tegenover de polis 

verdergaande verplichtingen had dan alleen maar militaire (zie citaat aan het begin van hoofd-

stuk 1). Een dergelijke aanspraak heeft alleen zin in een militair systeem waarin burger en 

soldaat een en dezelfde zijn. Dit beeld werd door de eed onderstreept en het maakt duidelijk 

dat het doel van de ephêbeia het opleiden van dergelijke ‘burgersoldaten’ was. Het accent lag 

op de plichten in zowel het leger als de polis en deze plichten werden de epheben via hun op-

leiding en training bijgebracht en door de eed gestaafd.169  

 Het archaïsche karakter van de eed had daarbij de functie deze plichten door traditie te 

legitimeren: de eerbiedwaardigheid ervan werd door de term patrios (‘voorvaderlijk’) bena-

drukt.170 Ook de opsomming van de als getuigen aangeroepen goden171 weerspiegelde de ar-
                                                
165 O.W. Reinmuth, ‘The genesis of the Athenian Ephebia’, Transactions and Proceedings of the American 

Philological Association 83.2 (1952) 34-50, aldaar 42; Friend, Athenian Ephebeia, 165. 
166 Siewert, ‘Ephebic oath’, 104-107. 
167 Noël Robertson, ‘False Documents at Athens: Fifth-Century History and Fourth-Century Publicists’, Histori-

cal reflections 3 (1976) 3-25, aldaar 25. 
168 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 59. 
169 Reinmuth, ‘Athenian Ephebia’, 41; Burckhardt, Bürger und Soldaten, 61. 
170 Regel 5: horkos ephêbôn patrios, ‘the ancestral oath of the ephebes’; regel 16: timêsô hiera ta patria, ‘I shall 

honour the ancestral religion’. Rhodes en Osborne, Inscriptions, 440-441. 
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chaïsche wereld en moet de indruk van eerwaardige traditie, waartoe de epheben mochten toe-

treden, hebben versterkt. Zij kregen zo de overtuiging opgedrongen dragers en voortzetters 

van deze traditie te zijn, waarvoor het de moeite waard was veel tijd en energie te offeren.172  

 Dit volgen van het voorbeeld van voorouders betekende niet alleen voor de epheben een 

verplichting, maar voor de gehele polis en burgerij; deze bestond immers in toenemende mate 

uit voormalige epheben. Gezien de kritieke externe situatie - de dominantie van Macedonië, 

de problemen aan de grens met Boeotië en de relatieve zwakte van Athene -, zal de inspan-

ning nodig voor het handhaven respectievelijk het terugkrijgen van onafhankelijkheid en poli-

tieke speelruimte en voor de bescherming van de chôra aan vrijwel iedereen duidelijk zijn 

geweest. Het financiële offer van ongeveer veertig talenten,173 dat de staatskas jaarlijks voor 

de ephêbeia moest opbrengen, was met het oog hierop goed besteed. De epheben leverden in 

elk geval het voorbeeld hoe deze doelen konden worden bereikt: met discipline, voorbeeldig 

gedrag en militaire inzet. 174 

 
De ephebeninscripties 

Het huidige corpus aan ephebische inscripties uit de lycurgische periode bestaat uit achten-

twintig inscripties die met (redelijke) zekerheid gedateerd kunnen worden in de periode 333-

322.175 De oudste inscripties hebben betrekking op de ephebenjaargang uit het archontschap 

van Ktesikles (334/3), opgericht aan het einde van de tweejarige diensttijd (333/2).176 De qua 

datering jongste Atheense ephebeninscriptie dateert overigens van vlak na de Herulische inva-

sie van Griekenland in 267/8 n.Chr., waaruit blijkt dat deze praktijk ten minste zeshonderd 

jaar in gebruik bleef. 177 

De inscripties waren gebaseerd op een besluit van het verlenende lichaam (dêmos, phu-

lê, boulê) en bestaan veelal uit het eigenlijke decreet en een lijst van de betrokken epheben en 

hun magistraten. Daar komen nog de stèles bij ter herinnering aan de overwinning in de lam-

                                                                                                                                                   
171 Te weten: Aglauros, Hestia, Enyo, Enyalios, Ares en Athena Areia, Zeus, Thallo, Auxo, Hegemone en Herak-

les. Rhodes en Osborne, Inscriptions, 441, regel 17-19. 
172 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 62. 
173 Over de kosten van de ephêbeia zijn verschillende schattingen gemaakt, waarbij 40 talenten een realistische 

lijkt. Zie Burckhardt, Bürger und Soldaten, 62 noot 171; Friend, Athenian Ephebeia, 104 noot 27; Habicht, 

Athens, 24. 
174 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 62-63. 
175 Voor een overzicht van deze 28 inscripties: zie Friend, Athenian Ephebeia, 186-226. 
176 Ibidem, 188-193, E1 tot en met E4. 
177 Ibidem, 7. 
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padêdromia, de hardloopwedstrijden van de epheben. De eerbewijzen bestonden uit het in het 

openbaar opstellen van de inscriptie en het uitreiken van een gouden krans, waarvan de waar-

de meestal in het decreet werd vermeld. Naast Athene zijn dergelijke inscripties gevonden in 

Piraeus, Eleusis, Panakton en Rhamnous.178 

  Welke lof werd zoal in de inscripties aan de epheben en magistraten toegekend? Uit de 

ephebeninscripties van de lycurgische periode blijkt dat de lofprijzingen voor de epheben die 

succesvol de ephêbeia doorliepen betrekking hebben op vijf van de tien Atheense ‘cardinal 

democratic values’,179 te weten: philotimia (‘eerzucht’; ‘streven naar roem’), eutaxia (‘tucht’, 

‘discipline’), aretê (‘dapperheid’, ‘roem’), sôphrosunê (‘zelfbeheersing’, ‘gematigdheid’) en 

epimeleia (‘religieuze verering’).180 De lof voor hun superieuren is vergelijkbaar: de kosmêtês 

van de phyle Akamantis werd geprezen vanwege zijn philotimia en aretê; de sôphronistês van 

de phyle Kekropis in het jaar 334/3 was kalos en philotimos; en zijn collega uit Leontis in het 

volgende jaar beschikte over aretê.181  

Burckhardt is van mening dat deze opsomming van deugden niet erg origineel is, en dat 

wijst er volgens hem op dat de eerbewijzen voor de epheben en hun meerderen zich binnen 

het kader van het in die tijd gebruikelijke bevonden. In de tweede helft van de vierde eeuw 

valt in het algemeen een groei aan eerbewijzen en kransuitreikingen waar te nemen, en die 

voor epheben en hun leiding sluiten, ook qua taalgebruik en formulering,182 daarbij aan. Aretê 

en philotimia werden vaak aan personen toegekend die zich in algemene zin voor de polis 

verdienstelijk hadden gemaakt en waarbij niet de specifieke verdiensten van de betrokkenen 

geprezen moesten worden. Natuurlijk raakten deze begrippen door het veelvuldige gebruik 

langzaam gedevalueerd en werden tot stereotype frasen zonder al te grote zeggingskracht over 

de geëerde persoon. Voor het tijdperk van Lycurgus geldt dit echter wellicht nog niet, omdat 

toen de gewoonte voor het huldigen van epheben pas begon te ontstaan. Tijdens deze periode 

kan daarom het beeld dat de inscripties van de epheben geven waarschijnlijk niet al te opval-

lend van de werkelijkheid hebben afgeweken; de epheben moeten ten minste in aanzet aan de 

verwachtingen van de hen prijzende instanties hebben voldaan.183 
                                                
178 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 64. 
179 D. Whitehead, ‘Cardinal Virtues: The Language of Public Approbation in Democratic Athens’, Classica et 

Mediaevalia 44 (1993) 37-75, aldaar 65. De overige vijf ‘cardinal democratic virtues’ zoals Whithead deze uit 

epigrafisch materiaal heeft afgeleid: andragathia, dikaiosunê, eunoia, eusebeia en prothumia. 
180 Friend, Athenian Ephebeia, 121. 
181 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 65. 
182 Friend, Athenian Ephebeia, 121. 
183 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 65-66. 
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 Het blijft niettemin opvallend, ondanks de sterke toename van officiële lofprijzingen en 

kransuitreikingen door de polis, dat ook de epheben als groep regelmatig werden geprezen. 

Kennelijk werd ook in dit kader de ephêbeia zodanig serieus genomen dat hen een officieel 

eerbetoon waardig werd bevonden. Het vooruitzicht op een dergelijke huldiging moet voor de 

epheben een stimulans zijn geweest hun plicht nauwgezet te vervullen; de eerbewijzen en lof-

prijzingen hadden als zodanig waarschijnlijk een motivatieverhogende werking. Daar komt bij 

dat zij door deze publiekelijke huldiging, naast een eventuele overwinning in de fakkelloop, in 

positieve zin op konden vallen en zo een zekere bekendheid kregen. Ook dit was vermoedelijk 

een stimulans voor de epheben om te streven naar het voldoen aan de in hen gestelde ver-

wachtingen als soldaat en als burger.184 

 Samengevat kan worden gezegd dat het systeem van openbare huldiging in het kader 

van de ephêbeia motiverend werkte en een integrerende functie had, en dat laatste op een dub-

bele manier. Primair droeg het bij aan het zich eigen maken van de collectieve waarden die als 

belangrijk werden gezien; daarmee werd de integratie van de jonge mannen in de 

maatschappelijke en politieke ordening vergemakkelijkt. Secundair zorgden ook het gezamen-

lijk optrekken en het collectief verkrijgen van eerbetoon er voor dat de solidariteit van de 

groep verbeterde. Bovendien kon een goede groepsgeest de strijdvaardigheid van de epheben 

alleen maar positief beïnvloeden. De huldigingen, kransuitreikingen en de epigrafische 

vastlegging daarvan waren daarom voor de ephebie van niet te verwaarlozen betekenis.185 De 

eer die de afzonderlijke ephebenjaargangen na afsluiting van hun ephêbeia in de vorm van in-

scripties werd toegekend vormde voor hen waarschijnlijk een stimulans waardoor het in die 

periode niet kunnen deelnemen aan het burgerleven beter te verdragen werd en hun enthousi-

asme tot het volgen van de ephebie werd vergroot. Deze eerbewijzen droegen er wellicht te-

vens toe bij dat weifelende epheben alsnog werden overgehaald tot het volgen van de ephê-

beia.186  

 
De religieuze rol van ephêbeia 

De ephêbeia was (en bleef ook altijd) sterk verbonden met de polisculten en –vieringen: ‘Ce 

caractère religieux de l’institution (…) n’a jamais disparu: l’éphébie, liée dès ses origines à la 

religion de la cité’.187 Waarschijnlijk werd aan de epheben bij hun rondgang langs de tempels 

                                                
184 Ibidem, 66-67. 
185 Ibidem, 67. 
186 Friend, Athenian Ephebeia, 114-115. 
187 Pélékidis, L’éphébie attique, 211. 
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de betekenis van de daar vereerde goden en hun culten voor Athene duidelijk gemaakt en 

werd geprobeerd hen respect bij te brengen voor de Atheense heiligdommen en de daar ver-

eerde goden.188 Omgekeerd moet ook de beschermingsfunctie van de goden, en met name die 

van de stadsgodin op de Akropolis, op de epheben indruk hebben gemaakt. Het in de tempels 

aanschouwen van de tijdens eerdere overwinningen van de Atheners buitgemaakte wapens en 

wapenrustingen moet het geloof van de epheben in goddelijke hulp en bescherming hebben 

versterkt.189  

De tempelrondgang van de epheben had in deze zin een opvoedkundig karakter en de 

introductie van de tempelgebouwen en de daar vereerde goden moet tevens de identificatie 

van de epheben met de polis hebben bevorderd.190 Friend voegt hier nog aan toe dat de rond-

gang waarschijnlijk ook bedoeld is geweest ‘to educate them [ephebes] on the importance of 

keeping to the ephebic oath.’191 Door deze tempelrondgang werden de epheben zich ongetwij-

feld sterk bewust van het feit dat zij, bij het verbreken van de eed, ‘would endanger the very 

places they had visited.’192  

Onder Lycurgus besteedden de Atheners veel tijd en energie aan het doen herleven van 

de traditionele culten met als doel de deelname van burgers te bevorderen. Niettemin is de 

heersende visie dat de betrokkenheid van de epheben bij het religieuze leven van de polis in 

de lycurgische periode minder was dan in de hellenistische periode, met als argument dat de 

ephêbeia toen fundamenteel militair, en niet religieus, was. Dit beeld lijkt door de inscripties 

te worden bevestigd: het vierde-eeuwse corpus van ephebeninscripties bevat veel minder ver-

wijzingen naar religieuze activiteiten dan de hellenistische ephebeninscripties.193 

Toch is volgens Friend dit beeld niet juist. Hij is van mening dat in de lycurgische peri-

ode het op grote schaal collectief deelnemen van epheben aan festivals op grond van geografi-

sche overwegingen maar zeer beperkt mogelijk was. Door hun kazernering langs de Attisch-

Beoetische grens was het voor hen in praktische zin ondoenlijk om naast de garnizoensver-

plichtingen ook nog deel te nemen aan het uitgebreide programma van culten en festivals ver-

spreid over geheel Attika. Zij zullen echter frequent de lokale heiligdommen hebben bezocht 
                                                
188 Rhodes, CAAP, 505. Ath. Pol. 42.3 vermeldt niet welke tempels dit betrof, maar aan te nemen valt dat de 

tempels op de Akropolis alsmede die van andere voor de polis belangrijke godheden daartoe behoorden. Friend, 

Athenian Ephebeia, 164; Burckhard, Bürger und Soldaten, 57 noot 146. 
189 Friend, Athenian Ephebeia,169. 
190 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 57.  
191 Friend, Athenian Ephebeia, 167-168. 
192 Ibidem, 168. 
193 Ibidem, 171-172. 
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en hebben deelgenomen aan de talrijke evenementen in naburige demen, maar daar is helaas 

geen bewijs van overgeleverd.194 

Wel geattesteerd in de vierde eeuw is de deelname van de epheben aan de Panathenaia, 

het belangrijkste evenement op de Atheense religieuze kalender. Ook participatie aan de Ne-

mesia, het festival van de godin Nemesis in Rhamnous, en de Amphiareia, van de god Amp-

hiaraos in Oropos, staat vast. Verder hebben de epheben mogelijk ook deelgenomen aan de 

Mysteriën van Eleusis, maar daarover zijn de meningen verdeeld. Zij worden in tweede- en 

eerste-eeuwse inscripties geëerd voor het begeleiden van de heilige voorwerpen, het optillen 

van de stieren bij het offeren en wijden van een phialê, maar niet duidelijk is of zij in de ly-

curgische periode eveneens al een rol speelden.195 Tenslotte is er voor de lycurgische periode 

geen bewijs dat de epheben een rol speelden of aanwezig waren bij de Grote Dionysia; dit in 

tegenstelling tot de latere hellenistische periode, toen hen in diverse opzichten een prominente 

rol bij dit festival was toebedeeld.196  

Ook dit deelnemen van de epheben aan festivals en culten had een positieve invloed op 

hun onderlinge solidariteit en hun integratie: door hun inbreng bij diverse festivals werd de 

betekenis van de epheben voor de polis nogmaals benadrukt.197 Dit inpassen van epheben in 

de bestaande ordening droeg bij aan het behoud van de democratische constitutie, die vanaf de 

vijfde eeuw tot in de tijd van Lycurgus in de kern van de zaak onveranderd was gebleven.198 

In dit licht gezien kende de ephêbeia een positie die ergens ligt tussen militaire training, reli-

gieonderricht, vorming van politieke bewustzijn en maatschappelijke integratie, waarbij het 

accent in de lycurgische periode overigens wel op het eerste lag. 

 
Mogelijke inspiratiebronnen voor de ephêbeia  

Was de opzet van de ephêbeia een eigen Atheense ontwikkeling, of was deze geheel of ge-

deeltelijk geënt op Griekse voorbeelden of politiek-filosofische literatuur? Welke factoren 

kunnen potentieel van invloed zijn geweest op de (her)vorming van de ephebie? 

 Een mogelijk voorbeeld kan de Spartaanse agôgê, de opvoeding van de jonge Spartia-

ten, zijn geweest. Er zijn zeker overeenkomsten met de ephêbeia, maar ook grote verschillen. 

Wezenlijk is dat de opleiding van de qua leeftijd te vergelijken Spartaanse eirênes deel uit-

                                                
194 Ibidem, 172-173. 
195 Ibidem, 173-177. 
196 Ibidem, 154. 
197 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 67. 
198 Ibidem, 68. 
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maakte van een veel omvangrijker opvoedingssysteem waardoor Spartaanse mannen tot pro-

fessionele soldaten gevormd moesten worden. Duur, strengheid en intensiteit hiervan over-

troffen die van Atheense ephebie in aanzienlijke mate. Andere aspecten van de agôgê, zoals 

de homo-erotische component of de krupteia, bestonden in Athene niet of niet in het kader 

van een publiek opvoedingsprogramma. De eisen die aan de jonge Spartanen werden gesteld 

waren daarom veel zwaarder dan die aan hun leeftijdsgenoten in Athene. De agôgê was diep 

in het leven van het individu verankerd en gold als absoluut noodzakelijke voorwaarde voor 

het verkrijgen van de rechten en plichten als Spartiaat.199  

De overeenkomsten tussen de Spartaanse agôgê en Attische ephêbeia waren daarente-

gen oppervlakkig. Weliswaar was ook het volgen van de ephebie, althans informeel (zie 

hoofdstuk 3.2), voorwaarde voor het burgerschap, was ook zij een militaire opleiding, moes-

ten ook de epheben hun kunnen publiekelijk tonen, werden ook de epheben afgezonderd van 

de rest van de samenleving, maar de ephêbeia was noch ‘ein unabdingbarer Bestandteil eines 

Kriegerkosmos, die die Stationen der Biographie des Einzelnen genau festlegte, noch beseelte 

sie ein ähnlich kriegerischer Geist wie die Agoge.’200    

 De maatschappelijke omstandigheden waren zo verschillend, dat de agôgê nauwelijks 

als model voor de ephêbeia gediend kan hebben. Het is echter wel mogelijk, dat het bestaan 

van de agôgê (en eventuele systemen voor rekrutenopleiding in andere poleis) voor Athene 

een aansporing was haar ephebie strakker vorm te geven. Lycurgus en anderen zagen het nut 

van bepaalde Spartaanse instellingen zeker in; voor hen zal het niet ondenkbaar geweest zijn 

bepaalde onderdelen met de nodige aanpassingen aan de Atheense verhoudingen over te ne-

men. Maar groot was de waardering voor Sparta in Athene nooit. Hooguit zagen sceptisch te-

genover de democratie staande kringen, zoals leden van Plato’s Academie, iets van een voor-

beeld in Spartaanse instellingen.201 In het algemeen echter kan de agôgê de (her)vorming van 

de ephêbeia niet sterk hebben beïnvloed.202 

 Grotere overeenkomsten bestaan er tussen de ephebie en de modellen voor de scholing 

van jonge mannen uit de contemporaine politieke filosofie. Relevant zijn in dit verband vooral 

Plato’s Nomoi (uit de jaren 350), waarin een soort bewakingsgroep (onder leiding van agro-

nomoi of phrourarchoi) voor de chôra wordt voorgesteld, bestaande uit zeshonderd 25- tot 

                                                
199 Ibidem, 47-48. 
200 Ibidem, 48. 
201 Ibidem, 48-49. 
202 Pélékidis, L’éphébie attique, 31; Burckhardt, Bürger und Soldaten, 49. 
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30-jarige jonge mannen (neoi).203  Er zijn overeenkomsten tussen de Atheense ephêbeia en dit 

platonische landbewakingssysteem, namelijk de tweejarige duur en de controletaak van de 

chôra, maar wat de overige elementen betreft overheersen vooral de verschillen, zoals bij-

voorbeeld de leeftijd en de taken van de neoi (naast bewaking ook rechtskundige activiteiten 

en taken tot algemeen nut). Ook noemt Plato de jongemannen geen ephêboi en geeft aan niet 

te weten hoe deze neoi dan wel genoemd zouden moeten worden: ‘whether one delights in 

calling them kryptoi or agronomoi or whatever takes your fancy.’ (Pl. Leg. 763B: eite tis 

kruptous eite agrounomous eith’ hoti kalôn chairei).204 Van een directe invloed van Plato op 

de ephêbeia lijkt daarom, ondanks een verdere parallel, namelijk de gezamenlijke maaltijden 

(sussitia; Pl. Leg. 762C), geen sprake te zijn.205  

  Toch mogen volgens Burckhardt de theoretische discussie over de meest verstandige 

opvoedingsvorm, en met name over het nut van militaire training voor jongeren, en de (her)-

vorming van de ephêbeia niet worden gezien als twee verschijnselen die los van elkaar 

staan.206 In de vierde eeuw valt namelijk zowel in theorie als in praktijk een trend tot systema-

tisering en sterkere organisatie van het opvoedingswezen waar te nemen. Niet alleen ontwik-

kelden Plato, Xenophon, Isokrates en anderen concepten voor de vorming van staatsburgers, 

maar er schijnen ook enkele andere Griekse poleis in deze tijd ephebenkorpsen ingericht te 

hebben, zij het later dan in Athene.207  

 Tussen de diverse concepten bestonden weliswaar vele verschillen, maar er lag wel een 

gemeenschappelijke overtuiging aan ten grondslag, namelijk dat de vorming van jonge man-

nen op voor de samenleving wezenlijke terreinen, zoals militaire scholing, een zaak van pu-

bliek belang was. De deelnemersaantallen van de ephêbeia laten daarbij zien dat de militaire 

opleiding in het hoplietengevecht, maar ook in andere wapensoorten, niet meer het privilege 

van de gegoede stand was, maar ook voor een (groot) deel van de theten open stond (zie 

hoofdstuk 3.2). Dit zorgde voor een breder potentieel ten behoeve van het leger en dat paste 

goed bij de overige vernieuwingen die van Lycurgus bekend zijn. Zijn financiële politiek 

maakte onder andere nieuwbouw of herstel van verschillende uit militair oogpunt relevante 

                                                
203 Pl. Leg. 760-762 in: Plato. Plato in Twelve Volumes, Vols. 10&11, translated by R.G. Bury (Cambridge en 

Londen 1967-1968), te vinden op www.perseus.tufts.edu, versie 5 februari 2010, bezocht 30 juni 2010.  
204 Vertaling Friend, Athenian Ephebeia, 51. 
205 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 50; Friend, Athenian Ephebeia, 157-161. 
206 Burckhardt, Bürger und Soldaten, 50. 
207 Ibidem, 50-51. 
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bouwwerken mogelijk, zoals stadsmuren, nieuwe scheepsloodsen en een arsenaal.208 Verder 

had Athene de beschikking over een vloot van ruim vierhonderd schepen.209  

Er was na 338 grote aandacht voor het militaire prestatievermogen van Athene, waarbij 

voor velen duidelijk was dat versterking van het leger, zowel qua omvang als prestatievermo-

gen, tot de noodzakelijk voorwaarden behoorde. De (her)vorming van de ephêbeia was be-

doeld om het in vergelijking met de vloot zwakste deel van de militaire kracht op een hoger 

niveau te brengen. Zij was daarom primair een eigen Atheense ontwikkeling, waarin hooguit 

bepaalde elementen uit andere poleis of uit politiek-filosofische literatuur in aangepaste vorm 

werden opgenomen.   

  

3.4 Samenvatting 

De ephêbeia was in de lycurgische periode een strak georganiseerde, veeleisende tweejarige 

militaire training met primair als doel de jonge Atheense burgers voor te bereiden op hun rol 

als soldaat. Tijdens het eerste jaar vond een inwijding in de verschillende militaire technieken 

plaats; het tweede jaar bestond uit wachtlopen vanuit de verschillende grensvestingen van At-

tika. De polis leverde de wapens en betaalde de kosten van levensonderhoud van de epheben, 

en dat vormde een belangrijke factor voor de openstelling van het instituut voor alle burgers.  

Bepaalde aspecten van de ephêbeia, zoals de patrouilletaken in de chôra, dateerden uit 

het tweede kwart van de vierde eeuw, of wellicht zelfs eerder. Over deelnemerskring en wijze 

van organisatie in die tijd valt echter niets te zeggen. Het is niet met zekerheid vast te stellen 

of de ephebie als instituut al voor de lycurgische periode bestond en in 336/5 grondig werd 

hervormd, dan wel op dat moment de novo werd gecreëerd. Volgens literaire bronnen waren 

alle jonge Atheners verplicht de ephêbeia te doorlopen; op grond van demografische gege-

vens mag echter worden aangenomen dat de deelname waarschijnlijk niet volledig was. ‘Bad 

citizenship’ was kennelijk ook onder epheben geen onbekend verschijnsel.  

De ephêbeia, als instituut in de lycurgische tijd nieuw of hervormd, was tevens nauw 

verbonden met de politiek en samenleving van de polis. Zij was, naast de primaire militaire 

component, zeker ook gericht op het vormen van de ephebe tot sôfrôn politês. Het doel van de 

ephebie was het opleiden van burgersoldaten, waarbij het accent lag op de plichten in zowel 

het leger als de polis. Deze plichten werden de epheben via hun training en opleiding bijge-

bracht en gestaafd door het afleggen van de ‘Eed der epheben’. 

                                                
208 Friend, Athenian Ephebeia, 61-64. 
209 Ibidem, 78-79. 



- 40 -  Ephêbeia en burgerschap    
 

 De ephêbeia was niet geënt op de voorbeelden zoals die in politiek-filosofische litera-

tuur werden geschetst, net zo min als op bestaande instellingen in andere poleis, zoals bij-

voorbeeld de Spartaanse agôgê. Mogelijk werden daarvan wel ideeën overgenomen, maar de 

ephêbeia was toch vooral een eigenstandige Atheense ontwikkeling. De ephebie kan ook niet 

worden gezien als een rite de passage; zij werd gevolgd door personen die al burger waren en 

kan derhalve geen voorwaarde voor het verkrijgen van het burgerschap zijn geweest. Het was 

eerder omgekeerd: burgerschap was de eis voor toelating tot de ephêbeia. De epheben werden 

als groep regelmatig geprezen en de huldigingen, kransuitreikingen en epigrafische vastleg-

ging daarvan waren voor de ephebie van grote betekenis: het vergrootte de motivatie tot het 

volgen ervan, werkte solidariteit onder de epheben in de hand en droeg bij aan het zich eigen 

maken van de collectieve waarden van de polis. De ephêbeia was sterk verbonden met de po-

lisculten- en festivals. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de tempelrondgang aan het begin van de ep-

hebie en de deelname aan en rol van de epheben bij vele grotere en kleinere festivals. 

 

In de lycurgische periode was sprake van een zeer sterke relatie tussen burgerschap en ephê-

beia. De opvatting van Lycurgus met betrekking tot goed burgerschap drukte een duidelijk 

stempel op het trainings- en opleidingsprogramma. De ephebie was gericht op een veelheid 

van aspecten: militaire training, religieonderricht, vorming van politiek bewustzijn en maat-

schappelijke integratie, waarbij het accent in de lycurgische periode op de militaire compo-

nent lag. Hoe ontwikkelde de ephêbeia en haar relatie met het burgerschap zich in de periode 

daarna, van 322 tot circa 100? En wat betekende de openstelling van de ephebie voor buiten-

landers in relatie tot het burgerschap?  

 

 



4. De ephêbeia in de periode 322 - 100 

 

‘d’une sorte d’école militaire, elle [l’éphébie] s’est changée en une asso-

ciation sportive et en un école philosophique réservée à la jeunesse do-

rée d’Athènes’210 

 

De ephêbeia uit de lycurgische periode hield maar korte tijd stand. Vanaf 323/2 raakte Athene 

verzeild in een roerige periode: in zestien jaar tijds kende zij achtereenvolgens vier veroverin-

gen, vier ‘bevrijdingen’ en vier constituties.211 Na hun overwinning in de Lamische Oorlog 

(323/2) kregen de Macedoniërs het voor het zeggen in Athene en dit had consequenties voor 

de ephebie. De deelname hieraan werd vermoedelijk beperkt tot degenen die aan de van 

kracht zijnde censuseis konden voldoen (tijdens het door Antipater ingestelde regime (322-

319) 2.000 drachme, tijdens het regime van Demetrios van Phaleron (317-307) 1.000 drach-

me).212 Volgens Friend werd de ephebie zelfs opgeschort, omdat de oligarchen in een staand 

leger van meer dan duizend epheben een mogelijke bedreiging voor hun regime zagen.213  

Na het herstel van de democratie in Athene (307/6) vonden grote veranderingen in de 

ephêbeia plaats. Op grond van het nu veel kleinere aantal epheben lijkt het waarschijnlijk dat 

de deelname aan de ephebie beperkt bleef tot de burgers die meer dan 1.000 drachme bezaten; 

ook was er in 303/302 nog maar een sôphronistês.214 Later namen de aantallen verder af (in de 

periode 262-229 tussen de twintig en veertig epheben)215 en ten laatste vanaf 267/6 werd de 

duur van de ephêbeia teruggebracht tot een jaar.216 Vermoedelijk is eveneens op dat tijdstip de 

betaling voor de epheben weggevallen en was er zeker geen sprake meer van verplichte deel-

name.217 

Na 166 kende de Atheense ephebie een duidelijke opleving. Het belang van Athene in 

de Griekse wereld werd met de komst van de Romeinen in Griekenland groter (Athene was 

                                                
210 Pélékidis, L’éphébie attique, 257. 
211 Ibidem, 155. 
212 Ibidem, 155-156. 
213 Friend, Athenian Ephebeia, 181. Ook Tracy noemt dit als mogelijkheid; hij vermoedt dat Demetrios van Pha-

leron in de periode 317-312 het initiatief nam om de ephêbeia in kracht te herstellen. Tracy, ‘Reflections’, 208. 
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vanaf 200 een belangrijke Romeinse bondgenoot)218 en de welvaart keerde terug.219 Daardoor 

kon de polis haar instituten, waaronder de ephêbeia, nieuw leven inblazen. Er waren nu meer 

rijke burgers, die zich konden permitteren een jaar van hun leven te besteden aan het volgen 

van de ephebie, hetgeen nog steeds werd gezien als een belangrijke eer voor een burger, met 

als gevolg dat het aantal epheben fors toenam.220 Vanaf het einde van de tweede eeuw werden 

ook buitenlanders tot de ephêbeia toegelaten, een onderwerp dat in hoofdstuk 4.5 nader aan 

de orde komt. Dit openstellen gebeurde overigens niet alleen in Athene: ook elders werd de 

ephebie opengesteld voor buitenlanders. Kennelijk was er sprake van een algemene ontwikke-

ling in de Griekse wereld waarbij in het verlengde van de Romeinse verovering instellingen 

voor buitenlanders werden opengesteld.221 

 

De bronnen voor de hellenistische fase van de Atheense ephêbeia bestaan bijna uitsluitend uit 

inscripties. De basisstructuur van de teksten veranderde tijdens de hellenistische tijd niet we-

zenlijk: na een inleidende formulering met vermelding van datum en handelende instanties 

volgt gewoonlijk een vermelding van de activiteiten en het gedrag van de epheben, vervol-

gens de reden voor de eerbewijzen, dan de betreffende besluiten en tenslotte de lijst met ep-

heben van de geëerde jaargang. Weliswaar is slechts een beperkt aantal inscripties bewaard 

gebleven, en een flink deel daarvan bovendien fragmentarisch, maar op basis hiervan is het 

toch mogelijk een plausibel beeld van de inrichting te schetsen.222 Daaruit blijkt dat de ephe-

bie langzaam van karakter veranderde. Het militaire aspect, zo dominant in de lycurgische pe-

riode, bleef weliswaar altijd aanwezig, maar geleidelijk aan werden de civiele aspecten steeds 

belangrijker: ‘elle [l’éphébie] s’est transformée peu a peu, de noviciat militaire (…) en une in-

stitution plus éducative que militaire.’223  

Welke functies had de ephêbeia in het hellenistische Athene, in een polis die in verge-

lijking met de lycurgische en vooral met de klassieke periode veel sterker te maken had met 

externe invloeden, veel minder zelfstandig kon handelen, en steeds rekening moest houden 

met de aanspraken van de grootmachten uit die tijd?224 Aan de orde komen achtereenvolgens 

                                                
218 Habicht, Athens, 194. 
219 Ibidem, 287. 
220 Pélékidis, L’éphébie attique, 183-186. 
221 Ibidem, 188-189. 
222 Burckhardt, ‘Die attische Ephebie’, 195. 
223 Pélékidis, L’éphébie attique, 257; Burckhardt, ‘Die attische Ephebie’, 196.  
224 Burckhardt, ‘Die attische Ephebie’, 196. 



Ephêbeia en burgerschap   - 43 - 
 

de militaire, de religieuze en de educatieve kant van de ephebie alsmede de relatie tussen ep-

hêbeia en burgerschap, met specifiek aandacht voor de betekenis van de openstelling van de 

ephebie voor buitenlanders. Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvatting.  

 

4.1 Het militaire aspect van de ephêbeia 

De communis opinio is dat het militaire karakter van de ephêbeia geleidelijk afnam waardoor 

zij in de tweede en eerste eeuw vooral een civiele instelling werd.225 Toch behield de ephebie 

zeker tot in de eerste eeuw haar militaire organisatie en training: er waren in de tweede eeuw 

(en deels ook later nog) een paidotribês, een hoplomachos, een akontistês, een toxotês en een 

katapeltaphetês, die de epheben de betreffende vaardigheden bij moesten brengen.226 Het mi-

litaire karakter blijkt ook uit de participatie van epheben in wapenuitrusting aan processies en 

hun aanwezigheid, eveneens in wapenuitrusting (en hoplois)227, tijdens bijeenkomsten van de 

volksvergadering. Verder namen de epheben aan het einde van de hellenistische periode deel 

aan wedstrijden in militaire exercities. Tenslotte bleven de garnizoens- en patrouillediensten 

bestaan en was in een aantal situaties ook sprake van daadwerkelijke militaire inzet.228   

Niettemin was er, volgens Burckhardt, al in de vroeghellenistische tijd sprake van een 

markante verandering in het militaire aspect van de ephêbeia, en wel op grond van de volgen-

de overwegingen. De ephebenaantallen liepen na 321 sterk terug (het maximum bedroeg vijf-

tig per jaargang rond 200), waardoor deze groep geen grotere militaire opdrachten meer uit 

kon voeren vanwege deze kleine omvang. Dat paste bij de politieke situatie van Athene in de 

periode na 262, want de Atheners konden militair gezien slechts actief zijn aan de kant van 

Macedonië: zij waren tot 229 feitelijk ‘a satellite of Macedonia.’229 Ook het wegvallen van het 

tweede ephêbeiajaar beperkte de mogelijkheden om de epheben op militaire gebied in te zet-

ten; hierdoor kon volgens Burckhardt relatief meer tijd en gewicht worden toegekend aan ci-

viele bezigheden.230 Stephen V. Tracy vindt deze laatste suggestie van Burckhardt overigens 

‘quite illogical’.231 Te verwachten valt immers dat zowel autoriteiten als instructeurs juist zo-

veel mogelijk militaire training in het ene beschikbare jaar wilden opnemen. Volgens hem 
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bleef de militaire training en paraatheid ook in de hellenistische periode altijd de belangrijkste 

prioriteit: ‘it is a mistake (…) to think that militairy training and preparedness were ever less 

than of first importance.’232 

 Verder is de sociale samenstelling van de epheben ook relatief vroeg veranderd, in de 

zin dat alleen de zonen uit rijkere families zich de ephêbeia konden permitteren.233 Burck-

hardt vermoedt dat al sinds de crisistijd rond 300 de economische toestand tot het afschaffen 

van de betaling aan de epheben dwong. Deze tendens in de sociale samenstelling brengt hem 

er toe in de hellenistische ephebie een school voor jonge officieren te zien, waartoe de een-

voudige hopliet, laat staan iemand uit de onderklasse, nauwelijks meer toegang had.234  

Dit beeld wordt bevestigd door uitgebreid prosopografisch onderzoek van Éric Perrin-

Saminadayar. Hij komt op grond daarvan tot de conclusie dat vanaf het einde van de derde 

eeuw de doelstelling van de ephêbeia steeds meer verschoof naar educatie en vorming van 

‘les futures élites de la cité.’235 Het waren vooral de zonen uit een betrekkelijk kleine kring 

van rijke Atheense families die voor de ephebie werden ingeschreven.236 Het volgen ervan 

droeg bij aan de vergroting van de bekendheid van de ephebe in de polis en dat had een posi-

tieve invloed op zijn toekomstige loopbaan.237 De ephêbeia werd gezien als een goede spring-

plank voor een toekomstige politieke carrière en het bekleden van belangrijke magistraturen.  

Een bijkomend aspect was wat Perrin-Saminadayar de ‘fonction sociale’ noemt (‘net-

werken’ in modern taalgebruik): de ephebie ontwikkelde zich tot een platform voor het ont-

staan van persoonlijke banden tussen de heersende elite onderling en tussen rijke kooplie-

den.238 Het resultaat was dat ‘The corps of ephebes thus became a sort of club for the sons of 

the upper class.’239 Tracy wijst er in dit verband nog op dat de aanmeldingen voor de ephêbeia 

groter waren in de perioden dat Athene relatief welvarend was (de lycurgische periode en de 

periode 140 - 86, toen Athene gedijde als gevolg van haar controle over de vrijhaven op De-

los) en kleiner wanneer dit niet het geval was (derde eeuw en eerste helft tweede eeuw).240 

                                                
232 Ibidem. 
233 Habicht, Athens, 111; 234.  
234 Burckhardt, ‘Die attische Ephebie’, 198. Zie ook Habicht, Athens, 234. 
235 Perrin-Saminadayar, Éducation, culture et société, 52. 
236 Ibidem, 84. 
237 Ibidem, 88. 
238 Ibidem, 409. 
239 Habicht, Athens, 234. 
240 Tracy, ‘Reflections’, 207. Perrin-Saminadayar noemt als aantallen: rond 140 epheben per jaar ten opzichte 

van 20-60 in mindere perioden. Perrin-Saminadayar, Éducation, culture et société, 47; 248-249. 



Ephêbeia en burgerschap   - 45 - 
 

 Er is in het algemeen consensus dat de militaire geest van de ephêbeia ten laatste in de 

tweede en eerste eeuw v.Chr. aanzienlijk minder werd, hoewel deze nooit helemaal verdween: 

‘L’instruction militaire n’a pas apparement changé depuis le IVe siècle; toutefois elle n’est 

plus le principal objectif de l’éphébie.’241 Economische, sociale en externe factoren hebben 

daarbij een belangrijke rol gespeeld. Athene was, ondanks de opleving na 166, minder rijk en 

kon zich de kosten van de kostbare ephebie uit de lycurgische tijd niet meer permitteren. Daar 

komt bij dat de burgerij van de polis sociaal en politiek gezien minder homogeen was samen-

gesteld dan in de klassieke periode; het onderscheid tussen arm en rijk was groter geworden 

en daarmee was ook de belangstelling voor het doorlopen en organiseren van de ephêbeia 

veranderd. Tenslotte had de polis te maken met krachtige mogendheden en daarvoor vormde 

een staand legerkorps van wellicht tegen de duizend soldaten mogelijk een provocatie; deze 

grootmachten hadden er in elk geval belang bij het militaire prestatieniveau van Athene te 

controleren en niet te sterk te laten worden.242 En dat betekende dat andere aspecten van de 

ephebie, zoals algemene ontwikkeling en aandacht voor culten en tradities, relatief  belangrij-

ker konden worden.243 Deze ontwikkeling paste volgens Perrin-Samanidayar uitstekend in het 

beleid van Athene na 229, dat volgens hem gericht was op ‘une sorte de spécialisation de la 

cité comme centre universitaire et artistique pour l’élite sociale de tout le bassin méditerran-

éen.’244  

 

4.2 De cultische kant van de ephêbeia  

Verreweg de meeste ephebeninscripties uit de tweede en eerste eeuw hebben betrekking op 

religieuze activiteiten; dit onderstreept het feit dat de epheben bij talrijke gelegenheden op re-

ligieus gebied actief waren. Er zijn in de inscripties bepaalde tendensen vast te stellen: de 

groeiende deelname van epheben aan vele voor de polis belangrijke culten is in de meerder-

heid van de gevallen gebaseerd op de traditionele rol en inzet van de epheben als toekomstige 

soldaten en toekomstige vertegenwoordigers van de polis.245 Burckhardt is van mening dat de 

religieuze component van de ephêbeia in de hellenistische periode aan betekenis toenam, zo-

wel in de tijdsbelasting van de epheben als in het symbolische gehalte ervan. Dat kan volgens 

hem met de verandering van het instituut als geheel samenhangen: het verlies aan militair ge-
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wicht bood ruimte voor andere activiteiten. De polis benutte deze ruimte om het kleinere aan-

tal epheben meer ten dienste van de polisculten in te zetten.246 

Epheben hebben volgens de inscripties aan talloze culten en festivals meegedaan, als 

deelnemers aan agones maar ook in andere functies.247 Er is wel opgemerkt dat pas vanaf het 

laatste gedeelte van de derde eeuw een duidelijke toename in de religieuze activiteiten van de 

epheben te constateren valt; daarbij wordt dan gewezen op enige nieuwe culten die de polis in 

die tijd heeft ingericht en waaraan de epheben meewerkten.248 Burckhardt betwijfelt of dit een 

omvangrijk nieuw fenomeen is; hij is, met Chrysis Pélékidis, van mening dat op basis van de 

bronnen geconstateerd kan worden dat de epheben al veel eerder aan ceremonies deelnamen 

of tenminste daarbij aanwezig waren, zoals bijvoorbeeld bij de agones in Eleusis.249   

Er valt echter niet te ontkennen dat het vastleggen in inscripties van de religieuze activi-

teiten van de epheben vooral sinds de tweede eeuw enorm toenam en dat daarin voor de ephe-

ben een nieuwe rol in de cultusuitoefening werd ingeruimd.250 Er is sprake van een concentra-

tie in de periode na 229, het tijdstip waarop Athene werd verlost van de Macedonische in-

vloed en haar vrijheid terug kreeg. Dat kan gezien worden als een herleving van oude tradi-

ties, maar ook als een echte innovatie.251 Waarom de epheben in zulk een opvallende mate 

hierbij werden betrokken kan men slechts vermoeden. Aangezien de epheben als belichaming 

van de jeugd en de toekomst van de stad altijd al relatief dicht bij de belangrijkste polisculten 

stonden, was het wellicht voor de hand liggend hen eveneens voor aanvullende taken op dit 

gebied in te zetten.252  Zij waren, als weliswaar kleine maar stabiele groep, op geregelde basis 

beschikbaar en er vonden in Athene genoeg festivals, culten en ceremonies plaats waaraan de 

epheben in hun status als jongeman, toekomstige soldaat en burger konden deelnemen.253 
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Ephêbeia en burgerschap   - 47 - 
 

Voor de epheben bleef lichamelijke training, met name vanwege deelname aan agones, 

belangrijk. Deze sportieve activiteiten moeten gezien worden in het raamwerk van religieuze 

vieringen; zij passen in het bredere kader van de rol van de epheben bij cultusvieringen van de 

polis. De deelname van epheben aan agones is goed gedocumenteerd. Zij hebben in een groot 

aantal disciplines meegestreden, waarbij fakkellopen en roeiwedstrijden vaak expliciet wor-

den genoemd; vooral deze wedstrijden schijnen kenmerkend voor de epheben te zijn geweest. 

Fakkellopen behoorden al langer tot de bezigheden van epheben;254 roeiwedstrijden vonden 

weliswaar reeds voor de hellenistische periode plaats, maar deelname van epheben is pas voor 

het eerst in de hellenistische periode geattesteerd.255 Waarschijnlijk verwezen de roeiwedstrij-

den in de hellenistische periode, toen Athene niet meer zelfstandig was, naar haar positie als 

zeemacht in de klassieke tijd, als herinnering aan het grootse verleden van de polis.256  

  

4.3 De intellectuele vorming van de epheben 

Naast het in algemene zin gunstige klimaat voor educatie in de hellenistische periode heeft 

een aantal factoren er toe bijgedragen dat de epheben in het kader van de ephêbeia niet alleen 

meer lichamelijk, maar ook intellectueel werden gevormd. Het is aannemelijk dat de belang-

stelling van de (ouders van) epheben, nu vooral afkomstig uit de betere kringen, zich ver-

plaatste in de richting van een meer afgewogen opleiding waarin naast lichamelijke oefening 

ook aandacht werd besteed aan intellectuele ontwikkeling, aan ‘une éducation plus spécialisée 

dans les disciplines reines de l’Antiquité.’257 De ephêbeia was hiervoor een geschikt instituut, 

omdat zij vanaf het begin eveneens een opleidingsfunctie had (zie hoofdstuk 3.3). De terug-

gang van de militaire betekenis van de ephebie, mede als gevolg van de na 166 relatief vreed-

zame tijd voor Athene, speelde zeker ook een rol.258 Verder vormden de gumnasia in Athene 
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het middelpunt voor de opleiding van de epheben, waardoor de nabijheid van de diverse filo-

sofenscholen een gegeven was. Hun lichamelijke en militaire training alsmede literair en filo-

sofisch onderwijs vonden hier plaats; daarnaast vereerden zij er de goden van het gumnasi-

on.259 Het staat vast dat de epheben gebruik maakten van het Lyceum, de Akademie, het Dio-

geneion en het Ptolemaion. In het Ptolemaion bevond zich een bibliotheek, die speciaal voor 

de epheben was bestemd; de epheben moesten hiervoor jaarlijks een bijdrage leveren in de 

vorm van een donatie van honderd boeken.260 

Over de precieze inhoud van de intellectuele scholing geven de inscripties geen infor-

matie. In inscripties uit de tweede eeuw is vastgelegd dat de epheben filosofie-, grammatica- 

en retorica-onderricht hebben genoten.261 Uit een inscriptie daterend uit 123/2 blijkt bijvoor-

beeld dat de epheben les hebben gehad van Zenodotos in het Ptolemaion en het Lyceum, en 

van andere filosofen in het Lyceum en de Akademie.262 Er zijn geen aanknopingspunten dat 

de ephêbeia al op een vroeger tijdstip voor intellectuele vorming heeft gediend. Daarom moet 

worden aangenomen dat dit een vernieuwing uit de tweede eeuw was. Het is echter niet waar-

schijnlijk dat zich exclusief een bepaalde filosofenschool ontwikkelde; er was veeleer sprake 

van het overdragen van algemeen vormende filosofische kennis, samengesteld uit de leer van 

verschillende filosofenscholen.263 De epheben zijn voor dit doel door hun kosmêtês naar de 

afzonderlijke gumnasia gebracht en hebben daar de lessen gevolgd.264 De kosmêtês was dege-

ne die toezicht uitoefende op het ephebenonderricht; of dit ook betrekking had op de inhoud 

van het gebodene is niet bekend.265 

 

4.4 Ephêbeia en burgerschap in de periode 322 - 100 

Wat betekenden al deze ontwikkelingen nu voor de relatie tussen ephêbeia en burgerschap? 

O.W. Reinmuth is van mening dat de ephebie nog steeds specifiek was gericht op de vorming 

van de Atheense burger: ‘Even when one grants (…) that the spirit and scope of training had 

changed, (…), one must still admit that ephebic training, particularly in its religiouos, mili-
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tary, moral, and civic aspects, was peculiarly adapted to Attic citizens.’266 Niettemin bestaat er 

geen enkele discussie meer over de vraag of de ephêbeia vanaf de eerste helft van de derde 

eeuw nog verplicht was of niet (zie hoofdstuk 3.2): van een verplichting, zo deze al had be-

staan, was nu absoluut geen sprake meer.267 Het volgen van de ephebie zal zeker hebben bij-

gedragen aan de vorming tot burger, zoals Reinmuth aangeeft, maar desondanks hebben maar 

weinig burgers in de derde en tweede eeuw de ephêbeia doorlopen. Toch hebben ook zij ver-

volgens op een goede manier invulling kunnen geven aan hun burgerschap.268  

Het oorspronkelijke doel van de ephebie was het creëren van een getrainde burgermilitie 

(zie hoofdstuk 3.3). In de loop van de hellenistische periode werd deze doelstelling steeds 

minder belangrijk en na 146, toen Athene onder de heerschappij van Rome kwam te staan, 

had dit geen enkele praktische betekenis meer.269 De eenheid tussen burger en soldaat was 

doorbroken, ook al vanwege de sterk teruggelopen deelname aan de ephêbeia, en het accent 

verschoof naar lichamelijke training en intellectuele opleiding. De hellenistische ephebie had 

geen wezenlijke socialiseringsfunctie meer en kon daarom ‘kein Vehikel mehr dafür sein, 

dass der große Teil der Bürger lernte, sich mit der Polis, ihren Institutionen und Traditionen 

vertraut zu machen (…).’270  

Parallel hieraan was er vanaf de tweede helft van de derde eeuw sprake van uitbreiding 

van de mogelijkheden om burger te worden, waarbij het in de tweede helft van de tweede 

eeuw zelfs mogelijk werd het burgerschap te kopen (zie hoofdstuk 3.3). Deze ontwikkelingen 

leidden tot een aanzienlijke nivellering van het statusverschil tussen burgers en niet-burgers, 

en dit betekende dat het burgerschap uiteindelijk een andere, waarschijnlijk minder intense 

beleving en betekenis kreeg dan in de lycurgische periode en daarvoor. Dit alles wijst er sterk 

op dat de in de lycurgische periode nauwe relatie tussen ephebie en burgerschap in de loop 

van de hellenistische periode steeds losser en vrijblijvender werd; er was sprake van een ‘zu-

mindest graduellen Entpolitisierung der Ephebie: (…), ihre Ableistung war nicht mehr eng 

mit dem Burgerrecht verkoppelt (…).’271  
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De ephêbeia was rond 100 tot een opleidingsinstituut geworden voor de lichamelijke en 

intellectuele vorming van jongemannen uit de betere standen. In deze vorm leverde de ephe-

bie een bijdrage aan de reputatie van Athene als centrum voor intellectuele vorming en cul-

tuur.272 En vooral deze reputatie vormde Athene’s aantrekkingskracht in de hellenistische pe-

riode: ‘Throughout the three centuries of the Hellenistic age the city remained its role as a 

leader in intellectual life and the arts.’273   

Aan het einde van de tweede eeuw werd de ephêbeia tenslotte ook opengesteld voor 

buitenlanders, in inscripties apart vermeld onder xenoi. De deelname van buitenlanders aan 

een instituut dat oorspronkelijk toch was bedoeld voor training en vorming tot soldaat en bur-

ger lijkt vreemd en verdient daarom een nadere beschouwing.  

 

4.5 Buitenlanders, ephêbeia en burgerschap 

Een van de belangrijkste veranderingen in de organisatie van de Atheense ephêbeia in de hel-

lenistische periode was zeker de toelating van buitenlanders in de loop van de tweede eeuw. 

Dit lijkt opmerkelijk voor een instituut dat oorspronkelijk was bedoeld voor de vorming van 

burgersoldaten, maar het onderstreept nog eens dat de ephebie nu definitief tot een civiele in-

stelling was geworden. Daarmee was de wezenlijke voorwaarde geschapen waardoor de ep-

hêbeia eveneens voor niet-Atheners toegankelijk kon worden.274  

De oudst bekende ephebeninscriptie waarop buitenlanders als deelnemers aan de ephê-

beia worden vermeld dateert uit 122/121; er worden veertien xenoi vermeld.275 Betekende dit 

dat buitenlanders nu voor het eerst werden toegelaten? En wat was voor hen de motivatie om 

de ephêbeia te volgen? Was het voor buitenlanders ‘une passerelle ou une salle d’attente’276 

voor het Atheense burgerschap, zoals door velen wordt aangenomen?277 Of was daar meer 

voor nodig; stond het volgen van de ephebie mogelijk zelfs los van het burgerschap? 

 

De openstelling van de ephêbeia voor buitenlanders 

Er is geen enkele complete inscriptie met betrekking tot de ephebenlijsten uit de periode tus-

sen 167/6 en 122/1, het jaar waarin de oudst bekende ephebeninscriptie wordt gedateerd. Op 

                                                
272 Ibidem. 
273 Habicht, Athens, 5. 
274 Burckhardt, ‘Die attische Ephebie’, 204. 
275 IG II/III2 1006. Het gaat om 14 buitenlanders en ongeveer 113 Atheense burgers; zie ook hoofdstuk 1, noot 6. 
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277 Zie ook hoofdstuk 1, noot 7. 
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zich is het derhalve mogelijk dat al voor 123/2 buitenlanders aan de ephêbeia hebben deelge-

nomen.278 Perrin-Saminadayar is van mening dat dit wellicht reeds dertig tot veertig jaar eer-

der het geval was. Hij baseert dit vooral op de Delische ephebie, die door Athene in 167/6, di-

rect na het verkrijgen van de controle over Delos, werd ingesteld. In datzelfde jaar won een 

jongeman uit Alexandrië de fakkelloop voor epheben en op de oudst bekende ephebenlijst van 

Delos, daterend uit 143/2,279 worden enkele buitenlanders vermeld. Het staat daarmee vast dat 

al ruim voor 123/2 op Delos de ephebie openstond voor niet-Atheners. ‘Dans ces conditions, 

peut-on considérer comme impossible que l’ouverture aux étrangers de l’éphébie se soit faite 

en même temps à Athenes et à Délos?’280 Wat het precieze tijdstip van openstelling ook ge-

weest mag zijn, het aandeel buitenlandse epheben nam zowel in relatieve als absolute zin snel 

toe: van ruim 11% (14 op de 124) in 123/2 naar ruim 28% (40 op de 141) in 102/1. Uit deze 

periode van 21 jaar zijn de namen van 110 xenoi bekend, afkomstig uit 41 verschillende po-

leis; onder hen bevonden zich zestien deelnemers uit Rome en veertien uit Milete.281 De groei 

van het aantal buitenlandse epheben zette zich in de eerste eeuw waarschijnlijk door. In 39/8, 

het enige jaar waarvan een complete ephebenlijst beschikbaar is, was zelfs ruim 55% (66 op 

de 119) buitenlander.282  

Waarom werd de ephêbeia voor buitenlanders opengesteld? Volgens Burckhardt lever-

de het deelnemen van xenoi voor Athene met name financiële voordelen op; de epheben 

moesten betalen voor hun opleiding en de rijkeren onder hen vervulden – naast de kosmêtês – 

enkele liturgieën. De openstelling was verder geschikt om Athene’s reputatie als cultureel 

centrum in de Griekse en Romeinse wereld te versterken. Druk van buitenaf, bijvoorbeeld 

vanuit Rome, is niet vast te stellen.283 Ook Perrin-Saminadayar is van mening dat Athene zelf 

het besluit tot openstelling heeft genomen, en niet is bezweken voor enige druk van buitenaf. 

Volgens hem moet de verklaring hiervoor worden gezocht in het eigen Atheense beleid, dat 

was gericht op het aantrekken van zoveel mogelijk buitenlanders op intellectueel en artistiek 

gebied. Athene had met het openstellen van de ephebie een dubbele bedoeling: internationaal 

gezien bood dit de mogelijkheid de vooraanstaande positie van Athene op intellectueel en cul-

                                                
278 Pélékidis, L’éphébie attique, 187. 
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tureel gebied ten opzichte van de concurrentie te vergroten, en in Athene zelf kon zo de kring 

worden vergroot waarin de zonen van de Atheense elite zich bewogen.284  

De ephêbeia bleef een instituut van de polis: deze benoemde de verantwoordelijke ma-

gistraat, bepaalde het kader, zette daarvoor ook eigen middelen in en gebruikte de epheben 

voor eigen doeleinden.285 Tot dat laatste behoorden niet alleen taken op religieus gebied, maar 

ook de aanwezigheid van de epheben in wapenrusting bij volksvergaderingen alsmede de-

monstraties van militaire exercities bij diverse festivals.286 Overigens moesten aan het einde 

van de tweede eeuw de kosten voor de ephebie volledig worden opgebracht door de deelne-

mers en de kosmêtês. Het ging daarbij niet alleen om de kosten van de te brengen offers, olie 

voor de lichaamsoefeningen, prijzen en dergelijke, maar ook om de onderhoudskosten van 

materiaal, gebouwen, et cetera.287   

Wat kunnen nu voor buitenlandse epheben (of hun ouders) de redenen zijn geweest voor 

het deelnemen aan de ephêbeia in Athene? 

 
Aantrekkelijkheid ephêbeia voor buitenlanders 

Een voor de hand liggende reden om de ephêbeia in Athene te willen volgen is het niet be-

schikbaar zijn van een ephebie in de eigen polis.288 Voor zover dit op basis van de beschikba-

re gegevens is na te gaan, lijkt dit argument volgens Perrin-Saminadayar geen belangrijke rol 

te hebben gespeeld. Het is niet zo dat uit poleis met een eigen ephebie geen of aanzienlijk 

minder jongelingen afkomstig waren en evenmin zijn poleis zonder eigen ephêbeia oververte-

genwoordigd. Zo had Milete een eigen ephebie, terwijl desondanks relatief veel deelnemers 

uit deze polis naar Athene trokken. Alexandrië daarentegen had in deze periode nog geen ep-

hêbeia, maar geen enkele deelnemer kwam daar vandaan.289 

 Belangrijker lijken geografische, sociale en inhoudelijke overwegingen. In het oostelij-

ke Middellandse-Zeegebied waren in de tweede eeuw de komst van Rome en het ontstaan van 

de vrijhaven op Delos twee nieuwe ontwikkelingen. Athene vormde, samen met deze onder 

haar controle staande vrijhaven, een belangrijk knooppunt in de handelsroutes tussen het 

Midden-Oosten met haar metropolen en de nieuwe grootmacht in Italië. Daarmee werd de 
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aantrekkingskracht van Athene, dat toch al een reputatie had op cultureel en intellectueel ge-

bied, nog groter. Dat verklaart wellicht het relatief grote aandeel van deelnemers aan de ephe-

bie afkomstig uit deze gebieden: bijna 35% kwam uit Syrië en ruim 18% uit Italië.290 

 De kosten om als buitenlander aan de ephêbeia deel te nemen waren aanzienlijk, niet al-

leen vanwege de al genoemde kosten voor het volgen van de ephebie als zodanig, maar ook 

omdat daar voor buitenlanders meestal nog de verblijfkosten bijkwamen. Dit betekende dat 

deelname slechts was weggelegd voor zonen van rijke ouders: ‘La participation de l’éphébie 

et le séjour à Athènes n’étaient pas à la portée de n’importe quelle bourse.’291 En dat blijkt 

dan ook uit een verdere analyse, voor zover deze mogelijk is, van de buitenlandse deelnemers: 

het waren vooral handelaren en bankiers op Delos, diplomaten en personen afkomstig uit hof-

kringen die hun zonen naar de ephêbeia in Athene stuurden. Ook zonen van kunstenaars, zo-

als beeldhouwers, waren onder de buitenlandse deelnemers te vinden. In dit kader valt helaas 

niets te zeggen over de afkomst van de Romeinse deelnemers aan de ephebie vanwege het 

ontbreken van de volledige naam. Voor zover is na te gaan, waren de buitenlandse deelnemers 

afkomstig uit soortgelijke kringen als de Atheense deelnemers. Er was derhalve sprake van 

een grote homogeniteit qua sociale achtergrond van de deelnemers en dat droeg ongetwijfeld 

bij aan de al eerder genoemde fonction sociale van de ephêbeia.292 

Athene was in de hellenistische periode uitgegroeid tot het ‘centre universitaire et artis-

tique préféré de l’élite méditerranéenne.’293 Met name de filosofenscholen hadden in de twee-

de helft van de tweede eeuw een grote reputatie opgebouwd.294 Voor de buitenlandse deelne-

mers vormde de ephêbeia het eerste contact met deze Atheense scholen, maar niet met filoso-

fie, retoriek en dergelijke als zodanig. Als zonen uit de gegoede stand hadden zij daar zeker al 

eerder kennis mee gemaakt. Hun motivatie moet derhalve zijn geweest dat zij door het volgen 

van de ephebie een serieuze verdiepingsslag konden maken, met eventueel de mogelijkheid 

om daarna verder te studeren op de filosofenscholen zelf.295 

Zowel wat betreft de inhoud van de ephêbeia als de behandeling van de deelnemers valt 

op dat er kennelijk geen onderscheid werd gemaakt tussen xenoi en Athênaioi, ook niet in de 

religieuze activiteiten en in het bijwonen van de vergaderingen van de ekklêsia. Beide groe-

                                                
290 Ibidem, 464. 
291 Ibidem, 465. 
292 Ibidem, 466-468. 
293 Ibidem, 633. 
294 Pélékidis, L’éphébie attique, 186. 
295 Perrin-Saminadayar, Éducation, culture et société, 263-264. 



- 54 -  Ephêbeia en burgerschap    
 

pen volgden gezamenlijk hetzelfde programma en uit inscripties blijkt dat de buitenlandse 

deelnemers eveneens konden rekenen op de waardering van de Atheense burgers. Afgezien 

van het separaat vermelden van de xenoi aan het einde van de ephebenlijsten was verder geen 

sprake van onderscheid. Als redenen hiervoor noemt Perrin: ‘leur petit nombre, l’homogénéité 

de la petite société qu’ils formaient avec les Athéniens et leur volonté d’intégration.’296   

Een laatste, veel genoemd argument voor deelname van buitenlanders aan de ephebie is 

het argument dat het volgen daarvan automatisch toegang gaf tot het Atheense burgerschap. 

Wat valt hierover te zeggen? 

 
De ephêbeia als voorwaarde voor burgerschap? 

De heersende visie is dat het volgen van de ephêbeia aan buitenlanders toegang gaf tot het 

Atheense burgerschap.297 Als illustratie hiervoor kan de opvatting van M.J. Osborne dienen: 

‘After ca. 140 (…) it is virtually certain that it [naturalization in Athens] was now being ef-

fected by aitesis and ephebic service, though the details are obscure.’298 Voor buitenlanders 

vormde, in deze visie, het verplicht volgen van de ephebie de voorgeschreven route naar het 

Atheense burgerschap. Burckhardt is de enige die hierbij een enigszins relativerende kantte-

kening plaatst: ‘ob die Ephebie freilich die einzige Voraussetzung war für die Betreffenden, 

um eingebürgert zu werden, bleibt unklar, ist aber eher unwarscheinlich’.299  

 Volgens Perrin-Saminadayar zijn er echter gegronde redenen om te twijfelen aan deze 

rol van de ephebie bij het verkrijgen van het burgerschap. In de eerste plaats is het merkwaar-

dig dat van deze praktijk, als dat al de procedure zou zijn, feitelijk geen voorbeelden te vinden 

zijn in het toch omvangrijke epigrafische materiaal daterend uit deze periode.300 Er zijn daar-

entegen wel diverse voorbeelden bekend van buitenlandse deelnemers aan de ephêbeia die na 

het volgen ervan met hetzelfde ethnikon aangeduid blijven als daarvoor.301 Van alle buiten-

landse deelnemers, waarvan tijdens de tweede of eerste eeuw in Athene nakomelingen bekend 

zijn - en die soms zelf ook de ephebie volgden -, staat vast dat deze nakomelingen nog steeds 
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werden aangeduid met de oorspronkelijke etniciteit.302 Perrin-Saminadayar acht het onder de-

ze omstandigheden dan ook zeer onwaarschijnlijk dat het verkrijgen van het burgerschap een 

argument kan zijn geweest voor het volgen van de ephêbeia. Athene vormde geen uitzonde-

ring op de regel zoals die bekend is uit andere poleis: het volgen van de ephebie was geen 

verplichte stap op weg naar het burgerschap.303 Het waren derhalve primair andere redenen 

waardoor buitenlanders er toe werden gebracht de Atheense ephêbeia te willen volgen. Vol-

gens Perrin-Saminadayar ‘seuls le rayonnement de l’éphébie athénienne, ainsi que la qualité 

de l’enseignement qui y était dispensé, peuvent expliquer l’engouement de la jeunesse dorée 

de la Méditerranée pour Athènes.’304  

 Het verkrijgen van het burgerschap was in deze visie derhalve geen argument voor het 

volgen van de ephebie. Er is, op basis van de bevindingen in deze masterthesis, nog een ande-

re zienswijze mogelijk, een zienswijze die, voor zover thans is na te gaan, in geen enkele pu-

blicatie wordt genoemd. Volgens Maria Niku verdween in de late hellenistische periode de 

praktische betekenis van het Atheense burgerschap; afkomst was niet langer het enige criteri-

um, maar burgerschap kon ook op verzoek en tegen betaling worden verkregen. Verder stelt 

zij dat formeel de scheiding tussen burger en niet-burger bleef bestaan: alleen Atheense bur-

gers konden deelnemen aan de instituties van de polis (hoofdstuk 2.5). Deze opvatting vol-

gend, zou dit betekenen dat buitenlanders eerst een verzoek tot naturalisatie moesten indienen 

(en goedgekeurd krijgen) alvorens van Atheense instellingen gebruik te kunnen maken. Ver-

der heeft Burckhardt, in het kader van de bespreking van de ephêbeia als mogelijke initiatieri-

te (hoofdstuk 3.3), laten zien dat het niet de ephebie was die tot burgerschap leidde, maar juist 

omgekeerd: burgerschap was de eis voor toelating tot de ephêbeia.  

Combinatie van deze beide opvattingen leidt tot de hypothese dat potentiële buitenland-

se deelnemers zich mogelijk eerst moesten laten naturaliseren alvorens aan de ephebie deel te 

mogen nemen. Of zij hierna hun burgerschap ook feitelijk effectueerden, volgens de in hoofd-

stuk 2.3 beschreven procedure, kan los daarvan hebben gestaan. Effectuering was wellicht af-

hankelijk van andere overwegingen, zoals de wens zich metterdaad in Athene te willen vesti-

gen als Atheens burger. Deze hypothese kan daarmee een verklaring zijn voor zowel deelne-

mers die na (of mogelijk al tijdens) het volgen van de ephêbeia daadwerkelijk hun burger-
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schap effectueerden en vervolgens als zodanig met hun demotikon werden aangeduid, als voor 

deelnemers die aangeduid bleven worden met hun ethnikon: zij waren degenen die om hen 

moverende redenen hun burgerschap (nog) niet hadden geëffectueerd. 

 Hoe dan ook, zowel de opvatting van Perrin-Saminadayar als bovenstaande hypothese 

betekenen dat het verkrijgen van het Atheense burgerschap niet afhankelijk was van het vol-

gen van de ephebie en ook geen motivatie vormde voor deelname daaraan; burgerschap was 

hooguit een middel om dit te mogen doen. En daarmee lijkt enige nuancering in de stelligheid 

waarmee velen de ephêbeia beschouwen als het toegangspad tot het verkrijgen van het 

Atheense burgerschap op zijn plaats.  

 

4.6 Samenvatting 

In de periode van 322 tot 100 zijn verschillende stadia in de ontwikkeling van de ephêbeia 

vast te stellen. Belangrijk daarin voor de relatie tussen de ephebie en het burgerschap was met 

name de hervorming die in de eerste helft van de derde eeuw plaatsvond: de duur werd terug-

gebracht tot een jaar; de polis droeg niet meer bij in de kosten van de ephêbeia waardoor de 

deelnemers zelf een aanzienlijke bijdrage moesten leveren; de verplichting tot het volgen er-

van, voor zover deze al had bestaan, verviel; en tenslotte is het niet onwaarschijnlijk dat er 

een bepaalde census voor deelname bestond. Het aantal epheben nam sterk af, waarschijnlijk 

als gevolg van deze maatregelen, en tevens veranderde de organisatie van de ephêbeia. Het 

aantal sôphronistai werd aanzienlijk teruggebracht, wellicht verdween de functie zelfs geheel, 

en ook een van beide paidotribai verdween. Gezien het kleine aantal epheben was kennelijk 

een kosmêtês, samen met de vakinstructeurs, voldoende. Een laatste belangrijke verandering 

betrof het karakter van de ephebie: het militaire karakter bleef weliswaar bestaan, maar werd 

geleidelijk minder dominant en meer gericht op militair vertoon in de vorm van deelname aan 

processies, wedstrijden in militaire exercities, et cetera. Er kwam meer aandacht en ruimte 

voor intellectuele vorming en religieuze activiteiten, waaronder deelname aan agones.   

Het gevolg van deze ontwikkelingen was dat tijdens de hellenistische periode de oor-

spronkelijke doelstelling van de ephêbeia, het creëren van een getrainde burgermilitie, lang-

zamerhand verminderde en uiteindelijk geen praktische betekenis meer had. Ook de socialise-

ringsfunctie, wezenlijk in de klassieke periode, verdween geleidelijk. Er was sprake van een 

Entpolitisierung van de ephebie, waardoor de aanvankelijk zo nauwe relatie met burgerschap 

steeds losser werd. De ephêbeia was voor het burgerschap als zodanig bepaald niet meer een 

belangrijke, laat staan de enige, voorwaarde. Daar kwam nog bij dat ook de status en de bete-

kenis van het burgerschap veranderde: vanaf de tweede helft van de derde eeuw waren de 
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mogelijkheden om burger te worden uitgebreid en in de tweede helft van de tweede eeuw 

werd het mogelijk burgerschap te kopen. Door deze ontwikkelingen kreeg het burgerschap 

een andere, minder intense beleving en betekenis dan in de lycurgische periode. 

Vanaf de tweede helft van de tweede eeuw werd de ephebeia opengesteld voor buiten-

landers. De oudst bekende inscriptie waarop xenoi in de ephebenlijsten worden vermeld da-

teert uit 122/1, hetgeen overigens niet uitsluit dat de openstelling al in de decennia daarvoor 

had plaatsgevonden. Deze openstelling lijkt vooral een eigen Atheens initiatief te zijn ge-

weest, bedoeld om haar positie als intellectueel en cultureel centrum in de hellenistische we-

reld te versterken en de fonction sociale van de ephebie te vergroten door ook zonen van 

vooraanstaande buitenlandse families toe te laten. 

 Het aantal buitenlandse deelnemers groeide tamelijk snel naar zo’n 30% in de laatste ja-

ren van de tweede eeuw. Deze deelnemers waren afkomstig uit het gehele Middellandse-

Zeegebied, met een relatief groot aandeel voor Syrië en Italië. Een verklaring hiervoor is wel-

licht te vinden in de gunstige geografische ligging van Athene en de onder Atheense controle 

staande vrijhaven op Delos. Zij waren belangrijke knooppunten in de handelsroutes tussen 

oost en west, waardoor de aantrekkingskracht van Athene, met toch al een reputatie op intel-

lectueel en cultureel gebied, nog verder werd vergroot. Het waren vooral de zonen uit welge-

stelde buitenlandse families, gevestigd op Delos of in Athene zelf, die de ephêbeia volgden, 

hetgeen in sociaal opzicht goed aansloot bij de achtergrond van de Atheense deelnemers.  

 Velen zijn van mening dat het automatisch verkrijgen van het Atheense burgerschap na 

het doorlopen van de ephebie de belangrijkste motivatie was voor het volgen ervan. Dit valt 

echter te betwijfelen: er zijn hiervoor geen overtuigende voorbeelden te vinden in het toch rij-

ke epigrafische materiaal uit deze periode, terwijl er wel voorbeelden zijn van deelnemers die 

na het volgen van de ephêbeia hun eigen etniciteit behielden. Het kan ook zijn dat een deel-

nemer zich eerst moest laten naturaliseren alvorens deel te kunnen nemen aan de ephebie. In 

beide gevallen staat het burgerschap los van het volgen van de ephêbeia. De motivatie voor 

deelname moet dan ook veeleer worden gezocht in de reputatie van Athene en het instituut 

zelf alsmede in het inhoudelijke niveau van de opleiding, en niet in het verkrijgen van het 

Atheense burgerschap. 

 



5. Conclusies 

 
‘The Athenian ephebia became a school to educate foreigners for Attic 

citizenship. Alle foreign ephebes were entitled to enrolment in an Attic 

deme and Attic citizenship by virtue of their ephebic training.’305 

 

‘il serait absurde qu’une cité qui rendait facultatieve la participation à 

l’éphébie pour ses propres concitoyenes, la rendît obligatoire pour des 

étrangers désireux d’acquérir la citoyenneté’306 

 

In het kader van deze masterthesis is onderzoek gedaan naar de relatie in de periode 335 - 100 

tussen ephêbeia en burgerschap in Athene, en naar de specifieke positie daarin van buitenlan-

ders. Dit onderzoek heeft een aantal bevindingen en conclusies opgeleverd die in het onder-

staande kort worden samengevat.  

 

Burgerschap in Athene, het zijn van een Athênaios of Athênaia, werd traditioneel door af-

stamming (het geboren zijn uit twee astos ouders) bepaald. Daarnaast kon burgerschap ook 

door naturalisatie worden verkregen; dit kwam op individuele basis echter zelden voor, omdat 

hiervoor uitgebreide verdiensten jegens de polis waren vereist. In de lycurgische periode 

(338-322) betekende burgerschap ‘delen in’ de polis met alles wat daar bij hoorde. Dit werd 

uitgedrukt in de formulering meteinai tôn hierôn kai tôn hosiôn: participatie in culten en in 

menselijke praktijken die getuigen van leven zoals de goden behaagt.  

Vanaf de tweede helft van de derde eeuw valt in Athene een nivellering in het statusver-

schil tussen burger en niet-burger waar te nemen. Na 229 verviel de eis van twee astos ouders 

(een astos ouder was nu voldoende) en in de tweede helft van de tweede eeuw werd de natura-

lisatieprocedure sterk vereenvoudigd. Het werd nu mogelijk een verzoek tot naturalisatie in te 

dienen en burgerschap te kopen. Wel bleef formeel de scheiding tussen burger en niet-burger 

bestaan: alleen burgers konden deel uitmaken van dêmoi, phulai en phratriai en alleen zij 

konden als magistraat worden gekozen.  

 

De ephêbeia was in de lycurgische periode een strak georganiseerde, tweejarige training met 

als doel achttien- en negentienjarige Atheense jongens voor te bereiden op hun plichten als 

                                                
305 Reinmuth, ‘Ephebate and Citizenship, 211. 
306 Perrin-Saminadayar, Éducation, culture et société, 250 noot 2. 
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soldaat en burger. Daarmee had de ephebie tevens een socialiseringsfunctie; de plichten wer-

den de epheben via hun training en opleiding bijgebracht en gestaafd door het afleggen van de 

‘Eed der epheben’. Het is niet met zekerheid vast te stellen of de ephebie als instituut al voor 

de lycurgische periode bestond en in 336/5 grondig werd hervormd; het kan ook zijn dat zij 

op dat moment de novo werd gecreëerd. Volgens literaire bronnen waren alle Atheners ver-

plicht de ephêbeia te doorlopen, maar op grond van demografische gegevens moet worden 

aangenomen dat de deelname niet volledig was. ‘Bad citizenship’ was ook onder epheben 

geen onbekend verschijnsel.  

De ephêbeia was niet geënt op voorbeelden uit de politiek-filosofische literatuur, net zo 

min als op bestaande instellingen in andere poleis, zoals de Spartaanse agôgê. De ephebie kan 

ook niet worden gezien als een rite de passage: burgerschap was de eis voor toelating tot de 

ephêbeia en derhalve kan deelname daaraan geen voorwaarde voor het verkrijgen van het 

burgerschap zijn geweest. De epheben werden als groep regelmatig gehuldigd en de epigrafi-

sche vastlegging hiervan was voor de epheben belangrijk: het vergrootte hun motivatie, werk-

te solidariteit in de hand en droeg bij aan het zich eigen maken van de collectieve waarden 

van de polis. De ephêbeia was sterk verbonden met de polisculten- en festivals, zoals blijkt uit 

de tempelrondgang en de deelname van de epheben aan vele festivals. Dit alles wijst er op dat 

in de lycurgische periode een zeer sterke relatie tussen burgerschap en ephêbeia bestond. 

 

In de periode van 322 tot 100 zijn verschillende stadia in de ontwikkeling van de ephêbeia 

vast te stellen. Belangrijk voor de relatie tussen ephebie en burgerschap was de hervorming in 

de eerste helft van de derde eeuw: de duur werd teruggebracht tot een jaar; de polis droeg niet 

meer bij aan de kosten van de ephêbeia; het aantal magistraten werd verminderd; de verplich-

ting tot het volgen ervan, voor zover deze al had bestaan, verviel; en wellicht bestond er een 

bepaalde census voor deelname. Als gevolg van deze ontwikkelingen verminderde het aantal 

deelnemers sterk. Een andere belangrijke verandering betrof het karakter van de ephebie: het 

militaire karakter bleef weliswaar bestaan, maar werd geleidelijk minder dominant en meer 

gericht op militair vertoon in de vorm van deelname aan processies, wedstrijden in militaire 

exercities, et cetera. Er kwam meer aandacht en ruimte voor intellectuele vorming en religieu-

ze activiteiten, waaronder deelname aan agones.   

Het gevolg van deze ontwikkelingen was dat de oorspronkelijke doelstelling van de ep-

hêbeia, het creëren van een getrainde burgermilitie, langzamerhand verminderde en uiteinde-

lijk geen praktische betekenis meer had. Ook de socialiseringsfunctie verdween geleidelijk; er 

was sprake van een Entpolitisierung van de ephebie, waardoor de oorspronkelijk nauwe rela-
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tie met het burgerschap steeds losser werd. De ephêbeia ontwikkelde zich uiteindelijk tot  een 

instituut voor educatie en vorming van de toekomstige elite van de polis: met name de zonen 

uit een kleine kring van rijke Atheense families behoorden tot de deelnemers. 

 

Vanaf de tweede helft van de tweede eeuw werd de ephêbeia opengesteld voor buitenlanders. 

De oudst bekende inscriptie waarop xenoi worden vermeld dateert uit 122/1, hetgeen niet uit-

sluit dat de openstelling reeds daarvoor had plaatsgevonden. Deze openstelling was een eigen 

Atheens initiatief, bedoeld om haar positie als intellectueel en cultureel centrum in de helle-

nistische wereld te versterken en de fonction sociale van de ephebie te vergroten door ook zo-

nen van vooraanstaande buitenlandse families toe te laten. Dit sloot goed aan bij de achter-

grond van de Atheense deelnemers en hierdoor werden de mogelijkheden tot ‘netwerken’ uit-

gebreid.  

 Velen zijn van mening dat de belangrijkste motivatie voor het volgen van de ephêbeia 

het daardoor automatisch verkrijgen van het Atheense burgerschap was. Dit valt echter te be-

twijfelen: er zijn hiervoor geen voorbeelden te vinden in het toch ruim beschikbare epigrafi-

sche materiaal uit deze periode, terwijl er wel voorbeelden zijn van deelnemers die hun eigen 

etniciteit behielden. Het kan zijn dat een deelnemer zich eerst moest laten naturaliseren alvo-

rens deel te mogen nemen aan de ephebie; of hij daarna het burgerschap daadwerkelijk effec-

tueerde (door zich volgens de voorgeschreven procedures in te schrijven) stond los daarvan. 

Ook in dit geval was het burgerschap geen gevolg van het deelnemen aan de ephêbeia.  

Wellicht moet de motivatie voor deelname aan de ephebie niet zozeer worden gezocht 

in het verkrijgen van het Atheense burgerschap, maar veeleer in de reputatie van Athene en de 

ephêbeia alsmede het inhoudelijke niveau ervan. En daarmee staat de stelligheid waarmee de 

ephebie volgens de communis opinio wordt beschouwd als het toegangspad voor buitenlan-

ders tot het verkrijgen van het Atheense burgerschap ter discussie; het lijkt de moeite waard 

hier verder onderzoek naar te doen. 
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