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1. Inleiding
In Rhamnous, aan de Attische oostkust, werden de goden vereerd zoals elders in Attika. In iedere
plaats kende men de belangrijke goden uit het pantheon, maar elkee plaats had bovendien haar
eigen voorkeuren voor specifieke goden die er van oudsher een speciale verering genoten. Dit
konden ook minder belangrijke of minder bekende goden uit het overkoepelende pantheon zijn.
Aan hen werd bijvoorbeeld een centraal heiligdom gewijd en festiviteiten voor deze goden werden
door de gemeenschap collectief gevierd.
Zo is voor Rhamnous een grote tempel voor de godin Nemesis kenmerkend. Deze tempel
stond buiten de nederzetting zelf en was volgens de verhalen gebouwd nadat de Grieken de
overwinning hadden behaald op de Perzen. De basis van de tempel is tegenwoordig nog te zien,
evenals die van een kleinere tempel die opmerkelijk dicht tegen de grotere aan is gebouwd. Deze
tempel zou voor Themis geweest zijn. Binnen de muren werden Zeus en Athena vereerd, evenals
Hermes, Aphrodite Hegemonia en Dionusos. Een held genaamd Archegetes maakte ook zijn
opwachting. Voor Nemesis en Dionusos werden spelen gehouden in de kleine ruimte die men het
theater noemde, een terras midden in de nederzetting.
Vlak buiten de vestingmuur, op een bijzonder ontoegankelijk kunstmatig terras op de helling
van de heuvel ten zuiden van Rhamnous, lag een heel kleine tempel. In de tempel zijn hoofden van
beelden aangetroffen die dateren uit de vijfde eeuw. Deze hoofden zijn in verband gebracht met
inscripties die op dezelfde plaats zijn gevonden. In enkele van de inscripties uit het heiligdom
wordt gesproken over Aristomachos, een genezende held afkomstig uit Marathon. Ook komt de
naam heros iatros voor. Deze naam betekent ‘held dokter’ en is een niet nader gespecificeerde
benaming van een genezende heldenfiguur, die ook in Athene voorkomt.
In de meeste inscripties, afkomstig uit de late vierde en mogelijk begin derde eeuw, komt
echter ook de held Amphiaraos voor. Op een enkele wordt hij in verband gebracht met
Aristomachos of heros iatros maar het meest komt hij alleen voor. Een inscriptie uit de late derde
eeuw is enkel nog aan Amphiaraos gewijd, de beide andere namen komen daarop niet voor. In het
algemeen wordt aangenomen dat het heiligdom oorspronkelijk gebouwd was voor de held
Aristomachos, mogelijk geassocieerd met heros iatros, totdat in de late vierde eeuw de held
Amphiaraos zijn plaats innam en die niet meer afstond.
Heldenculten waren in de achtste eeuw v. Chr. een nieuw verschijnsel in de Griekse religie.
Als helden werden vaak voorouders van langer en korter geleden vereerd. Heldenculten worden
voornamelijk aangetroffen op begraafplaatsen en in grote tomben waar de voorvaders van een
belangrijk geslacht rustten. Heldenculten waren echter zeker niet hetzelfde als voorouderverering.
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Voorouders werden in de eerste plaats vereerd vanwege de bloedband met de vereerder. Een held
had daden verricht die, soms in aanvulling op een bloedband, leidden tot verering. Die eer kon
leiden tot een cultus. Sommige van de helden hadden daadwerkelijk geleefd en waren meestal
relatief recentelijk overleden. Andere waren al zo oud en door traditie ingegeven dat niet meer na
te gaan is of de betreffende held echt of legendarisch is geweest. In een enkel geval zijn culten die
we kennen uit archeologische vondsten te verbinden aan mythologische verhalen. Een
heldencultus kon zeer veel verschillende vormen aannemen. Vaak was de cultus lokaal en werd
slechts door een beperkte groep in stand gehouden. Aanbidders brachten offergaven of kwamen op
een speciale plaats bijeen ter ere van de held. Helden die we kennen uit de mythologie werden
soms op meer dan alleen lokaal niveau vereerd, omdat hij in meerdere plaatsen zijn heldendaden
verricht zou hebben. 1
Amphiaraos is zo’n held die in meerdere plaatsen in Griekenland werd vereerd. Via zijn
mythologische afkomst uit Argos en Thebe, het belangrijkste toneel waar zijn mythe zich afspeelt,
kwam Amphiaraos uiteindelijk in Attika terecht. Hij werd vereerd als ziener en, in de loop van de
tijd, als genezer. Het grootste heiligdom waar hij vereerd werd, lag in Oropos, een plaats die tegen
de noordoostgrens van Attika lag. Dit heiligdom was door Athene gesticht in de vijfde eeuw, maar
het gebied waar het lag was omstreden; het vormde een twistappel tussen Athene en Thebe. Het
heiligdom was dan ook niet alleen een religieus centrum, maar ook het onderwerp van politieke
schermutselingen.
Amphiaraos komt buiten Oropos nog voor in inscripties, afkomstig uit een vijftal plaatsen in
Attika. De aanwijzingen zijn in deze plaatsen zo summier dat we niet kunnen vaststellen of hier
sprake is geweest van een heiligdom of zelfs een cultus. Behalve in Rhamnous: hier bevindt zich
het kleine heiligdom van Amphiaraos dat in meerdere opzichten de interesse wekt.
Rhamnous ligt slechts op 18 kilometer afstand van Oropos. Het was een Attische deme. Lang
was het een dorp van boeren en vissers, maar het lag wel op een cruciaal punt op de grens van
Attika. Enerzijds keek de nederzetting aan de oostgrens van Attika uit over de Euripos, een golf
waar veel scheepvaart plaatsvond vanwege de handel tussen Attika en Eretria op Euboia, het
schiereiland aan de overzijde van de golf. Zodoende kwam er ook veel piraterij voor. Anderzijds
lag Rhamnous naast het omstreden gebied van Oropos; wanneer dat gebied niet in Atheense
handen was, vormde Rhamnous de noordgrens van Attika. Het is dan ook niet verbazingwekkend
dat Rhamnous in de vijfde eeuw versterkt werd en in tijden van nood als fort diende en soldaten
herbergde.

1

R. Parker, Athenian religion, A history (Oxford 1996) 33-35.
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In 1913 stelde Kutsch in zijn boek over genezingsculten in Griekenland dat het epigrafisch
materiaal wijst op de vervanging van Aristomachos door Amphiaraos aan het einde van de vierde
eeuw. 2 Deze veronderstelling werd overgenomen en bevestigd door anderen die zich bezighielden
met Griekse religie in het algemeen, zoals Kearns, Mikalson en Parker. 3 Ook Pouilloux en
Petrakos, die heel gericht onderzoek naar de nederzetting Rhamnous hebben gedaan gaan van dat
standpunt uit. 4
Maar waarom zou men een cultus van Amphiaraos installeren, zo dicht bij zijn grootste en
belangrijkste heiligdom in Oropos? Volgens Mikalson was het heiligdom in Oropos vanaf 322
ontoegankelijk voor Atheense burgers. 5 Het heiligdom in Rhamnous zou een vervanging zijn voor
het onbereikbare Amphiareion in Oropos. 322 is volgens Mikalson daarom de terminus post quem
voor de inwijding van Amphiaraos in Rhamnous. Ook de inscripties uit Rhamnous waarop
Amphiaraos voorkomt zouden van na dat jaar dateren. Een kleine groep Atheners voor wie de
verering van Amphiaraos onmisbaar was, zou die verhuizing teweeg gebracht hebben. Doordat de
groep zo klein was, was het draagvlak voor het heiligdom in Rhamnous slechts zeer beperkt,
waardoor de tempel maar heel klein bleef en al snel maar weinig meer gebruikt werd. 6
Maar was het Amphiareion wel zo ontoegankelijk? Zou een kleine groep Atheners in
Rhamnous voldoende invloed kunnen uitoefenen om de lokale held Aristomachos uit zijn
heiligdom te verdrijven? Wie was het anders die Amphiaraos naar Rhamnous gebracht kon
hebben? Wanneer werd hij er geïntroduceerd? Waarom werd hij juist daar naartoe gebracht en niet
naar een meer centrale plek in Attika? Verving hij Aristomachos en heros iatros of was hij slechts
tijdelijk als het ware ‘op bezoek’ bij zijn buren? De zoektocht naar antwoorden op deze vragen
werpt een licht op een fascinerend heiligdom dat tot nu toe niet de aandacht kreeg die het
verdiende. In studies over Rhamnous is het heiligdom altijd een onderdeel van het fort geweest,
nooit zelf een object van studie.
De publicaties over Rhamnous kennen bovendien elk hun eigen beperkingen. De belangrijke
studie over Rhamnous van Pouilloux is uit 1954 en flink verouderd. 7 Sinds 1975 heeft Petrakos
nieuwe opgravingen uitgevoerd. De nieuwe vondsten zijn door hem in 1999 gepubliceerd in een
lijvig tweedelig werk. 8 Dit werk is echter slechts voor een zeer beperkt publiek toegankelijk,
2

F. Kutsch, Attische Heilgötter und Heilheroën (Giessen 1912/1913) 9-10.
E. Kearns, The heroes of Attica (Londen 1989) 147. J.D. Mikalson, Religion in Hellenistic Athens (Berkeley 1998)
102. Parker, 176.
4
J. Pouilloux, La forteresse de Rhamnonte, étude de topographie et d’histoire (Parijs 1954).B. Ch. Petrakos, JO dhvmo"
tou` Ramnou`nto", I Topografiva (Athene 1999) 312-313.
5
Mikalson, 102.
6
Ibidem.
7
J. Pouilloux, La forteresse de Rhamnonte, étude de topographie et d’histoire (Parijs 1954) 94.
8
B. Ch. Petrakos, JO dhvmo" tou` Ramnou`nto", I Topografiva en II JOi jEpigrafe;" (Athene 1999).
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aangezien het alleen in het Grieks is uitgegeven. Mikalson en Parker hebben beide de Griekse
religie bestudeerd en vinden een dergelijke wisseling wel opmerkelijk, maar geven Rhamnous
slechts als voorbeeld, zonder nadere toelichting. 9 Een gerichte studie naar dit kleine heiligdom
leek bij het begin van het onderzoek dan ook een bescheiden leegte te kunnen vullen. Kort voor het
afronden van het onderzoek bleek echter dat in 2007 een monografie over Amphiaraos verschenen
is, waarin ook zijn heiligdom in Rhamnous besproken wordt. 10 Dit boek van Sineux is pas zeer
recent beschikbaar geworden, waardoor het binnen het bestek van deze studie niet meer benut kon
worden. Wel bleek dat zijn werk de resultaten van dit onderzoek bevestigt. Daarom is ervoor
gekozen zijn werk een enkele keer aan te halen ter vergelijking, terwijl deze studie geheel
onafhankelijk van die van Sineux tot stand is gekomen.
Waar in het boek van Sineux de held Amphiaraos met al zijn aspecten aan de orde komt, zal
dit onderzoek specifiek gericht zijn op het kleine heiligdom van Amphiaraos in Rhamnous. Aan de
hand van antieke literaire bronnen, informatie uit archeologische vondsten en met name
epigrafisch materiaal zal een zo volledig mogelijk beeld geschetst worden van de omstandigheden
waaronder Amphiaraos naar Rhamnous kwam. In de eerste plaats zal Amphiaraos zelf besproken
worden. De mythen waaruit we hem kennen, zijn relatie tot Athene en de cultus en zijn heiligdom
in Oropos zullen daarbij aan bod komen. Vervolgens zal gekeken worden waar Amphiaraos nog
meer in de epigrafische bronnen voorkomt en welke rol hij in die plaatsen speelt. Rhamnous, het
heiligdom en haar geschiedenis worden apart belicht. Daarbij krijgen Aristomachos en heros iatros
in hun relatie tot Rhamnous bijzondere aandacht. Tenslotte zullen verschillende veronderstellingen
omtrent de mogelijke vervanging van Aristomachos en heros iatros door Amphiaraos, toegelicht en
van commentaar voorzien worden. Pas daarna kan vastgesteld worden wat Amphiaraos in
Rhamnous te zoeken had. Maar eerst zullen we kennismaken met onze hoofdpersoon.

9

Parker, 148. Mikalson, 102.
P. Sineux, Amphiaraos, Guerrier, devin et guérisseur (Parijs 2007).
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2. Een kennismaking met Amphiaraos
Om Amphiaraos te leren kennen zullen eerst verschillende antieke literaire bronnen aan bod
komen. Daarmee ontstaat ook een beeld van de verhouding tussen Athene en Amphiaraos en de rol
die hij speelt in de relatie tussen Athene en Thebe. Oropos zal als grootste heiligdom van
Amphiaraos uitgebreid besproken worden. In dit heiligdom is zeer veel archeologisch materiaal
gevonden, waaruit een goede reconstructie van de cultus is gemaakt, in combinatie met de literaire
bronnen. 11
Al in de achtste eeuw v. Chr. bestonden er verhalen over de held Amphiaraos en misschien
nog eerder. 12 Bij Homeros komt hij voor in de Odyssee. 13 Ook Pindaros heeft aandacht aan hem
besteed in verschillende van zijn oden.14 Amphiaraos speelt een rol in drie tragedies, in één van elk
van de drie grote tragedieschrijvers en hij heeft zijn naam gegeven aan een komedie, die helaas
grotendeels verloren is gegaan. 15 Daarnaast weten we heel veel over hem uit de Bibliotheca van
Pseudo-Apollodoros, een selectie van mythen die geschreven is in de tweede eeuw n. Chr. 16
Pausanias put tenslotte waarschijnlijk uit de voorgaande bronnen en andere die nu verloren zijn
gegaan, wanneer hij over Amphiaraos vertelt.17
Er zijn geen aanwijzingen of Amphiaraos wellicht ooit echt bestaan heeft. Wel weten we dat
hij in Attika als held vereerd werd vanwege zijn zienersgave en zijn wonderbaarlijke vermogen
mensen te genezen. Daarvan getuigt zijn heiligdom in Oropos, dat door Atheners gesticht werd,
zodat de inwoners van Attika hem daar konden vereren. Ook in Rhamnous werd hij met zekerheid
vereerd, hoewel we geen aanwijzingen hebben dat hij hier ook als ziener werd gezien.
Amphiaraos was afkomstig uit Argos. Hij behoorde tot de familie der Melampiden, genoemd
naar zijn grootvader Melampous. Deze familie was volgens de mythologie een van de twee
geslachten die aanspraak maakten op de troon van Argos. De Melampiden leefden in voortdurende
onmin met de familie der Talaïden, die in de tijd van Melampous en Oikles, Amphiaraos’ vader,
het koningschap van Argos in handen hadden. 18
Amphiaraos’ grootvader was een groot ziener. Deze gave was klaarblijkelijk overgegaan op
zijn kleinzoon, want ook Amphiaraos staat bij Homeros en in de tragedies bekend als profeet,
11

Het belangrijkste onderzoek in Oropos is gedaan door Petrakos. Hij heeft een samenvattende studie gepubliceerd in
1968: B. Ch. Petrakos, JO jWropoς kai tov Jieron tou` jAmfiaravou (Athene 1968). Het epigrafisch materiaal is
door hem in 1997 verzameld in een omvangrijk werk: B. Ch. Petrakos, JOi jepigrafe;" tou` jWropou` (Athene 1997).
12
Parker, 147.
13
Homeros, Odyssee 15.222.
14
Pindaros, Olympische Oden 6, Pythische Oden 8, Nemeïsche Oden 9, Isthmische Oden 1.
15
Euripides, Phoenissae, Sofokles, Oedipus in Kolonos en Aischulos, Zeven tegen Thebe. Aristophanes, Amphiaraos.
16
Pseudo-Apollodoros, Bibliotheca 3.6.1-8.
17
Pausanias 1.34.
18
Pseudo-Apollodoros, Bibliotheca 3.6.2. T.K. Hubbard, ‘Cult tradition in Pindar’s ninth Nemean’, Harvard Studies in
Classical Philology 94 (1992) 77-111, 87-92.

2. Een kennismaking met Amphiaraos

6

orakel en voorspeller. 19 In zijn leven zou hij bovendien verschillende heldendaden hebben verricht.
Volgens Pseudo-Apollodoros had hij deelgenomen aan de expeditie van de Argonauten en hielp hij
mee het Caludonisch zwijn te doden, naast illustere figuren als Castor en Pollux, Theseus en
Herakles. 20
Amphiaraos sloot volgens Pindaros na enkele schermutselingen vrede met Adrastos, een telg
uit het geslacht der Talaïden die op dat moment op de troon zat. Als bezegeling van hun
vriendschap trouwde Amphiaraos met Adrastos’ zuster Eriphyle. 21 Deze verbintenis was voor
Adrastos aanleiding om Amphiaraos te hulp te roepen toen hij ten strijde trok tegen Thebe.
Adrastos’ nieuwbakken schoonzoon Poluneikes werd namelijk door zijn broer Eteokles van de
Thebaanse troon geweerd, hoewel zij afgesproken hadden om de beurt te regeren. Adrastos stelde
op Poluneikes’ verzoek een leger samen om Eteokles van de troon te stoten. Hoewel Amphiaraos
met zijn zienersblik de noodlottige afloop van de expeditie voorzag, was hij tegen zijn zin in de
positie gebracht dat hij niet kon weigeren deel te nemen. Zo was Amphiaraos een van de zeven
helden die de veldtocht leidden: de Zeven tegen Thebe. 22 In de tragedie Zeven tegen Thebe doet
Aischulos verslag van de strijd om Thebe vanuit het perspectief van de Thebanen. 23
De strijd verliep, zoals Amphiaraos voorzien had, dramatisch. De zeven helden namen het op
tegen zes Thebaanse leiders en Eteokles zelf. Vijf van de Argivische helden kwamen om in de
gevechten, met als hoogtepunt het duel tussen Poluneikes en Eteokles die elkaar tegelijkertijd
dodelijk verwondden. 24 Adrastos wist te ontkomen en begon het leger terug te trekken. Intussen
was Amphiaraos nog in een hevig gevecht verwikkeld, staande op zijn strijdwagen. Amphiaraos
sloeg met zijn menner op de vlucht en juist toen de speer van zijn tegenstander hem zou
doorklieven, opende zich de aarde onder hem. Met zijn wagen en menner verdween Amphiaraos in
de aarde die zich daarna weer sloot. 25
Deze wonderbaarlijke redding was bewerkstelligd door Zeus met zijn bliksem. Amphiaraos
kwam levend in de onderwereld terecht en kreeg van de oppergod onsterfelijkheid en het vermogen
orakels te brengen. Daarna keerde hij weer terug naar het aardoppervlak en sindsdien gaf hij
allerhande raad in orakels. 26

19

Homeros, Odyssee 15.222. Euripides, Phoenissae 170; 1105. Sofokles, Oedipus in Kolonos 1310. Pindaros,
Pythische Oden 8.35. Pausanias 1.34.4-5. Pseudo-Apollodoros, Bibliotheca 3.6.2.
20
Pseudo-Apollodoros, Bibliotheca 1.8.1-2. Pausanias vertelt hoe dit verhaal is afgebeeld op het timpaan van een
tempel in Tegea (8.45.6-7).
21
Pindaros, Nemeïsche Oden 9.13-17.
22
Pseudo-Apollodoros, Bibliotheca 3.6.1-8.
23
Aischulos, Zeven tegen Thebe.
24
Aischulos, Zeven tegen Thebe 734-740.
25
Pseudo-Apollodoros, Bibliotheca 3.6.8.
26
Pausanias 1.34.5.
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In eerste instantie zou Amphiaraos in Thebe vereerd zijn, waar men hem als orakel
raadpleegde. Herodotos zegt dat de Thebanen van Amphiaraos zelf in een orakel de volgende
boodschap kregen: zij moesten hem of vereren als een bondgenoot, dan wel als ziener, maar niet
allebei. 27 De Thebanen kozen voor hem als bondgenoot en dientengevolge konden zij hem niet
meer raadplegen als orakel. Herodotos beschrijft de offergaven voor Amphiaraos die zich in zijn
eigen tijd, in de vijfde eeuw v. Chr., nog in Thebe bevonden.

28

Het heiligdom was in onbruik

geraakt maar de bijzondere offergaven waren als herinnering in de stad voor het publiek opgesteld.
Het is aannemelijk dat het orakel in de zesde eeuw nog welbekend en volop in gebruik was. Strabo
zegt dat de cultus van Amphiaraos in opdracht van een orakel van Amphiaraos zelf, verplaatst
werd van Knopia naar Oropos. 29 De ligging van de plaats Knopia is tot nog toe onbekend, maar
verschillende historici veronderstellen dat het vlakbij Thebe gelegen moet hebben. 30 In Oropos
werd in het laatste kwart van de vijfde eeuw, na 421 en voor 414, een schitterend nieuw heiligdom
voor Amphiaraos gebouwd, door Athene. 31
Athene was altijd vijandig geweest ten opzichte van Thebe. De mythologische verklaring van
die vijandschap had alles te maken met de veldtocht van de Zeven tegen Thebe. Toen de zeven
verslagen waren, had het leger van Adrastos zich teruggetrokken naar Argos. Zij waren gedwongen
geweest de vijf dode helden voor de poorten van Thebe achter te laten. Dat Poluneikes niet
begraven mocht worden, is bekend uit de mythen die aanleiding gaven tot de tragedie Antigone van
Sophokles. Maar ook de vier andere helden mochten niet begraven worden en waren buiten de
muur ten prooi gevallen aan roofdieren. Omdat de schimmen van de onbegraven doden onheil
konden brengen over heel Griekenland en niet alleen over Thebe, drong Athene aan op een
passende uitvaart voor de vier. Na herhaalde verzoeken van Athene en herhaalde weigeringen van
de kant van Thebe, stuurde Athene een leger met aan het hoofd haar held, Theseus, om de lijken op
te eisen zodat zij alsnog begraven konden worden. Volgens de Atheners zouden de Thebanen
geweigerd hebben de lijken op te geven; de Thebanen beweerden dat zij de lijken vrijwillig
afgestaan hadden. Een eeuwenlange discussie was het gevolg, die ervoor zorgde dat Thebe en
Athene bij het minste of geringste lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. 32
Oropos was vanaf de vijfde eeuw een twistappel tussen de twee steden. Het plaatsje was,
waarschijnlijk in de achtste eeuw, gesticht als kolonie van de stad Eretria op Euboia. Euboia was
27
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het schiereiland dat aan de overkant van de Euripos lag. De band tussen Eretria en Oropos wordt
bevestigd door de sterke overeenkomsten die het gebruikte dialect in inscripties uit Oropos
vertoont met het Ionische dat op Euboia gebruikt werd. 33 Onder welke omstandigheden Eretria
haar kolonie uit handen gaf is onbekend, maar in de zesde eeuw was de Boiotische bond, onder
leiding van Thebe, in het bezit van het plaatsje, de haven Delphinion en het omliggende gebied. 34
In de oorlog tussen Sparta en Athene aan het einde van de zesde eeuw had de Boiotische bond
de kant van Sparta gekozen. Sparta en haar bondgenoten leden in 506 een zware nederlaag en bij
die gelegenheid viel onder andere het gebied van Oropos in Atheense handen. 35 In de vijfde eeuw
bleef het betrekkelijk rustig rond het gebied. Aan het einde van de eeuw deed Athene echter iets
opmerkelijks: tussen het sluiten van de vrede van Nikias in 421 en het opnieuw oplaaien van de
gevechten in 414 bouwde de stad een heiligdom voor Amphiaraos in het onderworpen gebied van
Oropos.
De held die tot op dat moment vooral met Thebe geassocieerd werd, kwam nu terecht in een
gebied dat door Athene van de Boiotische bond, maar van Thebe in het bijzonder, was afgenomen.
Amphiaraos zou in Oropos voornamelijk om zijn voorspellende krachten als orakel vereerd
worden, de hoedanigheid waarin hij voor Thebe naar aanleiding van de eerder genoemde
orakelboodschap niet meer toegankelijk was. 36 Het bondgenootschap dat ter gelegenheid van
diezelfde orakelboodschap gesloten was tussen Thebe en Amphiaraos was bovendien kennelijk
verbroken. Mogelijk hadden de Thebanen te weinig aandacht besteed aan het onderhouden van de
band met Amphiaraos, waardoor Athene haar kans zag een hoofdrolspeler uit de aloude twist met
Thebe aan haar kant te krijgen. Athene lijkt daarmee een duidelijke politieke boodschap aan Thebe
af te hebben willen geven: iemand die door Thebe de rug toegekeerd kreeg, werd door Athene als
vriend binnengehaald. 37 Athene had alle reden haar houding ten opzichte van Thebe zo expliciet te
maken; Thebe had in het nieuwe conflict tussen Athene en Sparta in de vijfde eeuw
vanzelfsprekend weer voor de kant van Sparta, tegen Athene gekozen. 38
Na 414 waren Oropos en het heiligdom een voortdurend onderwerp van strijd tussen de beide
steden. Verschillende keren wisselde de heerschappij over het gebied, totdat in 322, na de
Lamische oorlog, de Macedonische overheersers het van Athene afnamen en er de controle over
namen. 39 Vanaf dat moment kreeg Oropos ook te maken met vreemde heersers die het gebied al
33
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naar gelang hun eigen plannen dan wel als op zichzelf staande eenheid behandelden, dan wel het
beheer aan Athene of de Boiotische bond gaven. Hoewel Thebe niet meer de belangrijkste rol
speelde binnen die bond, was het bezit van Oropos voor de Boiotiërs nog altijd een
prestigekwestie. Tot 31 v. Chr. bleef Oropos een speelbal voor vreemde overheersers die
probeerden de ene of de andere partij voor zich te winnen. Daarna was de Romeinse keizer de
onbetwiste heerser, Oropos werd voortaan centraal vanuit Rome geregeerd. Wel had Athene veel
invloed op de gang van zaken in het heiligdom en leverde zij met zekerheid priesters tot in de
eerste eeuw n. Chr. Daarna zijn de bronnen schaars en niet eenduidig. Waarschijnlijk is het
heiligdom met de opkomst van het christendom in de vierde eeuw n. Chr. voorgoed in onbruik
geraakt. 40
De principiële vijandschap tussen Athene en Thebe als aanleiding om Amphiaraos in de vijfde
eeuw v. Chr. naar Oropos te halen werd niet openlijk als legitimatie gebruikt. Toen Amphiaraos als
orakel terugkeerde naar de wereld van de levenden was hij via een bron weer op het aardoppervlak
teruggekomen. Op de plek waar Athene het heiligdom stichtte, bevond zich een bron. Men zei dat
het die bron was geweest waar Amphiaraos door teruggekeerd was. 41 Daarom was het volgens de
Atheners de aangewezen plek om hem te vereren. Dit was hun legitimatie om Amphiaraos naar
Oropos te halen. De bron werd heilig bevonden en het water dat deze gaf had een bijzondere
kracht. Het ging een belangrijke rol spelen in de cultus van Amphiaraos in Oropos. 42
Tot nog toe kende men Amphiaraos als ziener en orakel. Ook in Oropos werd hij als orakel
geraadpleegd, maar de vragen waarmee mensen bij hem kwamen, waren sterk gericht op genezing
van ziektes en gebreken waar zij mee te kampen hadden. Parker acht het mogelijk dat de
populariteit van genezingsculten als die van Amphiaraos aan het einde van de vijfde eeuw in
verband stond met het moeizame verloop van de Peloponnesische oorlog. 43 Athene had daarin te
kampen met een ernstige pestepidemie. De ziekte reduceerde de opeengepakte bevolking binnen de
Atheense lange muren met een derde, hetgeen de Atheners mentaal een flinke slag toebracht. Deze
situatie zou de populariteit van genezingsculten hebben doen groeien. Inderdaad kwam Asklepios
in 421 naar Athene en raakte er geliefd. Amphiaraos was eveneens door de Atheners te bezoeken
vanaf 414, toen de bouw van het Amphiareion met zekerheid voltooid was. Beide gebeurtenissen
vonden echter plaats na de vrede van Nikias, toen de pest al voorbij was. De komst van de
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genezingsculten is wellicht meer gestimuleerd door de angst voor herhaling van de situatie
gedurende de pest dan een daadwerkelijke noodsituatie. 44
Hoewel Amphiaraos ook in algemene kwesties een oplossing kon bieden, werd zijn heiligdom
in Oropos in het bijzonder een plek waar men genezing vond. 45 De cultus en de faciliteiten waren
op deze functie toegespitst. Wanneer de bezoeker in het heiligdom arriveerde, moest hij zich
reinigen door een offer te brengen op het grote altaar van het heiligdom. Het betrof hier een rituele
verschoning van zonden die men ten overstaan van de goden niet met zich mee kon dragen. Het
grote altaar was gewijd aan zeer veel verschillende andere goden naast Amphiaraos. Zo kon men er
volgens Pausanias aan Zeus, Herakles en Apollo offeren, maar ook aan minder bekende als de
riviergoden Achelous en Kephisos. 46 Na de reiniging werd een offer aan Amphiaraos aangeboden,
waarbij de priester het offer uitvoerde. Hij ontving een deel van het offervlees. 47 Het meest
passende offer was een ram, maar omdat dat een kostbaar geschenk was voldeden kleinere dieren
ook. De bezoeker die een orakel wenste, legde zich in de daaropvolgende nacht in de stoa van het
heiligdom te slapen op de huid van de door hem geofferde ram, of op een kleed indien het offer een
ander dier was geweest. 48 Deze fase heette de enkoimesis. In de nacht verscheen Amphiaraos in de
dromen van zijn vrome vereerders en gaf hen een antwoord op hun vraag. Soms genas hij volgens
de verhalen mensen terwijl zij in de stoa lagen te slapen, andere keren gaf hij advies hoe de kwaal
te behandelen. Wanneer hij de eerste nacht niet verschenen was, probeerde men het de volgende
nacht weer, net zolang tot Amphiaraos een antwoord had gegeven. 49
Vaak bleven bezoekers langere tijd in het heiligdom. Er waren badhuizen waarvan het water
een geneeskrachtige werking zou hebben, omdat het afkomstig was uit de heilige bron. 50 Om deze
functie van kuuroord te faciliteren, werden in de loop van de tijd allerlei voorzieningen nabij het
heiligdom gebouwd om bezoekers voedsel en onderdak te bieden. Het grote altaar bood de
mogelijkheid ook andere goden te vereren. Eens per jaar werden kleine spelen voor Amphiaraos
gehouden en eens in de vier jaar werden die als een groter festival georganiseerd: de Amphiaraia. 51
De reden om de bouw van Amphiaraos’ heiligdom zeker voor 414 te plaatsen is de opvoering
van een komedie, getiteld Amphiaraos, van Aristophanes in dat jaar. In de inleiding op de komedie
Vogels wordt Amphiaraos genoemd en Charias, de archont van het jaar dat deze komedie

44

Ibidem, 185.
Pausanias 1.34.5.
46
Pausanias 1.34.3.
47
Petrakos, The Amphiareion, 15.
48
E. Lupu, ‘Sacrifice at the Amphiareion and a fragmentary sacred law from Oropos’, Hesperia 72 (2003) 324-325.
49
Pausanias 1.34.5.
50
Petrakos, The Amphiareion, 24.
51
Ibidem, 31-36.
45

2. Een kennismaking met Amphiaraos

11

opgevoerd werd. 52 Amphiaraos werd in Athene ten tonele gebracht. Het stuk zelf is verloren
gegaan. Enige heel korte fragmenten zijn door toeval bewaard gebleven. 53 In commentaren op
uiteenlopende teksten worden deze fragmenten door de commentatoren ter vergelijking aangehaald
omdat er een bepaald woord gebruikt wordt. Uit de fragmenten kunnen we opmaken dat het om
Amphiaraos als orakel en geneesheer gaat. Oropos is de enige plek waarvan we zeker weten dat
Amphiaraos er orakels gaf, waar de inwoners van Attika hem kwamen vereren. Het is daarom
waarschijnlijk dat de komedie betrekking heeft op het heiligdom daar. Dat moet daarom tenminste
in het jaar 414 v. Chr. al bestaan hebben.
In het heiligdom zijn geen sporen van de christelijke religie aangetroffen, in tegenstelling tot
het dorp Oropos, waar het vroege christendom wel voet aan de grond kreeg. Een enkele munt uit
de vierde eeuw n. Chr., uit het Amphiareion lijkt erop te wijzen dat het heiligdom toen langzaam
verlaten werd.
Van het heiligdom in Oropos weten we erg veel. Het is volledig opgegraven en de
overblijfselen zijn thans te bezichtigen. Daaruit is een goed beeld te vormen van het uiterlijk van
het heiligdom. Uit decreten, een heilige wet, opschriften die bij beelden gehoord hebben,
inscripties op wijgeschenken en literaire bronnen kennen we de dagelijkse gang van zaken in en de
globale geschiedenis van het heiligdom. In Oropos kwamen inwoners van Attika, maar ook
mensen van ver daarbuiten. Een bezoek aan dit heiligdom lijkt als het meest effectief aangemerkt
te zijn geweest met betrekking tot de genezing van kwalen. Er zijn echter enkele plaatsen in Attika
zelf waar Amphiaraos in epigrafische bronnen voorkomt. 54 Het is mogelijk dat Amphiaraos hier
ook, op kleine schaal, vereerd werd. Deze mogelijkheid zal eerst nader onderzocht worden.
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3. Amphiaraos in Attika
Oropos was niet een deel van Attika. Het was een door Athene onderworpen gebied aan de grens.
Het Amphiareion ligt daarmee niet in Attika zelf. In vijf plaatsen die wel in Attika lagen, zijn
inscripties gevonden waarin Amphiaraos voorkomt. Rhamnous was met zekerheid een cultusplaats
voor Amphiaraos. In Acharnai, Eleusis, Piraeus en Athene is dat echter verre van zeker. Rhamnous
zal daarom in latere instantie uitgebreid besproken worden. Eerst zal gekeken worden of de
epigrafische bronnen uit de andere vier plaatsen uitsluitsel kunnen geven over het bestaan van
cultusplaatsen voor Amphiaraos elders in Attika.
Van de inscripties uit Attika waarin Amphiaraos is geattesteerd, kunnen we uit die nabij
Acharnai het minst opmaken. 55 Deze steen is bijzonder beschadigd. Zowel de linker als de
rechterzijde van de tekst is volledig onleesbaar geworden. Alleen enkele letters, op sommige regels
hele woorden, zijn in het midden van de regels bewaard gebleven. De naam van de archont
Oinophilos in regel 5 wijst op het jaar 28/9 n. Chr. Deze inscriptie is opgesteld naar aanleiding van
een twist tussen twee genootschappen. 56 Beide partijen hebben een aantal scheidsrechters
aangewezen die de twist op moeten lossen. De namen van de scheidsrechters zijn vervolgens
genoteerd. In regel 10 is de naam Amphiaraos in zijn geheel bewaard gebleven, maar zonder
context. Men heeft bij de publicatie van de inscriptie in IG II2 in 1913 aangenomen dat hier
verwezen wordt naar het heiligdom van Amphiaraos in Oropos. Vanuit de context zijn daar echter
geen aanwijzingen voor, noch voor andere conclusies. Er bestaat dus geen enkel uitsluitsel over het
bestaan van een cultus voor Amphiaraos in Acharnai zelf.
Amphiaraos komt ook voor in een lange lijst die afkomstig is uit Eleusis en de registratie
vormt van alle aangeboden offers van de eerste oogst in het jaar 329/8. 57 In regel 272 staat een
offer beschreven ‘ejk th`" ejp’ jAmfiaravou’. Met dit ‘hetgeen in het bezit van Amphiaraos is’,
ofwel het gebied waar Amphiaraos de scepter zwaait, wordt hier Oropos aangeduid. De eerste
oogst uit dit gebied wordt aan Demeter aangeboden door een persoon die we overigens kennen als
de demarchos van Sounion. 58
Uit deze regel kunnen we twee conclusies trekken. Ten eerste werd Oropos niet ingelijfd als
Attische deme, hoewel het in deze periode wel door Athene overheerst werd. Wanneer Oropos wel
een Attische deme was geweest, dan zou het offer van de eerste oogst in Eleusis door de
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demarchos van Oropos zelf gebracht zijn en niet door een buitenstaander. 59 Ten tweede kunnen we
vaststellen dat het voorkomen van Amphiaraos in deze regel geenszins wijst op het bestaan van een
cultus ter ere van hem in Eleusis. Even verderop in de inscriptie echter, in regel 305 wordt de naam
Amphiaraos nogmaals genoemd. Dit laatste gedeelte van de inscriptie is een opsomming van de
ontvangers van een bedrag uit de kas van het heiligdom in Eleusis. Amphiaraos ontvangt een erg
klein bedrag en tot nog toe is het voorkomen van zijn naam op deze plaats niet verklaard.60
Amphiaraos’ aanwezigheid in Eleusis in de vorm van een cultus wordt hiermee niet gesuggereerd,
maar ook niet uitgesloten. Opvallend is wel dat zowel Pausanias als Plutarchus vermeldt dat zich in
Eleusis de graven bevonden van de Argivische helden die samen met Amphiaraos de strijd tegen
Thebe aanvoerden. 61 Theseus had hun lijken, op verzoek van de overlevende koning Adrastos,
opgeëist bij de Thebanen, waarna hij ze liet begraven nabij Eleusis. Mogelijk werd Amphiaraos
geassocieerd met deze graven, zodat men hem in Eleusis kende. Zodoende zou hij in deze
inscriptie terecht gekomen kunnen zijn. Ook dat wijst echter niet op een cultus.
De derde attestatie van Amphiaraos in Attika komt uit Piraeus. In deze haven van Athene
werd mogelijk een festival gehouden voor Amphiaraos, wat zou kunnen wijzen op een cultus. 62
Aanleiding voor deze voorzichtige aanname vormt een opmerking in een besluit van een groep
vereerders van Ammon in Piraeus. 63 Zij besluiten een zeker nieuw lid op te nemen, waarvan de
inwijding zal plaatsvinden ‘tijdens het [offerfeest] voor Amphiaraos’.64
De aanwijzingen voor het bestaan van een cultus voor Amphiaraos zijn het sterkst in Athene.
Op de Agora zijn twee inscripties gevonden waarin Amphiaraos voorkomt. 65 In tegenstelling tot
Acharnai, Eleusis en Piraeus, wijst hier echter ook een passage van Pausanias op de aanwezigheid
van Amphiaraos op de Agora. Pausanias leidt zijn lezers aan het begin van zijn tocht door
Griekenland over de Agora in Athene. 66 Naast heel veel bekende elementen, die soms wel en soms
niet meer terug te vinden zijn, ziet hij daar ook een standbeeld van Amphiaraos. Wanneer we zijn
route over de Agora volgen lijkt het beeld iets ten zuidoosten van het monument voor de eponieme
helden te hebben gestaan, tussen de beelden van de godin Eirene met op haar arm het godje Ploutos
en bekende Atheners als Kallias en Demosthenes. 67 Het beeld van Amphiaraos is verloren gegaan,
maar in de tweede eeuw n. Chr., toen Pausanias zijn tocht maakte, was er in ieder geval een
59
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beperkt bewijs dat Amphiaraos in Athene geëerd werd of was geweest. De aanwezigheid van het
standbeeld bewijst echter niet dat hier een echte cultusplaats voor Amphiaraos was.
De twee inscripties leveren, in tegenstelling tot het theoretische bewijs dat Pausanias levert,
een tastbaar bewijs van de aanwezigheid van Amphiaraos in Athene. Op de Agora, ten noorden
van het Hephaisteion, is een reliëf gevonden waarop Amphiaraos afgebeeld staat. 68 Het reliëf
sierde de bovenkant van een eredecreet, dat niet teruggevonden is. Enkel de aanhef van het decreet,
QEOI, is bewaard gebleven. Het reliëf toont drie personages. Rechts staat Hugieia, een godin die
vaak in combinatie met genezende helden en goden werd vereerd. In haar linkerhand heeft zij een
oinochoe, met haar rechterhand kroont zij de middelste persoon, die het kleinste is van de drie. Hij
staat achter een altaar. De linker persoon is Amphiaraos. De manier waarop hij afgebeeld is , is
vergelijkbaar met afbeeldingen van hem die gevonden zijn in Oropos. Ook in Oropos werd
Amphiaraos overigens geassocieerd met Hugieia. Onder het reliëf staan de namen: Amphiaraos,
Artikleides, Hugieia. Artikleides wordt geëerd met een kroon, het altaar zou kunnen betekenen dat
hij de priester van Amphiaraos was. De vorm van de letters, zoals die voorkomt in het onderschrift
en de aanhef van het eigenlijke decreet, zou wijzen op een decreet uit het begin van de vierde
eeuw. De stijl van het reliëf zelf hoort echter meer thuis in het laatste kwart van de vierde eeuw. 69
Deze vondst in de nabijheid van de plaats van het beeld dat Pausanias beschrijft, zou kunnen
betekenen dat Amphiaraos op deze plaats vereerd werd. Het kan echter ook zo zijn dat Artikleides
priester van het heiligdom in Oropos was, maar voor zijn verdiensten geëerd werd in Athene.
Parker wil de laatste mogelijkheid niet uitsluiten. 70 De tekst van het decreet had daar misschien
meer duidelijkheid over kunnen geven.
Van een soortgelijk decreet uit een latere periode is de tekst wel teruggevonden. 71 Deze keer
gaat het alleen om een tekst. De inscriptie dateert uit het jaar 273/2, vast te stellen aan de hand van
de archont Glaukippos die in de eerste regel genoemd wordt. De priester van Amphiaraos wordt
opgeroepen in de volksvergadering en door boule en demos geprezen voor zijn verdienstelijkheid
in zijn hoedanigheid als priester ten opzichte van zijn vaderland. 72 Sineux acht met de twee
decreten en de getuigenis van Pausanias bewezen dat er in Athene een cultus voor Amphiaraos
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bestond. 73 Volgens Parker ligt vooral naar aanleiding van het tweede decreet onomstotelijk vast dat
Amphiaraos in Athene zelf werd vereerd. 74
Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat het tweede decreet wel betrekking heeft op
een cultus in Athene, terwijl het eerste decreet de priester van Amphiaraos in Oropos eerde. De
veronderstelling dat beide decreten betrekking hebben op de priester in Oropos is aannemelijker,
gezien de status die de cultus van Amphiaraos verwierf in de tweede helft van de vierde eeuw. Na
de slag bij Chaironeia in 338 v. Chr. heerste in Athene een verslagen sfeer. Alles wat de stad ooit
groot gemaakt had, de vloot, het leiderschap van een bondgenootschap en de macht over een
imperium, waren vernietigd. De Atheners gingen in die toestand op zoek naar vaste waarden die
hun Atheense identiteit weerspiegelden. Onder leiding van vooruitstrevende politici, van wie
Lukourgos de bekendste is, kregen oude waarden nieuw leven ingeblazen en werden nieuwe
waarden gecreëerd. Dit resulteerde in bouwprojecten en reorganisaties, voornamelijk met
betrekking tot cultusplaatsen.
De aandacht voor cultusplaatsen in deze periode komt vooral tot uitdrukking op plaatsen waar
goden werden vereerd die redding en verlossing brachten. Goden die zorg droegen voor genezing
en veiligheid genoten een grote populariteit, mogelijk doordat de Atheense bevolking na de slag bij
Chaironeia behoefte voelde aan bescherming. 75 Goden die van oudsher gespecialiseerd waren in
genezing of bescherming kregen meer aandacht dan daarvoor en aan andere goden werden
plotseling verlossende eigenschappen toegeschreven. Deze nieuwe dimensie van hun macht werd
tot uitdrukking gebracht door de toevoeging van het epitheton Soter/Soteira aan de namen van deze
goden. 76
De aandacht voor uitbreiding en reorganisatie van cultusplaatsen voor verlossende goden
blijkt ook duidelijk in Oropos. Oropos was voor de slag bij Chairaoneia het bezit van de Boiotische
bond, onder leiding van Thebe. Ook Thebe werd bij Chaironeia verslagen en zodoende werd
Philippos II, en niet lang daarna Alexander de Grote, heerser over het gebied. Alexander besloot in
335 Thebe te straffen door de stad zelf te verwoesten en bovendien Oropos juist aan haar
tegenstander Athene te geven. 77 De Atheners besloten vervolgens bij volksvergadering het gebied
op te delen in vijf delen. Ieder deel werd toegewezen aan een tweetal phulen, die het vervolgens
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moesten beheren en het belastinggeld moesten innen. 78 Het is opvallend dat het heiligdom van
Amphiaraos bij de verdeling van het grondgebied niet ingedeeld werd bij één van de phulen. Het
Amphiareion kwam onder beheer van de staat, dat wil zeggen dat de raad en de magistraten
zorgden voor het ordelijk verloop van zaken betreffende de cultus.79
Putheas van Alopeke, die anderszins ook bekend is vanwege zijn functie als magistraat belast
met het onderhoud van openbare bronnen in Attika, wordt in een decreet in het Amphiareion
geëerd omdat hij de bron en de fontein uit zijn eigen middelen liet restaureren. 80 Een ander,
Phanodemos, verdiende vermelding omdat hij de Amphiaraia, de vijfjaarlijkse spelen hervormd
had en nieuw aanzien gegeven had. 81 De spelen werden in 329/328 voor het eerst gehouden in hun
hernieuwde vorm. De Amphiaraia werden opgenomen in de officiële cyclus van spelen en
festivals. 82 Over de spelen werden door de demos tien opzichters aangesteld. Dit waren de
epimeletai. Zij werden per decreet aangesteld. Uit het eerste decreet waarin zij aangesteld werden,
weten we dat het prominente Atheners betrof. 83
Burgers die op eigen initiatief of in de hoedanigheid van magistraat verbeteringen en
reparaties uit lieten voeren aan het Amphiareion werden als beloning daarvoor gekranst door de
demos, waarna een eredecreet in het heiligdom zelf werd opgesteld om dat heuglijke feit vast te
leggen. Naast allerlei decreten waarin burgers geëerd werden vinden we echter ook een
opmerkelijke inscriptie, vermoedelijk uit het jaar 332/331. 84 Daarin werd Amphiaraos zelf geëerd
met een krans geschonken door het Atheense volk, voor alle weldaden die hij had uitgestort over
Atheners én over andere mensen. 85 Lambert merkt, in zijn artikel over Atheense eredecreten, twee
dingen op die tonen hoe belangrijk het Amphiareion voor Atheners was: de eenentwintig mannen
die volgens het decreet bijgedragen hadden aan de krans, waren bijna zonder uitzondering de meest
vooraanstaande leden van de raad van vijfhonderd; Phanodemos stond op de eerste plaats als
initiatiefnemer. 86 Daarnaast hadden ze allemaal de één of andere verbinding met het gebied of het
heiligdom, als wilde men daarmee de verbondenheid van het Amphiareion met Athene nog eens
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benadrukken. Door de betrokkenheid van deze mensen met Oropos centraal te stellen,
bewerkstelligde men een directe band tussen Athene en het Amphiareion. De cultus werd hierbij
vooropgesteld, niet de locatie.
Scafuro wijst ook op de nadruk die de Atheners leggen op hun verbintenis met Amphiaraos
zelf. 87 Het decreet is volgens haar opgebouwd zoals de Atheners ook de toekenning van een krans
aan buitenstaanders in inscripties verwoordden: ‘Omdat persoon X heeft toegezien op de
gezondheid en bescherming van persoon A, groep B en groep C met alles wat daarbij hoort, wordt
aan hem door persoon/instantie/groep Q een gouden krans opgedragen die duizend drachmen
waard zal zijn.’ 88 Ook de belangrijkste bepaling van dit decreet, waarin Amphiaraos een krans
toegekend krijgt, begint met de formule ‘Omdat Amphiaraos heeft toegezien op…’. 89
Een tweede deel van de inscriptie volgde vaak met de mededeling dat de geëerde persoon de
krans had aangeboden aan deze of gene god. Omdat het echter lastig bleek om een god zijn
verkregen krans opnieuw aan een god aan te laten bieden, heeft Phanodemos de vervolgformule
aangepast. Daarin draagt hij de epimeletai van het heiligdom op de krans in de tempel op te stellen.
Onder begeleiding van een gebed om de gezondheid en bescherming van de Atheners, hun
vrouwen en kinderen én alle anderen in het land moest de krans op die manier aan Amphiaraos
aangeboden worden. Hierbij valt op dat de formule ‘voor de gezondheid en bescherming van de
Atheners, hun vrouwen en kinderen en alle anderen in het land’ zowel in het eerste deel als in het
tweede deel van het decreet herhaald wordt. Daarmee legt het decreet de nadruk op de eerste plaats
die de Atheners binnen de doelgroep van Amphiaraos’ weldaden innemen. Omdat de formulering
van een eredecreet voor een buitenstaander gebruikt is, wordt de speciale band nog eens extra
versterkt: hoewel Amphiaraos een buitenlander is, krijgen de Atheners van hem de grootst
mogelijke zorg. De Atheners vragen hem vervolgens grootmoedig om ook goed voor alle nietAtheners te zorgen. 90
Het kransen van Amphiaraos is door een vooraanstaand Athener, Phanodemos, voorgesteld en
vervolgens door de demos goedgekeurd. Met die krans promoveerden de Atheense burgers vanuit
het centrum van Attika een cultus aan de grenzen van het grondgebied tot staatscultus. 91 Dat idee
wordt bevestigd door alle aandacht die men vanuit Athene besteedde aan het verfraaien van het
heiligdom. Hoewel de cultushandelingen ver weg werden verricht, deed Amphiaraos ertoe in het
centrum. Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat de priester Artikleides uit het eerste eredecreet
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uit Athene en de niet nader genoemde priester in het decreet uit 273/2, in Athene zelf geëerd
werden voor hun verdiensten als priester van Amphiaraos in Oropos. De aanwezigheid van deze
decreten op de Agora en ook het beeld dat Pausanias noemt, zijn in het geheel geen afdoende
bewijs dat Amphiaraos een echte cultusplaats in Athene had, dat wil zeggen een plaats waar
cultushandelingen werden verricht. Zij tonen alleen met zekerheid dat Amphiaraos in Athene
bekend was en dat hij en zijn cultus in het algemeen gerespecteerd werden.
In alle besproken plaatsen is het bestaan van een cultus voor Amphiaraos niet met zekerheid
vast te stellen. Het is mogelijk dat er meerdere cultusplaatsen voor Amphiaraos waren in Attika.
Deze attestaties bevestigen noch ontkennen dat. Anders is dat in Rhamnous: er is voldoende
informatie beschikbaar, waaruit blijkt dat Amphiaraos er vereerd werd. Die informatie heeft echter
nog niet geleid tot een nadere bestudering van het bestaan van het heiligdom en de functie ervan in
het kleine dorpje aan de kust van Attika.
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4. De plaats Rhamnous
Rhamnous was een kleine deme in het uiterste noordoosten van Attika. Zij dankte haar naam aan
het woord voor doornig gewas, ravmno", dat volop in de omgeving voorkomt. De tempel van
Nemesis moet het meest opvallende element in het landschap zijn geweest wanneer men in de
oudheid Rhamnous vanuit het zuiden via de enige toegangsweg naderde. De grote hoeveelheid
archeologische vondsten uit de nederzetting biedt zeer veel informatie over de structuur en de
bouwgeschiedenis ervan. Uit de oudheid zijn echter slechts enkele literaire bronnen waarin
Rhamnous voorkomt, die ons een beeld kunnen geven van het bestaan en het uiterlijk van de oude
deme. Aan de hand van beide soorten bronnen zal een schets gemaakt worden van de geschiedenis
van Rhamnous, die een context biedt voor de ontwikkeling van een cultus voor Amphiaraos op
deze plaats.
De vroegste vermelding van Rhamnous, in de Kransrede van Demosthenes uit 330 v. Chr.,
biedt geen nadere beschrijving van de plaats zelf. In deze passage spreekt Demosthenes alleen zijn
zorg uit over de groeiende piraterij in de omgeving van de nederzetting. 92 De eerstvolgende die
Rhamnous pas weer noemt is Strabo, die in de eerste twee decennia van de jaartelling zijn
beschrijving van de wereld maakte. In korte tijd noemt hij Rhamnous twee keer en beide keren
noemt hij als enige bijzonderheid de aanwezigheid op die plaats van de tempel en het cultusbeeld
van Nemesis. 93 Het cultusbeeld neemt ook in andere bronnen een centrale plaats in. Plinius en
Pausanias vertellen elk een ander verhaal over de maker van het beeld. Pomponius Mela, die in de
eerste eeuw n. Chr. een beschrijving maakte van de kusten van het Middellandse Zeegebied, noemt
Rhamnous ‘een klein maar beroemd dorp, waar een heiligdom van Amphiaraos is en daarbij ook
de Nemesis van Pheidias.’ 94 Julius Solinus, die in de derde eeuw een encyclopedie vol curiositeiten
schreef, nam deze beschrijving vrijwel onveranderd van Pomponius Mela over. 95 Het is daarbij
opvallend dat Pomponius Mela juist het heiligdom van Amphiaraos noemt als een van de twee
bijzonderheden die Rhamnous te bieden heeft.
Toen men deze laatste twee auteurs bestudeerde, heeft men wel gedacht zij zich vergisten. Het
Amphiareion in Oropos lag zo dichtbij Rhamnous dat men dacht dat zij dat wel bedoeld zouden
hebben. 96 Grote delen van de lager gelegen bebouwing in Rhamnous waren bedekt met een laag
grond die door regenwater van hoger gelegen gedeelten mee gespoeld was. De hoger gelegen
bebouwing was lang geleden in verval geraakt en overgroeid met distels en struikgewas. Pas in
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1674 werd Rhamnous voor het eerst sinds de oudheid bezocht door een reiziger. In de ruim
honderd jaar die volgden, vervielen alle reizigers in herhaling wat betreft de beschrijving van de
plaats: de tempel van Nemesis bleef de belangrijkste bezienswaardigheid. 97
Gedurende de negentiende eeuw werden verschillende aanzetten gegeven tot opgravingen,
maar deze leidden slechts tot de vondst van een cultusbeeld van Nemesis in 1814. De opgravingen
werden bemoeilijkt door de droogte in het gebied en de schaarse middelen. Sommige van de
blootgelegde oudheden werden geroofd door plunderaars. Pas tussen 1890 en 1892 lukte het voor
het eerst een opgraving af te ronden. De curator van de Griekse Archeologische Dienst, B. Staïs,
had de leiding en legde de overblijfselen van de tempel van Nemesis bloot, groef enkele gebouwen
binnen de versterking op, en vond net buiten de versterking een kleine tempel voor Amphiaraos. 98
De opgravingen werden echter in hoog tempo en weinig zorgvuldig uitgevoerd. Ook de publicatie,
door Staïs, van de vondsten was slechts zeer summier. 99
In 1950 werden plannen gemaakt voor een nieuwe opgraving, een samenwerking tussen de
Archeologische Dienst en de Franse Archeologische School in Athene. De opgravingen werden
uiteindelijk niet uitgevoerd, maar een van de voorgenomen deelnemers, J. Pouilloux, besloot de
ruïnes uitgebreid te onderzoeken zonder verder op te graven. Dit resulteerde in de publicatie van
La forteresse de Rhamnonte in 1954 waarin Pouilloux alle toegankelijke overblijfselen tot in detail
beschrijft. Ook de tempel voor Amphiaraos wordt hierin besproken. 100
Tot slot heeft B. Petrakos tussen 1975 en 1999 een grootschalige opgraving uitgevoerd in
Rhamnous. Alle opgravingen van Staïs werden opnieuw bestudeerd en grondiger uitgevoerd. Alle
overblijfselen van gebouwen en muren werden blootgelegd en daarbij kwam een groot aantal
voorwerpen, van kookgerei tot inscripties tevoorschijn. De langdurige opgravingen hebben een
groot deel van de nederzetting toegankelijk gemaakt voor publiek, hoewel de versterkingen op de
rotsige kust moeilijk bereikbaar zijn via een steil en smal ongeplaveid pad. Petrakos heeft alle
vondsten gepubliceerd in een tweedelig werk, JO dhvmo" tou` Ramnou`nto", dat echter alleen in het
Grieks is verschenen. 101
Ook de moderne auteurs hebben veel aandacht voor de tempel van Nemesis. Dat is niet zo
verwonderlijk aangezien men de tempel wel moet passeren om bij de nederzetting te komen. De
tempel staat hoog in het landschap, op 115 meter boven de zee op een heuvel. De eerste tempel op
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deze heuvel werd gebouwd aan het begin van de zesde eeuw v. Chr. 102 Aan het einde van de zesde
eeuw werd deze vervangen. In de vijfde eeuw is aan de noordkant van de heuvel een terras
aangelegd met een imposante steunmuur. 103 Op het terras zijn de resten te vinden van een
omheining, een altaar, een stoa en een fontein en die van twee tempels. Naast de grote tempel van
Nemesis bevindt zich een kleinere, voor de godin Themis. De kleine tempel was oorspronkelijk
wel gebouwd voor Nemesis, aan het begin van de vijfde eeuw, nadat de Perzen de oude tempel
hadden verwoest. De grote tempel dateert uit de tweede helft van de vijfde eeuw. 104 De kleine
tempel functioneerde als schathuis, maar de vondst van een beeld van Themis doet vermoeden dat
de kleine tempel later aan haar gewijd was. 105
Vanaf de steunmuur van het terras loopt een pad naar beneden, de heuvel af. Naast het pad
staan grote marmeren grafmonumenten. Hier werden de leden van belangrijke families uit
Rhamnous begraven. Het pad is smal en loopt door een ondiepe kloof naar beneden. Achter de
grafmonumenten aan beide zijden loopt de heuvel direct omhoog. Al van boven zijn de ruïnes van
de versterkte nederzetting te zien. Het pad mondt na 500 meter uit in een kleine kom aan zee. In de
kom ligt een hogere rotspunt waarop de versterkingen zijn gebouwd, om uit te kunnen kijken over
de Euripos, de zee-engte die tussen de oostkust van Attika en het schiereiland Euboia ligt.
Dit hogergelegen gedeelte, de akropolis van Rhamnous, is het oudste deel van de nederzetting.
Al in de zesde eeuw was hier bebouwing, getuige de inscripties en wijgeschenken die uit deze tijd
op de akropolis gevonden zijn. 106 Het verhoogde gedeelte was toen ommuurd en fungeerde als
toevlucht voor omwonenden in tijden van gevaar en als religieus centrum van de deme, waar
belangrijke offers werden gebracht. 107 Er waren toen geen soldaten gestationeerd, want er was nog
geen sprake van een fort dat in het belang van Attika bemand werd. De inwoners van de deme
woonden op de heuvels rondom en verbouwden daar graan voor hun eigen gebruik, weidden hun
vee en gingen in kleine bootjes de zee op om te vissen. Wanneer zij bedreigd werden trokken ze
zich terug op de akropolis en verdedigden zich zo goed en zo kwaad als het ging tegen de
indringers. 108 Er zijn geen overblijfselen gevonden van bebouwing uit de vroegste periode. 109 De
ommuring van deze citadel is vervangen toen de grote buitenmuur werd gebouwd tegen het einde
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van de vijfde eeuw. 110 Alleen binnen in de rechthoekige toren op de zuidoosthoek van de citadel
zijn de resten aangetroffen van een ronde toren die mogelijk dateert uit de zesde eeuw. 111
Rhamnous werd een deme van Attika na de hervormingen van Kleisthenes in 508/7. Vanaf dat
moment zijn er ook tekenen dat inwoners van Rhamnous deelnamen aan de gemeenschap van de
polis. Zo zijn er in Athene ostraka gevonden waarmee men een Rhamnousiër deelname aan de
Atheense politiek wilde ontzeggen. 112 Ook soldaten afkomstig uit Rhamnous namen deel aan de
Atheense bezetting van Lemnos in 499 of 498, zoals blijkt uit een inscriptie op een helm die aan
Nemesis geschonken was als wijgeschenk. 113 Gedurende de Perzische oorlogen had de
nederzetting te lijden onder plunderingen en verwoestingen die gepaard gingen met de komst van
de Perzen. 114 Maar hoewel de controle over de Euripos in de Perzische oorlogen voor beide
partijen van levensbelang was, was dat voor Athene toen nog geen reden om van Rhamnous een
uitvalsbasis te maken waarmee zij de macht zou kunnen krijgen over de zeestraat. Wel zou er
volgens Petrakos vanaf dat moment een klein garnizoen aanwezig kunnen zijn geweest, hoewel
daar geen bewijs voor bestaat. 115
Rhamnous werd pas versterkt toen de Spartanen in de Peloponnesische oorlog de plaats
Dekeleia in Attika bezetten. 116 Het gebied rondom deze plaats was zeer vruchtbaar en als zodanig
onmisbaar voor de Atheense voedselvoorziening. Bovendien werd er een zekere hoeveelheid graan
vanuit Euboia ingevoerd via het haventje dat nabij Oropos lag. De route over land van Oropos naar
Athene liep door Dekeleia en was door de bezetting van de Spartanen dus afgesloten. 117 Volgens
Thucydides werd daarom het graan vanaf Euboia direct naar Piraeus verscheept. 118
De schepen staken vanaf Euboia over naar de oostkust van Attika op het smalste punt, ter
hoogte van Rhamnous. Van daar voeren ze langs de kust rond Attika naar Piraeus. 119 Om te
voorkomen dat deze schepen onderschept zouden worden door de Spartanen en hun bondgenoten,
of aangevallen werden door piraten op de Euripos werd Rhamnous rond 411 versterkt en door
soldaten bemand. De muur rond de kleine akropolis en de toren werden vervangen en de
versterking werd uitgebreid met de ruimere buitenmuur. 120 Toen deze buitenmuur van het fort
werd gebouwd, vormde de zuidpoort de enige toegang. Die zuidpoort is tegenwoordig weer de
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ingang van het complex. Vier torens zijn er verbonden door muren, met in het midden een grote
poort.
Directe noodzaak voor de versterking was ook het verlies in 311 van Oropos aan Boiotië, dat
aan de kant van Sparta stond, waardoor de vijand gemakkelijk dichtbij kon komen. 121 Ook Euboia
kwam in de laatste jaren van de vijfde eeuw onder invloed van Boiotië door toedoen van de
Spartanen. De vriendschappelijke relatie tussen Euboia en Athene was voorbij. Voortaan moest
Athene haar noordoostgrens daarom beschermen tegen aanvallen vanuit Euboia. 122 Omdat
Rhamnous de kortste oversteek was en bovendien de minst ontoegankelijke haven had op de
gehele Attische oostkust, vanaf de noordelijke Kaap Kalamos tot aan het zuidelijker gelegen
huidige Nea Makri, was dit de meest vanzelfsprekende uitvalsbasis voor de Atheense vloot. 123 Wat
de gevolgen waren van de verstoorde relatie met Euboia voor de graanhandel is onbekend, hoewel
die wel gecontinueerd leek te worden. 124
De vernieuwingen brachten de kleine deme Rhamnous tot ontwikkeling. De economie
groeide, waarschijnlijk door de komst van soldaten die in de versterking werden gelegerd. 125 Van
de aanwezigheid van soldaten getuigt volgens Petrakos voor het eerst een decreet uit 356/5, waarin
twee chiliarchoi worden geëerd. 126 De datering hiervan is echter omstreden. De eerstvolgende
inscriptie waar soldaten op zijn vertegenwoordigd is wel met zekerheid te dateren, in het jaar
342/1. 127 Ook de jaren daarna werden er verschillende decreten opgesteld in Rhamnous ter ere van
de strategoi die de controle hadden over het fort. 128 Het fort werd volgens Petrakos in de vierde
eeuw permanent bemand door ongeveer 300 man, die in noodgevallen assistentie kregen van
peripolai, mobiele troepen die belast waren met de grensbewaking. 129 Vanaf 336/5 veranderde
echter de samenstelling van het garnizoen in Rhamnous. Deze verandering hing samen met de
hervorming van de ephebeia in Athene. 130
Epheboi waren de jonge mannen tussen 18 en 20 jaar die aanspraak konden maken op het
burgerschap. Op het moment dat zij binnen hun deme werden geïntroduceerd als nieuwe leden
begon ook hun opvoeding tot waardige Atheense burgers. 131 De ephebeia in de zin van een
algemene opvoeding bestond zeker al in de eerste helft van de vierde eeuw, zoals blijkt uit een
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passage van Aischines, die verwijst naar zijn eigen diensttijd als jonge man: ‘As soon as I passed
out of boyhood I became one of the frontier guards of this land for two years.’132 Gezien de leeftijd
van Aischines viel deze diensttijd in de jaren 371/0 v. Chr. Dit is vroegste bewijs van het bestaan
van de ephebeia, maar mogelijk was het instituut nog ouder. 133 Naast intellectuele en morele
aspecten omvatte de opvoeding vooral fysieke en militaire training. Daarnaast waren de epheboi
gedurende die twee jaar oproepbaar voor de verdediging van de grenzen als dat nodig was.Voor
336 was de training tamelijk vrijblijvend en waren de epheboi vrij om te gaan en staan waar zij
wilden als er geen gevaar dreigde aan de grenzen. 134 Een passage bij Xenophon geeft duidelijk
blijk van een dergelijke vrijheid. Deze passage gaat over een zekere Glaukon, die nog geen 20 jaar
oud is en probeert een reputatie op te bouwen als redenaar. 135 Kennelijk had hij als jonge man van
nog geen 20 jaar oud de tijd en de vrijheid om zich daarop toe te leggen, zonder erg beperkt te zijn
door zijn dienstplicht. 136 Zo zijn er nog verschillende andere passages in literaire bronnen waaruit
deze aanvankelijk vrijblijvende opzet van de ephebeia blijkt. 137
In 336/5 bracht een wetsvoorstel van een zekere Epikrates daar verandering in. 138 De persoon
Epikrates is verder onbekend en ook de precieze inhoud van zijn wetsvoorstel is verloren gegaan.
Wel is duidelijk dat zijn wetsvoorstel betrekking had op de organisatie van de epheboi. 139 Een
indruk van de strekking van het voorstel krijgen we van Aristoteles. In een hoofdstuk in Athenaion
Politeia, een werk dat rond 325 geschreven is, spreekt hij over de procedure die gevolgd werd bij
de toekenning van burgerschap aan de zonen van burgers. 140 De fase van de ephebeia die hij
beschrijft wijkt af van het beeld dat we krijgen uit de hiervoor genoemde passages. De epheboi
verbleven volgens Aristoteles eerst een jaar permanent in een van de twee forten in Piraeus om te
trainen en te wennen aan het soldatenleven. Na een korte ceremonie waarin zij een eed aflegden ten
behoeve van de bescherming van het vaderland, werden zij voor het tweede jaar uitgezonden naar
een van de grensforten van Attika, waar zij gedurende dat jaar samen met de ervaren garnizoenen
de permanente grensbewaking op zich namen. 141 Hieruit kunnen we concluderen dat de
wetswijziging op voorstel van Epikrates inhield dat de epheboi gedurende twee jaar onder
voortdurend toezicht zouden staan en veel intensiever werden begeleid. 142
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Rhamnous was een van de grensforten waar de epheboi na 336/5 gelegerd werden. Waar de
strategoi nog geëerd werden door hun soldaten in inscripties van voor dat jaar, vinden we in
eredecreten van na dat jaar alleen nog maar kosmetes en sophronistes, officieren die toezicht
hielden op de epheboi, die gekranst werden vanwege hun uitstekend leiderschap. 143 Het
verdwijnen van de reguliere garnizoenen uit de inscripties wil niet zeggen dat zij niet meer in
Rhamnous gelegerd waren. Per jaar waren er te weinig epheboi, bovendien met weinig ervaring,
om het fort te verdedigen en de controle te houden over de Euripos. Zij moesten daarom wel
bijgestaan worden door de ervaren grenstroepen. 144
De epheboi waren ingedeeld naar de phule waar zij vandaan kwamen. Epheboi uit dezelfde
phule werden in hetzelfde grensfort gelegerd. Er was echter geen sprake van een vaste verdeling
van de phulen over de verschillende grensforten. Zo vinden we in een eredecreet voor de epheboi
die in 332/1 in Rhamnous gelegerd waren de phule Pandionis. 145 In een zelfde soort eredecreet uit
329/8, of mogelijk 324/3, worden de epheboi uit de phule Erechtheis geëerd.146 De epheboi werden
in het laatste decreet geëerd vanwege hun overwinning in spelen die de Lampadedromia werden
genoemd. De vondst van zeer veel van dit soort decreten, die overwinningen van epheboi bij
spelen markeren, heeft geleid tot de constatering dat de epheboi tijdens hun diensttijd aan een groot
aantal spelen deelnamen. 147 Zij werden waarschijnlijk geacht deel te nemen om enerzijds hun
fysieke kracht en vaardigheden in de praktijk te testen, anderzijds om met hun aanwezigheid de
betreffende spelen op te luisteren. 148
In de tweede helft van de vierde eeuw waren de dreigingen waar het fort mee te kampen had
veranderd. Na de slag bij Chaironeia en de dood van Philippos II gaf Alexander de Grote Oropos
terug aan de Atheners. Athene knoopte bovendien weer vriendschappelijke banden aan met
Euboia. Tenslotte was de graanroute langs Dekeleia ook allang weer begaanbaar. 149 Zo was
Rhamnous niet langer de noordgrens van Attika en langs de oostgrens was het gedekt vanuit
Euboia. De scheepvaart over de Euripos hoefde niet meer beschermd te worden tegen dreigingen
vanuit Euboia. Het voornaamste probleem dat men op dat moment vanuit het fort in Rhamnous het
hoofd moest bieden lijken de piraten op de Euripos te zijn geweest waar Demosthenes voor
waarschuwt in zijn Kransrede. 150
143

Petrakos, ‘La forteresse’, 611.
Petrakos, ‘La forteresse’, 612.
145
Petrakos II, nr. 102 (SEG 34.150).
146
IG II2 3105 (Petrakos I, nr. 98).
147
Reinmuth, The ephebic inscriptions, 135.
148
S. Humphreys, ‘Lycurgus of Butadae: an Athenian aristocrat’ in: J. W. Eadie en J. Ober eds., The craft of the
ancient historian, Essays in honor of Chester G. Starr (Lanham en Londen 1985) 199-252, 208-209.
149
Petrakos I, 30.
150
Demosthenes 18.36-38.
144

4. De plaats Rhamnous

26

Toen Alexander stierf in het verre Babylon in 323 kwam Athene in opstand tegen de
Macedonische overheerser. Een van de veldslagen vond plaats tussen de strategos Phokion van
Athene en de Macedonische generaal Mikion. Mikion was in Rhamnous geland met een contingent
huurlingen en probeerde via die weg de Atheners te dwingen tot overgave.151 Plutarchus doet
verslag van de veldslag:
But when Micion, with a large force of Macedonians and mercenaries, began to pillage
the sea-coast, having made a descent upon Rhamnus, and overrun the neighbouring
country, Phocion led out the Athenians to attack him. And when sundry private persons
came, intermeddling with his dispositions, and telling him that he ought to occupy such
or such a hill, detach the cavalry in this or that direction, engage the enemy on this point
or that, "Oh Hercules," said he, "how many generals have we here, and how few
soldiers!" Afterwards, having formed the battle, one who wished to show his bravery
advanced out of his post before the rest, but on the enemy's approaching, lost heart, and
retired back into his rank. "Young man," said Phocion, "are you not ashamed twice in
one day to desert your station, first that on which I had placed you, and secondly that on
which you had placed yourself?" However, he entirely routed the enemy, killing Micion
and many more on the spot. 152

Phokion bood dus tegenstand en versloeg de vloot van Mikion. Ondanks deze overwinning
verloor Athene de Lamische oorlog en de Macedoniërs bleven overheersen. De vrijheid van
Athene werd drastisch beperkt. 153 De definitie van burgerschap werd bovendien aangepast, door
middel van een vermogensdrempel, zodat minder mensen ervoor in aanmerking kwamen.
Zodoende verminderde ook het aantal epheboi, terwijl de rekrutering en training overigens wel
bleef functioneren als voordien. 154
Tot 301 kwam er jaarlijks een groep epheboi naar Rhamnous. Daarna ontworstelde Athene
zich aan het Macedonische juk van Demetrios Poliorketes en voerde een neutrale politiek. Dat
betekende dat de stad minder behoefte had aan militaire bescherming en de jonge mannen werden
niet meer verplicht tot het volbrengen van een training tot soldaat. Ook de garnizoenen die
voorheen in de grensforten waren gelegerd bestonden niet meer. De forten werden bemand door
kleine groepjes vrijwilligers. 155 De mankracht in alle grensforten was zodoende sterk verminderd
en de grens van Attika was kwetsbaar geworden.
Demetrios Poliorketes maakte gebruik van die zwakte door in 296 met een vloot in Rhamnous
te landen en het fort in te nemen. 156 Ook dit geeft Plutarchus weer:
…(he) made an incursion into Attica, where he took Eleusis and Rhamnus, and wasted
the country thereabout. And that he might straiten the Athenians by cutting off all
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manner of provision, a vessel laden with corn bound thither falling into his hands, he
ordered the master and the supercargo to be immediately hanged, thereby to strike a
terror into others, that so they might not venture to supply the city with provisions. 157

Het gebied tussen deze twee forten werd door zijn manschappen geplunderd maar Demetrios
slaagde er niet in meer land in te nemen. Daarom probeerde hij Athene te dwingen tot overgave
door de belangrijke graantoevoer naar Athene te blokkeren. 158
De Macedonische overheersing was altijd een doorn in het oog van de Atheners en steeds
probeerden zij zich daarvan te bevrijden. Toen Demetrios Poliorketes in 287 zijn koningschap
overdroeg aan zijn zoon Antigonos Gonatas kreeg deze dan ook te maken met voortdurend verzet
tegen zijn positie. Het verzet kwam zowel van binnenuit door Athene, als van buitenaf door
concurrenten voor zijn troon. Met de Chremonidische oorlog die begon in 267 kwamen de
conflicten tot een hoogtepunt. Athene kreeg hulp van de Egyptische heerser Ptolemaios
Philadelphos die zijn generaal Patroklos naar Attika stuurde met een vloot. 159 De Egyptische vloot
kwam aan land in Rhamnous omdat Piraeus zwaar bewaakt werd door een volledig Macedonisch
garnizoen. Antigonos viel het opstandige fort aan en werd geholpen in zijn strijd door de piraten,
die het omliggende land plunderden en boerenonderkomens verwoestten om de bevolking onder
druk te zetten. 160
Uiteindelijk moest Rhamnous en ook Athene toegeven onder die druk. De Egyptische
hulptroepen werden verslagen en Antigonos verzekerde zich van een groot aantal bezittingen. 161
Athene was nu omringd door de Macedonische krijgsmacht en was genoodzaakt haar ambities
voor vrijheid te laten varen. 162 De stad legde zich neer bij het koningschap van Antigonos. Hij
werd zelfs vanwege zijn gematigde houding geprezen en werd daarom vergoddelijkt, zoals dat
gebruikelijk was geworden bij heersers. 163 Ook in Rhamnous vinden we een altaar dat gewijd is
aan de god Antigonos Gonatas. 164
Het fort in Rhamnous werd in de roerige derde eeuw bemand door wisselende huurlingen uit
Attika zelf maar ook van daarbuiten. De paroikoi waren een contingent dat permanent in de
versterking gelegerd was. Hupaithroi waren mobiele eenheden die ingezet konden worden waar ze
nodig waren. Tot slot bestond er nog een eenheid met speciale commando’s, de kruptoi die voor
uitzonderlijke opdrachten ingezet konden worden. Alle troepen stonden onder gezag van een door
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de Macedoniërs aangewezen strategos. 165 De hoogste verantwoordelijke in het fort, de
puloros,letterlijk poortwachter, was steeds een Macedoniër. Tijdens de heerschappij van Antigonos
Gonatas, in 252, bouwde de strategos Thoukritos een nieuwe poort, aan de oostzijde van het
fort. 166 De nieuwe poort was veel kleiner dan de oude en kon daarmee veel beter bewaakt worden.
Het aantal mensen dat er doorheen kon, werd immers beperkt en de poort kon veel gemakkelijker
snel gesloten worden. Zo was er een kleiner aantal mensen nodig om de toegang tot het fort te
beschermen. Daaruit zo mogelijk afgeleid kunnen worden dat men de beschikking had over minder
soldaten dan voorheen. 167
In 252 zijn onder leiding van de strategos Thoukritos nog enkele andere belangrijke gebouwen
neergezet. Hij liet een nieuw pulorion bouwen met uitzicht op de nieuwe poort. In het pulorion
verbleven de wachtposten voor de poort en de puloros. In de westelijke muur werden twee kleine
doorgangen gemaakt, waardoor boeren uit de omgeving en inwoners van Rhamnous gemakkelijk
toegang hadden. 168 De oude poort werd niet meer gebruikt en daarom werd er een muur in
gebouwd van puin en gebroken aardewerk. Ook het oude pulorion raakte buiten gebruik. 169 De
nieuwe gebouwen uit 252 vormen de laatste ingrijpende wijziging in de structuur van het fort. De
situatie zoals die is aangetroffen bij de opgravingen is dan ook in grote lijnen dezelfde als die in de
derde eeuw v. Chr. Afbeelding 2 geeft die situatie weer.
Het nieuwe pulorion stond rechts naast de nieuwe oostpoort. Hier is ook een sokkel gevonden
waar een beeld van Hermes op heeft gestaan. 170 Het volgende gebouw was een heiligdom voor
Aphrodite Hegemonia. 171 Aan de overkant van een smal paadje bevond zich het sunedrion. 172 Dit
diende als ontspanningsruimte voor de soldaten waar gegeten en gepraat werd en waar (gok-)
spelletjes gespeeld werden. 173 Het strategeion daarnaast was de verblijfplaats van de strategos.174
Ten noorden van deze twee ruimtes bevond zich het heiligdom van de held Archegetes. 175
Langs deze gebouwen liep een grotere weg, één van de drie hoofdassen van de
nederzetting. 176 Aan de overkant ervan lag het gumnasion, waar de soldaten en de mannen van het
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dorp zich oefenden in gevechtstechnieken en sport. 177 Verder naar het noorden lag de agora, waar
marktstalletjes stonden. De vlakke open ruimte werd ook gebruikt als theater. 178 Ten zuiden ervan
stond een stoa, ten oosten een telesterion. 179 Op de agora bevonden zich verschillende altaren. De
belangrijkste waren die voor Dionusos en Hermes. Van drie kleinere altaren weten we niet aan
welke goden ze gewijd waren en een laatste altaar was opgericht voor de vergoddelijkte Antigonos
Gonatas. 180 De overige ruïnes zijn overblijfselen van verschillende huizen. 181 De agora vormde de
voet van de akropolis, de oude kern van Rhamnous.
In de tweede helft van de derde eeuw lijkt het aantal soldaten dat gelegerd was in Rhamnous
verder af te nemen. 182 Uit 244 dateert een eredecreet voor de strategos Archandros. 183 Dit is lange
tijd het enige teken dat er nog wel troepen gelegerd waren. Na de dood van Antigonos Gonatas’
zoon Demetrios, in 229, viel zijn Macedonische rijk uiteen. 184 Athene voelde geen behoefte zich
aan te sluiten bij de Aetolisch-Acheïsche bond die ontstaan was en besloot opnieuw tot een
neutrale politiek. 185 De stad besloot ook haar eigen verdediging weer op zich nemen. De opleiding
van de epheboi had echter haar militaire karakter verloren en was niet meer een vereiste om burger
te kunnen worden. 186 Zodoende kwamen zij niet meer als rekruten in de grensforten. Die werden
echter wel bemand door huurlingen en beroepssoldaten.187 Pouilloux stelt dat de grensforten van
Attika in deze periode systematisch werden gerestaureerd. 188
In de tweede eeuw lijkt de belangrijke rol van Rhamnous voorgoed voorbij. Uit het einde van
de tweede eeuw stammen nog slechts zeven sokkels waar wijgeschenken op gestaan hebben voor
Zeus Soter en Athena Soteira. 189 Uit de opschriften blijkt dat de geschenken zijn gewijd ter
gelegenheid van overwinningen in atletische wedstrijden. De gevers waren de strategoi die de
leiding hadden over de soldaten die deze overwinningen behaalden tijdens drie festivals die in
Athene werden gehouden. 190 Het fort had in deze tijd geen andere functie dan de bescherming van
de directe omgeving tegen piraten. 191
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Onder Romeinse heerschappij raakten de gebouwen en de ommuring in verval vanwege de
ontvolking en de aanvallen van de piraten. Rond het jaar 80 v. Chr. werd aan de Raad in Athene
het verzoek gedaan middelen beschikbaar te stellen voor de reparatie van het fort. 192 Daarna leek
Rhamnous terug te vallen in de rol die de deme in de zesde eeuw speelde: het gebied was een
afgelegen uithoek van Attika waar een versterking diende om de boeren en vissers uit de omgeving
te beschermen tegen gevaar. 193
De tempel van Nemesis werd in de eerste eeuw n. Chr. door Romeinen gewijd aan Livia, de
echtgenote van Augustus. Op het terrein werd bovendien een altaar gebouwd dat gewijd was aan
keizer Claudius. In de omgeving van de tempel zijn beelden gevonden die opgericht zijn door
Herodes Atticus. 194 Binnen in de tempel is een graf uit de vierde eeuw aangetroffen. Deze vondst
wijst erop dat de cultus al lange tijd niet meer in zwang was, aangezien een graf in een tempel voor
aanhangers van de cultus een onmogelijkheid zou zijn geweest. 195 Marmeren platen en steles uit
Rhamnous, die hergebruikt zijn voor graven in Oropos, zijn de getuigen van de leegloop van een
afgelegen grensdorp op het moment dat het geen functie meer had. 196
Kort samengevan is de geschiedenis van Rhamnous nauw verweven met de buitenlandse
politiek van Athene. Gedurende een lange periode speelde Rhamnous een belangrijke rol in de
verdediging van Attika. Amphiaraos speelde eveneens een politieke rol, in Oropos. Wijst zijn
heiligdom in Rhamnous ook op een nauwe band tussen de Atheense politiek en de genezende held?
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5. Het heiligdom voor Amphiaraos
Ten zuidwesten van de oude zuidelijke toegangspoort van het fort van Rhamnous ligt een heuvel.
Vanaf de akropolis is op de helling van die heuvel een glimp te zien van een klein bouwsel tussen
het struikgewas. Dat zijn de overblijfselen van het heiligdom voor Amphiaraos. In de oudheid
liepen twee paden naar het heiligdom: een vanaf de tempel van Nemesis en een vanaf de zuidpoort.
Tijdens de verschillende opgravingen is de plek toegankelijk gemaakt voor de onderzoekers, maar
daarna zijn de paden opnieuw overwoekerd geraakt en verdwenen. Zonder vergaande inspanningen
is het alleen van een afstand te bewonderen.
Staïs, de eerste onderzoeker die een systematische opgraving organiseerde in Rhamnous, heeft
ook het kleine heiligdom blootgelegd. In zijn publicatie beschreef hij echter slechts de vorm en de
afmetingen van het bouwwerk. 197 Daarnaast somde hij een aantal zaken op die niet tot het gebouw
zelf behoorden maar zich er los in bevonden. Daarvan publiceerde hij echter enkel twee korte
inscripties bij wijgeschenken uitgebreider. 198 Alle voorwerpen werden naar het Nationaal
Archeologisch Museum in Athene vervoerd en werden niet nader beschouwd. 199
Pouilloux heeft in zijn onderzoek geen nieuwe opgravingen gedaan. Hij heeft een minutieuze
beschrijving gegeven van de onderdelen die zichtbaar waren. Het heiligdom voor Amphiaraos
krijgt in zijn boek uitgebreid de aandacht. Ook hij laat de voorwerpen echter buiten
beschouwing. 200 De enige publicatie die een systematisch overzicht geeft van alle vondsten, is die
van Petrakos. 201 Daarom is er hier voor gekozen die in grote lijnen te volgen.
Het heiligdom bestaat uit twee kleine ruimtes van 4,7 bij 4,7 m. Tussen die twee ruimtes zit
een binnenplaats, die ook ongeveer die afmetingen heeft. Het gebouwtje is neergezet al naar gelang
de grillige helling het toeliet, hoewel er ook een kunstgreep is uitgevoerd om ruimte voor het
heiligdom te maken. Zo is de rotsige helling in zuidelijke richting uitgehakt om een terras te
creëren. Een steunmuur houdt vallende stenen en grond vanaf de heuvel tegen. De beide ruimtes
liggen op verschillende niveaus vanwege de onregelmatige ondergrond. 202
De muren van de westelijke ruimte zijn in een andere stijl opgetrokken dan de muren van de
oostelijke ruimte en de steunmuur van de binnenplaats. De verschillen zijn in de schematische
afbeelding van het heiligdom (afbeelding 3) te zien. Volgens Petrakos is de westelijke ruimte het
oudste gebouw van het heiligdom en zijn de binnenplaats en de oostelijke ruimte later bijgebouwd
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toen het uitgebreid werd.203 Dat zou samen kunnen hangen met de functie van de ruimtes. Dicht bij
de westelijke ruimte zou een altaar gestaan hebben. Dit volgt uit een decreet dat later nog ter
sprake zal komen. 204 Nabij was ook een cisterne waarin water werd bewaard, dat gebruikt werd bij
de cultus. 205 In de ruimte zelf is een cultusbeeld gevonden. De ruimte was overdekt en had een
deur; dakpannen en een bewaard gebleven deurpost leveren daarvan het bewijs. Deze ruimte zou
de naos zijn geweest, de kern van de tempel. 206 In het eerder genoemde decreet wordt dit gedeelte
de oikos genoemd, het ‘huis’ van het heiligdom. 207
De andere ruimte was meer een overdekte galerij, een stoa waar men kon verblijven
(afbeelding 4). We weten uit Oropos dat pelgrims overnachtten in een stoa teneinde een orakel te
kunnen ontvangen in hun droom. Er is echter te weinig informatie over de cultus van Amphiaraos
in Rhamnous om te kunnen veronderstellen dat de stoa daartoe was gebouwd. Mogelijk diende de
ruimte alleen als dagverblijf voor bezoekers en wellicht als slaapplaats voor pelgrims van verder
weg. 208
Op de binnenplaats stonden diverse sokkels waar standbeelden, steles en reliëfs op hebben
gestaan. Toen Staïs het heiligdom opgroef, stond een van de beelden zelfs nog op zijn sokkel. Het
dateert uit de vierde eeuw v. Chr. en is een geschenk van Hierokles Hieronos, van wie ook een
grote tombe teruggevonden is, aan het pad dat vanuit het zuiden naar Rhamnous leidt.209 Het beeld
draagt een mantel en leunt op een stok. Het mist hoofd en handen.210 Een ander beeld stelt een kind
voor. Ook dit dateert uit de vierde eeuw. 211
Twee hoofden van beelden, die zijn aangetroffen op de binnenplaats, zijn ouder dan de vierde
eeuw. Het ene dateert van rond 480, het andere uit het einde van de vijfde eeuw. De bijbehorende
beelden zijn niet gevonden en zodoende geven de hoofden slechts één belangrijke aanwijzing: het
heiligdom bestond al aan het begin van de vijfde eeuw. 212 De vijf reliëfs die gevonden zijn op de
binnenplaats dateren alle uit de vierde eeuw. De afbeeldingen lijken sterk op de wijgeschenken
zoals die aangetroffen zijn in het Amphiareion in Oropos en het Asklepieion in Athene. 213 Op een
van de reliëfs is een godheid te zien, die leunt op een staf waar een slang omheen kronkelt, een
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zogenaamde aesculaap (afbeelding 6). 214 Dit was een gebruikelijk symbool voor chtonische goden
die genezende krachten hadden en werd zowel door Asklepios als door Amphiaraos gedragen. 215
Op een ander reliëf zien we een persoon op een ligbed, met daarnaast een figuur die in verhouding
veel groter is, wat wijst op een godheid (afbeelding 7). 216 Deze afbeelding zou kunnen refereren
aan de enkoimesis zoals die bekend was uit het heiligdom in Oropos.
Binnen in de naos is een cultusbeeld gevonden. Het is zwaar beschadigd. Er is alleen een
romp van over. Het beeld droeg alleen een los gewaad over het verder naakte bovenlijf. Volgens
Petrakos had het beeld zeer waarschijnlijk ook een aesculaap, maar van het beeld zijn geen losse
delen gevonden. Deze aanname is dan ook erg onzeker. 217
Tot slot zijn er een elftal inscripties gevonden en een decreet, dat al eerder kort genoemd is
(nr. 11 in de tabel hieronder). 218 Het decreet dateert van na het jaar 229 v. Chr., toen Athene niet
meer onder Macedonische heerschappij stond. In deze jaren kwam er een saamhorigheidsgevoel op
dat bijna nationalistisch genoemd kan worden. De Atheense autonomie wakkerde de interesse voor
de eigen cultuur en culten aan, wat resulteerde in toenemende activiteiten op dat gebied. Ter ere
van de onafhankelijkheid werden in Rhamnous bijvoorbeeld spelen gehouden en bijzondere offers
gebracht. 219 In die geest besloten eenentwintig mannen van buiten Rhamnous, die als soldaten en
officieren het fort bemanden en vier Rhamnousiërs, gezamenlijk een genootschap van
Amphieraistai te vormen. In die hoedanigheid brachten zij geld bijeen om het ernstig in verval
geraakte heiligdom van Amphiaraos te repareren. 220 Volgens Pouilloux maakte de restauratie deel
uit van de overkoepelende restauratiewerkzaamheden aan de grensforten van Attika na 229. 221 In
de tekst van het decreet worden de meest vervallen ruimtes genoemd, waardoor we een idee
krijgen van de functie van verschillende elementen van het heiligdom. Zo waren de dakpannen van
de oikos gebroken en was de deur verdwenen. Van de stoa, die men prostoön noemde, dreigde het
dak in te storten. Ook het altaar was vernield. 222
De Amphieraistai droegen zelf bij aan de reparaties en voor het onderhoud besloten zij de
grond van het heiligdom, de haimasia, te exploiteren. 223 Een heiligdom kon grond bezitten, die
gemarkeerd was met een omheining, hetgeen het woord haimasia letterlijk betekent. Deze grond
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kon verhuurd worden aan boeren of veehoeders. Het beheer van de grond was in handen van
particulieren die het heiligdom hadden gebouwd, of van orgeones, offergenootschappen die de
offerfeesten in dat heiligdom organiseerden. De opbrengst van de verhuur van de grond werd
gebruikt om die offerfeesten te financieren. 224 Dit was waarschijnlijk ook de bedoeling van de
Amphieraistai.
In het decreet wordt een regeling getroffen om het decreet zelf en de individuele bijdragen te
registreren op een marmeren zuil. Ook worden erekransen toegekend, aan Diokles Amaxanteus
omdat hij de voorzitter is van de Amphieraistai en aan Onesimides de Rhamnousiër omdat hij een
zeer genereuze bijdrage heeft geleverd. Onderaan volgen de namen van de vierentwintig
deelnemers. 225 Opvallend is dat er slechts drie Rhamnousiërs deelnamen aan het project, waarvan
Onesimides er een was. De anderen zijn uit andere demen afkomstig. Allen, behalve één man, zijn
ook anderszins bekend. Van vijf personen weten we dat zij officieren waren die in het fort dienden.
De andere negentien waren zeer waarschijnlijk soldaten.226
Dit decreet wijst erop dat het heiligdom aan het einde van de derde eeuw alleen aan
Amphiaraos was gewijd. 227 Uit de andere, korte inscripties wordt echter duidelijk dat dat niet altijd
het geval is geweest. In het volgende overzicht staan de elf inscripties en het decreet in een door
Petrakos voorgestelde volgorde, met de tekst, een nadere onschrijving en, waar beschikbaar, een
afbeelding. De tekst is in alle gevallen ontleend aan de publicatie van Petrakos. 228
Tabel 1: Inscripties uit het heiligdom van Amphiaraos in Rhamnous

Afbeelding

Tekst
jAntivfilo" Qeofivlou
tw`i hJvrw`i ajnevqhken

1

tw`i ijatrw`i
NM 1698 A

2

224

NM 810 A

[- - - - - - - - -]eia

Geen afbeelding

[- - - - - - - - -]ou

beschikbaar

[ jAmfieravwi]

Parker, 109-111.
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226
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228
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225

Omschrijving

Nummer

Het betreft hier een
sokkel uit de vierde
eeuw v. Chr., voor
een beeld, op de
afbeelding vanaf de
bovenzijde gezien.

Petrakos II,
nr. 168.

Een basis uit de
vierde eeuw, waarop
een wijgeschenk heeft
gestaan

Petrakos II,
nr. 169.

5. Het heiligdom voor Amphiaraos

Afbeelding

35

Tekst

Omschrijving

Nummer

[- - - -]el[- - - -]
[ jApol]lodhvm[o]
[hJvrw] ijatrw`
[ jAris]tomavcw
[ajnev]qhken

Deel van een sokkel
uit de vierde eeuw.
Petrakos veronderstelt
dat er een reliëf op
heeft gestaan.

SEG 33.200.
Petrakos II,
nr. 170.

IG II2 4452.
SEG 31.178.
Petrakos II,
nr. 171.

NM 1699 A

Deze sokkel dateert
uit de vierde eeuw en
hoort bij het beeld
met de mantel, EAM
2327. Het lijkt alsof
de naam van
Amphiaraos later is
toegevoegd.

SEG 33, 201.
Petrakos II,
nr. 172.

NM 482 A

Mogelijk een deel van
het altaar uit de vierde
eeuw. Petrakos
veronderstelt dat het
altaar verdeeld zou
kunnen zijn geweest
in stukken voor
afzonderlijke goden,
zoals in Oropos.

Beschadigde sokkel
voor een wijgeschenk,
uit de vierde eeuw.

IG II2 4436.
SEG 31.177.
Petrakos II,
nr. 173.

Beschadigde sokkel,
uit de vierde eeuw.
De naam is gereconstrueerd naar aanleiding van nr.6

SEG 31.181.
Petrakos II,
nr. 174.

Dit reliëf uit de vierde
eeuw is zwaar
beschadigd. De
inscriptie liep langs
de kroonlijst van het
reliëf.

SEG 40.200.
Petrakos II,
nr. 175.

3

NM 484 A

JIeroklh`" JIevrwno"
4

jAristomavcwi jAm
fieravwi

[ jAmf]iaravou

5

E[u[n]om[o" E]ujqu[div]kou [T]rik[or]uvsio"

6

h}rwi ijatrw`[i]
NM 58, 266 A

jAmfier[avw]i
[eujxam]evnh Eu]qion

NM 27 A

7

Geen afbeelding
beschikbaar

[Eujqudivko]u
Trikorusivou
[aj]nevqhke

ajnev[q]h[k]e [- - - - - ------

8

jAmfi]ar[av]wi
NM 809 A
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Afbeelding

Tekst

Omschrijving

Nummer

Dit reliëf dateert uit
de vierde eeuw en
verkeert in goede
staat, hoewel de
linkerzijde is afgebroken. De inscriptie
is beschadigd.

IG II2 4426.
Petrakos II,
nr. 176.

NM 1384 A

[ jAmfiaravwi
ajnevqesan oJ dei`na] /
[ jAristomavcwi
( jAmfieravwi(?))]
Boivdion, IJppokravth",
Eu]agglo", Aijscuvlo".

[- - -]di
[-]IOI

Zwaar beschadigde
hoge, smalle sokkel,
zonder datering.

SEG 33.202.
Petrakos II,
nr. 177.

Marmeren stele, met
daarop een decreet,
opgesteld na 229.
Onderaan zijn twee
kransen te zien.

IG II2 1322.
SEG 33.145.
Petrakos II,
nr. 167.

Bovenste deel van een
klein zuiltje, daterend
uit de derde eeuw n.
Chr.

Petrakos II, nr.
178.

9

10

NM 483 A

decreet der

11

Amphieraistai
NM 8101-8101A

eujch;n
12

jAmfiaravwi
Swth;r ajnevq[hke]
NM 477 A

Zes van deze inscripties dragen de naam van degene die ze heeft gewijd. Als we van deze
personen weten wanneer ze ongeveer leefden is daarmee een indicatie te geven voor de datering
van de stenen. Die datering blijft echter globaal, omdat we nooit kunnen weten of de persoon in
kwestie de inscriptie wijdde toen hij twintig was, of pas tegen het einde van zijn leven, tussen zijn
zestigste en zeventigste levensjaar bijvoorbeeld.
In de volgorde waarin Petrakos de inscripties heeft geplaatst is de eerste naam die we
tegenkomen

jAntifilo" Qeofivlou. Op een sokkel wijdt Antiphilos, zoon van Theophilos, het

beeld dat erop gestaan heeft aan heros iatros (nr. 1). De familie van Antiphilos kwam van
oorsprong uit Rhamnous, zoals blijkt uit het demotikon JRamnouvsio", dat in een andere inscriptie
uit Rhamnous is toegevoegd aan zijn naam. 229 Grafinscripties van de familie van deze Antiphilos
hebben het mogelijk gemaakt een stamboom te reconstrueren, die loopt vanaf Theophilos, de vader
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van Antiphilos, tot Theodoros, de zevende generatie na Antiphilos. 230 Twee mannen uit de vierde
generatie na Antiphilos komen voor in de lijst met namen van Amphiëraistai (nr. 12). 231 Dit
decreet dateert zoals gezegd van na 229 v. Chr. Wanneer we vier generaties terugrekenen zou
Antiphilos halverwege de vierde eeuw een volwassen man geweest zijn. Deze rekensom en stijl
van de gebruikte letters in de inscriptie leiden tot een datering van deze sokkel halverwege de
vierde eeuw, zowel volgens Pouilloux als volgens Petrakos. 232
Een tweede naam,

jApollodhvmo", is gereconstrueerd op een sokkel die volgens Petrakos

waarschijnlijk een wijreliëf heeft gedragen (nr. 3). 233 Het reliëf was opgedragen aan heros iatros en
Aristomachos samen. In de inscripties uit Rhamnous zijn nog twee andere attestaties van de naam
Apollodemos, maar geen van beide is met zekerheid te verbinden aan deze sokkel, omdat hierop
geen patronumikon is aangegeven. 234 De sokkel is daarom niet nader te dateren. Petrakos heeft de
inscriptie gedateerd op de vierde eeuw op grond van de stijl die de steenhouwer hanteerde voor de
letters. 235
Het beeld met de mantel en de staf was volgens de bijbehorende sokkel (nr. 4) opgedragen
door JIeroklh`" JIerwno". Hij behoorde tot een rijke familie, van origine uit Rhamnous. Hierokles,
zoon van Hieroon, bouwde een grote tombe aan de weg die leidde van de tempel van Nemesis naar
het fort. De tombe en de reliëfs die erop stonden zijn gedeeltelijk bewaard gebleven. 236 In
verschillende inscripties uit het grafmonument komt Hierokles voor, vaak samen met één of meer
van zijn zonen. 237
Petrakos dateert het grafmonument en de reliëfs op het laatste kwart van de vierde eeuw. 238
Dat betekent dat Hierokles in die periode overleed. Dan kunnen we aannemen dat hij in de tweede
helft van de vierde eeuw behoorde tot de groep volwassen mannelijke burgers die een actieve
maatschappelijke rol kon spelen. Binnen de versterking zelf zijn zowel bij de opgravingen door
Staïs, als bij die door Petrakos een eeuw later, verschillende stukken van een decreet gevonden,
waarin de naam Hierokles voorkomt zonder toevoeging van een patronumikon. 239 In het decreet
230
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worden twee stukken land, die het bezit zijn van twee verschillende heiligdommen, voor tien jaar
verhuurd aan twee huurders. De eerste van deze twee is Hierokles. Het decreet is opgesteld in het
jaar van de archont Lusimachides, in 339/8. 240 Mogelijk is deze Hierokles te identificeren met
Hierokles Ieroonos die in de tombe begraven ligt. Die identificatie zou de aanname over zijn
actieve leven in de tweede helft van de vierde eeuw bevestigen. Het ontbreken van het
patronumikon maakt identificatie enigszins onzeker, hoewel Petrakos er vanuit lijkt te gaan dat het
om dezelfde Hierokles gaat. 241 In dat geval kunnen we er vanuit gaan dat het wijgeschenk van
Hierokles in de tweede helft van de vierde eeuw is opgesteld in het heiligdom van Amphiaraos.
Een veel exactere datum is er echter niet aan te geven.
Opmerkelijk is de manier waarop de naam Amphieraos ingebeiteld is in de inscriptie (nr. 4,
regel 2-3). Het is onwaarschijnlijk dat de vreemde verspringing van de regel en de kleinere letter
van de naam ten opzichte van de rest van de tekst, het oorspronkelijke plan zijn geweest van de
steenhouwer. Veel waarschijnlijker is dat de steen in eerste instantie al gewijd was en later
bijgewerkt met de naam Amphieraos. 242 Dit zou kunnen suggereren dat de overgang naar
Amphiaraos niet een geleidelijk proces was maar een plotselinge gebeurtenis, kort nadat het beeld
voor het eerst door Hierokles was gewijd. Toen de nieuwe godheid arriveerde, heeft hij wellicht
onmiddellijk ook aan hem eer willen bewijzen en Amphieraos erbij laten zetten. Ook hier is echter
uiteraard geen precieze datering voor te geven.
Twee sokkels dragen een inscriptie die opgedragen is door mannen van buiten Rhamnous. De
eerste, Eu[nomo" Eujqudivkou Trikoruvsio" (nr. 6), was, volgens zijn demotikon, afkomstig uit de
naburige deme Trikorunthos. 243 Hij komt anderszins niet voor in de inscripties uit Rhamnous en
daarmee is hij ons verder onbekend. Wel komt in een decreet uit Rhamnous, uit het jaar 155/4 v.
Chr. dezelfde naam nogmaals voor. 244 Het moet hier echter gaan om een afstammeling van deze
Eunomos, want op grond van de stijlkenmerken van de eerste inscriptie is het niet mogelijk die in
de tweede eeuw v. Chr. te dateren. Deze Eunomos kan daarom niet dezelfde zijn als de Eunomos
uit het latere decreet. 245 De andere niet-Rhamnousiër, Eu[qion Eujqudivkou Trikorusivou (nr. 7), lijkt
de broer te zijn van de eerste Eunomos. 246
De laatste inscriptie waarin namen van personen voorkomen is moeilijk te reconstrueren (nr.
9). Mogelijk was de inscriptie gewijd aan Aristomachos alleen, waarna het patronumikon van de
240
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vier mannen Boivdion, JIppokravth", Eu[agglo" en Aijscuvlo" genoemd was. 247 Het is echter ook
mogelijk dat het patronumikon er niet gestaan heeft, zoals Petrakos in twee varianten heeft
gereconstrueerd. Hij houdt de mogelijkheid open dat de inscriptie ook, of alleen, aan Amphi-a/eraos opgedragen was. 248 Een nadere bepaling van de afkomst van deze mannen ontbreekt en we
weten dan ook niet wie het geweest zijn en wanneer ze leefden. 249 Op het reliëf is een gezin te
zien, dat naar de tempel gekomen is om een offer te brengen aan de god (of held). De volwassen
figuur aan de rechterkant, met de mand op het hoofd, is een bediende die de benodigdheden voor
het offer draagt. De linkerfiguur is een tempelbediende. Waarschijnlijk stond nog verder naar links
de godheid afgebeeld. 250 Op grond van deze afbeelding heeft Petrakos het reliëf en de inscriptie
gedateerd in de vierde eeuw. 251
Aan de hand van de beide hoofden uit de vijfde eeuw is al vastgesteld dat het heiligdom toen
al bestond. De meeste inscripties dateren uit de vierde eeuw, wat erop zou kunnen wijzen dat het
heiligdom toen de grootste populariteit genoot. 252 In die inscripties komt Amphiaraos het meest
voor, naast de twee minder bekende helden heros iatros en Aristomachos. Omdat die beide namen
niet meer voorkomen in de twee inscripties die zeker later dan de vierde eeuw dateren (het decreet
van de Amphieraistai en nr. 11) heeft men algemeen verondersteld dat heros iatros en
Aristomachos de godheden zijn geweest voor wie het heiligdom oorspronkelijk gebouwd werd. 253
In de vierde eeuw werd Amphiaraos daar aan toegevoegd en langzamerhand verdwenen de beide
oude helden. Gedurende de derde eeuw lijkt de cultusplaats weinig bezocht te zijn, want na 229
was het heiligdom duidelijk in verval door verwaarlozing. 254 De Amphieraistai eerden enkel nog
Amphiaraos, de beide andere helden waren verdwenen. Tot slot wijst de inscriptie uit de derde
eeuw n. Chr. (nr. 12) erop dat het heiligdom in die tijd nog niet volledig buiten gebruik was
geraakt, ondanks de leegloop van het gebied en de opkomst van het christendom. 255
De vervanging van de ene held door de andere in een heiligdom is opmerkelijk. Om
duidelijkheid te kunnen krijgen over hoe, waarom en wanneer Amphiaraos naar Rhamnous kwam,
moeten eerst de beide vergeten helden, heros iatros en Aristomachos, nader onder de loep genomen
worden.
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6. Heros iatros en Aristomachos
Op de inscripties uit het heiligdom in Rhamnous treffen we naast Amphiaraos nog twee namen
aan: heros iatros en Aristomachos. Zij werden op deze plek al langer vereerd. De vondst van een
hoofd van een standbeeld, dat zeker van rond 480 v. Chr. dateert, geeft aan dat het heiligdom toen
al bestond. 256 Wie deze helden waren is echter moeilijk te duiden, noch of de namen twee
verschillende helden of een en dezelfde aanduiden.
Heros iatros betekent ‘held dokter’. De benaming komt in meerdere plaatsen in Attika voor;
Athene, Eleusis, Marathon en Rhamnous zijn de voornaamste. 257 Een nadere identificatie door
relevante mythologische verhalen ontbreekt. De naam werd volgens Farnell zeer waarschijnlijk
gegeven aan personen die echt bestonden of bestaan hadden, aan wie genezende krachten werden
toegeschreven of die medische handelingen verrichtten en daarmee mensen hielpen. 258 Soms
werden deze helden zo hoog geacht dat zij met qeov", god, werden aangeduid. Er is sprake van
verschillende personen die op lokaal niveau als heros iatros werden vereerd. Op een aantal plaatsen
wordt in aanvulling op ‘heros iatros’ ook een eigennaam genoemd. In Athene heet heros iatros
soms Amunos, soms Aristomachos; in Marathon is hij Aristomachos, evenals in Rhamnous. In
Eleusis heet hij echter weer Oresinios, weer elders Polemokrates. De benaming duidde dus
verschillende helden aan, allen met een geneeskundige kracht. 259 De aanduiding wordt nooit met
hoofdletters geschreven, hetgeen de indruk versterkt dat het hier niet om een specifieke eigennaam
gaat.
De heroi iatroi uit Athene en Marathon zijn voor Rhamnous van belang omdat het hier om
dezelfde held, namelijk Aristomachos lijkt te gaan. Van de Atheense heros iatros weten we het
meest. In 1873 zijn twee inscripties gevonden, die betrekking hadden op het heiligdom van de held
in Athene. 260 De inscripties waren toen in het bezit van een particulier die stelde dat ze op
Hadrianou waren gevonden. Er is echter geen informatie over de exacte locatie, die wellicht had
kunnen leiden tot de vondst van het heiligdom zelf. 261
De beide inscripties zijn decreten, uitgevaardigd door de boule en de demos. Het eerste
decreet (IG II2 839) dateert uit 221/0. De 88 regels zijn de weerslag van het besluit om de in het
heiligdom aanwezige zilveren wijgeschenken om te smelten en er een oinochoe van te maken.
Deze zou ten behoeve van de riten opnieuw aan de held aangeboden worden. Een commissie van
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zeven zorgvuldig gekozen leden en de priester van de heros iatros werden aangesteld om toezicht
te houden op het volbrengen van deze opdracht. Zij kregen vervolgens het nodige personeel
toegewezen. Het laatste deel van het decreet is een opsomming van alle zilveren wijgeschenken die
voor het nieuwe geschenk gebruikt zouden worden en namen van degenen die ze opgedragen
hadden. 262
Het tweede decreet is minder compleet overgeleverd en moet gedateerd worden aan de hand
van de vorm van de gebruikte letters. Dat levert een datum op die niet veel preciezer kan zijn dan
de tweede helft van de tweede eeuw v. Chr. De inhoud van het decreet lijkt erg op die van IG II2
839. De instrumenten die benodigd waren voor de cultus, alle zilveren objecten, waren versleten
geraakt. Opnieuw besloten de boule en de demos een commissie samen te stellen die zou toezien
op het omsmelten van het gerei. De opbrengst zou deze keer gebruikt worden voor vier
plengvaten. 263
De meeste wijgeschenken in IG II2 839 worden aangeduid als tupoi. Het woord betekent
figuur, afbeelding, voorbeeld. Wat er precies afgebeeld werd is niet bekend. Mogelijk waren het
afbeeldingen van de held, maar misschien ook van genezen lichaamsdelen. De inscriptie geeft
alleen de zilveren wijgeschenken weer, het is goed mogelijk dat dat het meest gebruikelijke
wijgeschenk aan deze held was. Het waren kleine afbeeldingen en ze kostten gemiddeld rond de
vijf drachmen. De lijst is beperkt, hetgeen erop wijst dat het heiligdom niet erg groot was en
slechts door een bescheiden aantal vereerders werd bezocht.264 De bemoeienis van de boule en de
demos, zoals die blijkt uit dit decreet, geeft echter aan dat de cultus wel een staatsaangelegenheid
was. Kennelijk vond men het van belang controle te houden over het heiligdom. 265 Uit IG II2 840
blijkt bovendien dat dat een eeuw later nog steeds het geval was. De hoeveelheid zilver in het bezit
van het heiligdom was bovendien gegroeid: er konden nu vier objecten van gegoten worden, in
plaats van een. Het heiligdom had kennelijk aan populariteit gewonnen. 266
Beide decreten spreken alleen over een heros iatros, niet over Aristomachos. De identificatie
van Aristomachos met deze heros iatros is slechts gebaseerd op de scholia bij een passage van
Demosthenes. In zijn rede Over het valse gezantschap spreekt hij over de vader van Aischines,
waarvan hij weet dat die les geeft nabij het heiligdom van een heros iatros. 267 Het commentaar bij
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deze passage luidt dat Aristomachos de echte naam was van de heros iatros en dat hij heros werd
genoemd door de Atheners vanwege zijn buitengewone postuur. 268
De scholia zijn van later datum dan de rede van Demosthenes zelf. De scholiast was zelf geen
tijdgenoot van Demosthenes en hij leefde waarschijnlijk ook niet in een tijd dat het heiligdom van
de heros iatros nog in gebruik was. Het is daarom niet te achterhalen of de vereenzelviging van
deze heros iatros met Aristomachos echt in Athene gold. We kennen de bronnen van de scholiast
niet. Het zou kunnen zijn dat hij het heiligdom in Rhamnous kende en het voorkomen van de beide
namen daar als argument heeft gezien om ze ook in Athene aan elkaar te verbinden. In dat geval
zou zijn commentaar geenszins de bewering ondersteunen dat de heros iatros in Rhamnous
dezelfde was als in Athene. Wellicht heeft hij echter andere bronnen gebruikt die daar
onomstotelijk op wezen, maar die later voor ons verloren zijn gegaan. De juistheid van de scholia
is niet te achterhalen en daarmee kunnen we de heros iatros in Rhamnous niet met zekerheid
gelijkstellen aan die in Athene.
Wel lijkt men ervan uit te gaan dat de heros iatros Aristomachos die in Marathon werd vereerd
dezelfde is als die in Rhamnous. 269 De lexicograaf Immanuel Bekker, die tussen 1814 en 1821 een
uitgebreid lexicon van Griekse verhalengoed uitbracht, gaf bij ‘heros iatros’ aan dat het om
Aristomachos ging, die in Marathon vereerd werd bij zijn tombe nabij het Dionusion. 270 De
bronnen waarop hij zich baseerde zijn opnieuw niet gespecificeerd. Dat Aristomachos in Marathon
vereerd werd, is echter gebleken uit een offerkalender van de Tetrapolis van Marathon, waarin hij
voorkomt. 271 Een offerkalender is een lijst van alle offers die een gemeenschap gedurende het jaar
bracht, met de datum waarop ieder offer gebracht moest worden. De Tetrapolis was een verband
tussen de vier demen Marathon, Trikorunthos, Oinoe en Probalinthos, dat al voor de hervormingen
van Kleisthenes in 508/7 bestond. De vier demen waren verbonden op religieus gebied, bepaalde
offerfeesten werden gezamenlijk gevierd. Elk van de vier demen had echter ook zijn eigen
offerkalender. Ondanks de nieuwe phulen-structuur die Kleisthenes aanbracht, waardoor demen op
weinig traditionele gronden bij elkaar ingedeeld werden in trittues, bleef het oude verband van de
Tetrapolis van Marathon tot na de klassieke periode functioneren. 272
De genoemde offerkalender dateert uit de vierde eeuw v. Chr. De inscriptie is gevonden in het
huidige dorpje Kukunari, ten westen van de vlakte van Marathon. Men vermoedt dat op die plaats
een heiligdom is geweest, buiten de min of meer stedelijke omgeving, dat voor de hele Tetrapolis
268

Schol. Dem. 19.249, ontleend aan Kutsch, Heilgötter und Heilheroën, 3.
Kutsch, Heilgötter und Heilheroën, 3.
270
I. Bekker, Anecdota Graeca (Berlijn 1814) 262. nr.16.
271
IG II2 1358.
272
Parker, 111.
269

6. Heros iatros en Aristomachos

43

was. 273 De steen heeft twee kanten. Een zijde is erg verweerd en vrijwel onleesbaar. De andere
zijde is beter bewaard gebleven, hoewel ook hier delen van de inscriptie ontbreken. Zij bestaat uit
twee kolommen, die verschillende soorten offers opsommen. In de linkerkolom zijn
gemeenschappelijke offers opgenomen. In de rechterkolom zijn de offers per afzonderlijke deme
van de Tetrapolis aangegeven. Alleen een deel van de offers van Marathon en een deel van die van
Trikorunthos zijn bewaard gebleven. 274 De naam van Aristomachos kan gereconstrueerd worden in
regel 19 van de rechterkolom. In de maand Mounichion, in maart/april, moest een os aan hem
geofferd worden. De plaats van dit offer in de kalender wijst op een jaarlijks offer aan
Aristomachos door de deme Marathon. 275
Een soortgelijke kalender is door Petrakos gevonden in Rhamnous. 276 Het betreft ook hier een
offerkalender van de Tetrapolis van Marathon. In de kalender staat het besluit dat hij opgesteld
moest worden in het Dionusion, het heiligdom voor Dionusos. Petrakos stelt met zekerheid dat dit
het Dionusion in Marathon moet zijn. 277 Het kan niet het heiligdom voor Dionusos in Rhamnous
geweest zijn, want de Tetrapolis bezat geen autoriteit om een document als deze kalender op te
stellen in een deme die buiten haar grondgebied viel. In de praktische bepalingen van de kalender
is daarnaast opgenomen wie de inscriptie zou moeten maken. De betreffende persoon is een
Rhamnousische steenhouwer. Dat is niet opmerkelijk gezien de goede naam die steenhouwers uit
Rhamnous hadden. Het marmer is ook nog eens afkomstig uit Hagia Marina, nabij Rhamnous. 278
Petrakos suggereert dat de kalender een opdracht was van de Tetrapolis aan een steenhouwer in
Rhamnous, maar dat de steen om wat voor reden dan ook, nooit bij de opdrachtgever is
afgeleverd. 279 De aanwezigheid van een kalender waarop een offer voor Aristomachos is
aangegeven, in Rhamnous, berust daarmee op toeval en is geen aanwijzing dat er nauwere
religieuze banden bestonden tussen Rhamnous en de Tetrapolis. 280
‘Heros iatros’ en ‘Aristomachos’ waren waarschijnlijk dezelfde figuur. Aristomachos en
Amphiaraos zijn echter zeker niet dezelfde held; Amphiaraos nam de plaats in van Aristomachos.
Maar wanneer gebeurde dat precies? Wie bracht die verandering teweeg? En waarom zou
Amphiaraos juist zijn intrek genomen hebben in dit kleine heiligdom aan de Attische grens?
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7. Een politieke verhuizing
De archeologische vondsten uit het kleine heiligdom hebben te weinig informatie opgeleverd om
met zekerheid de komst van Amphiaraos naar Rhamnous te kunnen dateren. Daarom heeft zowel
Mikalson als Pouilloux getracht de vervanging van Aristomachos door Amphiaraos te verklaren
vanuit de historische omstandigheden. De verklaringen die zij geven, zijn echter summier en
tamelijk oppervlakkig, terwijl het beladen karakter van Amphiaraos in Oropos doet vermoeden dat
er een dieper liggende reden is om Amphiaraos naar Rhamnous te verhuizen. Daarom zullen beide
verklaringen besproken worden, waarna een nieuwe interpretatie naar voren zal worden gebracht.
De overgang heeft volgens Mikalson plaatsgevonden kort na 322, omdat er een kleine groep
Atheners was die Amphiaraos wilde blijven vereren, maar daartoe niet meer de mogelijkheid had
omdat het Amphiareion in Oropos na 322 ontoegankelijk was geworden:
After 322 some Athenians, apparently closed off from Amphiaraos’ neighboring
sanctuary, founded at Rhamnous on the northeast coast of Attica their own Amphiareion,
with the new Amphiaraos eventually supplanting a preexisting Physician Hero (iatros
heros). 281

De afloop van de Lamische oorlog was ongunstig voor Athene. In 322 had Antipatros een einde
gemaakt aan die oorlog door alle opstandige steden te onderwerpen. Volgens Diododoros Siculus
kregen de steden wel een grote vrijheid door een edict dat door de diadochen was uitgevaardigd. 282
Oropos was daarnaast door de Lamische oorlog kennelijk in een situatie van autonomie gekomen,
die door de diadochen in het edict gehandhaafd werd. Diodorus geeft onder meer deze bepaling
van het edict weer:
…they may follow a course of action advantageous both to us and to themselves. The
Athenians shall possess everything as at the time of Philip and Alexander, save that
Oropus shall belong to its own people as at present. 283

Inderdaad dateert het laatste Atheense decreet uit Oropos uit de vierde eeuw uit het jaar 322. 284
Zowel in het dorp Oropos als in het Amphiareion komen daarna tot 304 geen inscripties meer voor
die door de stad Athene zijn opgesteld.
Athene had haar autonomie herkregen in 322, maar erg lang zou dat niet duren. Na de dood
van Antipatros in 319 bracht zijn zoon Kassandros, na enkele twisten met de generaal Poluperchon
over de opvolging, in Athene Demetrios van Phaleron aan de macht. Antigonos Monophthalmos
vond dat hij de rechtmatige Macedonische troonopvolger was en zette een campagne op om het
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Griekse vasteland te bevrijden van Kassandros en vooral van Demetrios. 285 Hij probeerde in 313
Attika binnen te dringen via Oropos. Kassandros had dit gebied echter bezet om dat te
voorkomen. 286 Hoewel Antigonos’ generaal Ptolemaios er in 312 wel in slaagde Oropos in te
nemen, moest Antigonos zijn bevrijdingsplannen tijdelijk staken omdat andere vijanden zijn
aandacht opeisten. 287
In 307 vatte hij opnieuw moed en stuurde zijn zoon Demetrios Poliorketes in het geheim met
een vloot naar Piraeus. Demetrios kon zonder veel moeite Athene innemen, omdat men de vloot
niet verwachtte. Hij werd door de Atheners met vreugde ontvangen als de grote bevrijder. Toen hij
echter teruggeroepen werd door zijn vader om op te trekken tegen koning Ptolemaios van Egypte,
probeerde Kassandros al gauw zijn heerschappij opnieuw te vestigen. 288
Hij slaagde erin grote delen van het Griekse vasteland te heroveren, maar Athene hield, met
grote moeite, stand tegen zijn aanvallen. In 304 was duidelijk dat Antigonos en Demetrios zouden
verliezen van Ptolemaios en zij staakten de strijd. Toen Demetrios daardoor zijn handen weer vrij
had riepen de Atheners dan ook zijn hulp in tegen Kassandros. 289 Demetrios versloeg Kassandros
en werd voor de tweede maal als verlossende god en bevrijder binnengehaald in Athene. Ook
Attika veroverde hij terug op Kassandros. 290 Bovendien nam hij Oropos in en bood het gebied
plechtig aan de stad Athene aan, zoals blijkt uit een decreet uit 303. 291 Nu Oropos weer officieel in
Atheense handen was, kwamen ook de epheboi weer in het Amphiareion. Dat blijkt uit een decreet
waarin een van de leermeesters van de epheboi in het Amphiareion met goud gekranst wordt. 292
Het is vanzelfsprekend dat de stad Athene geen officiële documenten opstelde in Oropos
tussen 322 en 303, gedurende de periode dat het gebied niet in haar bezit was. Ook de epheboi, die
door de Atheense staat georganiseerd en betaald werden, hadden geen reden om als groep naar het
Amphiareion te gaan, zolang het geen eigen grondgebied was. Zodoende ontbreken ook zij in de
epigrafische bronnen uit die periode uit Oropos. Dat betekent echter niet dat het voor Atheners in
het algemeen verboden was, of onmogelijk werd gemaakt het Amphiareion te bezoeken.
In Oropos zijn enkele inscripties gevonden, die, op basis van de namen die erop voorkomen,
zijn gedateerd in de periode tussen 322 en 304 v. Chr. Deze inscripties zijn door individuele
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Atheners opgesteld in het Amphiareion, om eer te bewijzen aan de god. 293 Klaarblijkelijk was het
Amphiareion gewoon toegankelijk gebleven voor bezoekers van allerlei aard, dus ook voor
Atheners. De kleine groep Atheners, aangewezen door Mikalson als stichters van het heiligdom
voor Amphiaraos in Rhamnous, hadden dan ook naar Oropos kunnen gaan, als hun wens
Amphiaraos te vereren zo dringend was geweest. We kunnen dan ook uitsluiten dat het een
dergelijke kleine groep privépersonen is geweest, die Amphiaraos in Rhamnous geïnstalleerd heeft.
Pouilloux suggereert dat het wellicht de epheboi zijn geweest die Amphiaraos naar Rhamnous
hebben gehaald. Na de hervorming van de ephebia werd jaarlijks een nieuwe groep epheboi in
Rhamnous gelegerd. Voor de hervorming was volgens Pouilloux de kracht van Aristomachos, de
lokale en relatief onbekende held, voldoende voor de inwoners van Rhamnous:
Moins connu qu’Amphiéraos, cet Aristomachos est cependant un héros local. … il avait
pu s’installer avant la grande prospérité du dème et l’arrivee des soldats: petite divinité
294
pour de petites gens qui venaient lui demander un adoucissement pour leurs maux.

De epheboi hadden echter vanwege hun aantal en functie in het grensfort behoefte aan een
belangrijkere godheid, zoals Amphiaraos. Zij kenden Amphiaraos omdat zij in hun hoedanigheid
van epheboi geacht werden deel te nemen aan een aantal vastgestelde religieuze festivals en spelen,
waarvan de Amphiaraia ook deel uitmaakten. Dat zij daadwerkelijk deelnamen, blijkt uit een
wijgeschenk uit Oropos, waarin epheboi Amphiaraos bedanken voor hun overwinning in de
fakkelrace, gehouden tijdens de Amphiareia van 333. 295
Het heiligdom van Amphiaraos in Oropos was dichtbij en zodoende was het voor de epheboi
een vanzelfsprekende stap om in hem hun ideale genezingsgod te zien en hem over te brengen naar
het kleine heiligdom. 296 De cultus van Aristomachos leek volgens Pouilloux bovendien op die van
Amphiaraos: in het heiligdom van Aristomachos waren altaar en offertafel dicht bij het cultusbeeld
geplaatst. Dat was ook in het Amphiareion in Oropos het geval. 297 Daarnaast speelde in Oropos het
water, uit de heilige bron aldaar, een grote rol in de cultus en in het genezingsproces van de
bezoekers. Dat had men volgens Pouilloux geprobeerd te imiteren in Rhamnous, waar weinig
natuurlijke bronnen aanwezig zijn, door een lakko", een waterbekken te plaatsen. 298
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Tot slot kwamen de twee overeen in karakter: niet alleen hadden zij allebei genezende
krachten, maar zij waren ook beide chtonische helden. 299 Het woord chthon betekent aarde, met de
specifieke connotatie van een verbinding met de onderwereld en de diepere lagen van de grond
onder de voeten van de mensen. Hades is het meest vanzelfsprekende voorbeeld van een
chtonische god, de heerser van de onderwereld. Chtonische goden staan in tegenstelling tot de
Olympische goden, die met de hemel en andere grote hoogten worden geassocieerd. Aristomachos
was een gestorven held wiens tombe kennelijk een belangrijke cultusplaats was, waarschijnlijk
omdat hij geacht werd als dode vanuit de onderwereld macht uit te kunnen oefenen in de wereld
van de levenden. Dat maakte hem tot een chtonische held.300
Pouilloux ziet de overeenkomsten tussen Aristomachos en Amphiaraos als doorslaggevende
reden voor de epheboi om juist Amphiaraos naar Rhamnous te halen. Pouilloux gaat er daarbij
vanuit dat het voorkomen van het heiligdom in Rhamnous ongewijzigd is gebleven sinds het
gebouwd werd voor Aristomachos, rond het begin van de vijfde eeuw. Petrakos stelt echter, dat
mogelijk in verband met de komst van Amphiaraos, het heiligdom in de vierde eeuw is verbouwd
en uitgebreid. 301 Als de verbouwing in het bijzonder voor de komst van Amphiaraos was
gerealiseerd, is het zeer waarschijnlijk dat er ook aanpassingen zijn gedaan om aan te sluiten bij de
nieuwe cultus van Amphiaraos. Er is hier dan ook geen sprake van een overeenkomst tussen de
cultus van Aristomachos en Amphiaraos, zoals Pouilloux stelt, maar een overeenkomst tussen de
‘grote’ cultus van Amphiaraos in Oropos, en de ‘kleine’ in Rhamnous.
Wat het laatste punt van overeenkomst tussen Aristomachos en Amphiaraos betreft, zijn zij
inderdaad allebei chtonische helden. Die overeenkomst is echter niet bijzonder te noemen, gezien
het feit dat zeer veel goddelijke figuren in de Griekse religie, met name helden, chtonisch waren.
Veel helden waren immers gestorven voorouders, die om hun daden vereerd werden, juist bij hun
graf. Het is daarom onwaarschijnlijk dat deze overeenkomst het vanzelfsprekend maakte dat
Amphiaraos Aristomachos’ plaats innam.
De suggestie van Pouilloux dat de epheboi een grote invloed hebben gehad op de komst van
Amphiaraos in Rhamnous, is wel aannemelijk, hoewel niets rechtstreeks in die richting wijst. Geen
van de namen op de inscripties uit het heiligdom kan met zekerheid verbonden worden aan een
individuele ephebos. De beide mannen uit Trikorunthos (nrs. 6 en 7 in de tabel) zijn daarbij een
twijfelgeval. Het is mogelijk dat het heiligdom in de omgeving enige bekendheid genoot en
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bezoekers uit onder andere die deme aantrok. 302 Trikorunthos was dichtbij en de beide mannen
zouden gewone bezoekers geweest kunnen zijn. Gezien het formaat en de gehaaste bouwstijl van
het heiligdom lijken er echter geen of nauwelijks bezoekers van buiten Rhamnous te zijn geweest.
Het zou daarom aannemelijk kunnen zijn de beide Trikorunthiërs als epheboi aan te merken, die
vanwege hun dienstplicht in Rhamnous verbleven. 303 Als het wel epheboi waren, waren hun
wijgeschenken echter niet opgedragen vanuit hun officiële hoedanigheid als epheboi; epheboi
komen in hun hoedanigheid als officiëel instituut in inscripties alleen voor als groep, nooit als
individu. Een ephebos die individueel een wijgeschenk bracht, sprak derhalve nooit uit naam van
de hele groep en daarmee uit naam van Athene.
Het decreet van de Amphieraistai is in dit opzicht wel interessant (nr. 12). 304 Vijf van de
Amphieraistai waren met zekerheid officieren en de overige negentien waren zeer waarschijnlijk
soldaten. Het is opvallend dat de restauratie van een heiligdom in een kleine plaats aan de grens
bijna volledig door buitenstaanders werd gefinancierd. Het feit dat zij soldaten waren zou erop
kunnen wijzen dat het heiligdom van Amphiaraos te allen tijde een zaak was geweest die juist de
troepen aanging die in Rhamnous gelegerd waren.
Wanneer we teruggaan naar het einde van de vierde eeuw, lijkt enerzijds geen andere groep
dan de epheboi, binnen de gemeenschap van Rhamnous aanleiding te hebben gehad Aristomachos
te vervangen door Amphiaraos. De Rhamnousiërs zelf hadden voldoende aan de zorg van
Aristomachos. Wanneer Aristomachos geen genezing kon bieden, ging men naar het naburige
Amphiareion in Oropos. Andersom zijn er maar weinig mensen uit Oropos die we tegenkomen in
inscripties uit Rhamnous. 305 Hoewel dit niet alles zegt, omdat niet alle personen die in Rhamnous
verbleven op inscripties hoeven voor te komen, is de frequentie van namen uit Oropos zo laag dat
we kunnen aannemen dat zij een heel kleine minderheid waren in Rhamnous. Bovendien komen de
paar inscripties waarop namen uit Oropos voorkomen alle uit de late derde tot de tweede en eerste
eeuw v. Chr. 306 Als minderheid zouden de Oropianen niet het initiatief genomen hebben
Aristomachos te vervangen door Amphiaraos en daarnaast lijken zij voor het einde van de derde
eeuw niet in Rhamnous te hebben verbleven.
Anderzijds hadden de epheboi ook een zekere band met Amphiaraos. Nadat de ephebia
hervormd was tot een soort nationale opleiding, namen de epheboi als regel deel aan de spelen van
Amphiaraos in Oropos. Dat zij, mogelijk door Lukourgos, verbonden waren aan een genezende
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god was niet vreemd volgens Gorrini. 307 Zij stelt dat er een ideologische band bestond tussen jonge
mannen, maar ook meisjes, op de rand van volwassenheid en goden met genezende eigenschappen.
De genezende goden waren de toezichthouders op de precaire overgang naar het verantwoordelijke
leven en de bijbehorende rites de passage. Zij beschermden de jongelingen in deze periode. 308
Wellicht droeg deze beschermende eigenschap van genezende goden ertoe bij dat zij, volgens
Gorrini opvallend vaak, cultusplaatsen aan de grens hadden. Hoewel zij geen direct verband legt
met de geboden bescherming, stelt zij wel dat genezende culten vaak in strategisch belangrijke
grensplaatsen werden gevestigd om de claims op dat gebied te versterken. 309
Sartre stelt dit algemener. Er waren volgens hem bepaalde goden die vaak verbonden waren
met de grens. Hij noemt talloze voorbeelden, waarbij hij de conclusie trekt dat het over het
algemeen kourotrophische goden genoemd kunnen worden. 310 Kourotrophos betekent ‘(flinke)
jongens voortbrengend’. Dat kan volgens hem te maken hebben met de ideologische band die ook
de epheboi hadden met de grens. Niet alleen leerden zij die beschermen; hun aanwezigheid daar
was precies het tegenovergestelde van het burgerschap dat zij wilden verkrijgen. Een burger richtte
zich op het centrum en op alles wat binnen de polis gebeurde. De epheboi daarentegen verbleven
aan de uitersten van de polis en richtten zich op datgene wat van buiten kwam. Deze tegenstelling
is een voorbeeld par excellence van een overgangsritueel: de tegenstelling maakte het voor de
epheboi mogelijk om na hun diensttijd hun recht op burgerschap te verzilveren.311 De overgang
van jongen naar man werd aan de grens begeleid door de goden die de epheboi daar vereerden. 312
Nu was Amphiaraos in Oropos een bijzonder geval. Het gebied rondom Oropos is nooit echt
een deel van Attika geweest. Het werd expliciet niet gerekend tot het eigen grondgebied, ook als
Athene er wel de heerschappij over had. Dat is volgens Sartre een algemeen voorkomend
verschijnsel in gebieden die door twee partijen betwist werden, terwijl er niet duidelijk sprake was
van economische of strategische waarde van het gebied. Het betwiste gebied lijkt een grote
ideologische waarde te hebben gehad voor beide partijen. 313 Sartre geeft, in navolging van Brelich,
een aantal kenmerken van dergelijke gebieden. 314 Zo was het conflict in veel gevallen onmogelijk
te beëindigen. In het gebied waren een of meer heiligdommen te vinden en vaak mengden zich
steeds dezelfde goden in het conflict. Bovendien kwam het vaak voor dat beide partijen een of
307
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meer culten gemeen hadden. De gevechten die plaatsvonden ten gevolge van het conflict waren aan
andere regels gebonden dan gebruikelijk. Tot slot werden in tijden van relatieve rust door de
heersende partij in het gebied festiviteiten georganiseerd. Opvallend is dat Sartre de specifieke
deelname van epheboi aan sommige van deze festiviteiten benadrukt. 315
Sartre noemt onder meer Oropos als voorbeeld van een omstreden gebied. Inderdaad
beantwoordt Oropos aan een aantal kenmerken: het conflict tussen Athene en Thebe had
legendarische wortels en hoewel het niet altijd leidde tot directe strijd, laaide af en toe het conflict
weer op. Er was principieel geen ruimte voor compromissen in het conflict. En in het gebied
bevond zich een heiligdom van een god, die voor zowel Thebe als Athene betekenis had. De partij
die het gebied in bezit had, benadrukte dat door veel aandacht te besteden aan het heiligdom en de
cultus. Dat uitte zich in feesten waarbij buitenstaanders en met name epheboi deelnamen. 316 Maar
het opvallende in Oropos is dat Athene de kern van de ideologische waarde van het gebied, het
heiligdom van Amphiaraos, zelf gecreëerd had.
We zien dat Athene in tijden van direct of indirect conflict met Thebe veel aandacht besteedde
aan Amphiaraos in Oropos. In de Peloponnesische oorlog stond Thebe aan de kant van Sparta.
Athene bouwde toen het heiligdom in Oropos. Amphiaraos was immers van oorsprong een vijand
van Thebe en daarmee een vriend van Athene. Na de slag bij Chaironeia, toen Alexander zich mild
opstelde tegenover Athene, terwijl hij Thebe strafte met verwoesting, benadrukte Athene haar
vijandschap met Thebe door Amphiaraos’ cultus tot staatscultus te verheffen. Lukourgos stuurde
de epheboi als afgezanten van het centrum van de Atheense staat naar de Amphiareia, de spelen die
bij de nieuwe staatscultus hoorden. De krans die Amphiaraos ontving en het bijbehorende decreet,
legden een grote nadruk op het feit dat Athene de partij was die Amphiaraos kennelijk gekozen
had.
Vlak daarna raakte Athene Oropos kwijt. Hoewel dit al eerder gebeurd was, was de situatie in
Athene zelf nu anders. Athene was, zoals we eerder al zagen, al haar macht kwijt. Mogelijk was
men in Athene vanaf dat moment van mening dat Oropos voorgoed verloren was voor de stad. Als
Amphiaraos daadwerkelijk functioneerde als een god die, naast zijn genezende eigenschappen, het
bezit van een grensgebied beschermde, zou dat een reden kunnen zijn geweest voor Athene om de
verering door de staat te verplaatsen naar een ander grensgebied. Rhamnous zou een voor de hand
liggende keuze zijn geweest, omdat bij het wegvallen van Oropos, deze plaats de grens met de
Boiotische vijand vormde.

315
316

Sartre, ‘Aspects économiques et religieux de la frontière dans les cités Grecques’ 219.
Ibidem.

7. Een politieke verhuizing

51

In dat geval zou de cultus in Rhamnous geïmporteerd zijn door mensen die daar van bovenaf
opdracht toe gekregen hadden. De gemakkelijkste en meest natuurlijke manier om de cultus van
Amphiaraos te verplaatsen, was via de epheboi. Zij hadden al een band met de god en zij hadden
een standplaats in Rhamnous. Dat de cultus voor Amphiaraos in Rhamnous meer het karakter had
van een staatscultus blijkt mogelijk ook uit de context van het decreet van de Amphieraistai.
Pouilloux veronderstelt dat het herstel van het heiligdom van Amphiaraos na 229 deel uitmaakte
van een algemeen herstelprogramma van de grensforten van Attika. 317 Ook in Sounion werden de
versterkingen gerepareerd rond 220. Daar werd bovendien een geheel nieuw heiligdom voor de
genezingscultus van Asklepios gebouwd, waarmee die god voor het eerst in Sounion werd
geïntroduceerd. Na 229 was men in Athene vol goede moed over de toekomst van de polis. Om
naar buiten toe de hernieuwde kracht en hervonden identiteit uit te dragen besteedde Athene
aandacht, enerzijds aan haar fysieke verdediging, maar anderzijds ook aan de kern van de
maatschappij: religie. De reparatie van de forten omvatte waarschijnlijk dan ook de bouw of het
herstel van heiligdommen die belangrijk waren voor Athene. Ook het heiligdom van Amphiaraos
in Rhamnous werd, na jaren van verval, na 229 voor de laatste keer in volle glorie hersteld.
Samengevat kunnen we stellen dat de kleine groep Atheners die Mikalson voor ogen had, in
geen geval de verhuizing van Amphiaraos naar Rhamnous bewerkstelligd heeft. Voor individuen
was er geen enkele aanleiding om uit te wijken naar een andere plaats voor de verering van
Amphiaraos, omdat voor hen het heiligdom in Oropos gewoon toegankelijk bleef na 322. De
toegang van de polis Athene tot het heiligdom in Oropos was na dat jaar echter wel afgesloten.
Omdat Amphiaraos een belangrijke godheid was voor de polis, bij uitstek als grensbewaarder,
zocht Athene de meest geschikte plaats om deze staatscultus voort te zetten. De epheboi waren het
instrument waardoor de cultus verplaatst werd, niet omdat zij een god zochten die vergelijkbaar
met maar krachtiger was dan Aristomachos, maar omdat zij een symbolische band hadden met de
grens in het algemeen en met Amphiaraos als grensbewaarder in het bijzonder. 318
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De gevolgtrekking van Sineux over de rol van Amphiaraos in Rhamnous is opvallend:
L’introduction du culte d’Amphiaraos à Rhamnonte s’inscrit dans la continuité
d’un processus qui associe étroitement Amphiaraos à la défense de la frontière
nord-est de l’Attique. 319
Terwijl de resultaten van beide onderzoeken onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen, heeft
Sineux hiermee het voorliggende in grote mate bevestigd.
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8. Conclusie
Amphiaraos stond symbool voor het legendarische conflict dat heerste tussen Athene en Thebe. Er
was zeer waarschijnlijk een minder mythologische, meer concrete reden voor die vijandschap,
maar men zei dat die ontstaan was toen Athene de achteloosheid van Thebe ten opzichte van de
lijken van de vijf bondgenoten van Amphiaraos aan de kaak stelde.
De twee steden probeerden zich in tijden van strijd ook op ideologisch niveau tegen elkaar af
te zetten. In eerste instantie begon Amphiaraos, tegen de verwachtingen in, orakels te geven in of
nabij Thebe, aan de Thebanen. Toen zij het orakel echter kwijt raakten door hun eigen ongelukkige
beslissing, leek ook Amphiaraos zich van Thebe afgekeerd te hebben.
In de Peloponnesische oorlog koos Thebe vanzelfsprekend de kant van Sparta, tegen Athene.
Athene was gekrenkt en besloot een duidelijk signaal af te geven. In Oropos, een gebied dat zij een
eeuw eerder van de Boiotische bond hadden afgenomen, bouwden zij een groot en schitterend
heiligdom voor Amphiaraos. Thebe, dat de leiding had over de Boiotische bond, werd daarmee
pijnlijk herinnerd aan het verlies van de gunst van de god enerzijds en aan het verlies van Oropos
aan haar vijand anderzijds. De boodschap trof doel, want de Boiotische bond probeerde vanaf toen
Oropos terug in handen te krijgen. Dit met succes, want al in 411 raakte Athene het gebied aan
Thebe kwijt, waarna het het grootste deel van de vierde eeuw in Thebaanse handen was.
Na de slag bij Chaironeia gunde Alexander Oropos aan de Atheners. Hij was mild tegenover
deze eens machtige polis, terwijl hij anderzijds Thebe zwaar strafte door de stad te verwoesten.
Athene maakte gebruik van de situatie om het oude antagonisme weer op te rakelen. De
verwoesting van de stad en het verlies van Oropos waren nog niet pijnlijk genoeg en daarom
maakte Athene van de cultus van Amphiaraos een staatscultus. Daarmee wilde de stad duidelijk
maken dat Amphiaraos nog steeds partij koos voor de Atheners. Het heiligdom dat Athene gesticht
had functioneerde als een soort claim op het omstreden gebied.
Aan het einde van de vierde eeuw werd het voor Athene echter onmogelijk haar aandacht
gericht te houden op het behoud van het grensgebied. De stad had te kampen met andere
problemen en had geen middelen om de heerschappij over Oropos bij verlies terug te veroveren.
Zo kon het gebeuren dat in 322 de rol van Athene in Oropos definitief uitgespeeld leek te zijn.
Afgezien van een heel korte periode tussen 304 en 295 was er daarna geen sprake meer van
territoriale heerschappij van Athene over Oropos.
Amphiaraos moest echter behouden worden. Hij had een functie gekregen als grensbewaker
tussen Athene en Thebe. Hij was ideologisch verbonden geraakt met die mensen die de fysieke
grensbewaking gedeeltelijk voor hun rekening namen: de epheboi. Hij was daarmee een onderdeel
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geworden van de Attische noordgrens en hij kon niet anders dan aan die grens vereerd worden.
Toen Oropos wegviel namen de epheboi hem plichtsgetrouw mee naar de nieuwe noordgrens, die
liep langs de deme Rhamnous, waar zij gelegerd waren. Zij gaven hem een plek in het kleine
heiligdom van Aristomachos, net ten zuiden van de versterking.
Het is mogelijk dat het heiligdom verbouwd werd om plaats te kunnen maken voor de cultus
van Amphiaraos, die vervolgens minder bezoekers trok dan verwacht omdat Amphiaraos ook
vereerd bleef worden in Oropos. Het is echter ook mogelijk dat het heiligdom uitgebreid werd met
een ruimte waar Amphiaraos vereerd werd, terwijl heros iatros/Aristomachos in eerste instantie de
hoofdbewoner bleef. Dat zou kunnen verklaren waarom op sommige inscripties de namen tegelijk
voorkomen. De laatste zou na verloop van tijd ‘vergeten’ kunnen zijn, waardoor hij langzaam
verdween uit het epigrafische materiaal uit het heiligdom. Amphiaraos had Aristomachos
vervangen.
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Afbeelding 2: Overzichtskaartje Rhamnous
1 – zuidpoort
2 – oostpoort
3 – westpoorten
4 – oude pulorion
5 – nieuwe pulorion
6 – sokkel voor Hermes
7 – heiligdom van Aphrodite Hegemonia
8 – heiligdom van Heros Archegetes
9 – sunedrion
10 – gumnasion
11 – agora/theater
12 – telesterion
13 – akropolis
14 – heiligdom van Amphiaraos

Afbeelding 3: Schematische tekening van het heiligdom van Amphiaraos in Rhamnous
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Afbeelding 4: Reconstructie van de stoa en de binnenplaats van het heiligdom van
Amphiaraos in Rhamnous. Op de voorgrond het veronderstelde altaar.

Afbeelding 5: Het kleine heiligdom van Amphiaraos in Rhamnous
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Afbeeldingen

Afbeelding 6: Fragment van een reliëf uit het heiligdom voor
Amphiaraos. Afgebeeld is een godheid, leunende op een aesculaap

Afbeelding 7: Een beschadigd reliëf uit het heiligdom voor Amphiaraos,
waarop mogelijk de enkoimesis is te zien

Afbeeldingen

Afbeelding 8: Rhamnous vanuit de lucht
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