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1.1 vaak wErd Er langdurig op dE grond gEstrEdEn. HiEr HEEft EEn pankratiast Zijn tEgEnstandEr klEm doordat Hij diEns arm omdraait. 
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i .  inleiding

Sport is een sleutel tot de griekse cultuur: door de rol van de sport in het griekse maatschappelijke leven te 

bestuderen, krijgt men een beter begrip van het in die cultuur vigerende waardensysteem.

de grieken beschouwden sport als een agoon (vergelijk het nederlandse woord ‘agonaal’), dat wedijver, com-

petitie betekent. Sport werd gezien als de bezigheid waarin men bij uitstek vocht om eer en succes. het ging 

hierbij alleen om persoonlijk succes: alleen individuele prestaties telden. teamsport heeft dan ook nooit in 

het oude griekenland vaste voet aan de grond gekregen en op de verschillende sportfestivals ging het alleen 

om de atletiekwedstrijden; vechtsporten en wagenraces hebben altijd op de sportfestivals het meeste publiek 

getrokken.

competitie was niet alleen een kenmerk van de sportbeoefening. het hele maatschappelijke en culturele leven 

in de griekse stadstaten was doordrongen van competitie. “altijd de beste te zijn en anderen te overtreffen” 

was een bekende slogan die in de gedichten van homeros (achtste eeuw v. chr.) terug te vinden is. het is een 

advies van een vader aan zijn zoon. het vormt de kern van de moraal van de grote griekse helden als achilles, 

ajax en Odysseus die in deze heldendichten de hoofdrol spelen. hun leven was een voortdurende wedijver, 

waarbij het uitblinken op het slagveld het belangrijkste was. maar ook op andere gebieden stelde de held 

zichzelf hoge eisen. lichamelijk moest hij in topconditie verkeren: hij moest snel, behendig en mooi zijn. Ook 

werd van hem verwacht dat hij de anderen met zijn mond te slim af was. Wanneer een held aan dit ideaal 

voldeed, bezat hij, zoals de grieken dat noemden, aretè, voortreffelijkheid, het beter zijn dan anderen. aan 

dit ideaal dat de homerische held belichaamde, heeft de griekse man zich eeuwenlang gespiegeld. in allerlei 

onderdelen bleef de griekse maatschappij een prestatiesamenleving. het politieke bedrijf en de rechtspraak 

werden in de griekse stadstaten als een agoon beschouwd. toneelopvoeringen bestonden uit wedstrijden 

waarin toneelschrijvers met hun toneelstukken om de eerste prijs streden. er werden festivals gehouden waar 

musici, dichters en andere kunstenaars in competitieverband hun kunst beoefenden.

Binnen de filosofie bestond de opvatting dat aan het ontstaan van onze wereld een strijd tussen de elemen-

ten ten grondslag lag. de filosoof herakleitos (zesde eeuw v. chr.) ging er zelfs van uit dat de werkelijkheid 

niets anders was dan een universele strijd tussen tegenpolen. “de strijd is de vader van alles”, luidt een van 

zijn spreuken. eerzucht en ambitie waren geen vieze woorden, integendeel: mensen die deze eigenschappen 

bezaten, stonden in aanzien hoog. het begrip ‘aretè’, het uitmunten in de meest belangrijke en kenmerkende 

eigenschappen van de mens, onderging in de loop der tijd wel enige verandering. Onder invloed van soci-

ale ontwikkelingen traden andere eigenschappen als algemeen menselijk op de voorgrond, zoals het zich 
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kunnen beheersen en een meer sociale houding. Ook hebben filosofen als Sokrates en plato deze algemeen 

menselijke deugd sterk moreel gekleurd. toch bleven lichamelijke fitheid en topconditie een wezenlijk on-

derdeel ervan vormen en behield lichamelijke schoonheid haar hoge positie op de ladder van waarden. 

de grieken kenden een ware lichaamscultuur. Ze besteedden bijzonder veel aandacht aan de verzorging en 

training van het lichaam. het klimaat in griekenland zorgde ervoor dat het leven, althans voor de man, zich 

buitenshuis afspeelde. het liefst ging men naar de openbare sportscholen, de ontmoetingsplaats voor de 

mannen en jongens. We moeten niet vergeten dat de grieken geen televisie, radio, film of computer hadden 

om zich te amuseren; ook had zich nog geen leescultuur ontwikkeld. Zij kenden wel gezelschapsspelletjes 

en waren bijvoorbeeld gek op hanen- en kattengevechten. Bovendien gingen ze graag naar de openluchtthe-

aters waar op gezette tijden tragedies en komedies werden opgevoerd. toneel was een volksgebeuren en 

trok in verhouding net zoveel publiek als tegenwoordig voetbalwedstrijden. het toneel was, hoe wonderlijk 

ook, zeer populair, maar sport spande de kroon: dit was vrijetijdsbesteding nummer één. Wanneer men 

topprestaties in de sport wilde leveren, diende men te beschikken over een goede conditie. dit had voor 

de grieken oorspronkelijk een praktische aanleiding: oorlogvoering vereiste een voortdurende lichamelijke 

fitheid. Zo vonden de takken van sport als hardlopen, de race met de twee- en vierspannen en het speerwer-

pen hun oorsprong in de oorlogvoering. maar sport ontwikkelde zich tot een vorm van vrijetijdsbesteding, 

die aanvankelijk wel alleen binnen het bereik lag van een elite. deze kon zich namelijk veroorloven om tijd 

aan andere dingen dan aan de noodzakelijke arbeid te besteden. geleidelijk, parallel aan sociale ontwik-

kelingen, werd de sportbeoefening democratischer, ook al waren er sporten zoals de paardenraces die tot 

het privilege bleven van de rijken. Bij sportbeoefening in de griekse cultuur moeten we niet alleen denken 

aan atletiek en vechtsporten, er ontwikkelde zich ook een intensieve lichaamstraining die te vergelijken is 

met onze gymnastiek en fitnesscultuur. Onder deskundige leiding werden in de sportscholen allerlei stan-

daardoefeningen verricht om het lichaam in een betere conditie te brengen. Bovendien ontstond er een hele 

‘wetenschap’ die deze training begeleidde. er werden boeken geschreven met voedings- en trainingsvoor-

schriften. dit geheel van sportbeoefening en sportwetenschap heette gymnastikè. 

het woord ‘atleet’ is afgeleid van het griekse woord athlètès, dat op zijn beurt afgeleid is van het woord 

  athlos dat (wed)strijd, inspanning betekent. de tien jaar durende oorlog tussen grieken en trojanen werd door 

homeros met dit woord aangeduid en ook de twaalf werken van de held herakles werden zo genoemd. Sport 

werd dus gezien als iets dat van zijn beoefenaars een zware inspanning eiste. Sport was een opgave, en geen 

gemakkelijke ook. deze gedachte vindt zijn weerspiegeling in het gebruik van het bijvoegelijke naamwoord 

athlios; dit betekent enerzijds ‘als een atleet’, ‘een gevecht houdend’, anderzijds ‘ongelukkig’, ‘ellendig’. in 

de griekse tragedies wordt athlios vaak gezegd van de held(in) die zich tevergeefs verzet tegen het lot of 

 OS I-III 13 mei.indd   10 20-05-2009   09:52:58



11

zich door zijn eigen handelingen in het ongeluk stort zonder het te beseffen. de vroeg-christelijke schrijvers 

gebruikten het woord ‘athlètès’ voor iemand die veel geleden had, een martelaar! in de oudheid zelf (zie hoofd-

stuk Xi tekst 9) werden al grappen gemaakt met deze naam van de sportman. atleet zijn was geen sinecure 

en het professionalisme, dat niet lang op zich liet wachten, met a1 zijn overdreven eisen en kwalijke gevolgen 

voor de gezondheid, had het leven van de atleet tot een poel van ellende gemaakt!
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2.1 acHillEs sprEEkt tot Zijn goddElijkE paardEn. ZwartfigurigE vaasscHildEring uit ca. 560 v.cHr.
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i i .  SpOrt BiJ  hOmerOS

in de oudste griekse literatuur, de ilias en de Odyssee, vinden we de eerste beschrijvingen van sportwedstrijden. 

de grieken zelf waren ervan overtuigd dat deze beide gedichten door één blinde zanger, homeros, waren geschre-

ven. tegenwoordig zet men bij deze overtuiging vraagtekens. algemeen wordt aangenomen dat de gedichten in de 

achtste of zelfs in de negende eeuw v. chr. op schrift zijn gesteld, waarmee een eeuwenlange traditie van orale 

poëzie werd afgesloten. Of ze door één dichter zijn gecomponeerd, is niet met zekerheid te zeggen.

de ilias verhaalt een episode van 51 dagen uit het tiende en laatste jaar van de oorlog tussen de grieken en de 

trojanen, die traditioneel rond 1200 v. chr. wordt gedateerd. het thema is de wrok van de griekse held achil-

les jegens agamemnon, de aanvoeder van het griekse leger, en de gevolgen van deze wrok voor het verdere 

verloop van de oorlog. achilles en zijn troepen vechten niet meer mee, met het gevolg dat de grieken zware 

verliezen lijden en de trojanen de op de kust getrokken griekse schepen in brand dreigen te steken. patroklos, 

de vriend van achilles, krijgt dan toestemming om diens wapenrusting aan te trekken en zo de trojanen te 

verdrijven. dezen denken inderdaad dat zij achilles tegenover zich hebben en trekken zich terug naar de stad. 

dan wordt patroklos door hektor, de aanvoerder van de trojanen, gedood. de ontroostbare achilles zet zich 

over zijn woede op agamemnon heen en hervat de strijd. hij neemt wraak en doodt op zijn beurt hektor en 

bindt hem aan zijn strijdwagen en sleurt hem zo naar het griekse kamp. patroklos wordt gecremeerd en om 

zijn te vriend te eren organiseert achilles lijkspelen. dan verschijnt in de nacht priamos, de vader van hektor 

en de oude koning van troje, in het griekse scheepskamp met een wagen vol geschenken. hij weet van achilles 

het lijk van zijn zoon terug te krijgen. de ilias eindigt met de begrafenis van hektor. 

de Odyssee gaat over de terugkeer van de griekse held Odysseus na de inname van troje naar griekenland, 

waarbij de held allerlei sprookjesachtige avonturen beleeft.

het is niet zonder meer gerechtvaardigd om de gedichten van homeros als een historische bron te hanteren. het 

probleem doet zich namelijk voor dat wij niet meer kunnen achterhalen op welke periode elk detail van de inhoud 

van de gedichten betrekking heeft: de twaalfde eeuw, waarin de trojaanse oorlog zou hebben plaatsgevonden; 

de achtste eeuw, de tijd waarin de gedichten zijn ontstaan, of de tussenliggende tijd. verder is het voor ons moei-

lijk te bepalen welke gegevens historisch zijn en welke produkten van de creativiteit van de dichter.

Zowel in de ilias als in de Odyssee vinden we levendige beschrijvingen van sportevenementen. er worden 

wagenraces gehouden, er zijn wedstrijden in het speergevecht in volle wapenrusting, in het discus- en speer-

werpen, boogschieten en de helden meten zich in het boksen en worstelen. de aanleiding voor de wedstrijden 

is bijvoorbeeld de dood van een vriend of het bezoek van een gastvriend. er is nog geen sprake van een regel-

matig terugkerend sportfestival.
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