Vertaald door Peter Burgersdijk.
Pausanias boek I
1. Op het Griekse vasteland steekt tegenover de eilanden der Kykladen en de Aigeïsche zee
kaap Sounion uit vanaf het Attische land. Als je langs de kaap gevaren bent, komt er een
haven en een tempel van Athene Sounias op de top van de kaap. Als je verder vaart, volgt
Laurion, waar de Atheners vroeger zilvermijnen hadden, en een verlaten, niet zo groot
eiland, dat eiland van Patroklos genoemd wordt. Daarop was namelijk een versterking
gebouwd en een palissade aangelegd door Patroklos, die als vlootcommandant met
Egyptische triëren er heen voer. Ptolemaios, de zoon van Ptolemaios, zoon van Lagos, had
deze gezonden om de Atheners te helpen, toen Antigonos, de zoon van Demetrios, hun land
binnengevallen was en het verwoestte en tegelijk met schepen vanuit zee met schepen een
blokkade opwierp.
(2) Peiraieus was van oudsher een deme, maar vroeger, voordat Themistokles archont van de
Atheners werd, was er geen haven. Phaleron was hun haven, want daar is de zee het dichtst
bij de stad, en men zegt dat Menestheus daarvandaan met zijn vloot naar Troje uitgevaren is,
en voor hem Theseus om voor de dood van Androgeos boete te doen aan Minos. Maar toen
Themistokles archont werd, richtte hij, omdat hij vond dat Peiraieus voor zeevaarders
gunstiger gelegen was en dat het drie havens had in plaats van één in Phaleron, dat als hun
haven in. Zelfs tot mijn tijd waren er scheepsdokken en bij de grootste haven is het graf van
Themistokles. Want men zegt dat de Atheners berouw kregen over wat ze Themistokles
aangedaan hadden en dat zijn nabestaanden zijn gebeente uit Magnesia gehaald hebben. De
kinderen van Themistokles zijn zeker teruggekomen en hebben een schildering in het
Parthenon opgesteld, waarop een portret van Themistokles afgebeeld is.
(3) Van wat er zich in Peiraieus bevindt, is het meest bezienswaardig een heilig domein van
Athene en Zeus. De beide beelden zijn van brons, en de een heeft een staf en een beeld van
Nike, Athene een lans. Daar heeft Arkesilaos een portret geschilderd van Leosthenes en zijn
kinderen. Deze Leosthenes heeft als leider van de Atheners en de gezamenlijke Grieken de
Makedoniërs in Boiotië verslagen en later nog eens buiten Thermopyle, en nadat hij hen
opgedrongen had in de richting van Lamia, had hij hen ingesloten tegenover de Oita. Achter
de lange zuilengalerij, waar zich de markt voor de kustbewoners bevindt - de mensen, die
verder van de haven af wonen hebben een andere markt - achter de zuilengalerij bij zee dus
staan Zeus en Demos, een werkstuk van Leochares. Bij de zee bouwde Konon een
heiligdom van Aphrodite, nadat hij de Lakedaimonische oorlogsschepen vernietigd had in de
omgeving van Knidos op het Karische schiereiland. Want de Knidiërs vereren vooral
Aphrodite en ze hebben heiligdommen van de godin. Het oudst is dat van Aphrodite Doritis,
dan dat van Aphrodite Akraia, het jongst degene die de meestal de Knidische genoemd
wordt, maar de Knidiërs zelf noemen haar Euploia.
(4) De Atheners hebben nog een andere haven, bij Mounychia, en een tempel van Artemis
van Mounychia, en nog een haven bij Phaleron, zoals ik al zei, en daarbij een heiligdom van
Demeter. Daar is ook een tempel van Athene Skiras, en wat verder een van Zeus, en altaren
van de zogenoemde Onbekende Goden en van heroën en van de kinderen van Theseus en
Phaleros. Want de Atheners vertellen dat deze Phaleros deel genomen heeft aan de tocht van
Iason naar Kolchis. Ook is er een altaar van Androgeos, de zoon van Minos, maar dit wordt
het altaar van Heros genoemd. Maar zij die zich meer dan anderen verdiepen in de oudheden
van hun land, weten dat het van Androgeos is. (5) Op een afstand van twintig stadiën ligt
kaap Kolias. Toen de Perzische vloot vernietigd was, dreven de golven de wrakstukken
daarheen. Daar is een beeld van Aphrodite van Kolias en er zijn godinnen, die Genetyllides
genoemd worden. Ik denk dat de godinnen van Phokaia in Ionië, die ze Gennaïdes noemen,
dezelfden zijn als die in Kolias. Onderweg van Phaleron naar Athene staat een tempel van
Hera zonder deuren en zonder dak. Men zegt dat Mardonios, de zoon van Gobryas, deze in

brand gestoken heeft. Het tegenwoordige beeld is, zoals men vertelt, een werkstuk van
Alkamenes. De Perzen kunnen dit dus niet beschadigd hebben.
2. Als je de stad binnenkomt, staat er een grafmonument van de Amazone Antiope. Pindaros
vertelt dat deze Antiope door Peirithoös en Theseus geschaakt is, maar Hegias uit Troizen
zeegt in zijn gedicht het volgende over haar. Toen Herakles Themiskyra aan de Thermodon
belegerde, was hij niet in staat het te in te nemen. Maar Antiope werd verliefd op Theseus Theseus nam namelijk deel aan de veldtocht van Herakles - en speelde hem de stad in
handen. Zo luidt de versie van Hegias. Maar de Atheners zeggen dat, toen de Amazonen
kwamen, Antiope door Molpadia neergeschoten is en dat Molpadia door Theseus gedood is.
Er is in Athene ook een grafmonument van Molpadia. (2) Als je vanuit Peiraieus
landinwaarts gaat, kom je bij de restanten van de muren, die Konon na de zeeslag bij Knidos
hersteld heeft. Want de muren, die door Themistokles gebouwd zijn na de aftocht van de
Perzen, zijn tijdens de regering van de zogeheten Dertig verwoest. De bekendste graven
langs de weg zijn het graf van Menander, de zoon van Diopeithes, en een cenotaaf van
Euripides. Euripides is naar koning Archelaos gegaan en is in Makedonië begraven. De
manier waarop hij gestorven is, is al door velen verteld en die verhalen laat ik nu maar voor
wat ze zijn. (3) Ook in die tijd leefden veel dichters aan het hof van koningen, zoals eerder
nog Anakreon bij Polykrates, de tyran van Samos, verbleef, en Aischylos en Simonides naar
Hieron in Syrakuse geroepen waren. Philoxenos verbleef aan het hof van Dionysios, die
later tyran in Sicilië was, en bij Antigonos, de heerser van Makedonië waren Antagoras van
Rhodos en Aratos uit Soloi. Maar Hesiodos en Homeros hebben niet het geluk gehad aan het
hof van koningen te leven of ze hebben het opzettelijk afgewezen, de eerste omdat hij een
man van het land was en een afkeer van reizen had, terwijl Homeros veel in het buitenland
gereisd heeft en financiële ondersteuning van machthebbers minder belangrijk vond dan zijn
reputatie bij het volk. Maar toch laat Homeros in zijn gedichten Demodokos aan het hof van
Alkinoös leven en schrijft hij dat Agamemnon een dichter bij zijn vrouw achterlaat.
Niet ver van de poorten is een graf met als grafsteen een soldaat naast een paard. Wie dat is,
weet ik niet, maar Praxiteles heeft zowel het paard als de soldaat gemaakt. (4) Als je de stad
inkomt, staat er een gebouw, dat gebruikt wordt om de processies voor te bereiden.
Sommige daarvan worden elk jaar gehouden, maar voor andere laat men grotere
tussenpozen verlopen. Dichtbij staat een tempel van Demeter, waarin beelden staan van
haarzelf en haar dochter, en van Iakchos met een fakkel. Op de wand staat in Attische letters
geschreven dat dit werkstukken van Praxiteles zijn. Niet ver van de tempel staat een
Poseidon te paard, die een speer werpt naar de gigant Polybotes, over wie op Kos het
verhaal over de kaap van Chelone bestaat. Het huidige opschrift wijst dit beeld niet aan
Poseidon toe, maar aan een ander.
Vanaf de poorten zijn er zuilengalerijen naar de Kerameikos, en daarvoor staan beelden van
zowel vrouwen als mannen, die iets bijzonders gepresteerd hebben.
(5) De ene zuilengalerij bevat heiligdommen van goden, en bovendien een gymnasion, dat
het gymnasion van Hermes genoemd wordt. In de zuilengalerij is het huis van Poulytion.
Men zegt dat de meest aanzienlijke Atheners hierin een mysterie-ritueel vierden naar het
voorbeeld van dat in Eleusis. In mijn tijd was het aan Dionysos gewijd. Deze Dionysos
noemt men Melpomenos om dezelfde overweging als men Apollo Mousegetes noemt. Hier
zijn beelden van Athene Paionia, Zeus, Mnemosyne en de Muzen. Er is een Apollo, een
wijgeschenk en werkstuk van Euboulides, en een beeld van Akratos, een godheid uit het
gevolg van Dionysos; alleen zijn gezicht is er, ingewerkt in de wand. Achter het heilig
domein van Dionysos is een gebouw met beelden van aardewerk, Amphiktyon, koning van
Athene, die Dionysos en andere goden feestelijk onthaalt. Ook Pegasos uit Eleutherai, die de
god in Athene geïntroduceerd heeft, is er. Het orakel in Delphi, dat het vroegere verblijf van
de god in de tijd van Ikarios in herinnering riep, hielp hem daarbij.
(6) Amphiktyon kreeg het koningschap op de volgende manier. Aktaios zou de eerste koning
geweest zijn in het tegenwoordige Attika. Na Aktaios' dood ontving Kekrops, die met

Aktaios' dochter getrouwd was, het koningschap. Hij kreeg als dochters Herse, Aglauros en
Pandrosos, en als zoon Erysichthon. Deze werd geen koning, maar hij overleed terwijl zijn
vader nog leefde, en Kranaos, die de machtigste van de Atheners was, kwam in het bezit van
het koningschap. Men vertelt dat Atthis een van de dochters van Kranaos was. Naar haar
hebben de Atheners hun land, dat vroeger Aktaia heette, Attika genoemd. Amphiktyon
kwam in opstand tegen Kranaos, hoewel hij met diens dochter getrouwd was, en maakte een
eind aan zijn heerschappij. Zelf werd hij later verbannen door Erichthonios en zijn
medeopstandelingen. Erichthinios zou geen menselijke vader gehad hebben, maar
Hephaistos en Gè zouden zijn ouders geweest zijn.
3. Het gebied Kerameikos ontleent zijn naam aan de heros Kerameikos, van wie ook gezegd
wordt dat hij een zoon van Dionysos is, en van Ariadne. Eerst staat aan de rechterkant de
zogenoemde koninklijke zuilengang, waar de koning zetelt, die het jaarambt, dat het
koningschap genoemd wordt, bekleedt. Op de dakpannen van deze zuilengang staan beelden
van gebakken aardewerk, Theseus die Skiron in zee gooit en Hemera die Kephalos
wegbrengt. Hij zou erg mooi zijn en Hemera zou hem ontvoerd hebben, omdat ze verliefd
op hem was. Zijn zoon was Phaëthon [die later door Aphrodite geschaakt is] ……… en zij
maakte hem tot bewaker van haar tempel. Dit is onder andere verteld door Hesiodos in zijn
gedicht over vrouwen.
(2) Vlakbij de zuilengang staat Konon, zijn zoon Timotheos en Euagoras, koning van
Cyprus, die van koning Artaxerxes gedaan kreeg dat de Phoinikische oorlogschepen aan
Konon gegeven werden. Hij deed dit als Athener, wiens voorouders uit Salamis stammen,
omdat zijn geslachtsregister teruggaat tot Teukros en de dochter van Kinyros. Daar staat ook
Zeus, die Eleutherios genoemd wordt, en keizer Hadrianus, die weldaden bewezen heeft aan
al zijn onderdanen, maar in het bijzonder aan de stad Athene. (3) Er achter is een zuilengang
gebouwd met portretten van de zogenaamde twaalf goden. Op de wand er tegenover staat
Theseus afgebeeld en Demokratia en Demos. De schildering stelt Theseus voor als degene
die de democratie in Athene ingevoerd heeft. Ook op andere manieren heeft de mening zich
wijd en zijd verbreid dat Theseus de macht aan het volk gegeven heeft en dat ze sinds zijn
tijd een democratisch bestuur hielden totdat Peisistratos opstond en tyran werd. Maar er
worden ook andere, onware verhalen verteld onder het volk, dat geen historische kennis
heeft en alles wat het al vroeg van jongs af aan in koorliederen en tragedies hoorde, voor
waar hield. Een van die verhalen gaat over Theseus, die zelf koning was, en later bleven de
nakomelingen van Theseus na de dood van Menestheus zelfs tot de vierde generatie
heersers. Als ik in genealogie geïnteresseerd was, zou ik ook een lijst van koningen van
Melanthos tot Kleidikos, de zoon van Aisimides, kunnen maken.
(4) Daar is ook een schildering van de strijd van de Atheners bij Mantineia, toen ze de
Lakedaimoniërs te hulp gestuurd waren. Xenophon en anderen hebben de hele oorlog
beschreven, de inname van Kadmeia en de nederlaag van de Lakedaimoniërs bij Leuktra, en
hoe de Boiotiërs de Peloponnesos binnenvielen en het contingent uit Athene dat de
Lakedaimoniërs te hulp kwam. Op de schildering staat ook een ruitergevecht, waarop de
bekendsten zijn Grylos, de zoon van Xenophon, aan de Atheense kant en bij de Boiotische
ruiterij Epaminondas uit Thebe. Euphranor heeft deze schildering gemaakt voor de Atheners
en in de tempel dichtbij heeft hij de Apollo, bijgenaamd Patroios, gemaakt. Een van de
beelden voor de tempel is gemaakt door Leochares, en de andere, die Alexikakos genoemd
wordt, is door Kalamis gemaakt. Men vertelt dat de god deze naam gekregen heeft, omdat
hij een eind gemaakt heeft aan de pest, die de Atheners trof tijdens de Peloponnesische
oorlog, met een orakelspreuk uit Delphi. (5) Ook is er een heiligdom van de Moeder der
goden gebouwd. Haar beeld is door Pheidias gemaakt. Dichtbij staat het Bouleuterion van
de zogeheten Vijfhonderd, die een jaar lang de boule (raad) in Athene vormen. Daarin staat
een houten beeld van Zeus Boulaios, een Apollo, een werk van Peisias, en een Demos, een
werkstuk van Lyson. Protogenes uit Kaunos heeft de Thesmotheten (Wetgevers)

geschilderd, en Olbiades schilderde een portret van Kallipos, die de Atheners naar
Thermopyle leidde om de invasie van de Galaten in Griekenland te verhinderen.
4. De Galliërs bewonen de meest afgelegen streken van Europa aan een grote zee, die niet tot
de verste randen bevaarbaar is. Eb en vloed treden er op en de zeedieren lijken helemaal niet
op die in andere zeeën. Door hun land stroomt de rivier Eridanos. Op de oevers daarvan,
denkt men, treuren de dochters van Helios over wat hun broer Phaëthon is overkomen. De
naam Galliërs kwam voor hen pas laat in gebruik. Want aanvankelijk noemden zij zich
Kelten en ook anderen noemden hen zo. Ze mobiliseerden een leger en dit trok naar de
Ionische zee. Ze verdreven het volk der Illyriërs en alles wat tot aan Makedonië woonde, en
de Makedoniërs zelf, en liepen Thessalië onder de voet. Toen ze dichtbij Thermopyle waren,
wachtten de meeste Grieken stil de nadering van de barbaren af, omdat ze vroeger door
Alexander en Philippos zwaar verslagen waren. Ook Antipater en Kassander hadden later
het Griekse leger in de pan gehakt, zodat elke staat zo zwak was dat ze zich er niet voor
schaamden dat hun hulp zou ontbreken. (2) Hoewel de Atheners door de lange duur van de
Makedonische oorlog van alle Grieken het meest uitgeput waren en over het algemeen
weinig succes in de strijd hadden, rukten ze toch uit naar Thermopyle samen met de
Grieken, die zich bij hen aansloten, en ze kozen Kallipos, die ik al genoemd heb, als hun
aanvoerder. Door het smalste deel van de pas te bezetten probeerden ze de barbaren af te
houden van de toegang tot Griekenland. Maar de Kelten vonden het pad, waarlangs
Ephialtes uit Trachis eens de Perzen de weg gewezen had, en nadat ze de daar opgestelde
Phokiërs overweldigd hadden, trokken ze zonder dat de Grieken het merkten de Oita over.
(3) Daar bewezen de Atheners hun onschatbare waarde voor de Grieken doordat ze, hoewel
ze aan beide kanten ingesloten waren, de barbaren weerstand boden. Hun mannen op de
schepen leden de zwaarste beproevingen, omdat de golf van Lamia bij Thermopyle een
moeras is. Dat komt, denk ik, doordat het warme water daar de zee in stroomt. Zij leden dus
de grootste ellende. Want nadat ze de Grieken aan boord genomen hadden, waren ze
genoodzaakt met schepen, zwaar door wapens en mannen, door de modder te varen. (4) Zij
probeerden de Grieken op de hier beschreven manier te redden, maar de Galliërs waren ten
zuiden van Thermopyle en vonden het totaal niet van belang de overige steden te veroveren,
maar hadden de grootste haast Delphi en de schatten van de god te plunderen. De Delphiërs
en de Phokiërs van de andere steden rond de Parnassos waren tegen hen opgesteld, en
daarbij kwam nog de Aitolische troepenmacht. Want de Aitoliërs waren in die tijd op het
toppunt van hun kracht. Toen ze slaags raakten, vlogen er bliksems naar de Galliërs en
stenen, die van de Parnassos afgebroken waren, en huiveringwekkende gestaltes met zware
bewapening bedreigden de barbaren. Men zegt dat twee van hen van de Hyperboreeërs
kwamen, Hyperochos en Amadokos, en dat de derde Pyrrhos, de zoon van Achilles, was.
Vanwege die hulp in de strijd brengen de Delphiërs dodenoffers aan Pyrrhos, hoewel ze
vroeger zijn graftombe zelfs onteerden, omdat hij een vijand was. (5) Het grootste deel van
de Galliërs stak met schepen over naar Azië en plunderde de kusten. Een tijd later dreven de
inwoners van Pergamon, dat in het verleden Teuthrania heette, de Galliërs weg van de zee
verder Azië in. Zij bezetten het gebied aan de overkant van de rivier Sangarios en
veroverden Ankyra, een Phrygische stad. Midas, de zoon van Gordias had deze stad vroeger
gesticht. Het anker, dat Midas gevonden had, was daar nog tot in mijn tijd in het heiligdom
van Zeus, net als de zogenaamde bron van Midas. Midas zou het water van die bron met
wijn gemengd hebben om Silenos te vangen. Deze stad Ankyra namen ze in, en verder
Pessinous aan de voet van de berg Agdistis, waar volgens de legende Attis begraven ligt. (6)
De Pergamenen hebben wapenbuit van de Galliërs en er is een schildering van hun strijd
tegen hen. Het land dat de Pergamenen nu bewonen was vanouds gewijd aan de Kabeiren,
zoals ze zeggen. Zelf beweren ze dat ze Arkadiërs zijn die met Telephos naar Azië
overgestoken zijn. Van andere oorlogen die ze gevoerd hebben is de roem niet tot iedereen
doorgedrongen. Hun drie bekendste prestaties zijn: de heerschappij over de kuststreek van
Azië, het verdrijven van de Galliërs daarvandaan en het avontuur van Telephos tegen de

mannen van Agamemnon, toen de Grieken Troje misten en de Meïsche vlakte plunderden in
de mening dat het Trojaans gebied was. Maar nu keer ik weer terug van mijn uitweiding.
5. Dichtbij het Bouleuterion van de Vijfhonderd staat een gebouw, dat Tholos genoemd wordt.
Daar offeren de prytanen en er zijn ook enkele kleine zilveren beelden. Verderop staan
beelden van heroën, aan wie de Atheense phylen hun namen ontlenen. Wie degene was, die
doorgevoerd heeft dat er tien in plaats van vier phylen kwamen en hun oude namen
veranderd heeft, is verteld door Herodotos. (2) Tot de eponymen - want zo worden zij
genoemd - behoren Hippothoön, de zoon van Poseidon en Kekryons dochter Alope,
Antiochos, een van de zonen van Herakles en wiens moeder Phylas' dochter Meda was, en
als derde Aias, de zoon van Telamon, en van de Atheners Leos. Hij zou op grond van een
orakelspreuk zijn dochters opgeofferd hebben om de staat te redden. Ook Erechtheus, die de
Eleusiniërs verslagen heeft en hun leider Immarados, zoon van Eumolpos, gedood heeft,
was een van de eponymen. Aigeus hoort er bij, verder Oineus, bastaardzoon van Pandion, en
Akamas, een van de zonen van Theseus. (3) Bij de eponymen heb ik ook beelden van
Kekrops en Pandion gezien, maar ik weet niet of zij deze eer genoten. Er was namelijk een
vroegere heerser Kekrops, die getrouwd was met de dochter van Aktaios, en een latere, die
naar Euboia verhuisd is, zoon van Erechtheus, zoon van Pandion, die de zoon was van
Erechtheus. En er was een koning Pandion, die een zoon was van Erichthonios, en een
andere, die de zoon van de tweede Kekrops was. De Metioniden hebben hem uit zijn
koningschap ontzet, en toen hij in ballingschap naar Megara vluchtte - hij was namelijk
getrouwd met de dochter van Pylas, de koning van Megara - werden zijn kinderen met hem
verbannen. Over Pandion wordt verteld dat hij daar aan een ziekte gestorven is. Op de
Megarische kust staat voor hem een grafmonument op de zogenaamde rots van Athene
Aithuia. (4) Maar zijn kinderen keerden terug uit Megara en verdreven de Metioniden.
Aigeus kreeg als oudste het koningschap over de Atheners. Maar Pandion had bij de
opvoeding van zijn dochters geen gelukkig gesternte en zij lieten geen zonen na om hem te
wreken. En toch had hij ter wille van de macht via huwelijk een band met de Thrakische
vorst tot stand gebracht. Maar voor de mens is er geen enkele manier om dat wat door de
godheid als passend opgelegd wordt te overtreden. Ze zeggen dat Tereus, hoewel hij
getrouwd was met Prokne, Philomela onteerd heeft. Deze daad was in strijd met de
gewoontes van de Grieken, en doordat hij ook nog het lichaam van het meisje mishandelde,
dwong hij de vrouwen haar te wreken. Van Pandion staat ook nog een ander bezienswaardig
standbeeld op de Akropolis. (5) Dit zijn de Atheense eponymen van de oudste groep. Van
latere datum hebben ze ook phylen, die naar de volgende mannen genoemd zijn: Attalos uit
Mysië en Ptolemaios uit Egypte, en in mijn tijd keizer Hadrianus, die de goden
buitengewoon vereerde en zich zeer ingespannen heeft voor het geluk van al zijn
onderdanen. Hij is nooit vrijwillig in een oorlog verwikkeld geraakt, maar toen de
Hebreeërs, die voorbij Syrië wonen, in opstand kwamen, bedwong hij hen. En de
heiligdommen van de goden, die hij of geheel liet bouwen of met wijgeschenken en de
inrichting versierde, en de geschenken die hij aan de Griekse steden gaf en soms zelfs aan
buitenlanders, als ze hem gevraagd hadden, dat alles staat vermeld in Athene in een
inscriptie in het gemeenschappelijke heiligdom van de goden.
6. De geschiedenis van Attalos en Ptolemaios is van oudere datum, zodat de mondelinge
traditie daarover niet meer bestaat, en aan de contemporaine geschiedschrijvers van deze
koningen werd al eerder geen aandacht meer geschonken. Daarom heb ik me voorgenomen
ook hun geschiedenis en daden te vertellen, en hoe de heerschappij over Egypte en de
Mysiërs en de naburige volken aan hun vaders toeviel. (2) De Makedoniërs beschouwen
Ptolemaios als zoon van Philippos, de zoon van Amyntas, hoewel hij in naam de zoon van
Lagos was omdat zijn moeder, toen zij van hem in verwachting was, door Philippos
uitgehuwelijkt is aan Lagos. Als een van de schitterende daden, die Ptolemaios in Azië
verricht heeft, wordt genoemd dat hij, toen Alexander bij de Oxydrakai in gevaar verkeerde,
hem van al zijn vrienden het meest geholpen heeft. Na Alexanders dood keerde hij zich

tegen degenen, die de hele macht overdroegen aan Aridaios, de zoon van Philippos, en hij
was er vooral verantwoordelijk voor dat de volken in verschillende koninkrijken verdeeld
werden. (3) Hij stak over naar Egypte en doodde Kleomenes, die Alexander als satraap van
Egypte aangesteld had, omdat hij dacht dat hij de kant van Perdikkas gekozen had en
daarom niet trouw was aan hemzelf. Degenen, die de opdracht hadden het lichaam van
Alexander naar Aigai te brengen, haalde hij over het aan hem toe te vertrouwen. Hij begroef
het met Makedonische rituelen in Memphis, en omdat hij er zeker van was dat Perdikkas
oorlog zou gaan maken, hield hij Egypte onder strenge bewaking. Perdikkas nam ter
opluistering van zijn campagne Aridaios, de zoon van Philippos met zich mee en de jonge
Alexander, zoon van Oxyartes' dochter Roxane en Alexander, maar in feite beraamde hij een
complot tegen Ptolemaios om hem het koningschap van Egypte af te nemen. Maar
verdreven uit Egypte, beroofd van zijn vroegere militaire reputatie en bovendien erg
impopulair bij de Makedoniërs, werd hij door zijn lijfwacht gedood. (4) De dood van
Perdikkas bracht direct Ptolemaios aan de macht. Hij onderwierp de Syriërs en Phoinikiërs,
en Seleukos, de zoon van Antiochos, die door Antigonos in ballingschap gedreven was, nam
hij als balling op. Zelf trof hij voorbereidingen om Antigonos aan te vallen. Kassander, de
zoon van Antipater, en Lysimachos, koning van Thrakië, haalde hij over deel te nemen aan
de oorlog met de redenering dat de verbanning van Seleukos en de groei van Antigonos'
macht voor hen allen een reden tot zorg was. (5) Antigonos was intussen bezig met de
voorbereiding van de oorlog en had erg weinig vertrouwen in de goede afloop van de
riskante onderneming. Maar toen hij vernam dat Ptolemaios een veldtocht tegen Lybië hield
omdat Kyrene in opstand was, veroverde hij meteen Syrië en Phoinikië met een
verrassingsaanval. Hij vertrouwde dit toe aan zijn zoon Demetrios, die ondanks zijn
jeugdige leeftijd al de naam had een scherp inzicht te hebben, en trok naar de Hellespont.
Maar voordat hij overstak trok hij met zijn leger weer terug, omdat hij hoorde dat Demetrios
in een veldslag verslagen was door Ptolemaios. Demetrios had echter het gebied niet
helemaal ontruimd voor Ptolemaios en bij een overval vanuit een hinderlaag op een groep
Egyptenaren doodde hij een paar van hen. Ptolemaios wachtte de komst van Antigonos niet
af en keerde terug naar Egypte. (6) Toen de winter voorbij was voer Demetrios naar Cyprus
en in een zeeslag versloeg hij Menelaos, de satraap van Ptolemaios, en daarna Ptolemaios
zelf, die te hulp was gekomen. Deze vluchtte naar Egypte en werd tegelijkertijd door
Antigonos te land en Demetrios met de vloot belegerd. Ptolemaios raakte in een erg benarde
situatie, maar wist toch zijn macht te redden door zich bij Pelousion te legeren en zich met
oorlogsschepen vanaf de rivier te verdedigen. Antigonos had, de situatie in aanmerking
genomen, geen hoop meer Egypte te veroveren en stuurde Demetrios met een groot leger en
een vloot naar Rhodos, in de hoop om, als het eiland hem in handen zou vallen, het als
operatiebasis tegen Egypte te gebruiken. Maar de Rhodiërs legden durf en vindingrijkheid
aan de dag tegen de belegeraars, en Ptolemaios ondersteunde hen met alle troepen, die hij
kon mobiliseren. (7) Antigonos kwam niet in het bezit van Rhodos, zoals het eerder ook al
met Egypte mislukt was, en toen hij het korte tijd later waagde de strijd tegen Lysimachos
en Kassander en het leger van Seleukos te beginnen, verloor hij het grootste deel van zijn
legermacht en sneuvelde hij zelf, vooral uitgeput door de lange duur van de oorlog tegen
Eumenes. Ik vind dat van de koningen, die Antigonos verslagen hebben, Kassander zich het
minst gedragen heeft zoals het hoort, omdat hij, hoewel hij met behulp van Antigonos de
macht over Makedonië voor zichzelf veilig gesteld had, tegen zijn weldoener ten strijde
getrokken is. (8) Na de dood van Antigonos veroverde Ptolemaios Syrië en Cyprus weer, en
bracht ook Pyrrhos terug naar Thesprotia op het vasteland. Toen Kyrene in opstand gekomen
was, heeft Magas, de zoon van Berenike, die in die tijd getrouwd was met Ptolemaios, de
stad in het vijfde jaar na het begin van de opstand ingenomen. Als deze Ptolemaios werkelijk
een zoon van Philippos, zoon van Amyntas, was, moet hij zijn passie voor vrouwen van zijn
vader gekregen hebben. Want hoewel hij getrouwd was met Eurydike, dochter van Antipater,
en kinderen had, raakte hij toch in vuur en vlam voor Berenike, die door Antipater met

Eurydike mee naar Egypte gestuurd was. Op deze vrouw werd hij verliefd en kreeg kinderen
bij haar, en toen zijn einde nabij was, liet hij het koningschap over Egypte na aan Ptolemaios
- naar hem hebben de Atheners de phyle genoemd - die de zoon was van Berenike en niet
van de dochter van Antipater.
7. Ptolemaios werd verliefd op zijn volle zuster en trouwde met haar. Zo deed hij iets wat bij
de Makedoniërs volstrekt ongebruikelijk was, maar bij de Egyptenaren, over wie hij heerste,
was dit normaal. Vervolgens liet hij zijn broer Argaios doden, omdat hij een complot tegen
hem zou beramen. Ariaios had het lichaam van Alexander uit Memphis weggehaald. Ook
een andere broer, een zoon van Eurydike, liet hij ter dood brengen, omdat hij gemerkt had
dat deze de Cyprioten tot een opstand aanzette. Zijn halfbroer Magas, die door zijn moeder
Berenike met het bestuur van Kyrene belast was - hij was een zoon van Berenike en de
Makedoniër Philippos, een onbekende man van gewone afkomst - zette de Kyreneërs aan tot
een opstand tegen Ptolemaios en trok op tegen Egypte. (2) Ptolemaios blokkeerde de
toegang tot Egypte en wachtte de aanval van de Kyreneërs af. Maar onderweg werd aan
Magas gemeld dat de Marmaridai in opstand gekomen waren. De Marmaridai zijn Lybische
nomaden. Daarop ging hij terug naar Kyrene. Ptolemaios maakte aanstalten hem te
achtervolgen, maar hij werd om de volgende redenen opgehouden. Toen hij voorbereidingen
trof voor de verdediging tegen de aanval van Magas, nam hij behalve andere vreemde
huurlingen ook ongeveer vierduizend Galliërs in dienst. Maar toen hij er achter kwam dat
zij een complot beraamden om Egypte te bezetten, bracht hij hen door de rivier naar een
verlaten eiland. Daar kwamen zij om door toedoen van elkaar en door honger. (3) Magas,
die getrouwd was met Apame, dochter van Seleukos' zoon Antiochos, haalde Antiochos over
het verdrag, dat zijn vader Seleikos met Ptolemaios gesloten had, te breken en op te trekken
tegen Egypte. Toen Antiochos gereed was zijn veldtocht te houden, stuurde Ptolemaios
mannen naar allen, over wie Antiochos heerste, ongeregelde bendes naar de zwakkeren,
maar de sterkeren hield hij met een leger onder de duim, zodat het Antiochos onmogelijk
was Egypte aan te vallen. Over deze Ptolemaios heb ik al eerder verteld dat hij een vloot
gestuurd heeft om de Atheners te helpen tegen Antigonos en de Makedoniërs. Maar hij deed
weinig om de Atheners te redden. De moeder van zijn kinderen was Arsinoë, niet zijn zuster,
maar de dochter van Lysimachos. Zijn zuster, met wie hij getrouwd was, was al eerder
gestorven, en naar haar is het Egyptische district Arsinoïtis genoemd.
8. Om mijn verhaal volledig te maken is het nodig een overzicht te geven van de geschiedenis
van Attalos, omdat hij ook tot de Atheense eponymen behoort. Een Makedoniër, Dokimos
genaamd, generaal van Antigonos, die later zowel zichzelf als zijn bezit aan Lysimachos
uitgeleverd heeft, had een eunuch, Philetairos uit Paphlagonië. Wat Philetairos gedaan heeft
met betrekking tot de opstand tegen Lysimachos en hoe hij Seleukos voor zich won, zal een
onderdeel van mijn verslag over Lysimachos zijn. Maar Attalos, zoon van Attalos en neef
van Philetairos, erfde het koningschap van zijn neef Eumenes. Zijn belangrijkste wapenfeit
is dat hij de Galliërs dwong van de zee uit te wijken naar het land dat ze nog steeds
bewonen.
(2) Na de beelden van de eponymen staan godenbeelden, Amphiaraos en Eirene, die het kind
Ploutos draagt. Daar staat ook een bronzen Lykourgos, zoon van Lykophron, en Kallias, die,
zoals de meeste Atheners zeggen, voor de Grieken vrede sloot met Artaxerxes, de zoon van
Xerxes. Verder staat Demosthenes er, die door de Atheners gedwongen is de wijk te nemen
naar Kalaureia, het eiland voor Troizen, en later, nadat ze hem weer toegelaten hadden,
opnieuw verbannen is na de nederlaag bij Lamia.
(3) Toen Demosthenes voor de tweede keer in ballingschap ging, stak hij weer over naar
Kalaureia. Daar is hij gestorven door gif in te nemen. Hij was de enige Griekse balling, die
Archias niet aan Antipater en de Makedoniërs heeft uitgeleverd. Deze Archias, afkomstig uit
Thourioi, nam een onzalige taak op zich. Allen, die zich verzet hadden tegen de
Makedoniërs voordat de Grieken de nederlaag in Thessalië geleden hadden, bracht hij naar
Antipater om gestraft te worden. Dat was voor Demosthenes de beloning voor zijn grote

toewijding aan de Atheners. Ik ben het helemaal eens met de uitspraak dat het met een man,
die zich zonder voorbehoud in de politiek stort en vertrouwen stelt in de democratie, altijd
verkeerd afloopt.
(4) Dichtbij het beeld van Demosthenes is een heiligdom van Ares, waar twee beelden van
Aphrodite staan, een van Ares, dat gemaakt is door Alkamenes, en een van Athene, gemaakt
door een zekere Lokros uit Paros. Ook staat er een beeld van Enyo, dat gemaakt is door de
zonen van Praxiteles. Rondom de tempel staan Herakles, Theseus en Apollo, die zijn haar
met een band opbindt, en beelden van Kalades, die voor de Atheners wetten opgetekend zou
hebben, en Pindaros, die van de Atheners onder andere dit beeld gekregen heeft, omdat hij
hen met een door hem gedichte ode geprezen heeft. (5) Niet ver ervandaan staan Harmodios
en Aristogeiton, die Hipparchos gedood hebben. Waarom dit gebeurd is en hoe zij dit gedaan
hebben, is door anderen verteld. Sommige beelden zijn het werk van Kritios, de oudste zijn
door Antenor gemaakt. Xerxes heeft ook deze, toen hij Athene na de evacuatie van de stad
innam, als oorlogsbuit weggevoerd, maar Antiochos heeft ze later naar Athene terug
gestuurd. (6) Voor de ingang van het theater, dat men het Odeion noemt, staan beelden van
Egyptische koningen. Zij worden allemaal Ptolemaios genoemd, maar elk heeft een andere
bijnaam. De een noemen ze Philometor, de ander Philadelphos, en de zoon van Lagos heet
Soter, een naam die de Rhodiërs hem geven. Van de anderen is Philadelphos degene, die ik
al eerder bij de eponymen genoemd heb, en dichtbij hem staat ook een beeld van zijn zuster
Arsinoë.
9. Degene, die Philometor genoemd werd, is een afstammeling in de achtste generatie van
Ptolemaios, de zoon van Lagos. Hij kreeg die bijnaam als een wrange grap. Want we kennen
geen koning, die door zijn moeder zo erg gehaat werd. Hoewel hij de oudste van haar
kinderen was, wilde zijn moeder het niet zover laten komen dat hij tot de troon geroepen
werd, maar ze kreeg gedaan dat hij voor het zover was door zijn vader naar Cyprus gestuurd
werd. Een van de redenen van Kleopatra's haat tegen haar zoon zou zijn dat ze hoopte dat
haar jongere zoon Alexander meer volgzaam zou zijn. Daarom drong ze er bij de
Egyptenaren op aan Alexander als koning te kiezen.
(2) Toen het volk zich daartegen verzette, stuurde ze Alexander ook naar Cyprus, in naam
als generaal, maar in feite omdat ze Ptolemaios daardoor meer bang voor haar wilde maken.
Tenslotte bracht ze die eunuchen, die ze als het meest toegewijd aan haar beschouwde, een
grote massa wonden toe en toonde hen aan het volk om de indruk te wekken dat zij zelf door
Ptolemaios belaagd werd en dat de eunuchen deze mishandeling van hem gekregen hadden.
De Alexandrijnen stormden op Ptolemaios af om hem te doden, en toen hij hen aan boord
van een schip ontsnapte, maakten ze Alexander bij zijn terugkomst uit Cyprus koning. (3) Er
kwam vergelding voor Kleopatra om de verbanning van Ptolemaios, want ze is door
Alexander, die zij zelf koning van Egypte gemaakt had, ter dood gebracht. Toen die moord
aan het licht gekomen was, vluchtte Alexander uit angst voor de burgers en zo keerde
Ptolemaios terug en kreeg voor de tweede keer de macht over Egypte. Hij begon een oorlog
tegen de Thebanen, die in opstand gekomen waren. Twee jaar na het begin van de opstand
onderwierp hij hen en behandelde hen zo verschrikkelijk dat er voor de Thebanen niets
overbleef dat herinnerde aan hun vroegere welvaart. Die was zo groot geworden dat ze de
rijkste Grieken in rijkdom overtroffen, namelijk het heiligdom in Delphi en de inwoners van
Orchomenos. Ptolemaios werd korte tijd later getroffen door het hem toekomende lot. De
Atheners stelden, omdat ze te veel weldaden van hem ondervonden hadden die het niet
waard zijn om te vertellen, een bronzen beeld op van hem en Berenike, zijn enige wettige
kind.
(4) Na de Egyptenaren staan de beelden van Philippos en Alexander. Hun daden zijn te
belangrijk om in een ander verhaal slechts terloops vermeld te worden. De eerbewijzen aan
de Egyptenaren komen voort uit oprecht respect en omdat ze weldoeners waren, maar voor
Philippos en Alexander was het meer uit vleierij van het volk jegens hen, aangezien ze ook
een beeld van Lysimachos opgesteld hebben, niet zozeer uit sympathie voor hem, maar

omdat ze dat in de gegeven omstandigheden nuttig vonden. (5) Deze Lysimachos was
Makedoniër van geboorte en lid van Alexanders lijfwacht. Alexander had hem eens in
woede met een leeuw in een kooi opgesloten en later ontdekte hij dat hij de leeuw de baas
was gebleven. Dus bleef hij bewondering voor hem houden en eerde hem even veel als de
aanzienlijkste Makedoniërs. Na Alexanders dood werd Lysimachos koning over alle
naburige Thrakiërs, waarover Alexander heerste en eerder Philippos. Zij zouden slechts een
klein deel van Thrakië zijn. Als je het ene volk met het andere vergelijkt, is geen enkel volk
behalve de Kelten talrijker dan alle Thrakiërs bij elkaar, en daarom heeft niemand voor de
Romeinen de Thrakiërs ooit in hun geheel onderworpen. Maar de Romeinen hebben heel
Thrakië in hun macht, en om het deel van het Keltische gebied, dat ze als nutteloos
beschouwen vanwege de extreme kou en de schraalheid van het land, hebben ze zich
opzettelijk niet bekommerd. Maar de delen die het waard zijn om te bezitten, bezitten ze
ook.
(6) De eersten van zijn buren, tegen wie Lysimachos de oorlog begon, waren de Odrysen en
daarna trok hij ten strijde tegen de Dromichaites en de Geten. Maar omdat hij te maken
kreeg met mannen, die zeer ervaren waren in het oorlog voeren en numeriek ver in de
meerderheid waren, raakte hij in het grootste gevaar. Hij ontkwam daaraan, maar zijn zoon
Agathokles, die hem toen voor het eerst op een veldtocht vergezelde, werd door de Geten
gevangen genomen. Daarna leed Agathokles nog enkele nederlagen, en omdat de
gevangenschap van zijn zoon hem erg dwars zat, sloot hij vrede met de Dromochaites. Het
deel van zijn gebied aan de overkant van de Istros gaf hij aan de Getische vorst prijs en hij
huwelijkte, vooral onder dwang, zijn dochter uit. Anderen beweren dat niet Agathokles,
maar Lysimachos zelf gevangen genomen is, en dat hij weer in vrijheid gesteld is doordat
Agathokles een regeling met de Getische vorst voor hem getroffen heeft. Bij zijn terugkomst
arrangeerde hij een huwelijk tussen Agathokles en Lysandra, een dochter van Lagos' zoon
Ptolemaios en Eurydike. (7) Ook stak hij met een vloot naar Azië over en leverde een
bijdrage aan de vernietiging van het rijk van Antigonos. Hij nam deel aan de stichting van de
huidige stad Ephesos, die tot aan de zee reikt, en bracht mensen uit Lebedos en Kolophon
als kolonisten daarheen, nadat hij eerst hun steden verwoest had. De jambedichter Phoinix
bezong de inname van Kolophon in een klaaglied. De elegieëndichter Hermesianax was
volgens mij niet meer in leven. Anders zou ook hij zeker wel een klaaglied over de
verovering van Kolophon geschreven hebben. Lysimachos raakte ook verwikkeld in een
oorlog tegen Pyrrhos, de zoon van Aiakides. Hij wachtte af tot Pyrrhos wegging, omdat deze
erg veel rondzwierf, en plunderde Epiros totdat hij bij de koninklijke graftomben kwam. (8)
Wat daarna volgt vind ik niet geloofwaardig, maar Hieronymos uit Kardia heeft geschreven
dat Lysimachos de graven verwoest heeft en de beenderen weggegooid heeft. Deze
Hieronymos heeft trouwens toch al de reputatie, dat hij in zijn gedichten vijandig tegen
koningen was, behalve tegen Antigonos, en dat hij op een onterechte manier partijdig was.
In het geval van de Epirotische graven is het volstrekt duidelijk dat hij met een kwaadwillige
bevooroordeeldheid geschreven heeft. En afgezien daarvan wist Lysimachos zeker ook wel
dat zij niet alleen de voorouders van Pyrrhos, maar ook van Alexander waren. Alexander
was immers een Epiroot en van moederskant een afstammeling van Aiakos, en het latere
bondgenootschap tussen Pyrrhos en Lysimachos bewijst dat ze zelfs wanneer ze in oorlog
met elkaar waren ze niet onverzoenlijk tegenover elkaar stonden. Hieronymos had wellicht
andere grieven tegen Lysimachos, maar de belangrijkste was dat hij na de verwoesting van
de stad Kardia in plaats daarvan Lysimacheia stichtte op de landengte van de Thrakische
Chersonesos.
10. Tijdens het koningschap van Aridaios en daarna van Kassander en zijn zonen hielden de
vriendschapsbetrekkingen tussen Lysimachos en de Makedoniërs stand. Maar toen de macht
overgegaan was op Demetrios, de zoon van Antigonos, verwachtte Lysimachos dat vanaf dat
moment Demetrios een oorlog zou beginnen. Hij besloot dus zelf aan te vallen, beseffend
dat het bij Demetrios een erfelijke karaktertrek was steeds meer te willen hebben, en ook

omdat hij zag dat hij, opgeroepen door Alexander, de zoon van Kassander, naar Makedonië
gegaan was en dat hij, toen hij daar aangekomen was, Alexander vermoord heeft en hij in
zijn plaats de Makedonische troon bezat.
(2) Om die redenen kwam het tot een slag tussen hem en Demetrios bij Amphipolis. Hij was
bijna uit Thessalië verdreven, maar toen Pyrrhos te hulp kwam, bezette hij Thrakië en
daarna breidde hij zijn macht uit over de Nestoi en de Makedoniërs. Pyrrhos zelf, die met
een legermacht uit Epiros kwam en in die tijd vriendschappelijke betrekkingen met
Lysimachos onderhield, hield het grootste deel van Makedonië onder controle. Maar toen
Demetrios naar Azië overgestoken was en oorlog met Seleukos voerde, duurde het
bondgenootschap tussen Pyrrhos en Lysimachos zolang de positie van Demetrios stand
hield. Toen Demetrios zich aan Seleukos overgegeven had, kwam er een einde aan de
vriendschap tussen Lysimachos en Pyrrhos, en toen de oorlog uitbrak, vocht Lysimachos
tegen Antigonos, de zoon van Pyrrhos, en Pyrrhos zelf. Hij was over vrijwel de hele linie
sterker, bezette Makedonië en dwong Pyrrhos zich terug te trekken naar Epiros.
(3) Door liefde ontstaat vaak rampspoed voor mensen. Want hoewel Lysimachos al op
gevorderde leeftijd was en hij met betrekking tot zijn kinderen als gelukkig beschouwd werd
en hoewel Agathokles kinderen had bij Lysandra, huwde hij Lysandra's zuster Arsinoë.
Arsinoë was bang dat haar kinderen na Lysimachos' dood in handen van Agathokles zouden
vallen en daarom zou zij tegen Agathokles gecomplotteerd hebben. Ook is geschreven dat
Arsinoë verliefd werd op Agathokles en dat ze, toen ze geen succes bij hem had, voor hem
de dood beraamd zou hebben. Verder vertelt men dat Lysimachos die intriges van de vrouw
later ontdekte, maar dat hij machteloos was en volkomen verlaten van vrienden. (4) Toen
namelijk Lysimachos de moord van Arsinoë op Agathokles ongestraft liet, vluchtte Lysandra
naar Seleukos met haar kinderen en haar broers [die tenslotte hun toevlucht bij Ptolemaios
zochten]. Alexander, de zoon van Lysimachos en een Odrysische vrouw, volgde hen op hun
vlucht naar Seleukos. Nadat zij nu naar Babylon gegaan waren, smeekten zij Seleukos een
oorlog tegen Lysimachos te beginnen. Tegelijkertijd bezette Philetairos, aan wie het bezit
van Lysimachos toevertrouwd was, Pergamon aan de Kaïkos, omdat hij de dood van
Agathokles hoog opnam en de plannen van Arsinoë wantrouwde. Door een bode te sturen
stelde hij het bezit en zichzelf ter beschikking van Seleukos. (5) Toen Lysimachos dit alles
vernam, stak hij snel over naar Azië. Hij nam het initiatief tot een oorlog en het kwam tot
een slag tegen Seleukos. Maar hij werd verpletterend verslagen en sneuvelde zelf.
Alexander, zijn zoon bij de Odrysische vrouw, kreeg na lang bidden en smeken bij Lysandra
zijn lichaam. Wat later bracht hij het naar de Chersonesos en begroef het op de plaats, waar
het graf nog steeds te zien is tussen het dorp Kardia en Paktye.
11. Dit was de geschiedenis van Lysimachos. De Atheners hebben ook een beeld van Pyrrhos.
Deze Pyrrhos was alleen in het voorgeslacht met Alexander verwant. Want Pyrrhos was de
zoon van Aiakides, zoon van Arybbas, maar Alexander was de zoon van Olympias, dochter
van Neoptolemos, en Alketas, de zoon van Tharypos, was de vader van Neoptolemos en
Arybbas. Van Tharypos tot Pyrrhos, de zoon van Achilles, zijn vijftien generaties. Deze
Pyrrhos was de eerste, die na de inname van Troje afzag van de terugkeer naar Thessalië,
maar hij landde in Epiros en vestigde zich daar op grond van de orakels van Helenos. Bij
Hermione had hij geen kind, maar zijn zonen bij Andromache waren Molossos, Pielos en de
jongste was Pergamos. Helenos had ook een zoon, Kestrinos. Want Andromache was na de
dood van Pyrrhos in Delphi met hem getrouwd. (2) Toen Helenos bij zijn overlijden het
koningschap aan Molossos, de zoon van Pyrrhos, nagelaten had, bezette Kestrinos met
Epirotische vrijwilligers het gebied aan de overkant van de rivier Thyamis. Pergamos stak
naar Azië over en doodde Areios, de machthebber in Teuthrania, in een tweegevecht om het
koningschap. Hij noemde zijn stad naar zichzelf, zoals hij nog steeds heet. Er is nog altijd
een heroön van Andromache - zij was met hem meegegaan - in de stad. Pielos bleef in
Epiros, en Pyrrhos, de zoon van Aiakides, en zijn vaders herleiden hun afkomst tot hem en
niet tot Molossos. (3) Tot Alketas, de zoon van Tharypos, lag de macht over de Epiroten bij

één koning. Maar toen de zonen van Alketas na een ruzie het besluit namen om met gelijk
gezag te regeren, verdeelden zij de macht met elkaar en zelf hielden ze zich aan hun
afspraken. Later, toen Alexander, de zoon van Neoptolemos, bij de Leukanoi gestorven was
en Olympias uit angst voor Antipater naar Epiros teruggekeerd was, bleef Aiakides, de zoon
van Arybbas, trouw aan Olympias en de Makedoniërs, hoewel de Epiroten weigerden mee te
doen.
(4) Na haar overwinning gedroeg Olympias zich bij de dood van Aridaios schandelijk, en
nog veel schandelijker tegen sommige Makedoniërs, en daarom vond men dat zij later de
behandeling, die zij van Kassander ondervond, volkomen verdiend had. De Epiroten
accepteerden aanvankelijk Aiakides niet uit haat tegen Olympias, en toen ze hem na verloop
van tijd vergiffenis schonken, verzette Kassander zich vervolgens tegen zijn terugkeer naar
Epiros. Toen er een gevecht plaats vond tussen Philippos, de broer van Kassander, en
Aiakides bij Oineadai, raakte Aiakides eerst gewond en werd korte tijd later door de dood
getroffen. (5) De Epiroten aanvaardden Alketas als koning. Hij was de zoon van Arybbas en
de oudere broer van Aiakides, maar onbeheerst van karakter en daarom door zijn vader
verbannen. Direct al bij zijn komst ging hij als een idioot tekeer tegen de Epiroten, totdat ze
hem en zijn kinderen in de nacht bij een opstand doodden. Nadat ze hem gedood hadden,
haalden ze Pyrrhos, de zoon van Aiakides, terug. Toen hij kwam, hield Kassander
onmiddellijk een veldtocht tegen hem, terwijl hij nog jong was en zijn machtspositie nog
niet geconsolideerd had. Bij de aanval van de Makedoniërs week Pyrrhos uit naar
Ptolemaios, de zoon van Lagos, in Egypte. Ptolemaios gaf hem een halfzuster van zijn
kinderen als vrouw en bracht hem met een Egyptische legermacht weer terug. (6) De eerste
Grieken, die Pyrrhos aanviel toen hij koning geworden was, waren de bewoners van
Korkyra. Dat eiland zag hij voor zijn eigen land liggen en hij wilde niet dat het anderen als
uitvalsbasis tegen hem zou dienen. Hoe het hem na de verovering van Korkyra in de oorlog
tegen Lysimachos verging en hoe hij na het verdrijven van demetrios over Makedonië
regeerde totdat hij zelf verdreven werd door Lysimachos, de belangrijkste daden van
Pyrrhos tot dat tijdstip, heb ik verteld in mijn verslag over Lysimachos.
(7) We weten van geen enkele Griek dat hij vóór Pyrrhos met de Romeinen oorlog gevoerd
heeft. Want er heeft geen gevecht plaats gevonden tussen Diomedes met zijn Argivers en
Aeneas, zegt men. En een van de vele aspiraties die de Atheners koesterden was heel Italië
te veroveren, maar de catastrofe bij Syracuse belette hen kennis met de Romeinen te maken.
Alexander, de zoon van Neoptolemos, van dezelfde familie als Pyrrhos, maar ouder, stierf
bij de Leukanoi te vroeg om tot vijandelijkheden met de Romeinen te komen.
12. Pyrrhos was de eerste, die vanuit Griekenland de Ionische zee overstak tegen de Romeinen.
En zelfs hij maakte de oversteek omdat de Tarentijnen hem te hulp riepen. Want zij waren al
eerder in oorlog met de Romeinen. Maar ze waren niet in staat het op eigen kracht tegen hen
op te nemen en hadden Pyrrhos al eerder een dienst bewezen door hem bij zijn oorlog tegen
Korkyra met een vloot te hulp te komen. Maar de Tarentijnse gezanten haalden Pyrrhos
vooral over door hem voor te houden dat Italië in welvaart zeker niet onderdeed voor heel
Griekenland en dat het niet behoorlijk van hem zou zijn hen weer weg te sturen, nu zij als
vrienden en smekelingen in zo'n situatie gekomen waren. Toen de gezanten deze argumenten
naar voren brachten, dacht Pyrrhos aan de inname van Troje en hij verwachtte dat hij succes
in deze oorlog zou hebben, omdat hij als afstammeling van Achilles tegen kolonisten van
Trojanen ten strijde zou trekken. (2) Omdat dat hem wel aanstond, bemande hij direct een
oorlogsvloot - want als hij een besluit genomen had, treuzelde hij nooit - en bracht
transportschepen in gereedheid om paarden en gewapende soldaten te vervoeren. Er zijn
boeken van geschiedschrijvers zonder grote reputatie, die de titel "Herinneringen" hebben.
Toen ik die boeken las, verbaasde ik me over de dapperheid die Pyrrhos persoonlijk in de
strijd betoonde, en over zijn vooruitziende blik bij naderende gevechten. Zo stak hij toen
zonder dat de Romeinen het merkten naar Italië over en ook na zijn komst bleef hij enige
tijd onopgemerkt, maar hij kwam pas te voorschijn met zijn leger, toen de Romeinen en

Tarentijnen met elkaar in gevecht waren, en natuurlijk bracht zijn onverwachte aanval hen in
verwarring. (3) Omdat hij heel goed besefte dat hij niet tegen de Romeinen opgewassen was,
trof hij voorbereidingen om de olifanten op hen af te sturen. De eerste in Europa die
olifanten gekregen had, was Alexander, toen hij Poros en de macht van de Indiërs
vernietigde. Na Alexanders dood hebben ook andere koningen olifanten gekregen, en vooral
Antigonos had er heel veel. Pyrrhos maakte de dieren buit na de slag tegen Demetrios. Toen
die verschenen, raakten de Romeinen in paniek omdat ze niet geloofden dat het dieren
waren. (4) Het gebruik van ivoor voor artistieke en ambachtelijke doeleinden is kennelijk bij
iedereen sinds jaar en dag bekend, maar voordat de Makedoniërs naar Azië overgestoken
waren, had nog nooit iemand de dieren zelf gezien behalve de Indiërs, de Libyers en hun
buren. Homeros maakt dat duidelijk doordat hij beschrijft hoe de aanligbedden en huizen
van de rijkste koningen met ivoor versierd zijn, maar een echte olifant noemt hij nergens.
Als hij die gezien had of er over gehoord had, zou hij volgens mij daar veel eerder over
geschreven hebben dan over de strijd tussen de Pygmeeën en kraanvogels.
(5) Pyrrhos werd door een gezantschap uit Syracuse naar Sicilië gahaald. Want de
Karthagers waren daarheen overgestoken en waren bezig de Griekse steden te verwoesten en
om de enige stad die nog over was, Syracuse, hadden ze een belegering gelegd. Toen
Pyrrhos dit van de gezanten hoorde, liet hij Tarente en de Italische kustbewoners voor wat ze
waren, stak over naar Sicilië en dwong de Karthagers de belegering van Syracuse op te
heffen. In zijn zelfoverschatting kreeg Pyrrhos het idee om een zeeslag te leveren tegen de
Karthagers, die als nakomelingen van de Phoinikiërs uit Tyrus de meest ervaren zeelieden
van alle barbaarse volken van toen waren. Hij gebruikte daarbij de Epiroten, van wie het
merendeel ook na de inname van Troje de zee niet kende en zelfs nog niet wist hoe ze zout
moesten gebruiken. Hiervan getuigt voor mij het vers van Homeros in de Odyssee:
"mannen die de zee niet kennen en geen voedsel gemengd met zout eten".
13. Toen hij verslagen was, keerde Pyrrhos met de rest van zijn vloot naar Tarente terug. Daar
werd hij met ernstige tegenslagen geconfronteerd en omdat hij wist dat de Romeinen hem
niet zonder slag of stoot zouden laten gaan, kreeg hij zijn terugtocht op de volgende manier
voor elkaar. Na zijn nederlaag bij terugkomst uit Sicilië stuurde hij eerst brieven naar Azië
en naar Antigonos, waarin hij sommige koningen om een leger vroeg, andere om geld en
Antigonos zelfs om beiden. Toen de gezanten terug kwamen en de antwoordbrieven hem
overhandigd waren, liet hij de belangrijkste Epiroten en Tarentijnen bijeen komen. Zonder
een van de brieven die hij ontvangen had te lezen zei hij dat er hulp zou komen. Weldra
drong ook tot de Romeinen het gerucht door dat Makedoniërs en Aziatische volken Pyrrhos
te hulp zouden komen. Toen de Romeinen dat hoorden, hielden ze zich rustig en Pyrrhos
stak in het begin van de volgende nacht over naar het voorgebergte, dat het Keraunische
genoemd wordt.
(2) Na zijn echec in Italië gaf hij zijn leger eerst rust en daarna verklaarde hij de oorlog aan
Antigonos. Het voornaamste verwijt tegen hem was dat hij geen hulp van hem tegen Italië
gekregen had. Nadat hij het eigen leger van Antigonos en diens Gallische huurlingen
verslagen had, achtervolgde hij hen tot de steden aan de kust en overmeesterde BovenMakedonië en de Thessaliërs. Hoe enorm de strijd en hoe groot de overwinning van Pyrrhos
was, is duidelijk te zien aan de wapens, die als wijgeschenk geschonken zijn aan het
heiligdom van Athene Itonia tussen Pherai en Larisa. Daarop staat deze inscriptie:
"De Molossische Pyrrhos heeft deze schilden, buit gemaakt op de drieste Galliërs,
opgehangen voor Athene Itonia nadat hij het leger van Antigonos vernietigd had. Het is geen
groot wonder; de Aiakiden zijn strijders, zowel nu als vroeger."
(3) Deze schilden heeft hij daar opgehangen, maar de ronde schilden van de Makedoniërs
zelf heeft hij als wijgeschenk aan Zeus in Dodona geschonken. Ook daarop staat een
inscriptie:
"Deze schilden hebben eens het gouden land van Azië verwoest en hebben slavernij aan de
Grieken gebracht. Nu ligt de wapenbuit van het hovaardige Makedonië zonder meester bij

de zuilen van de tempel van Zeus."
(4) Dat Pyrrhos, die altijd al het liefst dat wat hem voor handen kwam direct wilde
aanpakken, niet Makedonië in zijn geheel veroverd heeft, hoewel dat niet veel gescheeld
heeft, lag aan Kleonymos. Deze Kleonymos, die Pyrrhos overgehaald heeft zijn
bemoeienissen met Makedonië te staken en naar de Peloponnesos te gaan, voerde, hoewel
hij Lakedaimoniër was, een vijandig leger het Lakedaimonische gebied in. De reden
daarvoor zal ik later verklaren, maar eerst zijn afkomst. Pleistoanax was de zoon van
Pausanias, de bevelhebber van de Grieken bij Plataiai. Zij zoon was weer een Pausanias en
van hem was Kleombrotos, die in de slag bij Leuktra tegen Epaminondas en de Thebanen
gesneuveld is, een zoon. Agesipolis en Kleomenes waren de zonen van Kleombrotos, en
toen Agesipolis kinderloos gestorven was, kreeg Kleomenes het koningschap. (5)
Kleomenes had twee zonen, van wie Akrotatos de oudste en Kleonymos de jongste was.
Akrotatos stierf het eerst. Toen naderhand Kleomenes gestorven was, maakte Areus,
Akrotatos' zoon, aanspraak op het koningschap. Kleonymos richtte zich op de een of andere
manier tot Pyrrhos en bracht hem het land in. Voor Leuktra hadden de Lakedaimoniërs geen
enkele nederlaag geleden, zodat ze niet wilden toegeven dat ze ooit in een gevecht te land
verslagen waren. Want ze zeiden dat Leonidas wel een overwinning gehaald had, maar dat
zijn troepen niet sterk genoeg waren om de Perzen totaal te vernietigen, en dat wat de
Atheners en Demosthenes bij het eiland Sphakteria gedaan hadden geen overwinning was,
maar een krijgslist. (6) Hun eerste tegenslag was in Boiotië en later leden ze een zware
nederlaag tegen Antipater en de Makedoniërs. De derde oorlog, die tegen Demetrios, was
een onverwachte ramp die hun land trof. De invasie van Pyrrhos was de vierde keer dat ze
een vijandig leger zagen en ze stelden hun eigen troepen op en de Argivers en Messeniërs
die als bondgenoten gekomen waren. Pyrrhos behaalde de overwinning en het scheelde maar
weinig of hij had de stad zelf direct al veroverd, maar na de verwoesting en plundering van
het land hield hij zich een poosje rustig. De Spartanen bereidden zich voor op een
belegering. Sparta was al eerder, tijdens de oorlog tegen Demetrios, versterkt met diepe
grachten en sterke palissades en de kwetsbaarste delen ook met bouwwerken. (7) In die tijd,
waarin de Lakonische oorlog zich voortsleepte, haastte Antigonos zich naar de
Peloponnesos, omdat hij wist dat Pyrrhos, als hij Lakedaimon en het grootste deel van de
Peloponnesos veroverd zou hebben, niet naar Epiros, maar weer naar Makedonië zou gaan
om de oorlog daar te hervatten. En terwijl Antigonos op het punt stond zijn leger uit Argos
naar Lakonië te voeren, was Pyrrhos al in Argos aangekomen. Ook toen haalde hij een
overwinning. Samen met de vluchtelingen viel hij de stad binnen en zoals te verwachten was
viel zijn formatie uiteen. (8) Toen de gevechten plaats vonden bij de heiligdommen en
huizen en overal in de steegjes en verschillende delen van de stad, kwam Pyrrhos alleen te
staan en liep een wond aan zijn hoofd op. Pyrrhos zou gedood zijn doordat hij geraakt werd
door een dakpan, die door een vrouw gegooid werd. Maar de Argivers zeggen dat het niet
een vrouw was, die hem gegooid heeft, maat Demeter in de gedaante van een vrouw. Dat
vertellen de Argivers zelf over zijn dood en Lykeas, een geschiedschrijver van deze streek,
heeft het in een gedicht beschreven. Op de plaats, waar Pyrrhos gestorven is, hebben ze een
heiligdom van Demeter, gebouwd in opdracht van het orakel. Daarin is Pyrrhos begraven.
(9) Ik vind het opmerkelijk dat drie van de zogenoemde Aiakiden op dezelfde manier door
toedoen van een godheid aan hun eind gekomen zijn. Homeros zegt namelijk dat Achilles
door Alexander, de zoon van Priamos, en Apollo gedood is en de Pythia heeft de Delphiërs
opgedragen Achilles' zoon Pyrrhos te doden, en voor de zoon van Aiakides kwam het einde
zoals de Argivers vertellen en Lykeas in zijn gedicht beschreven heeft. Toch verschilt het
van wat Hieronymos uit Kardia geschreven heeft. Want iemand die aan het hof van een
koning verkeert moet wel met vooringenomenheid schrijven. Als Philistos, in de hoop in
Syracuse terug te kunnen komen, een gerechtvaardigde reden had de meest goddeloze daden
van Dionysios te verbloemen, vind ik dat het ook Hieronymos niet kwalijk genomen mag
dat hij schrijft om Antigonos te behagen.

14. Zo kwam er een einde aan de bloeiperiode van de Epiroten. Wanneer je het odeion in Athene
binnenkomt, staat daar onder andere een bezienswaardige Dionysos. Dichtbij is een bron,
die Enneakrounos genoemd wordt en op deze manier door Peisistratos verfraaid is.
Waterputten zijn er door de hele stad, maar dit is de enige bron. Boven de bron zijn twee
tempels gebouwd, een van Demeter en Kore en een van Triptolemos, waarin een beeld staat.
Wat over hem verteld wordt zal ik beschrijven, maar wat in het verhaal betrekking heeft op
Deiope laat ik weg. (2) Onder de Grieken zijn de Argivers de grootste rivalen van de
Atheners in hun aanspraak op ouderdom en geschenken, die ze zeggen van de goden te
hebben, zoals bij de barbaren de Egyptenaren dat zijn van de Phrygiërs. Pelasgos zou
Demeter, toen ze naar Argos gekomen was, in zijn huis ontvangen hebben en Chrysanthis,
die op de hoogte was van de schaking van Kore, zou haar dat verteld hebben. Later zou de
mysterieënpriester Trochilos om zijn vijandschap met Agenor uit Argos weggevlucht zijn en
naar Attika gegaan zijn, waar hij trouwde met een vrouw uit Eleusis en twee zonen,
Eubouleus en Triptolemos, kreeg. Dit is het verhaal van de Argivers. Maar de Atheners en
allen die bij hen …… weten dat Triptolemos, de zoon van Keleus, de eerste was die
gecultiveerd graan gezaaid heeft. (3) Er zijn versregels van Mousaios, als die tenminste aan
Mousaios toegeschreven mogen worden, waarin bezongen wordt dat Triptolemos de zoon is
van Okeanos en Gè, en liederen van Orpheus - maar ook die zijn volgens mij niet van
Orpheus - waarin staat dat Dysaules de vader is van Eubouleus en Triptolemos en dat zij van
Demeter de gave om het zaad te zaaien gekregen hebben, omdat zij haar over haar dochter
verteld hebben. Choirilos uit Athene, die een tragedie met de titel "Alope" geschreven heeft,
zegt dat Kerkyon en Triptolemos broers waren, dat de dochter van Amphyktion hun moeder
was, maar dat Triptolemos' vader Raros en Kerkyons vader Poseidon was. Toen ik verder
wilde gaan met mijn verhaal en alles wilde beschrijven wat zich in het Atheense heiligdom,
dat Eleusinion heet, bevindt, werd ik daar door een droom van afgehouden. Ik zal me dus tot
die dingen wenden, waarvan het geoorloofd is ze voor iedereen te schrijven.
(4) Voor deze tempel, waarin ook het beeld van Triptolemos staat, is een bronzen stier, die
als het ware ten offer geleid wordt, en er is een zittende figuur van Epimenides uit Knossos,
van wie verteld wordt dat hij naar het platteland gegaan is, daar een grot ingegaan is en er
sliep. De slaap verliet hem pas toen hij veertig jaar geslapen had. Later schreef hij gedichten
en heeft hij de stad Athene en andere steden gezuiverd. Maar Thales, die voor de
Lakedaimoniërs eeen einde aan de pest gemaakt heeft, was op geen enkele manier verwant
aan Epimenides en kwam ook niet uit dezelfde stad. Deze kwam uit Knossos, maar
Polymnastos van Kolophon, die voor de Lakedaimoniërs een gedicht over hem geschreven
heeft, zegt dat Thales uit Gortyn kwam. (5) Nog iets verder is een tempel van Eukleia, ook
een wijgeschenk voor de overwinning op de Perzen, die bij Marathon geland zijn. Ik denk
dat de Atheners op die overwinning het meest trots zijn. Zelfs Aischylos heeft, toen hij zijn
levenseinde verwachtte, niets anders gemeld, hoewel hij zo beroemd geworden is om zijn
poëzie en zijn deelname aan de zeeslagen bij Artemision en Salamis. Hij heeft slechts de
naam van zijn vader en zijn stad opgeschreven en gezegd dat hij als getuigen van zijn
dapperheid de heilige plaats en de Perzen, die daar geland waren, had. (6) Boven de
Kerameikos en de zogenaamde Koninklijke zuilengalerij staat een tempel van Hephaistos.
Dat daar ook een tempel van Athene staat verbaasde mij helemaal niet, omdat ik het verhaal
over Erichthonios ken. Toen ik zag dat het beeld van Athene blauwe ogen had, ontdekte ik
dat het een Lybische mythe is. Daar vertellen ze namelijk dat zij de dochter is van Poseidon
en het Tritonismeer en dat haar ogen daarom net zoals die van Poseidon blauw zijn. (7)
Dichtbij bevindt zich een heiligdom van Aphrodite Ourania. De Assyriërs zijn de eerste
mensen die Ourania vereerden, en na de Assyriërs de Paphiërs van Cyprus en de Phoinikiërs
die in Askalon in Palestina wonen. De mensen van Kythera hebben haar verering van de
Phoinikiërs geleerd. Aigeus heeft haar cultus in Athene geïntroduceerd. Hij dacht dat hij
geen kinderen zou krijgen - in die tijd had hij inderdaad nog geen kinderen - en dat zijn
zusters hun ongeluk overkomen was door de wraak van Ourania. Het huidige beeld is van

Parisch marmer en is het werk van Pheidias. Een van de Atheense demen is die van de
Athmoneeërs. Zij zeggen dat Porphyrion, die nog voor Aktaion koning was, hun heiligdom
van Ourania gesticht heeft. Maar in de demen worden verhalen verteld die heel anders zijn
dan wat de stadsbewoners vertellen.
15. Wanneer je naar de zuilengalerij gaat, die om de schilderingen Poikile genoemd wordt, staat
daar een bronzen Hermes, Agoraios geheten, en daarbij is een poort. Daarop staat een
zegeteken van de Atheners, omdat ze in een ruitergevecht een overwinning behaald hebben
op Pleistarchos, aan wie als broer van Kassander het bevel over diens cavalerie en
huurlingenleger toevertrouwd was. Deze zuilengalerij heeft eerst een schildering van de
Atheners, die bij Oinoë in het Argivische gebied tegen de Lakedaimoniërs opgesteld waren.
Niet het hoogtepunt van de strijd is afgebeeld of de heldendaden die al zinspelen op het
verdere verloop van de strijd, maar het begin van de slag, toen ze nog maar net tot een
handgemeen kwamen. (2) Op de wand in het midden strijden de Atheners en Theseus met de
Amazonen. Alleen aan vrouwen ontnamen de nederlagen de onverschrokkenheid tegenover
gevaren niet. Ook al is Themiskyra door Herakles veroverd en is hun leger, dat ze op Athene
afgestuurd hadden, naderhand vernietigd, toch kwamen ze naar Troje om met de Atheners
zelf en de gezamenlijke Grieken te strijden. Na de Amazonen komen de Grieken, nadat ze
Troje ingenomen hebben, en de koningen, verzameld vanwege de verkrachting van
Kassandra door Ajax. De voorstelling toont Ajax zelf, Kassandra en andere krijgsgevangen
vrouwen. (3) Aan het eind van de schildering staan degenen, die bij Marathon gevochten
hebben. De Boiotiërs uit Plataiai en het Attische contingent raken slaags met de barbaren.
Daar houden beide partijen elkaar in evenwicht, maar in het centrum van het gevecht zijn de
barbaren op de vlucht en duwen elkaar het moeras in. Aan de rand van de schildering zijn de
Phoinikische schepen en de Grieken doden de barbaren, die er op proberen te klimmen. Ook
de heros Marathon, naar wie de vlakte genoemd is, is afgebeeld. Verder is er een
voorstelling van Theseus, die uit de aarde opkomt, en Athene en Herakles. De Marathoniërs
waren de eersten, zoals ze zelf zeggen, die Herakles als een god beschouwden. Van de
strijders zijn op de schildering het duidelijkst te zien Kallimachos, die door de Atheners als
opperbevelhebber gekozen was, en Miltiades, een van de generaals, en een heros, die
Echetlos heet en die ik later nog zal behandelen. (4) Bronzen schilden liggen er. Op
sommige staat een inscriptie dat ze van de Skioneeërs en hun bondgenoten zijn, terwijl van
andere, die vol gesmeerd zijn met pek om te voorkomen dat ze door de tijd en door roest
aangetast worden, gezegd wordt dat ze van de Lakedaimoniërs, die krijgsgevangen gemaakt
zijn bij het eiland Sphakteria, zijn.
16. Voor de zuilengalerij staan bronzen beelden: Solon, die voor de Atheners wetten geschreven
heeft, en een eindje verderop Seleukos, die duidelijke voortekenen voor zijn latere
voorspoed gekregen had. Want toen Seleukos met Alexander uit Makedonië wilde
vertrekken en hij in Pella aan Zeus offerde, ging het hout dat op het altaar lag vanzelf naar
het beeld en vatte het zonder dat er vuur bij gehouden werd vlam. Na Alexanders dood
vluchtte Seleukos uit angst voor Antigonos, die in Babylon gearriveerd was, naar
Ptolemaios, de zoon van Lagos en ging later weer terug naar Babylon. Toen hij teruggekeerd
was, versloeg hij het leger van Antigonos en doodde Antigonos zelf, en later nam hij
Demetrios, de zoon van Antigonos, die tegen hem te velde getrokken was, gevangen. (2)
Toen hij deze successen behaald had en hij korte tijd later de val van Lysimachos
bewerkstelligd had, vertrouwde hij zijn hele rijk in Azië toe aan zijn zoon Antiochos en
haastte hij zich naar Makedonië. Een leger bestaande uit Grieken en barbaren vergezelde
Seleukos. Ptolemaios, broer van Lysandra, was van Lysimachos weggevlucht en had zijn
toevlucht bij hem gezocht. Toen het oprukkende leger van Seleukos bij Lysimacheia was,
heeft deze Ptolemaios, een roekeloze avonturier die daarom de bijnaam Keraunos (Bliksem)
had, Seleukos vermoord. Zijn rijkdom liet hij over aan de koningen om het te roven en
regeerde zelf over Makedonië, totdat hij als eerste koning, van wie wij het weten, het
aandurfde de wapens op te nemen tegen de Galliërs en door de barbaren gedood werd.

Antigonos, de zoon van Demetrios, heeft de macht heroverd. (3) Ik geloof dat Seleukos een
van de meest rechtvaardige en godvrezende koningen geweest is. Want ten eerste was hij het
die voor de Milesiërs de bronzen Apollo, die door Xerxes naar Ekbatana in Perzië gebracht
is, naar Branchidai teruggestuurd heeft. En verder heeft hij, toen hij Seleukeia aan de rivier
de Tigris gesticht had en de Babyloniërs als kolonisten daarheen bracht, de muur van
Babylon gespaard, evenals het heiligdom van Bel om de Chaldaiers daarbij te laten wonen.
17. Op de markt in Athene staat naast andere niet algemeen bekende voorwerpen ook een altaar
van Eleos. De Atheners zijn de enige Grieken, die deze godheid vereren, omdat hij van alle
goden het nuttigst is in het menselijk leven en de wisselvalligheden in het bestaan. Niet
alleen bestaat bij hen menslievendheid, maar ook vereren zij meer dan anderen de goden. Ze
hebben een altaar van Aidoos, Phèmè en Hormè. Het is volkomen duidelijk dat zij, die meer
godvruchtig zijn dan anderen, in evenredige mate beloond worden met een goed lot. (2) In
het gymnasion, dat een klein eindje van de markt af ligt en dat naar zijn stichter Ptolemaios
genoemd is, staan bezienswaardige stenen Hermen en een bronzen afbeelding van
Ptolemaios. Ook de Lybiër Iobas staat er en Chrysippos uit Soloi. Bij het gymnasion is een
heiligdom van Theseus. Er zijn voorstellingen van de strijd tussen de Atheners en de
Amazonen. Deze oorlog is afgebeeld op het schild van Athene en op het voetstuk van de
Olympische Zeus. In het heiligdom van Theseus is ook de strijd tussen de Kentauren en
Lapithen geschilderd. Theseus heeft al een Kentaur gedood, maar bij de anderen is de strijd
nog onbeslist. (3) De schildering op de derde wand is niet te begrijpen voor mensen die de
overlevering niet kennen, deels door de ouderdom en deels doordat Mikon niet het hele
verhaal geschilderd heeft. Toen Minos Theseus en de groep jongelieden naar Kreta voerde,
werd hij verliefd op Periboia. Toen Theseus zich hevig tegen hem verzette, wierp Minos
hem in zijn woede onder andere voor de voeten dat hij geen zoon van Poseidon was, omdat
hij de zegelring, die hij toevallig droeg, niet voor hem terug zou kunnen halen, als hij die in
zee gooide. Na die woorden zou Minos de ring weggegooid hebben en Theseus zou met die
ring en een gouden krans, een geschenk van Amphitrite, uit zee opgekomen zijn. (4) Over de
dood van Theseus bestaan veel verhalen, die niet in overeenstemming met elkaar zijn. Er
wordt verteld dat hij gevangen gehouden is totdat hij door Herakles weer uit de onderwereld
gehaald is. Het meest geloofwaardige, dat ik gehoord heb, is het volgende. Toen Theseus het
gebied van de Thesproten binnengevallen was om de vrouw van de Thesprotische koning te
ontvoeren, verloor hij het grootste deel van zijn leger. Theseus zelf en Peirithoös - want hij
nam ook deel aan de veldtocht omdat hij erg naar het huwelijk verlangde - werden gevangen
genomen. De Thesprotische koning hield hen in Kichyros gevangen. (5) Tot de
bezienswaardigheden in het Thesprotische land behoren een heiligdom van Zeus in Dodona
en een aan de god gewijde eik. Bij Kichyros is een meer met de naam Acherousia en de
rivier de Acheron. Ook stroomt er de erg naargeestige rivier Kokytos. Ik denk dat Homeros
dat alles gezien heeft en daarom zo vrijmoedig geweest is bij zijn beschrijving van de Hades
en speciaal dat hij de rivieren de namen van de rivieren in Thesprotia gegeven heeft. In de
tijd dat Theseus gevangen gehouden werd trokken de zonen van Tyndareus op tegen
Aphidna. Ze veroverden Aphidna en herstelden Menestheus weer in het koningschap. (6)
Menestheus schonk geen aandacht aan de kinderen van Theseus, die toevlucht bij Elephenor
in Euboia gezocht hadden, maar hij besefte dat Theseus, als hij ooit uit Thesprotia terug zou
keren, een geduchte tegenstander zou zijn. Daarom probeerde hij het volk voor zich te
winnen met de bedoeling dat Theseus, als hij ongedeerd terug zou komen, daarna weer
verdreven werd. Dus ging Theseus op weg naar Deukalion op Kreta, maar hij raakte door de
wind uit de koers en kwam op het eiland Skyros. De inwoners van Skyros behandelden hem
met zeer veel respect overeenkomstig de roem van zijn geslacht en de reputatie van zijn
eigen prestaties. Om die reden beraamde Lykomedes zijn dood. Het heiligdom van Theseus
is in Athene gebouwd nadat de Perzen bij Marathon geland waren, toen Kimon, de zoon van
Miltiades, Skyros verwoest had als vergelding voor de dood van Theseus en zijn gebeente
naar Athene terug gebracht had.

18. Het heiligdom van de Dioskouroi is oud, zij zelf staan en hun zonen zitten op paarden.
Polygnotos heeft daar het huwelijk van de dochters van Leukippos, dat een onderdeel van
hun geschiedenis is, geschilderd en Mikon degenen die aan de tocht van Iason naar Kolchis
deelgenomen hebben. Op zijn schildering heeft hij vooral veel aandacht besteed aan Akastos
en zijn paarden. (2) Boven het heiligdom van de Dioskouroi is een heilig domein van
Aglauros. Athene zou aan Aglauros en haar zusters Herse en Pandrosos een kist gegeven
hebben, waarin ze Erichthonios gelegd had, met het verbod nieuwsgierig te zijn naar wat
hen toevertrouwd was. Pandrosos zou gehoorzaam geweest zijn, maar de andere twee
werden, omdat ze de kist openden, waanzinnig toen ze Erichthonios zagen en stortten zich
van het steilste punt van de Akropolis. Daarlangs klommen de Perzen omhoog en doodden
de Atheners, die dachten dat ze het orakel beter begrepen hadden dan Themistokles en de
Akropolis met houten palen versterkt hadden. (3) Dichtbij staat het Prytaneion, waarin de
wetten van Solon opgetekend staan, en er staan beelden van de goden Eirènè en Hestia.
Verder staat er onder andere nog een standbeeld van de pankratiast Autolykos. De inscripties
op de beelden van Miltiades en Themistokles zijn echter veranderd in een Romein en een
Thrakiër. (4) Wanneer je daarvandaan naar de lagere delen van de stad gaat is er een
heiligdom van Serapis, die de Atheners als god van Ptolemaios gekregen hebben. Van de
Egyptische heiligdommen van Serapis is dat in Alexandrië het bekendst, maar dat in
Memphis het oudst. Geen vreemdeling of priester mag dat betreden voordat zij de Apis
begraven hebben. Niet ver van het heiligdom van Serapis is de plaats, waar Peirithoös en
Theseus hun afspraak gemaakt zouden hebben voordat ze op weg gingen naar Lakedaimon
en vervolgens naar de Thesproten. (5) Dichtbij is een tempel van Eileithyia gebouwd. Zij
zou van de Hyperboreeërs naar Delos gekomen zijn om Leto in haar barensweeën ter zijde
te staan en de andere mensen zouden de naam van Eileithyia van hen hebben leren kennen.
De Deliërs offeren aan Eileithyia en zingen een hymne van Olen. De Kretenzers geloven dat
Eileithyia in Amnisos geboren is en dat zij een dochter van Hera is. Alleen in Athene zijn de
houten beelden van Eileithyia tot de voeten bedekt. De vrouwen zeggen dat er twee uit Kreta
komen en wijgeschenken van Phaidra zijn en dat Erysichthion de derde en oudste uit Delos
gebracht heeft.
(6) Voordat je de tempel van de Olympische Zeus in gaat - de Romeinse keizer Hadrianus
heeft de tempel ingewijd en het bezienswaardige beeld, dat groter is dan alle andere beelden
behalve de Kolossoi op Rhodos en in Rome; het is vervaardigd van ivoor en goud en het is,
gelet op de grote omvang, van grote artistieke kwaliteit - staan daar twee beelden van
Hadrianus van Thasische steen en twee van Egyptische steen. Voor de zuilen staan bronzen
beelden, door de Atheners naar hun koloniesteden genoemd. De hele omtrek is ongeveer
vier stadiën en het staat er vol standbeelden. Want uit iedere stad staat er een beeld van
keizer Hadrianus als wijgeschenk, en de Atheners hebben hen overtroffen met het inwijden
van de opmerkelijke kolossoi achter de tempel. (7) De oudheden die in dit heilige gebied
staan zijn een bronzen Zeus, een tempel van Kronos en Rhea en een heiligdom van Gè met
de bijnaam "Olympische". Hier is een spleet van ongeveer een el diep in de grond en na de
zondvloed die in de tijd van Deukalion plaats vond zou het water daarlangs weggestroomd
zijn. Ieder jaar gooien ze daar broden van tarwemeel gemengd met honing in. (8) Op een
zuil staat een beeld van Isokrates. Hij heeft drie dingen na gelaten, waardoor hij herinnerd
werd. De grootste prestatie was dat hij gedurende de achtennegentig jaar van zijn leven
onafgebroken leerlingen gehad heeft.
Een teken van zijn grote zelfbeheersing was dat hij zich afzijdig hield van de politiek en zich
niet bemoeide met staatsaangelegenheden. Een bewijs van vrijheidslievendheid was dat hij
bij het bericht over de slag bij Chaironeia uit verdriet vrijwillig een eind aan zijn leven
maakte. Er staan ook beelden van Phrygisch marmer van Perzen die een bronzen drievoet
dragen. Zowel de Perzen zelf als de drievoet zijn bezienswaardig. Deukalion zou het oude
heiligdom van Olympische Zeus gebouwd hebben. Als bewijs dat Deukalion in Athene
leefde toont men een graf dat niet ver van de huidige tempel af ligt. (9) Hadrianus heeft ook

andere gebouwen voor de Atheners laten bouwen: een tempel van Hera en Zeus
Panhellenios, een gemeenschappelijk heiligdom voor alle goden, en het beroemdst zijn de
honderd zuilen van Phrygisch marmer. De muren zijn van hetzelfde materiaal als de zuilen
gemaakt. Hier zijn vertrekken met een verguld plafond en met alabast, en bovendien
verfraaid met beelden en schilderingen. Er worden boeken in bewaard. Ook is er een naar
Hadrianus vernoemd gymnasion. Daar zijn ook honderd zuilen, uit Lybische steengroeven.
19. Achter de tempel van de Olympische Zeus staat een beeld van de Pythische Apollo. Verder
is er nog een heiligdom van Apollo met de bijnaam Delphinios. Men vertelt dat toen de
tempel op het dak na gereed was, Theseus in de stad arriveerde, terwijl niemand hem nog
kende. Omdat hij een chiton droeg, die tot zijn voeten reikte, en zijn haar fraai opgemaakt
was, vroegen de mannen die aan het dak werkten hem op spottende toon wat een meisje op
huwbare leeftijd daar in haar eentje ronddwaalde. Theseus antwoordde hun niets, maar hij
maakte, zoals verteld wordt, de ossen van de wagen die zij bij zich hadden los en gooide die
hoger dan het dak van de tempel die ze aan het bouwen waren omhoog. (2) Over het terrein
dat men Tuinen noemt en de tempel van Aphrodite wordt geen enkel verhaal verteld en zelfs
niet over de Aphrodite die dicht bij de tempel staat. De vorm daarvan is vierkant zoals bij de
Hermen en het opschrift geeft aan dat Aphrodite Ourania de oudste van de zogeheten
Moiren is. Het beeld van Aphrodite in de Tuinen is het werk van Alkamenes en is een van de
bezienswaardigste in Athene. (3) Er is een heiligdom van Herakles dat Kynosarges genoemd
wordt. Het verhaal over de witte hond kun je te weten komen als je het orakel leest. Er staan
altaren van Herakles en Hebe, van wie men gelooft dat ze een dochter van Zeus is en
getrouwd met Herakles. Een altaar is er gebouwd van Alkmene en Iolaos die Herakles bij de
meeste van zijn werken geholpen heeft. Het Lykeion ontleent zijn naam aan Lykos, een zoon
van Pandion, maar van het begin af aan tot nu toe werd het als een heiligdom van Apollo
beschouwd. De god werd hier eerst Lykeios genoemd. Men vertelt dat ook de Termilai, naar
wie Lykos op zijn vlucht voor Aigeus gegaan is, om deze reden naar hem Lykiërs genoemd
werden. (4) Achter het Lykeion ligt het graf van Nisos die de door Atheners, toen hij tijdens
zijn koningschap van Megara door Minos gedood was, hierheen gebracht en begraven is.
Over deze Nisos gaat het verhaal dat hij purperkleurig haar had en dat het zijn voorbestemde
lot was te sterven wanneer dat afgeschoren was. Toen de Kretenzers het land aanvielen,
veroverden ze in een stormaanval de steden in het Megarische gebied en toen Nisos naar
Nisaia vluchtte, belegerden ze hem daar. Toen werd, volgens het verhaal, de dochter van
Nisos verliefd op Minos en heeft haar vaders haar afgeschoren.
(5) Zo heeft dat alles zich afgespeeld volgens de legende. In het Atheense gebied stromen
twee rivieren, de Ilisos en een zijrivier daarvan, die net zo heet als de Keltische rivier
Eridanos. Deze Ilisos is de rivier waar Oreithyia bij het spelen door Boreas ontvoerd zou
zijn. Boreas zou met haar getrouwd zijn en vanwege hun huwelijksband zou hij geholpen
hebben de meeste barbaarse oorlogsschepen te vernietigen. De Atheners beweren dat de
Ilisos ook aan andere goden gewijd is en op de oever staat een altaar van de Ilisische muzen.
Ook wordt de plaats getoond waar de Peloponnesiërs Kodros, de zoon van Melanthos,
koning van Athene, gedood hebben.
(6) Als je de Ilisos oversteekt, is er een district met de naam Agrai. Daar staat een tempel
van Artemis Agrotera. Artemis zou daar, nadat ze uit Delos gekomen was, voor het eerst
gejaagd hebben en daarom heeft het beeld een boog. Niet erg indrukwekkend om over te
horen, maar een wonder om te zien is een stadion van wit marmer. De grootte daarvan zou je
het best op de volgende manier kunnen inschatten. Boven de Ilisos is een heuvel die in de
vorm van een halve maan begint en dan in twee rechte lijnen naar de oever van de rivier
afloopt. De Athener Herodes heeft het gebouwd en het grootste deel van de Penthelische
steengroeve heeft hij voor de bouw verbruikt.
20. Vanaf het Prytaneion loopt een straat die Tripodes heet. De plaats ontleent zijn naam aan de
grote tempels waarop bronzen drievoeten staan en er staan zeer opmerkelijke kunstwerken
in. Er staat een Satyr, waarop Praxiteles bijzonder trots geweest zou zijn. Phryne vroeg hem

eens wat hij als zijn mooiste werkstuk beschouwde en hij zou er mee ingestemd hebben haar
dat als haar minnaar te geven, maar hij wilde niet zeggen wat hij het mooist vond. Toen
stormde een slaaf van Phryne naar binnen en riep dat het merendeel van Praxiteles'
werkstukken verdwenen was omdat in zijn atelier brand uitgebroken was, maar dat niet alles
verwoest was. (2) Praxiteles rende meteen naar buiten en riep dat al zijn werk voor niets
geweest was, als de vlammen ook zijn Satyr en zijn Eros aangetast hadden. Maar Pryne zei
hem rustig te blijven, want er was niets verschrikkelijks gebeurd. Hij had alleen, dankzij een
list, kenbaar gemaakt wat het mooiste was, dat hij gemaakt had. Zo koos Phryne de Eros uit.
In de tempel er dichtbij staat een jonge Satyr die een beker aan Dionysos geeft. De Eros die
bij hem staat en de Dionysos zijn door Thymilos gemaakt.
(3) Het oudste heiligdom van Dionysos staat bij het theater. Er staan op het heilige terrein
twee tempels en twee beelden van Dionysos, de Eleutheros en een beeld dat door Alkamenes
gemaakt is, van goud en ivoor. Er zijn ook schilderingen van Dionysos, die Hephaistos naar
de hemel brengt. Een van de verhalen die door de Grieken verteld worden luidt, dat Hera
Hephaistos na zijn geboorte naar beneden gegooid heeft en dat hij uit wraak haar een
gouden zetel met onzichtbare kettingen gestuurd heeft. Toen zij daarop plaats nam, zat ze
meteen vast. Hephaistos wilde naar geen enkele andere god luisteren behalve Dionysos,
omdat hij hem volledig vertrouwde. Nadat Dionysos hem dronken gevoerd had, bracht hij
hem naar de hemel. Dat staat daar afgebeeld. Verder zijn er schilderingen van Pentheus en
Lykourgos, die gestraft worden voor wat ze in hun overmoed Dionysos aangedaan hebben,
van de slapende Ariadne en Theseus, die wegvaart, en van Dionysos die Ariadne komt
halen. (4) Bij de tempel van Dionysos en het theater staat een bouwsel dat een kopie van de
tent van Xerxes zou zijn. Dit is de tweede die daar gemaakt is, want de eerste is door de
Romeinse generaal Sulla bij de inname van Athene in brand gestoken. De oorzaak van deze
oorlog is de volgende. Mithridates regeerde over de barbaren aan de Pontos Euxeinos. De
aanleiding waarom hij in oorlog met de Romeinen kwam en op welke manier hij naar Azië
overstak en welke steden hij in zijn macht kreeg door ze in oorlog te overweldigen of
waarmee hij vriendschapsverdragen sloot, dat alles moet het onderwerp zijn voor hen die in
de geschiedenis van Mithridates geïnteresseerd zijn. Ik zal het slechts vertellen voor zover
het met de verovering van Athene te maken heeft. (5) Er was een Athener, Aristion, die door
Mithridates als afgezant naar de Griekse steden gebruikt werd. Hij haalde de Atheners over
de zijde van Mithridates te kiezen in plaats van die van de Romeinen. Hij overtuigde echter
niet alle Atheners, maar slechts het gewone volk en daarvan de roerige elementen. De
Atheners die enig aanzien genoten kozen vrijwillig de kant van de Romeinen. Er vond een
gevecht plaats, waarin de Romeinen veel sterker waren, ze achtervolgden Aristion en de
Atheners, die de stad in vluchtten, en Archelaos en de barbaren naar Peiraieus. Deze
Archelaos was ook een generaal van Mithridates. Vroeger al hadden de Magnetes, die in
Sipylos wonen, hem toen hij een uitval tegen hen deed, verwond en de meeste van zijn
barbaren gedood. (6) Athene werd dus belegerd en Mithridates' generaal Taxilos was juist
bezig met de belegering van Elateia in Phokis, maar toen de berichten van Mithridates
kwamen, vertrok hij met zijn leger naar Attika. Toen de Romeinse generaal dat vernam, liet
hij de belegering van Athene over aan een deel van zijn leger en zelf trok hij met het
grootste deel van zijn troepenmacht in de richting van Boiotië om Taxilos te ontmoeten. Op
de derde dag daarna kwamen boodschappers naar de beide Romeinse legerkampen. Aan
Sulla werd gemeld dat de Atheense muur veroverd was en aan de belegeraars van Athene dat
Taxilos in een veldslag bij Chaironeia verslagen was. Toen Sulla naar Attika teruggekeerd
was, sloot hij de Atheners, die zich verzet hadden, in de Kerameikos in en hij beval van
iedere tien man één, die door loting uitgekozen werd, te executeren. (7) Omdat Sulla's
woede tegen de Atheners niet verminderde, ontsnapten enkele mannen in het geheim naar
Delphi. Toen zij vroegen of de voorbestemde tijd al kwam dat ook Athene ontvolkt moest
worden, gaf de Pythia hun het orakel over de wijnzak als antwoord. Sulla werd later
getroffen door de ziekte, waaraan ook de Syriër Pherekydes ten prooi viel, zoals ik verneem.

Sulla's gedrag tegen de meeste Atheners was bruter dan men van een Romein zou mogen
verwachten. Maar ik geloof niet dat dit de oorzaak van zijn ongeluk was, maar wel de wraak
van Hikesios, omdat hij Aristion, die zijn toevlucht in het heiligdom van Athene gezocht
had, daar uitgesleurd heeft en gedood heeft.
Athene, dat in de oorlog met de Romeinen zo zwaar getroffen is, bloeide weer op tijdens het
keizerschap van Hadrianus.
21. In het theater hebben de Atheners beelden van tragediedichters en komediedichters, maar de
meeste zijn tamelijk onbeduidende dichters. Want behalve Menander heeft geen enkele
komediedichter zich een zekere reputatie verworven. Wel staan er beelden van twee
beroemde tragediedichters, Euripides en Sophokles. Er is een verhaal dat de Lakedaimoniërs
na Sophokles' dood Attika binnenvielen en dat hun aanvoerder droomde dat Dionysos hem
verscheen en hem opdroeg de nieuwe Sirene alle eerbewijzen, die gewoonlijk aan de
gestorvenen bewezen worden, te geven. Hij dacht dat de droom op Sophokles en diens
poëzie doelde, en ook nu nog vergelijkt men alles wat in poëzie en proza bevallig is met een
Sirene. (2) Ik denk dat het beeld van Aischylos lang na zijn dood gemaakt is en na de
schildering die de slag bij Marathon voorstelt. Aischylos zei dat hij als jongeman op het veld
sliep, toen hij op de druiven moet passen, en dat Dionysos hem verscheen met de opdracht
een tragedie te schrijven. Toen het dag werd, wilde hij daaraan gehoorzamen en bij zijn
poging om te dichten ging hem dat erg gemakkelijk af. (3) Dat vertelde hij zo. Op de
zogenaamde zuidelijke muur van de Akropolis, die aan de kant van het theater staat, is een
verguld hoofd van de Gorgo Medousa geplaatst en er omheen is een aigis gemaakt. Op het
hoogste deel van het theater is een grot in de rotsen onder de Akropolis. Daarop staat een
drievoet, waarop Apollo en Artemis staan, die de kinderen van Niobe doden. Deze Niobe
heb ik zelf gezien, toen ik de berg Sipylos beklommen had. Van dichtbij lijkt de rotswand
helemaal niet op een treurende vrouw of iets dergelijks, maar als je wat verder weg bent,
krijg je de indruk van een vrouw in tranen met gebogen hoofd.
(4) Aan de weg van het theater naar de Atheense Akropolis ligt het graf van Kalos. Daidalos
is na de moord op Kalos, een zoon van zijn zuster en een leerling in zijn vak, naar Kreta
gevlucht en later ontsnapte hij naar Kokalos in Sicilië. Het heiligdom van Asklepios is
bezienswaardig om de beelden van de god en zijn kinderen, die er staan, en om zijn
schilderingen. Daarin is de bron, waarbij Poseidons zoon Halirrothios de dochter van Ares,
Alkippe, aangerand zou hebben en daarom door Ares gedood zou zijn. Naar aanleiding van
deze moord zou het eerste strafproces gehouden zijn. (5) Tussen andere wijgeschenken
bevindt zich een Sauromatisch pantser. As je dat ziet, zul je toegeven dat de barbaren in
technische vaardigheid zeker niet voor de Grieken onderdoen. Want de Sauromaten hebben
geen ijzer, ze delven het zelf niet en ze importeren het ook niet. Ze hebben namelijk
helemaal geen contacten met de andere barbaren in die gebieden. Om aan dit gebrek
tegemoet te komen hebben ze het volgende bedacht. Voor hun lansen gebruiken ze punten
van beenderen in plaats van ijzer, hun pijlen en bogen zijn van kornoeljehout met
speerpunten van beenderen. Ze gooien een touw om iedere vijand die ze tegenkomen, dan
wenden ze hun paarden en trekken met de touwen de aanvallers omver. (6) Hun pantsers
maken ze op de volgende manier. Ieder houdt veel merries, omdat het land niet in privéstukken verdeeld is en het niets voortbrengt behalve wild hout, aangezien ze nomaden zijn.
De merries gebruiken ze niet alleen in oorlog, maar ze offeren die ook aan de locale goden
en bovendien voeden ze zich er mee. De hoeven verzamelen ze, maken ze schoon en na ze
te hebben gespleten maken ze daarvan een pantser zoals de schubben van slangen. Wie nog
nooit een slang gezien heeft, heeft wel eens een nog groene pijnappel gezien. Je zit er niet
ver naast als je dat wat men van de hoef maakt vergelijkt met de partjes die op een pijnappel
te zien zijn. Hier maken ze gaatjes in en dan worden ze aan elkaar genaaid met pezen van
paarden en runderen. Dit gebruiken ze als pantsers, die even fraai en even sterk zijn als die
van de Grieken. Want als ze in een gevecht van man tegen man geraakt worden of door een
projectiel getroffen worden, zijn ze daar tegen bestand. (7) Pantsers van linnen zijn voor

strijders minder nuttig, want als ze hard getroffen worden, gaat ijzer er doorheen. Maar ze
hebben wel voordelen bij het jagen, want de tanden van leeuwen en luipaarden breken er op
af. Linnen pantsers kun je in verschillende heiligdommen zien hangen, maar vooral in
Gryneion, waar een heel mooi heilig woud van Apollo met zowel gecultiveerde bomen als
bomen die geen vrucht dragen aangenaam om te ruiken en te zien is.
22. Wanneer je achter het heiligdom van Asklepios langs naar de Akropolis gaat, staat daar een
tempel van Themis. Daarvoor ligt een grafheuvel van Hippolytos. Zijn dood zou het gevolg
van een vervloeking zijn. Iedereeen die de Griekse taal geleerd heeft, zelfs een barbaar, weet
van de hartstocht van Phaidra en het schandelijk gedrag van de voedster om haar te dienen.
Ook in Troizen is een graf van Hippolytos. Daar bestaat het volgende verhaal. (2) Toen
Theseus met Phaidra zou trouwen, wilde hij niet dat, als hij kinderen kreeg, Hippolytos door
hen geregeerd zou worden, maar ook niet dat hij in hun plaats koning zou zijn en daarom
stuurde hij hem naar Pittheus om daar opgevoed te worden en koning van Troizen te
worden. Enige tijd later kwamen Pallas en zijn zonen in opstand tegen Theseus. Toen hij hen
gedood had, ging hij voor de reinigingsrituelen naar Troizen. Daar zag Phaidra Hippolytos
voor het eerst en verliefd geworden beraamde zij de listen, die tot zijn dood zouden leiden.
In Troizen is een myrteboom, waarvan de bladeren allemaal gaatjes hebben. Deze zou niet
van nature zo gegroeid zijn, maar het zou een gevolg zijn van Phaidra's afkeer van liefde en
van de speld, die zij in het haar droeg. (3) Toen Theseus de Atheners uit de verschillende
demen tot één stad verenigd had, vestigde hij de cultus van Aphrodite Pandemos en Peitho.
De oude beelden waren er in mijn tijd niet meer, maar de beelden die er wel stonden waren
het werk van minstens even belangrijke kunstenaars. Ook is er een heiligdom van Gè
Kourotrophos en Demeter Chloë. Over deze bijnamen kun je alles te weten komen door er
met de priesters over te spreken.
(4) De Akropolis heeft maar één toegang. Een andere is er niet, want hij is overal steil en
heeft een sterke muur. De propylaeën hebben een dak van wit marmer en tot in mijn tijd zijn
ze ongeëvenaard in schoonheid en omvang van de stenen. Over de ruiterstandbeelden kan ik
niet met zekerheid zeggen of die de zonen van Xenophon zijn of dat ze louter ter versiering
gemaakt zijn. Rechts van de propylaeën staat een tempel van Nikè Apteros. Daarvandaan is
de zee te zien en daar zou Aigeus zich naar beneden gestort hebben om te sterven. (5) Want
het schip dat de kinderen naar Kreta bracht vertrok met zwarte zeilen en Theseus - hij voer
op avontuur uit tegen de zogenaamde stier van Minos - had zijn vader tevoren gezegd dat hij
de witte zeilen zou gebruiken als hij terug zou komen na een overwinning op de stier. Maar
omdat hij Ariadne verloren had, vergat hij dat. Toen Aigeus zag dat het schip met zwarte
zeilen terug kwam, wierp hij zich naar beneden omdat hij dacht dat zijn zoon dood was en
kwam hij om. In Athene is voor hem het zogenaamde heroön van Aigeus. (6) Links van de
propylaeën is een gebouw met schilderingen. Op de afbeeldingen die in de loop van de tijd
niet verbleekt zijn staan Diomedes en Odysseus. De laatste neemt op Lemnos de boog van
Philoktetes weg, terwijl Diomedes het beeld van Athene uit Troje steelt. Op de schilderingen
staan Orestes, die Aigisthos doodt, en Pylades op het moment dat hij de zonen van Nauplios,
die Aigisthos te hulp komen, doodt. Polyxena is er afgebeeld juist voordat zij geofferd zal
worden bij het graf van Achilles. Homeros heeft deze zo wrede scène terecht weggelaten. Ik
vind dat hij er ook goed aan gedaan heeft te schrijven dat Achilles Skyros veroverd heeft en
niet, zoals anderen vertellen, dat hij op Skyros tussen de meisjes leefde, zoals Polygnotos
het geschilderd heeft. Ook heeft hij Odysseus geschilderd op het moment dat hij op de
meisjes toetreedt die samen met Nausikaä bij de rivier de kleren wassen, precies zoals
Homeros beschreven heeft.
(7) Er zijn ook portretten, onder andere van Alkibiades, en er zijn verwijzingen naar de
overwinning van zijn paarden in Nemea op de schildering. Perseus staat er, als hij naar
Seriphos reist en Polydektes het hoofd van Medousa brengt. Het verhaal van Medousa wil ik
liever niet in mijn beschrijving van Attika vertellen. De jongen, die waterkruiken draagt en
de door Timainetos geschilderde worstelaar laat ik ook terzijde, maar verder is er bij de

portretten wel een van Mousaios. Ik heb een gedicht gelezen, waarin staat dat Mousaios van
Boreas de gave van het vliegen krijgt. Volgens mij heeft Onomakritos dit gedicht geschreven
en er is niets dat met zekerheid aan Mousaios toegeschreven kan worden behalve een hymne
op Demeter voor de Lykomiden.
(8) Precies bij de toegang tot de Akropolis staat een Hermes, die Propylaios genoemd wordt,
en de Gratiën. Volgens de overlevering zijn deze beelden gemaakt door Sokrates, de zoon
van Sophroniskos, over wie de Pythia getuigt dat hij de wijste van de mensen was, wat ze
niet gezegd heeft tot Anacharsis, hoewel hij dat graag wilde en daarvoor naar Delphi
gekomen was.
23. De Grieken zeggen onder andere dat er zeven wijzen waren. Ze rekenen zowel de heerser
van Lesbos als Periander, de zoon van Kypselos, tot hen. Maar toch waren Peisistratos en
zijn zoon Hippias humaner en bekwamer in het voeren van oorlog en in staatsmanschap dan
Periander, totdat Hippias ten gevolge van de moord op Hipparchos zijn woede op allerlei
manieren af reageerde, onder andere op een vrouw, Leaina genaamd. (2) Wat ik nu ga
vertellen is nog nooit eerder opgeschreven, maar vrijwel alle Atheners geloven het. Toen
Hipparchos vermoord was, heeft Hippias deze vrouw net zolang gemarteld tot hij haar
omgebracht had, omdat hij wist dat zij de maitresse van Aristogeiton was en dacht dat zij
van het complot geweten moest hebben. Daarom hebben de Atheners, toen er een einde
gekomen was aan de heerschappij van de Peisistratiden, een bronzen leeuwin opgesteld ter
nagedachtenis aan de vrouw, en daarnaast een beeld van Aphrodite, dat een wijgeschenk van
Kallias zou zijn en gemaakt door Kalamis. (3) Dicht daarbij staat een bronzen beeld van
Diitrephes, getroffen door pijlen. Een van de dingen die Diitrephes volgens de Atheners
gedaan heeft was dat hij de Thrakische huursoldaten, die gearriveerd waren nadat
Demosthenes al naar Sicilië vertrokken was en ze dus te laat waren om nog aan deze
expeditie deel te kunnen nemen, weer terug gebracht heeft. Ook voer hij de Chalkidische
Euripos in, waar in het binnenland de Boiotische stad Mykalessos lag. Diitrephes trok het
land in en veroverde deze stad. De Thrakiërs hebben de bewoners van Mykalessos
uitgemoord, niet alleen de weerbare mannen, maar ook de vrouwen en kinderen. Hiervoor
heb ik een bewijs. Alle Boiotische steden die door de Thebanen verwoest zijn werden in
mijn tijd bewoond, omdat de bevolking bij de verovering ontsnapt was. Als dus de barbaren
de Mykalessiërs niet allemaal bij hun aanval gedood hadden, hadden de overlevenden later
hun stad weer terug genomen. (4) Ik was erg verbaasd over het beeld van Diitrephes, omdat
hij door pijlen getroffen was, want van de Grieken gebruiken alleen de Kretenzers pijl en
boog. Over de Opuntische Lokriërs, over wie Homeros geschreven heeft dat ze met bogen
en slingers naar Troje kwamen, weten we dat ze tijdens de Perzische oorlogen als zwaar
bewapende infanterie dienst deden. De Maliërs bleven de boog ook niet gebruiken. Ik geloof
dat zij het gebruik van de boog niet kenden voor de tijd van Philoktetes en dat ze spoedig
daarna er mee opgehouden zijn. Dichtbij Diitrephes - de minder belangrijke beelden wil ik
niet beschrijven - staan beelden van Hygeia, die volgens de legende een dochter van
Asklepios was, en van Athene, die ook de bijnaam Hygeia heeft. (5) Er is een kleine steen,
net zo groot dat een kleine man er op kan zitten. Daarop zou Silenos uitgerust hebben, toen
Dionysos naar het land kwam. De oudste Satyrs worden Silenen genoemd. Omdat ik erg
graag wilde weten wie de Satyrs zijn, heb ik met veel mensen daar over gesproken. De
Kariër Euphemos vertelde dat hij op een zeereis naar Italië door de wind uit de koers geraakt
was en naar de open zee, waar niemand meer vaart, gedreven is. Hij vertelde dat daar veel
onbewoonde eilanden zijn en dat op andere eilanden wilden leven. (6) De matrozen
weigerden op die eilanden aan land te gaan, omdat ze er vroeger al eens geweest waren en
met de bewoners kennis gemaakt hadden, maar nu moesten ze wel. Die eilanden werden
door de matrozen Satyriden genoemd. De bewoners waren luidruchtig en aan hun heupen
hadden ze staarten, die niet veel kleiner waren dan die van paarden. Zodra ze hen opgemerkt
hadden, renden ze zonder een kreet te slaken naar het schip en probeerden ze zich aan de
vrouwen te vergrijpen. Tenslotte gooiden de matrozen in hun angst een barbaarse vrouw op

het eiland. Zij werd door de Satyrs verkracht, niet alleen op de gebruikelijk plek, maar
overal over haar hele lichaam. (7) Ik herinner me dat ik nog andere dingen op de markt van
Athene gezien heb. Een bronzen jongen die een wijwatervat draagt, van Lykios, de zoon van
Myron, en van Myron zelf een Perseus, die Medousa gedood heeft. Ook is er een heiligdom
van de Brauronische Artemis, waarvan Praxiteles het beeld gemaakt heeft, maar de godin
heeft haar naam naar de deme Brauron. Het oude houten beeld is in Brauron en wordt de
Taurische Artemis genoemd. (8) Er staat een bronzen paard, dat het Houten Paard genoemd
wordt. Dat dit een belegeringswerktuig is, dat door Epeios gebouwd is om een bres inde
muren van Troje te slaan, weet iedereen, die de Phrygiërs niet een totale onnozelheid
toeschrijft. Men vertelt dat dit paard de sterksten van de Grieken in zich borg, en dat klopt
wel met de vorm van het bronzen beeld. Menestheus en Teukros gluren naar buiten en ook
de zonen van Theseus. (9) Van de beelden die achter het paard staan heeft Kritias de
afbeelding van Epicharinos die in volle wapenrusting hard loopt gemaakt. Oinobios bewijst
een goede dienst aan Thoukydides, de zoon van Oloros. Oinobios drukte namelijk het
besluit er door dat Thoukydides naar Athene terug mocht komen. Maar hij werd vermoord
bij zijn terugkeer en daarom staat niet ver van de Melitidische poort een gedenkteken voor
hem. (10) Omdat anderen de verhalen over de pankratiast Hermolykos en Phormion, de
zoon van Asopichos, hebben geschreven, ga ik daar niet op in. Maar aan de geschiedenis van
Phormion heb ik nog iets toe te voegen. Phormion behoorde tot de aanzienlijkste kringen in
Athene en stamde uit een roemrijke familie, maar hij raakte diep in de schulden. Daarom
nam hij de wijk naar de deme Paiania en verbleef daar, totdat de Atheners hem als
bevelhebber van de vloot kozen. Maar hij weigerde het commando op zich te nemen, omdat
hij de soldaten niet onder ogen durfde te komen zolang hij zijn schulden niet afbetaald had.
Dus hebben de Atheners al zijn schuldeisers betaald, omdat ze beslist wilden dat Phormion
bevelhebber werd.
24. Hier staat een beeld van Athene, die de Sileen Marsyas slaat, omdat hij de fluit opnam,
hoewel de godin wilde dat die weg bleef. Tegenover de beelden, die ik genoemd heb, is de
legendarische strijd van Theseus tegen de zogenoemde Stier van Minos, of dat nu een man
was of een wild dier, zoals de algemeen aanvaarde legende zegt. Want zelfs in onze tijd
hebben vrouwen nog veel vreemdere monsters dan deze gebaard. (2) Ook staat er een beeld
van Phrixos, de zoon van Athamas, door de ram naar Kolchis gebracht. Hij heeft hem
geofferd aan een of andere god, waarschijnlijk degene, die in Orchomenos Laphystios
genoemd wordt. Daarna heeft hij op Griekse wijze de schenkelstukken afgesneden en kijkt
nu toe hoe zij verbranden. Dan staat er een rij andere beelden, waarbij een van Herakles. Hij
wurgt, zoals het verhaal vertelt, de slangen. Athene staat er, te voorschijn komend uit het
hoofd van Zeus. Dan staat er een stier, een wijgeschenk van de Raad van de Areopagos. Bij
welke gelegenheid de Raad dit wijgeschenk gegeven heeft, daarover kun je veel gissingen
doen. (3) Ik heb al eerder gezegd dat de Atheners de religie meer dan anderen ernstig nemen.
Zij waren de eersten, die Athene de bijnaam Erganè gegeven hebben, en als eersten hebben
zij Hermen zonder benen opgesteld. # Bij hen in de tempel is de godheid van de
rechtschapen mensen # Voor ieder, die artistiek vervaardigde kunstwerken boven oude
werken verkiest, loont het de moeite ook de volgende te bekijken. Een man met een helm,
van Kleoitas, wiens nagels van zilver gemaakt zijn. Ook is er een beeld van Gè, die Zeus om
regen smeekt, misschien omdat de Atheners zelf regen nodig hadden of omdat heel
Griekenland met droogte te kampen had. Voorts staat er Timotheos, de zoon van Konon, en
Konon zelf. Prokne, die een beslissing over de jongen genomen heeft, en Itys zijn door
Alkamenes gewijd. Er is een beeld van Athene, die de olijfboom laat ontspruiten, en
Poseidon laat een golf opkomen. (4) Verder staat er een beeld van Zeus, gemaakt door
Leochares, en een van de zogeheten Polieus. Bij het beschrijven van de gebruikelijke
offerrituelen zal ik de oorsprong, die zij volgens de legende hebben, niet noemen. Op het
altaar van Zeus Polieus legt men met tarwe gemengde gerstkorrels en dat laat men
onbewaakt liggen. De os, die ze voor de offerplechtigheid gereed houden, gaat naar het

altaar en eet van het graan. Een van de priesters wordt Ossendoder genoemd. Hij doodt de
os, laat de bijl vallen - want zo is hun rite - en rent dan weg. De bijl brengen ze voor het
gerecht, alsof ze niet weten welke man dit uitgevoerd heeft. Dit ritueel voeren ze uit op de
manier die ik beschreven heb.
(5) Als je de tempel, die ze Parthenon noemen, in gaat, hebben alle beelden op het gevelveld
te maken met de geboorte van Athene. De beelden aan de achterkant stellen de strijd tussen
Poseidon en Athene over het bezit van het land voor. Het cultusbeeld zelf is gemaakt van
ivoor en goud. Midden op de helm bevindt zich een afbeelding van de sfinx - wat over de
sfinx verteld wordt, zal ik beschrijven wanneer mijn verhaal tot Boiotië gevorderd is - en
aan elke kant van de helm staan griffioenen afgebeeld.
(6) Aristeas uit Prokonnesos zegt in zijn gedicht, dat deze griffioenen met de Arimaspen, die
voorbij de Issedonen wonen, om het goud strijden, en dat het goud, dat de griffioenen
bewaken, uit de aarde komt. De Arimaspen zijn mannen, die vanaf hun geboorte maar één
oog hebben, en griffioenen zijn dieren, die op leeuwen lijken, maar ze hebben vleugels en de
snavel van een adelaar. Wat betreft de griffioenen zal ik het hierbij laten. (7) Het beeld van
Athene staat rechtop in een tot de voeten afhangende chiton en op haar borst is het ivoren
hoofd van Medousa afgebeeld. Zij houdt een beeld van Nikè, dat ongeveer vier el hoog is,
vast en in haar andere hand een lans. Aan haar voeten ligt een schild en bij de lans is een
slang. Deze slang zou Erichthonios kunnen zijn. Op het voetstuk van het beeld is een reliëf
met de geboorte van Pandora. Hesiodos en anderen hebben in hun gedichten beschreven dat
deze Pandora de eerste vrouw was. Voor de geboorte van Pandora bestond het vrouwelijke
geslacht nog niet. Van de portretbeelden die ik daar gezien heb herinner ik mij alleen dat van
keizer Hadrianus, en bij de ingang een van Iphikrates, die veel opmerkelijke daden verricht
heeft. (8) Tegenover de tempel staat een bronzen Apollo, die door Pheidias gemaakt zou
zijn. Hij wordt Parnopios genoemd, omdat de god, toen een sprinkhanenplaag hun land
teisterde, zei dat hij die uit hun gebied zou verdrijven. Ze weten dat hij de sprinkhanen
verjaagd heeft, maar ze vertellen niet op welke manier hij dat gedaan heeft. Zelf weet ik dat
op de berg Sipylos drie keer op verschillende manieren sprinkhanen verjaagd zijn. De eerste
keer stak een hevige wind op die hen heeft verdreven. De tweede keer overviel na een
heftige regen een verschrikkelijke hitte hen, waardoor ze vernietigd werden, en de laatste
keer kwamen ze om doordat ze getroffen werden door een plotselinge kou.
25. Dat is wat ik bij de sprinkhanen zag gebeuren. Op de Akropolis van Athene staat een beeld
van Perikles, de zoon van Xanthippos, en Xanthippos zelf, die bij Mykale een zeeslag met
de Perzen leverde. Maar het beeld van Perikles staat op een andere plaats en dichtbij
Xanthippos staat Anakreon van Teos, de eerste dichter na Sappho van Lesbos, die
voornamelijk liefdesgedichten geschreven heeft. Zijn houding is als van een man die zingt,
terwijl hij dronken is. Deinomenes heeft daar vlakbij vrouwenfiguren gemaakt van Io, de
dochter van Inachos, en Kallisto, de dochter van Lykaon. Over deze beide vrouwen worden
precies dezelfde verhalen verteld, namelijk de liefde van Zeus, de wraak van Hera en hun
metamorfose, van Io in een koe en Kallisto in een berin.
(2) Bij de zuidelijke muur staan wijgeschenken van Attalos: de legendarische oorlog van de
Giganten, die eens in de buurt van Thrakië en de isthmos van Pallene woonden, en de strijd
tussen de Atheners en de Amazonen. Verder de slag bij Marathon tegen de Perzen en de
vernietiging van de Galaten in Mysië. Elk daarvan is ongeveer twee el hoog. Ook staat
Olympiodoros er, die beroemd geworden is door zijn grote prestaties en vooral doordat hij in
een kritieke situatie te midden van mensen, die voortdurend tegenslagen ondervonden
hadden en daarom geen enkele hoop voor de toekomst meer hadden, een onverschrokken
houding aan de dag gelegd heeft. (3) Want de ramp bij Chaironeia was voor alle Grieken het
begin van ellende en bracht vooral hen, die geen oog voor het gevaar hadden en die de kant
van Makedonië gekozen hadden, tot slavernij. Philippos veroverde de meeste steden en met
de Atheners kwam hij in naam tot een overeenkomst, maar in feite vernederde hij hen heel
erg doordat hij de eilanden afnam en een einde maakte aan hun hegemonie ter zee. Een tijd

lang hielden de Atheners zich stil tijdens het koningschap van Philippos en daarna van
Alexander. Na Alexanders dood kozen de Makedoniërs Aridaios tot koning, maar het hele
rijk was aan Antipater toevertrouwd, en toen de Atheners het onduldbaar vonden dat
Griekenland voor altijd onder de heerschappij van de Makedoniërs zou blijven, trokken ze
zelf ten oorlog en spoorden anderen aan zich bij hun actie aan te sluiten.
(4) De steden op de Peloponnesos die deelnamen waren Argos, Epidauros, Sikyon, Troizen,
de Eliërs, Phliasiërs en Messene, en aan de andere kant van de Korinthische Isthmos de
Lokriërs, Phokiërs, Thessaliërs, Karystos en de Akarnaniërs die tot de Aitolische bond
hoorden. De Boiotiërs, die het Thebaanse land bezet hadden omdat er geen Thebanen meer
waren, sloten zich uit vrees dat de Atheners weer een vestiging bij Thebe tegen hen zouden
stichten, niet bij het bondgenootschap aan en ondersteunden de Makedonische zaak met al
hun strijdkrachten. (5) Elke stad van hen die zich bij het bondgenootschap aangesloten
hadden stond onder zijn eigen generaal en als opperbevelhebber was Leosthenes van Athene
gekozen, zowel om het prestige van zijn stad als omdat hij de reputatie van ervaren militair
had. Ook had hij alle Grieken al goede diensten bewezen. Want toen Alexander alle Grieken,
die als huurlingen in dienst van Dareios en zijn satrapen waren, naar het binnenland van
Perzië wilde deporteren, voorkwam Leosthenes dat door hen met schepen naar Europa te
brengen. Ook in die situatie verrichtte hij boven verwachting fantastische prestaties. Zijn
dood veroorzaakte een algemene wanhoop, die in belangrijke mate tot de uiteindelijke
nederlaag leidde. Er kwam een Makedonisch garnizoen in Athene, dat Mounychia en daarna
ook Peiraios en de lange muren bezette. (6) Na de dood van Antipater kwam Olympias uit
Epeiros en regeerde een tijdje nadat ze Aridaios gedood had, maar korte tijd later werd ze
door Kassander belegerd en aan het volk uitgeleverd. Toen Kassander koning geworden was
- mijn verhaal zal zich beperken tot zijn optreden voor zover dit op Athene betrekking heeft
- veroverde hij de vesting Panakton in Attika en Salamis. Hij installeerde Demetrios, de
zoon van Phanostratos, die om zijn wijsheid roem verworven had, als tyran in Athene.
Demetrios, de zoon van Antigonos, een nog jonge man en erg ambitieus in de Griekse zaak,
ontzette hem uit zijn macht. (7) Omdat Kassander een diepe haat tegen de Atheners
koesterde, sloot hij vriendschap met Lachares, die tot dan toe leider van de volkspartij
geweest was, en haalde hem over ook een tyrannie te beramen. Hij was de wreedste tyran
die wij kennen tegen mensen en de meest onbeschaamde tegenover de goden. Hoewel
Demetrios, de zoon van Antigonos, op dat moment in onmin met het Atheense volk
verkeerde, maakte hij toch een eind aan de tyrannie van Lachares. Bij de verovering van de
muur ontsnapte Lachares naar Boiotië. Omdat hij de gouden schilden van de Akropolis had
meegenomen en zelfs het beeld van Athene van alle losse versiering ontdaan had, ontstond
het gerucht dat hij een erg rijk man was. Daarom is Lachares door mannen uit Koroneia
vermoord. (8) Nadat Demetrios, de zoon van Antigonos, de Atheners van tyrannen bevrijd
had, gaf hij na de vlucht van Lachares niet meteen de Peiraios terug, maar later overwon hij
hen in een strijd en legde hij een garnizoen in de stad, nadat hij een muur om het
zogenaamde Mouseion gebouwd had. Het Mouseion is een heuvel binnen de oude ringmuur
tegenover de Akropolis, waar volgens de overlevering Mousaios altijd zong en begraven is,
nadat hij van ouderdom gestorven was. Later is er een monument voor een Syriër gebouwd.
Maar toen heeft demetrios het verstekt en bezet gehouden.
26. Enige tijd later kwam bij enkele mannen de herinnering aan hun voorouders op en beseften
zij hoezeer de oude reputatie van de Atheners veranderd was. Ze kozen onmiddellijk ter
plekke Olympiodoros als hun generaal. Hij leidde hen, oude zowel als jonge mannen, tegen
de Makedoniërs, terwijl hij meer op hun enthousiasme dan op hun kracht vertrouwde om de
oorlogsinspanningen tot een goed einde te brengen. Toen de Makedoniërs tegen hen
uittrokken, versloeg hij hen in een gevecht en nadat ze het Mouseion ingevlucht waren,
veroverde hij die plaats. (2) Zo werd Athene van de Makedoniërs bevrijd. Hoewel alle
Atheners op een heldhaftige manier gevochten hebben, heeft toch vooral Leokritos, de zoon
van Protarchos, zich in dapperheid onderscheiden. Want hij was de eerste die de muur

beklom en als eerste is hij het Mouseion in gesprongen. Toen hij gevallen was in de strijd,
ontving hij van de Atheners veel eerbewijzen, en zijn schild, waarop ze een inscriptie met
zijn naam en zijn successen gemaakt hebben, hebben ze aan Zeus Eleutherios gewijd. (3) Dit
is de belangrijkste prestatie van Olympiodoros, afgezien van zijn verrichtingen bij de
verovering van Peiraios en Mounychia. En bij de stormaanval van de Makedoniërs op
Eleusis organiseerde hij de Eleusiniërs en versloeg hij de Makedoniërs. Al eerder was
Olympiodoros na de inval van Kassander in Attika naar Aitolië gevaren en had hij de
Aitoliërs overgehaald te hulp te komen. Dit bondgenotenleger was er de belangrijkste
oorzaak van dat de Atheners ontsnapten aan een oorlog tegen Kassander. Niet alleen in
Athene staan eerbewijzen voor Olympiodoros op de Akropolis en in het Prytaneion, maar er
in ook een portret van hem in Eleusis. En de Phokiërs, die in Elateia wonen, hebben een
bronzen beeld van Olympiodoros in Delphi opgericht, omdat hij ook hen geholpen heeft bij
hun opstand tegen Kassander. (4) Dichtbij het beeld van Olympiodoros staat een beeld van
Artemis, die de bijnaam Leukophryne heeft, opgesteld door de zonen van Themistokles.
Want de Magnesiërs, over wie Themistokles de heerschappij van de koning gekregen had,
vereren Artemis Leukophryne. Ik moet nu verder gaan met mijn beschrijving, omdat ik heel
Griekenland op dezelfde manier wil behandelen. Endoios was Athener van geboorte en
leerling van Daidalos. Toen Daidalos op de vlucht ging vanwege de moord op Kalos, volgde
hij hem naar Kreta. Er is een beeld van hem van een zittende Athene met een inscriptie dat
het opgesteld is door Kallias en gemaakt door Endoios.
(5) Ook staat er een gebouw dat Erechtheion heet. Voor de ingang staat een altaar van Zeus
Hypatos, waarop ze nooit een levend wezen offeren, maar het gebruik is er koeken op te
leggen zonder daar wijn bij te plengen. Binnen staan altaren, een van Poseidon, waarop ze in
opdracht van een orakel ook aan Erechtheus offeren, een van de heros Boutos, en een derde
van Hephaistos. Op de wanden zijn schilderingen van het geslacht der Boutaden
aangebracht. Ook is er - want het gebouw heeft twee delen - een put met zeewater. Dat is
niet zo bijzonder, want andere plaatsen in het binnenland hebben dat ook, zoals bijvoorbeeld
Aphrodisias in Karië. Maar deze put verdient speciale vermelding, omdat hij het geluid van
golven laat horen wanneer er een zuidenwind waait. Op de rots staat een afdruk van een
drietand. Deze zou verschenen zijn om Poseidons aanspraak op het land kracht bij te zetten.
(6) De hele stad en het hele land zijn gewijd aan Athene. Want degenen, die andere goden in
de demen vereren, houden toch ook Athene in ere. Maar wat vele jaren als het heiligste
voorwerp beschouwd werd voordat de demen zich verenigden, is het beeld van Athene op de
Akropolis, zoals hij nu genoemd wordt, maar vroeger Polis. Een legende daarover zegt dat
het uit de hemel gevallen is. Op de vraag of dat op waarheid berust of niet, ga ik niet in.
Kallimachos heeft een gouden lamp voor de godin gemaakt. Ze vullen die lamp met olie en
dan wachten ze tot dezelfde dag van het volgende jaar. In de tussentijd is de olie voldoende
om de lamp zonder onderbreking dag en nacht te laten branden. De pit is van Karpasisch
vlas, het enige soort vlas dat tegen vuur bestand is. Een bronzen palm, die boven de lamp tot
het plafond reikt, trekt de walm weg. Kallimachos, de maker van de lamp, was niet een van
de grootste kunstenaars, maar hij overtrof wel zozeer de andere kunstenaars, dat hij de eerste
was die gaten in de steen boorde en zichzelf de titel Kunstverfijner gaf. Maar misschien
hebben anderen dit bedacht en heeft hij het zichzelf toegekend.
27. In de tempel van Athene Polias staat een houten beeld van Hermes, dat een wijgeschenk van
Kekrops zou zijn, maar het is niet te zien door myrtetakken. Bij de oude wijgeschenken, die
het vermelden waard zijn, staat een opvouwbare stoel, gemaakt door Daidalos, en uit de
Perzische wapenbuit het pantser van Masistios, die bij Plataiai het commando over de
ruiterij voerde, en een Perzisch zwaard, dat van Mardonios geweest zou zijn. Over Masistios
weet ik dat hij tegen de Atheense ruiterij gesneuveld is. Maar omdat Mardonios tegen de
Lakedaimoniërs gevochten heeft en door een Spartaan gedood is, konden de Atheners het
zwaard zeker niet in hun bezit krijgen en het is niet waarschijnlijk dat de Lakedaimoniërs
toegestaan zouden hebben het mee te nemen. (2) Over de olijfboom kunnen ze alleen maar

zeggen dat die voor de godin getuigt bij de strijd om het land. Ook vertellen ze dat de
olijfboom afgebrand is, toen de Perzen de stad Athene in brand staken, en dat op dezelfde
dag dat hij afgebrand is een tak van ongeveer twee el hoog opgegroeid is. Naast de tempel
van Athene staat een tempel van Pandrosos, de enige van de zusters, die onschuldig bleef
toen zij de kist in bewaring gekregen hadden. (3) Ik was erg verbaasd over iets, wat niet
algemeen bekend is, en daarom zal ik beschrijven wat er gebeurt. Twee meisjes wonen niet
ver van de tempel van Athene Polias en de Atheners noemen hen Arrephoren. Zij verblijven
enige tijd bij de godin en wanneer het feest aangebroken is, doen ze in de nacht het
volgende. De voorwerpen die de priesteres van Athene hen geeft zetten ze op hun hoofd.
Noch de priesteres, die het geeft, noch de meisjes, die het dragen, weten wat het is. Er is een
heilig domein in de stad niet ver van de zogenaamde Aphrodite in de Tuinen. Daar loopt een
natuurlijke onderaardse gang omlaag, waarlangs de meisjes afdalen. Wat ze meegenomen
hebben laten ze beneden achter, ze krijgen iets anders wat ook in een omhulling zit en
nemen dat weer mee. Daarna sturen ze de meisjes weg en brengen in hun plaats weer andere
meisjes naar de Akropolis. (4) Bij de tempel van Athene staat een beeld van een oude vrouw,
#Syeris#, ongeveer een el hoog, die een dienares van Lysimache zou zijn, en er staan grote
bronzen beelden van mannen, die klaar staan voor een gevecht. De een noemen ze
Erechtheus, de ander Eumolpos, hoewel de Atheners die de geschiedenis kennen heel goed
weten dat het Eumolpos' zoon Immarados was die door Erechtheus gedood is. (5) Op het
voetstuk staan ook beelden, van Theainetos, de waarzegger van Tolmides, en Tolmides zelf,
die als bevelhebber van de Atheense vloot de vijanden zware schade toebracht, vooral de
Peloponnesiërs die aan de kust wonen. Hij stak de scheepswerven van de Lakedaimoniërs
bij Gythion in brand en veroverde Boiai en het eiland Kythera op de perioiken. Hij landde in
Sikyonia en toen hij tijdens het plunderen van het land aangevallen werd, joeg hij de
bewoners op de vlucht en zat hen tot de stad achterna. Toen hij later naar Athene
teruggekeerd was, leidde hij Atheense kolonisten naar Euboia en Naxos en viel met een
leger Boiotië binnen. Het grootste deel van het land verwoestte hij en na een beleg
veroverde hij Chaironeia, maar toen hij tot Haliartia opgerukt was, werd hij zelf in de strijd
gedood en zijn hele leger leed een nederlaag. Dit is de geschiedenis van Tolmides zoals ik
die gehoord heb.
(6) Er zijn ook oude beelden van Athene. Daarvan is niets weggesmolten, maar ze zijn
zwarter geworden en te broos om een stoot te kunnen verdragen. Want ook die zijn door het
vuur aangetast, toen de Atheners zich ingescheept hadden en de koning de stad zonder
mannen van weerbare leeftijd ingenomen had. Er is ook een jachtvoorstelling met een
everzwijn, maar ik weet niet of dit het Kalydonische everzwijn is, en Kyknos is er in
gevecht met Herakles. Deze Kyknos zou onder andere de Thrakiër Lykos gedood hebben in
een duel, waarbij een prijs voor de winnaar uitgeloofd was, maar hij is bij de rivier Peneios
door Herakles gedood.
(7) Een van de verhalen in Troizen over Theseus is dat toen Herakles bij Pittheus in Troizen
gekomen was, hij voor de maaltijd zijn leeuwenhuid aflegde en dat een paar Troizeense
kinderen, onder wie Theseus, die toen ongeveer zeven jaar oud was, binnen kwamen. De
andere kinderen renden hard weg, toen ze de huid zagen, maar Theseus ging zonder al te
veel angst wat achteruit, greep bij de dienaren een bijl en deed meteen een verwoede aanval,
denkend dat de huid een echte leeuw was. (8) Dit is het eerste verhaal over hem in Troizen.
Het volgende is dat Aigeus laarzen en een zwaard onder een rots gelegd heeft als
herkenningstekens voor zijn zoon en dat hij daarna naar Athene gevaren is. Toen Theseus
zestien jaar oud was, duwde hij de rots weg en ging met wat Aigeus daar gelegd had weg.
Een voorstelling van dat verhaal bevindt zich op de Akropolis, helemaal van brons behalve
de rots. (9) Ook van een andere daad van Theseus hebben ze een afbeelding opgesteld, en
dat verhaal is als volgt. Op Kreta werd het land, en vooral het gebied bij de rivier Tethris,
geteisterd door een stier. Vroeger joegen wilde dieren de mensen veel meer angst aan, zoals
bijvoorbeeld de leeuw van Nemea en die op de Parnassos, slangen op veel plaatsen in

Griekenland, de everzwijnen bij Kalydon en Erymanthos en in het Korinthische Kromyon.
Men zei dan dat sommige uit de aarde groeiden, andere heilige dieren van de goden waren
en nog weer andere losgelaten waren om de mensheid te straffen. De Kretenzers zeggen dat
Poseidon deze stier naar hun land gestuurd had, omdat Minos aan Poseidon niet meer eer
bewees dan aan een andere god, hoewel hij over de Griekse zee heerste. (10) Die stier zou
vanuit Kreta naar de Peloponnesos gebracht zijn en dat zou een van de zogenaamde twaalf
werken van Herakles geweest zijn. Toen hij in de vlakte van Argos losgelaten was, vluchtte
hij over de Isthmos van Korinthe naar Attika en in Attika naar de deme van Marathon, waar
hij iedereen die hij tegenkwam doodde, ook Minos' zoon Androgeos. Maar Minos was er
van overtuigd dat de Atheners schuldig waren aan de dood van Androgeos en daarom voer
hij met een vloot naar Athene. Hij teisterde het land zolang, totdat er afgesproken werd dat
hij zeven meisjes en evenveel jongens mee zou nemen naar Kreta voor de Minotauros, die
volgens de legende in het Labyrinth in Knossos huisde. Theseus zou de stier later naar de
Akropolis gedreven hebben en aan de godin geofferd hebben. Het wijgeschenk is afkomstig
van de deme van Marathon.
28. Waarom ze een bronzen beeld van Kylon opgesteld hebben, hoewel hij zijn zinnen op de
tyrannie gezet had, kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar ik veronderstel, dat ze dat
gedaan hebben omdat hij in fysiek opzicht erg mooi was en hij een bijzondere roem genoot
omdat hij een Olympische overwinning in de dubbele hardloopwedstrijd behaald had en met
de dochter van Theogenes, de tyran van Megara, getrouwd was. (2) Behalve de beelden, die
ik genoemd heb, staan er twee beelden, die de Atheners met het tiende deel van de
oorlogsbuit gewijd hebben. Het eerste is een bronzen beeld van Athene met buit van de
Perzische landing bij Marathon. Dit is gemaakt door Pheidias, maar de voorstelling van de
strijd tussen de Lapithen en Kentauren op het schild en de andere afbeeldingen zouden door
Mys gemaakt zijn en het ontwerp van deze en andere werken van Mys zou van Parrhasios,
zoon van Euenor, zijn. De lanspunt en de helmbos van deze Athene zijn al te zien wanneer je
vanaf Sounion aan komt varen. Verder staat er een bronzen wagen als het tiende deel van de
buit op de Boiotiërs en Chalkidiërs op Euboia. Er staan nog twee wijgeschenken, een beeld
van Perikles, de zoon van Xanthippos, en een van Pheidias' meest bezienswaardige werken,
een beeld van Athene Lemnia, zo genoemd naar degenen die het gewijd hebben. (3) De
Pelasgen, die eens aan de voet van de Akropolis woonden, zouden de muur om de Akropolis
gebouwd hebben, behalve het deel daarvan, dat Kymon, de zoon van Miltiades, gebouwd
heeft. De bouwers zouden Agrolas en Hyperbios geweest zijn. Toen ik nadere informatie
zocht over wie zij waren, kon ik niets anders vinden dan dat zijn oorspronkelijk uit Sicilië
kwamen en naar Akarnanië verhuisd zijn. (4) Als je niet naar de benedenstad afdaalt, maar
naar het deel onder de Propylaeën is daar een bron en dicht daarbij een heiligdom van
Apollo in een grot. Men gelooft dat Apollo daar omgang met Kreousa, de dochter van
Erechtheus, gehad heeft. ………….. toen Philippides na de landing van de Perzen als
afgezant naar Lakedaimon gestuurd is. Bij terugkomst vertelde hij dat de Lakedaimoniërs
hun vertrek uitgesteld hadden, omdat zij een wet hadden die hen verbood ten strijde te
trekken voordat er volle maan was. Philippides vertelde wel dat Pan hem bij de berg
Parthenios tegemoet gekomen was en gezegd had dat hij de Atheners goedgezind was en
naar Marathon zou komen om met hen mee te vechten. Deze god ontvangt dus om die
boodschap altijd verering.
(5) Hier is ook de Areiopagos, zo genoemd omdat Ares de eerste was, die daar berecht werd.
Ik heb eerder in mijn beschrijving al verteld dat hij Halirrhothios gedood heeft en waarom
hij dat gedaan had. Later zou ook Orestes daar berecht zijn voor de moord op zijn moeder.
Er staat een altaar van Athene Areia, dat hij na zijn vrijspraak opgericht heeft. De ruwe
stukken rots, waarop de aangeklaagden en de aanklagers staan, heten Steen van Hybris en
Steen van Anaideia. (6) Dichtbij is een heiligdom van goden, die de Atheners Semnai
noemen, maar Hesiodos noemt hen in zijn Theogonie Eryniën. Aischylos was de eerste die
hen beschreven heeft met slangenhaar. Maar deze beelden hebben net als andere beelden van

onderwereldgoden niets angstaanjagends. Er staan beelden van Pluto, Hermes en Gè.
Iedereen die op de Areiopagos vrijgesproken is offert daar, en bij andere gelegenheden
offeren vreemdelingen en burgers daar ook. (7) In het heilige gebied staat ook een
monument van Oidipous. Na uitgebreid onderzoek heb ik ontdekt dat zijn gebeente uit
Thebe hierheen gebracht is. Wat Sophokles over Oidipous' dood geschreven heeft vind ik
niet geloofwaardig omdat Homeros zei dat Mekisteus na de dood van Oidipous naar Thebe
gekomen is en aan de lijkspelen deelgenomen heeft. (8) De Atheners hebben nog andere
rechtbanken, die minder beroemd zijn. Er zijn het zogenaamde Parabyston en het Trigonon.
Het eerste ligt in een obscuur gedeelte van de stad en de minst belangrijke zaken worden er
behandeld. Het tweede ontleent zijn naam aan de vorm. Het Groene Hof en het Rode Hof
zijn genoemd naar hun kleuren en deze namen zijn tot op heden in gebruik gebleven. De
belangrijkste rechtbank, waarvoor de meeste mensen verschijnen, heet Heliaia. Er zijn nog
andere hoven, die moordzaken behandelen. Een daarvan heet Bij het Palladion. Hiervoor
dienen zaken van onopzettelijke doodslag. Dat Demophon de eerste was die daar terecht
stond, wordt door niemand betwijfeld. Maar om welke reden, daarover bestaat verschil van
mening. (9) Men vertelt dat Diomedes na de inname van Troje met zijn vloot terug keerde
en dat ze, toen ze ter hoogte van Phaleron waren, door de duisternis overvallen werden. De
Argivers dachten dat ze in vijandig gebied landden, omdat ze door de duisternis de indruk
hadden dat ze in een ander land dan Attika waren. Daarop zou Demophon uitgerukt zijn
zonder dat hij wist dat de mannen van de schepen Argivers waren. Hij doodde enkelen,
roofde het Palladion en ging weer weg. Maar een Athener, die hij niet voor zich gezien had,
werd door zijn paard omvergelopen en vertrapt, zodat hij stierf. Demophon werd daarop
voor het gerecht gedaagd, volgens sommigen door de verwanten van de vertrapte man,
volgens anderen door het volk van de Argivers.
(10) Voor het Delphinion wordt vonnis geveld over degenen die beweren dat ze een
rechtvaardige moord gepleegd hebben. Ook Theseus hield zo'n pleidooi voor zichzelf en hij
werd vrijgesproken, toen hij Pallas, die tegen hem rebelleerde, en zijn zonen gedood had.
Voordat Theseus vrij gesproken werd was het bij alle mensen de gewoonte dat iemand die
een ander gedood had in ballingschap ging, of, als hij bleef, hij op dezelfde manier gedood
werd. Ik denk dat het Prytaneion, zoals het genoemd wordt, waar recht gesproken wordt
over ijzer en alle levenloze voorwerpen, zijn oorsprong heeft in de volgende gebeurtenis.
Tijdens koningschap van Erechtheus over Athene heeft de Ossendoder voor het eerst een os
gedood op het altaar van Zeus Polieus. Hij liet de bijl daar achter en vluchtte weg uit het
land. De bijl werd onmiddellijk berecht en vrij gesproken. Deze rechtszaak wordt tot nu toe
ieder jaar gehouden. (11) Er wordt verteld dat andere levenloze voorwerpen soms vanzelf
een gerechtvaardigde straf aan mensen bezorgen. Het beste en beroemdste voorbeeld
daarvan is het zwaard van Kambyses. Aan zee bij Peiraios ligt Phreattys. Mensen die in
ballingschap zijn verdedigen zich, als na hun vertrek nog een andere aanklacht tegen hen
ingediend wordt, hier vanaf een schip tegenover rechters die vanaf het land luisteren.
Volgens de legende was Teuker de eerste die zich zo tegenover Telamon verdedigde door te
stellen dat hij onschuldig was aan de dood van Ajax. Dit alles is bedoeld voor mensen die
speciaal geïnteresseerd zijn in alles wat met rechtbanken te maken heeft.
29. Dichtbij de Areiopagos wordt een schip getoond, dat gebouwd is voor de processie van de
Panatheneeën. Misschien is dit wel eens in omvang overtroffen, maar van nog niemand weet
ik dat hij het schip in Delos, dat onder het dek negen rijen roeiers telt, overtroffen heeft. (2)
De Atheners hebben ook buiten de stad in de demen en langs de wegen heiligdommen van
goden en graven van heroën en mensen. Het dichtst bij is de Akademie, eens particulier
eigendom, maar in mijn tijd een gymnasion. Onderweg hierheen is een heilig domein van
Artemis met houten beelden van Ariste en Kalliste. Ik denk, en de gedichten van Pamphos
ondersteunen deze veronderstelling, dat dit bijnamen zijn van Artemis. Ik ken nog een
andere verklaring hiervoor, maar die zal ik achterwege laten. Ook is er een kleine tempel,
waarheen ieder jaar op bepaalde dagen het beeld van Dionysos Eleuthereus gebracht wordt.

(3) Dat zijn heiligdommen die daar zijn. Verder zijn er graven, in de eerste plaats van
Thrasyboulos, de zoon van Lykos, in alle opzichten de voortreffelijkste man van alle
beroemde Atheners, die vóór hem en na hem geleefd hebben. Het meeste van wat hij gedaan
heeft zal ik achterwege laten, maar het volgende zal genoeg zijn om mijn bewering
geloofwaardig te maken. Hij maakte een eind aan de tyrannie van de zogenaamde Dertig,
nadat hij met aanvankelijk slechts zestig man vanuit Thebe opgetrokken was, en hij bracht
de Atheners, die in verschillende partijen verdeeld waren, er toe zich te verzoenen en zich te
houden aan hun overeenkomsten. Dit is het eerste graf, en dan zijn er nog de graven van
Perikles, Chabrias en Phormion. (4) Ook is er een monument voor alle Atheners, die in
zeeslagen en veldslagen gevallen zijn, behalve degenen, die bij Marathon gevochten hebben.
Hun graven bevinden zich vanwege hun dapperheid op het slagveld zelf. De anderen liggen
aan de weg naar de Akademie en op hun graven staan grafzerken, die de namen en deme van
ieder vermelden. Eerst zijn begraven degenen die eens zegevierend tot het gebied van
Drabeskos in Thrakië getrokken zijn, maar toen bij een onverwachte aanval door de
Edoniërs gedood zijn. Er bestaat ook een verhaal dat zij door de bliksem getroffen zijn. (5)
Een van de generaals was Leagros, aan wie het opperbevel opgedragen was, en verder
Sophanes uit Dekeleia, die Eurybates uit Argos, eens winnaar van de vijfkamp op de
Nemeïsche spelen, gedood heeft toen hij de Aigineten te hulp kwam. Dit was de derde
expeditie die de Atheners buiten Griekenland hielden. Want tegen Priamos en de Trojanen
trokken alle Grieken met een gemeenschappelijke overeenkomst ten oorlog, maar de
Atheners stuurden apart een leger met Iolaos naar Sardinië. De tweede expeditie was naar
het tegenwoordige Ionië en de derde vond bij deze gelegenheid plaats naar Thrakië. (6) Voor
het monument staat een gedenksteen met strijdende ruiters. Hun namen zijn Melanopos en
Makartatos. Zij vonden de dood in de strijd tegen de Lakedaimoniërs en Boiotiërs in het
grensgebied tussen Eleon en Tanagra. Er is ook een graf van Thessalische ruiters, die op
grond van een oud vriendschapsverdrag gekomen waren toen de Peloponnesiërs de eerste
keer onder leiding van Archidamos Attika binnengevallen waren en daar dichtbij is een graf
van Kretenzische boogschutters. Dan zijn er weer de graven van Atheners, namelijk
Kleisthenes, die de nu nog bestaande indeling in phylen uitgedacht heeft, en voor ruiters die
gesneuveld zijn toen de Thessaliërs aan de kant van de Atheners aan de strijd deelnamen. (7)
Er liggen ook mannen uit Kleonai, die met de Argivers naar Attika gekomen waren. Waarom
ze dat deden, zal ik beschrijven wanneer ik met mijn verslag tot de Argivers gevorderd ben.
Ook is er een graf van de Atheners die voor de Perzische expedities tegen de Aigineten
gevochten hebben. Het was zeker een juist besluit van het volk, als de Atheners toestonden
dat slaven een staatsbegrafenis kregen en dat hun namen in een inscriptie op een stele
vermeld werden. Deze inscriptie verklaart dat zij zich dapper en goed jegens hun meesters
gedragen hebben. Ook zijn er graven van andere mannen die op verschillende slagvelden
gestreden hebben. Hier liggen de bekendste van hen, die naar Olynthos gegaan waren, en
Melesander, die met schepen de Maiander opgevaren is naar Boven-Karië. (8) Ook zij, die
in de oorlog met Kassander gesneuveld zijn, liggen er begraven, en de bondgenoten uit
Argos. Het bondgenootschap met de Argivers zou als volgt tot stand gekomen zijn. Toen de
stad van de Lakedaimoniërs door een aardbeving getroffen was, scheidden de heloten zich
van hen af en gingen naar Ithome. Na hun afscheiding vroegen de Lakedaimoniërs hulp van
onder andere de Atheners. Zij stuurden een keurkorps onder aanvoering van Kimon, de zoon
van Miltiades. Maar de Lakedaimoniërs stuurden hen weer terug, omdat ze hen niet
vertrouwden. (9) Dat vatten de Atheners op als een onduldbare belediging en op de
terugweg sloten ze een bondgenootschap met de Argivers, de eeuwige vijanden van de
Lakedaimoniërs. Toen later bij Tanagra de strijd van de Atheners tegen de Boiotiërs en
Lakedaimoniërs zou beginnen, kwamen de Argivers de Atheners te hulp. Aanvankelijk
waren de Argivers aan de winnende hand, maar de opkomende duisternis ontnam hun de
zekerheid van een overwinning en de volgende dag wonnen de Lakedaimoniërs, omdat de
Thessaliërs verraad tegen de Atheners pleegden. (10) Ook de volgende mannen wil ik

noemen. Apollodoros, commandant van de huurlingen, die een Athener was. Hij heeft,
uitgestuurd door Arsites, satraap van Phrygië aan de Hellespont, de stad Perinthos gered,
toen Philippos met een leger Perinthia binnengevallen was. Hij is daar begraven, en ook
Euboulos, zoon van Sphintharos, en mannen, die geen gelukkig lot hadden, hoewel ze
dapper waren. Sommigen hadden een aanval op de tyran Lachares gedaan, anderen wilden
Peiraios op het Makedonische garnizoen veroveren, maar voordat ze hun plannen uitgevoerd
hadden, kwamen ze om, verraden door medeplichtigen. (11) Ook degenen, die bij Korinthe
gevallen zijn, liggen er. De godheid heeft hier, en later nogmaals bij Leuktra, zeer duidelijk
getoond dat wat door de Grieken dapperheid genoemd wordt zonder Tyche niets is. De
Lakedaimoniërs immers, die toen de Korinthiërs en Atheners en ook nog de Argivers en
Boiotiërs verslagen hebben, zijn later door de Boiotiërs alleen bij Leuktra zo zwaar
mishandeld. Na degenen die bij Korinthe gevallen zijn komt een epigram, waarin verklaard
wordt dat dezelfde grafsteen opgericht is voor hen die op Euboia en Chios gesneuveld zijn
en degenen die in de verste delen van het Aziatische continent en op Sicilië omgekomen
zijn. (12) Daarop zijn de namen van de generaals aangebracht behalve die van Nikias, en bij
de namen van de soldaten staan de Plataiers samen met de Atheense burgers. Nikias is om
de volgende reden weggelaten, en wat ik schrijf verschilt niet van wat Philistratos schrijft.
Hij zegt dat Demosthenes een overeenkomst gesloten heeft voor iedereen behalve zichzelf
en dat hij geprobeerd heeft zichzelf te doden toen hij gevangen genomen werd, maar dat
Nikias zich vrijwillig overgegeven heeft. Daarom staat de naam van Nikias niet op de
grafsteen, omdat hij geminacht werd als iemand die zich vrijwillig gevangen heeft laten
nemen en als een onwaardige soldaat. (13) Op een andere grafsteen staan de namen van hen
die in Thrakië gestreden hebben en bij Megara en toen Alkibiades de Arkadiëra bij
Mantineia en de Eliërs overhaalde tegen de Lakedaimoniërs in opstand te komen en van hen
die voor de komst van Demosthenes op Sicilië de Syrakousanen overwonnen hebben. Ook
zijn er de mannen begraven, die bij Chaironeia tegen de Makedoniërs gevochten hebben en
degenen die bij Delion in de streek van Tanagra gesneuveld zijn. Verder de mannen, die
Leosthenes naar Thessalië leidde en degenen die met Kimon naar Cyprus gevaren zijn, en
slechts dertien mannen van hen, die met Olympiodoros het garnizoen verdreven hebben.
(14) De Atheners zeggen dat ze de Romeinen een kleine legermacht gestuurd hebben, toen
zij een grensoorlog voerden, en dat later vijf Atheense triëren aanwezig waren, toen de
Romeinen een zeeslag leverden tegen de Karthagers. Ook deze mannen hebben daar hun
graf. Wat Tolmides en zijn mannen gedaan hebben en de omstandigheden, waaronder zij
gesneuveld zijn, heb ik al verteld. Wie daarin geïnteresseerd is zal willen weten dat zij aan
deze weg liggen. Ook liggen er de mannen die met Kimon een grote daad verricht hebben
door op één en dezelfde dag een veldslag en een zeeslag te winnen. (15) Verder zijn Konon
en Timotheos er begraven, het tweede paar na Miltiades en Kimon, dat als vader en zoon
schitterende prestaties verricht heeft. Zenon, de zoon van Mnaseas, en Chrysippos uit Soloi
liggen er, en Nikias, de zoon van Nikomedes, de beste schilder van levende wezens van zijn
tijd. Dan Harmodios en Aristogeiton, die Hipparchos, de zoon van Peisistratos, gedood
hebben en de redenaars Ephialtes, die vooral de tradities van de Areiopagos te niet gedaan
heeft, en Lykourgos, de zoon van Lykophron. (16) Lykourgos heeft aan de schatkist
vijfenzestighonderd talenten meer bijgedragen dan wat Perikles, de zoon van Xanthippos,
bijeengebracht heeft. Ook zorgde hij voor de benodigdheden voor de processie van de godin
en voor de gouden beelden van Nike en de uitrusting van de honderd meisjes. Hij verschafte
wapens en projectielen voor de oorlog en vierhonderd oorlogsschepen. Zijn bouwactiviteiten
bestonden uit het voltooien van het theater, dat door anderen begonnen was, de
scheepswerven in Peiraios, die hij tijdens zijn politiek actieve periode bouwde, en het
gymnasion in het zogenaamde Lykeion. Alle gouden en zilveren voorwerpen, die hij heeft
laten maken, zijn geroofd door Lachares, toen hij tyran werd. Maar zijn bouwwerken zijn tot
in mijn tijd blijven staan.

30. Voor de toegang tot de Akademie staat een altaar van Eros met een inscriptie dat Charmos
de eerste Athener was, die een altaar voor Eros opgericht heeft. Het zogenaamde altaar van
Anteros in de stad zou een wijgeschenk metoiken zijn, omdat de Athener Meles, toen hij de
liefde van de metoik Timagoras afwees, hem opdroeg naar de top van de rots te klimmen en
zich daar vanaf te storten. Timagoras vond zijn leven niet van belang, maar wilde de
jongeman in alles wat hij hem opdroeg ter wille zijn. Dus klom hij omhoog en stortte zich
naar beneden. Toen Meles zag dat Timagoras dood was, kreeg hij zo'n berouw dat hij zich
van dezelfde rots wierp en door die val omkwam. Sinds die tijd zijn de metoiken begonnen
Anteros te vereren als de wrekende geest van Timagoras. (2) In de Akademie staat een altaar
van Prometheus. Daarvandaan rennen ze met brandende fakkels naar de stad. De wedstrijd
bestaat eruit dat ze tijdens het hardlopen de fakkel brandend houden. Wanneer die uit is
gegaan, is de eerste geen winnaar, maar de tweede. Als ook zijn fakkel niet meer brandt, is
de derde de winnaar. Maar als alle fakkels uitgegaan zijn, wordt aan niemand de
overwinning gegeven. Er is ook een altaar van de Muzen, een van Hermes en binnen een
van Athene, en ze hebben een altaar van Herakles gemaakt. Verder is er een olijfboom, de
tweede die verschenen zou zijn.
(3) Niet ver van de Akademie is het graf van Plato, aan wie de god voorspelde dat hij de
grootste filosoof zou zijn. Dit werd op de volgende manier voorspeld. Sokrates droomde de
nacht voordat Plato zijn leerling zou worden dat er een zwaan naar zijn borst kwam vliegen.
De zwaan staat bekend om zijn muziek, omdat een musicus met de naam Kyknos koning
geworden zou zijn van de Liguriërs aan de overkant van de Eridanos voorbij het Keltische
gebied. Hij zou na zijn dood op besluit van Apollo in de vogel veranderd zijn. Dat een
musicus koning van de Liguriërs werd geloof ik wel, maar ik vind het ongeloofwaardig dat
een man in een vogel veranderd is.
(4) In dit deel van het gebied is de toren van Timon te zien. Hij was de enige die begreep dat
er geen andere manier om gelukkig te worden was dan door andere mensen te mijden. Er
wordt ook een plaats getoond die Paardenheuvel genoemd wordt. Dit zou de eerste plaats in
Attika zijn, waar Oidipous kwam. Deze versie verschilt van wat in de gedichten van
Homeros staat, maar zo wordt het verteld. Er is een altaar van Poseidon Hippios en van
Athene Hippia en een heroön van Peirithous en Theseus en Oidipous en Adrastos. Het
heilige bos en de tempel van Poseidon zijn in brand gestoken bij de invasie van Antigonos,
die ook bij andere gelegenheden schade in het Atheense land aangericht heeft.
31. De kleine demen van Attika, die elk gesticht zijn zoals dat toevallig uitkwam, boden de
volgende vermeldenswaardigheden. In Alimous is een tempel van Demeter Thesmophoros
en Korè, in Zoster aan zee altaren van Athene, Apollo, Artemis en Leto. Leto zou daar niet
haar kinderen gebaard hebben, maar haar gordel losgemaakt hebben voor de aanstaande
bevalling. Daardoor zou de plaats die naam gekregen hebben. In Prospalta is ook een tempel
van Korè en Demeter en in Anagyrous een van de Moeder der goden. In Kephale worden
speciaal de Dioskouroi vereerd, want de bevolking noemt hen de Grote Goden. (2) In Prasiai
is een tempel van Apollo. Men zegt dat de eerstelingoffers van de Hyperboreeërs hierheen
komen en dat de Hyperboreeërs deze aan de Arimaspen overhandigen en de Arimaspen weer
aan de Issedonen, dat de Skythen ze daarvandaan naar Sinope brengen, vanwaar ze door
Grieken naar Prasiai gebracht worden en dat het de Atheners zijn die ze naar Delos brengen.
De eerstelingoffers zijn verborgen in stro van tarwe en worden door niemand herkend. In
Prasiai is het graf van Erysichthonos, die tijdens de zeereis gestorven is toen hij na het
bijwonen van de plechtigheid uit Delos terugkeerde.
(3) Dat Amphiktyon de Atheense koning Kranaos, een aangetrouwde verwant, verdreven
heeft, heb ik al eerder verteld. Hij zou, toen hij met zijn aanhangers naar de deme Lamptrai
gevlucht was, daar gestorven en begraven zijn en nog steeds is in Lamptrai een monument
van Kranaos. Het graf van Ion, zoon van Xouthos, ligt in Potamoi in Attika. Hij woonde
immers bij de Atheners en had het opperbevel over hen in de oorlog tegen Eleusis. (4) Dat
wordt zo verteld. Phlya en Myrrhinous hebben altaren van Apollo Dionysidotos, Artemis

Selasphoros, de Ismenische nimfen en Gè, die de Grote Godin genoemd wordt. In een
tweede tempel staan altaren van Demeter Anesidora, Zeus Ktesios, Athene Tithrone, Kore
Protogone en van de zogenaamde Verheven Goden. Het houten beeld in Myrrhinous is van
Kolainis. (5) De inwoners van Athmone vereren Artemis Amarysia. Bij nadere informatie
kwam ik tot de ontdekking dat de gidsen over hen niets zeker weten, maar zelf veronderstel
ik het volgende. Op Euboia ligt de stad Amarynthos. De inwoners vereren Amarysia, en ook
de Atheners vieren een feest van Amarysia, dat niet minder schitterend is dan dat op Euboia.
Ik denk dat de godin daarom haar naam in Athmone gekregen heeft en dat Kolainis in
Myrrhinous genoemd is naar Kolainos. Ik heb al geschreven dat veel mensen van de demen
zeggen dat ze al voor de regering van Kekrops door koningen geregeerd werden. Kolainis
nu is de naam van de man die regeerde voordat Kekrops koning werd, zoals de
Myrrhinousiërs beweren. (6) Er is een deme Acharnai. De inwoners vereren Apollo Agyeus
en Herakles. Ook is er een altaar van Athene Hygeia. Ze roepen Athene Hippia aan en
Dionysos Melpomenos en Kissos, dezelfde god, omdat ze zeggen dat de klimop daar voor
het eerst verschenen is.
32. De bergen van Attika zijn de Pentelikon, waar marmergroeven zijn, de Parnes, waar op
wilde zwijnen en beren gejaagd wordt, en de Hymettos, waar weiden liggen, die het meest
geschikt zijn voor bijen na die van de Alazonen. De Alazonen laten de bijen vrij rond
vliegen bij de andere dieren, als die naar de weiden gaan en ze houden die niet opgesloten in
korven. Ze zijn actief in elk deel van het land waar ze toevallig komen en geven een zo
compact product, dat je daar niet apart was en honing kunt afscheiden. (2) Zo is het daarmee
gesteld. In de Atheense bergen staan ook godenbeelden. Op de Pentelikon staat een beeld
van Athene, op de Hymettos een van Zeus Hymettios, en er zijn altaren van Zeus Ombrios
en Apollo Proöpsios. Op de Parnes staat een bronzen Zeus Parnethios en een altaar van Zeus
Semelaos. Er staat nog een ander altaar op de Parnes, waarop ze offeren aan Zeus, die ze
soms Ombrios en dan weer Apemios noemen. De Anchesmos is een kleine berg met een
altaar van Zeus Anchesmios. (3) Voordat ik begin met een beschrijving van de eilanden zal
ik eerst nog iets over de demen zeggen. Er is een deme Marathon, even ver van de stad
Athene als van Karysthos op Euboia. Dat was de plek in Attika, waar de Perzen geland zijn.
Ze leden daar een nederlaag in de slag en verloren enkele schepen, toen ze de zee weer op
voeren. Op de vlakte is een graf van de Atheners en daarop staan gedenkstenen met de
namen van de gevallenen, gerangschikt per phyle. De Plataiers uit Boiotië en de slaven
hebben een ander graf. Het was namelijk de eerste keer dat ook slaven in de strijd
meevochten. (4) Voor één man is er een afzonderlijk graf, Miltiades, zoon van Kimon, die
later gestorven is, toen hij Paros niet kon veroveren en daarom in Athene voor het gerecht
gebracht is. Daar kun je iedere nacht gehinnik van paarden en wapengekletter van mannen
horen. Het heeft nooit iemand goed gedaan daar heen te gaan met het speciale doel dit
duidelijk waar te nemen, maar wie het onbedoeld of toevallig overkomt, wordt niet getroffen
door de toorn van goddelijke machten. De bewoners van Marathon vereren hen, die in de
strijd gevallen zijn, met de benaming heroën, en ze vereren Marathon, naar wie de deme
genoemd is, en verder Herakles. Ze beweren dat zij de eerste Grieken zijn die Herakles als
god beschouwden. (5) Er was, vertellen ze, een man met het uiterlijk en kleding van een
boer in de strijd. Deze heeft veel barbaren met een ploeg gedood, maar daarna is hij niet
meer gezien. Toen de Atheners bij het orakel informatie vroegen, gaf de god geen antwoord
over hem, maar beval Echethlaios als heros te vereren. Ook is er een zegeteken van wit
marmer opgericht. De Atheners zeggen dat ze de Perzen begraven hebben, omdat het altijd
een religieuze plicht is een menselijk lichaam met aarde te bedekken, maar ik heb geen graf
kunnen vinden. Er was geen grafheuvel of ander spoor te zien, maar ze moeten hen naar een
greppel gesleept hebben en hen daar zo maar ingegooid hebben. (6) In Marathon is een bron
die Makaria heet. Daarover wordt het volgende verhaal verteld. Toen Herakles voor
Eurystheus uit Tiryns vluchtte, vond hij onderdak bij zijn vriend Keyx, koning van Trachis.
Nadat Herakles uit de wereld der mensen vertrokken was, eiste Eurystheus zijn kinderen op.

De Trachinische vorst stuurde hen naar Athene, bewerend dat hij zelf niet in staat was hen te
helpen en dat Theseus sterk genoeg was om dat te doen. De komst van de kinderen als
smekeling veroorzaakte toen voor de eerste keer oorlog tussen de Peloponnesiërs en Athene,
omdat Theseus hen niet aan Eurystheus uitleverde, toen deze dat eiste. De Atheners zouden
een orakelspreuk gekregen hebben dat een van Herakles' kinderen vrijwillig moest sterven,
omdat ze anders geen overwinning zouden behalen. Toen heeft Makaria, de dochter van
Deianeira en Herakles, de Atheners de overwinning bezorgd door zichzelf te doden en ze
heeft haar naam aan de bron gegeven. (7) Bij Marathon is een grotendeels moerasachtig
meer. Daar kwamen de barbaren, onbekend met de wegen, op hun vlucht in terecht en
hierdoor zou het merendeel van hun verliezen veroorzaakt zijn. Boven het meer zijn de
stenen ruiven van de paarden van Artaphernes en sporen van zij tent in de rotsen. Ook
stroomt er vanuit het meer een rivier, die bij het meer zelf water dat geschikt is voor het vee
heeft, maar bij de monding in zee zout wordt en vol zeevis. Wat verder in de vlakte is de
heuvel van Pan en een bezienswaardige grot. De toegang daarvan is nauw, maar als je naar
binnengaat, zijn er vertrekken, baden en de zogenaamde geitenkudde van Pan, rotsen die in
vorm op geiten lijken.
33. Op enige afstand van Marathon ligt Brauron, waar Iphigeneia, de dochter van Agamemnon,
op haar vlucht uit Tauris met het beeld van Artemis aan land zou zijn gegaan. Daar zou ze
het beeld achtergelaten hebben en vervolgens naar Argos gegaan zijn. Er is daar inderdaad
een oud houten beeld van Artemis, maar ik zal elders vertellen wie volgens mij het beeld,
dat van de barbaren meegenomen is, in bezit hebben. (2) Op een afstand van ongeveer zestig
stadiën van Marathon ligt Rhamnous aan de weg langs zee naar Oropos. De woningen voor
de mensen liggen aan zee, maar een klein eindje landinwaarts staat een heiligdom van
Nemesis, de meest onverzoenlijke godin voor overmoedige mensen. Het schijnt dat ook de
Perzen die bij Marathon geland zijn door de wraak van deze godin getroffen zijn. Omdat ze
in hun lichtzinnigheid dachten dat niets hen in de weg lag om Athene te veroveren, namen
ze een blok Parisch marmer mee om er een zegeteken van te maken alsof ze de zege al
behaald hadden. (3) Pheidias heeft dit marmerblok tot een beeld van Nemesis bewerkt. Op
het hoofd van de godin is een kroon met herten en kleine beeldjes van Nikè. In haar
linkerhand houdt ze een tak van een appelboom, in haar rechterhand een schaal, waarop
Aithiopiërs afgebeeld zijn. Over die Aithiopiërs kon ik zelf geen verklaring bedenken en ook
niet de uitleg accepteren van mensen die denken dat ze het begrijpen. Zij zeggen dat ze in de
schaal gemaakt zijn vanwege de rivier Okeanos. Want, zeggen ze, de Aithiopiërs wonen bij
de Okeanos en deze zou de vader van Nemesis zijn.
(4) De Okeanos echter is geen rivier, maar het verst verwijderde deel van de zee, die door
mensen bevaren wordt, waar de Iberiërs en Kelten wonen, en hij omringt het eiland
Brittannië. Maar de Aithiopiërs voorbij Syene, die het verst weg wonen, zijn de
Ichthyophagen, in de richting van de Rode zee, en de baai waar ze wonen wordt de baai van
de Ichthyophagen genoemd. De rechtvaardigsten bewonen de stad Meroë en de zogenaamde
Aithiopische vlakte. Zij zijn degenen die ook de Tafel van de zon tonen, en ze hebben geen
zee en geen andere rivier dan de Nijl. (5) Er zijn ook andere Aithiopiërs, buren van de
Mauroi, en zij strekken zich uit tot de Nasamonen. Want de Nasamonen, die Herodotos
Atlantes noemt, en degenen, die beweren de afmetingen van de aarde te kennen, Lixitai, zijn
de verst verwijderde Aithiopiërs en ze wonen bij het Atlasgebergte. Zij zaaien niet, maar ze
leven van wilde wijnstokken. Deze Aithiopiërs hebben evenmin als de Nasamonen een
rivier. Want het water bij de Atlas, dat zijn oorsprong heeft in drie stromen, vormt uit die
stromen geen rivier, maar al het water wordt meteen door het zand opgenomen. Dus wonen
de Aithiopiërs niet bij een rivier Okeanos. (6) Het water van de Atlas is troebel en bij de
bron waren krokodillen van op zijn minst twee el. Bij nadering van mensen doken ze onder
in de bron. Veel mensen hebben geopperd dat dit water weer uit het zand te voorschijn komt
en dan de Nijl in Egypte vormt. Het Atlasgebergte is zo hoog dat men zegt dat het met zijn
toppen tot in de hemel reikt, maar het is ontoegankelijk door het water en de bomen, die

overal gegroeid zijn. Het deel bij de Nasamonen is bekend, maar nog van niemand weten we
dat hij langs de streken aan zee gevaren heeft. (7) Maar genoeg hierover. Noch het beeld van
Nemesis noch een van de andere oude beelden heeft vleugels, zoals de heiligste houten
beelden in Smyrna ook geen vleugels hebben. Latere kunstenaars geloven dat de godin
vooral verschijnt wanneer het om liefde gaat, en daarom beelden zij Nemesis af met
vleugels zoals Eros. Ik zal de figuren die op het voetstuk van het beeld staan beschrijven,
maar ter verduidelijking maak ik eerst een opmerking vooraf. De Grieken zeggen dat
Nemesis de moeder van Helena is, maar dat Leda haar de borst gegeven heeft en haar
opgevoed heeft. Zo geloven zij en alle anderen ook dat Zeus, en niet Tyndareus, Helena's
vader was. (8) Omdat Pheidias dat gehoord had, heeft hij Helena afgebeeld terwijl ze door
Leda naar Nemesis gebracht wordt. Tyndareus heeft hij afgebeeld en zijn kinderen en een
man, genaamd Hippeus, die er met een paard bij staat. Agamemnon is er, Menelaos en
Pyrrhos, de zoon van Achilles, de eerste echtgenoot van Helena's dochter Hermione. Orestes
is vanwege de misdaad tegen zijn moeder weggelaten, hoewel Hermione in alles aan zijn
zijde gebleven was en hem een kind gebaard had. Dan volgt er op het voetstuk een zekere
Epochos en een andere jongeman. Over hen heb ik niets anders gehoord dan dat ze broers
van Oinoë waren, naar wie de deme genoemd is.
34. Het land van Oropos tussen Attika en Tanagra, dat oorspronkelijk Boiotisch was, behoort
tegenwoordig aan de Atheners, die er altijd oorlog om gevoerd hebben, maar het niet vast in
handen gekregen hebben voordat Philippos het hun gegeven heeft na de verovering van
Thebe. De stad ligt aan zee en biedt niets bijzonders om te beschrijven. Op een afstand van
ongeveer twaalf stadiën van de stad ligt een heiligdom van Amphiaraos. (2) Toen
Amphiaraos uit Thebe verbannen werd, zou de aarde zich voor hem geopend hebben en hem
met wagen en al verzwolgen hebben. Men zegt evenwel dat dit niet hier gebeurd is, maar op
een plaats met de naam Harma aan de weg van Thebe naar Chalkis. De Oropiërs waren de
eersten die Amphiaraos als god vereerden en daarna hebben alle Grieken hem als god
aanvaard. Ik kan ook andere mensen uit die tijd opnoemen, die bij de Grieken goddelijke eer
genieten. Aan sommigen zijn zelfs steden gewijd, zoals Eleous op de Chersonesos aan
Protesilaos en Lebadeia aan Trophonios. In Oropos is een tempel van Amphiaraos en een wit
beeld van marmer. (3) Het altaar heeft verschillende delen. Het eerste is van Herakles, Zeus
en Apollo Paion, het tweede is gewijd aan heroën en vrouwen van heroën, het derde is van
Hestia, Hermes, Amphiaraos en de kinderen van Amphilochos. Maar Alkmaion wordt om
wat hij Eriphyle aangedaan heeft niet in de tempel van Amphiaraos en ook niet bij
Amphilochos vereerd. Het vierde deel van het altaar is van Aphrodite en Panakeia, en verder
van Iaso en Athene Paion. Het vijfde deel is voor nimfen, Pan en de rivieren Acheloös en
Kephisos. Voor Amphilochos hebben de Atheners ook een altaar in hun stad en het meest
betrouwbare orakel van hem in mijn tijd is in Mallos in Cilicië.
(4) De Oropiërs hebben dichtbij de tempel een bron, die ze bron van Amphiaraos noemen.
Daarbrengen ze geen offers en ook geloven ze niet dat ze die kunnen gebruiken voor rituele
reiniging of voor heilig water, maar het is gebruik er zilver en gemunt goud in te gooien
wanneer iemand genezen is van een ziekte nadat hij een orakeluitspraak gekregen heeft.
Amphiaraos zou namelijk hierlangs uit de aarde opgekomen zijn, toen hij god geworden
was. Een van de uitleggers, Iophon van Knossos, gaf orakelspreuken in hexameters,
bewerend dat Amphiaraos deze aan de Argivers, die naar Thebe gestuurd waren, gaf. Zulke
verzen hebben een buitengewoon misleidende werking op de meeste mensen. Want behalve
degenen, van wie ze zeggen dat ze vanouds door Apollo geïnspireerd zijn, gaf geen van de
zieners orakels. Wel waren ze experts in het uitleggen van dromen en het verklaren van de
vlucht van vogels en ingewanden van offerdieren. (5) Ik geloof dat Amphiaraos zich vooral
op de verklaring van dromen toegelegd heeft. Het is duidelijk dat hij, toen hij als god
beschouwd werd, een droomorakel gevestigd heeft. Iemand die gekomen is om Amphiaraos
te raadplegen moet zich volgens gebruik gereinigd hebben. De reiniging bestaat uit het
offeren aan de god. Ze offeren zowel aan hem zelf als aan allen, wier namen op het altaar

staan. Als ze dat eerst gedaan hebben, offeren ze een ram. De huid spreiden ze uit en daarop
slapen ze in afwachting van de openbaring in een droom.
35. De Atheners hebben niet ver van hun land eilanden. Een daarvan, het zogenaamde eiland
van Patroklos, heb ik al behandeld. Een ander eiland ligt voorbij Sounion, wanneer je met
Attika aan de linkerkant vaart. Hier zou Helena na de verovering van Troje aan land gegaan
zijn, en daarom heet het ook Eiland van Helena. (2) Salamis ligt tegenover Eleusis en strekt
zich uit tot het Megarische gebied. Kychreus zou de eerste zijn, die het eiland deze naam
gegeven heeft, naar zijn moeder Salamis, de dochter van Asopos, en later zouden de
Aigineten met Telamon het gekoloniseerd hebben. Philaios, de zoon van Eurysakes en
kleinzoon van Aiax, zou het eiland aan de Atheners gegeven hebben, toen hij door hen tot
Athener gemaakt was. Vele jaren later hebben de Atheners de Salaminiërs verdreven, omdat
ze hen er van beschuldigden dat zij verraad gepleegd hadden in de oorlog tegen Kassander
en de stad welbewust aan de Makedoniërs overgegeven hadden. Ze veroordeelden
Aischetades, die toen als generaal voor Salamis gekozen was, ter dood en zwoeren dat ze
zich het verraad van de Salaminiërs voor altijd zouden herinneren. (3) Er zijn restanten van
een markt, een tempel van Aiax en zijn beeld van ebbenhout. Tegenwoordig vereren de
Atheners Aiax zelf en Eurysakes nog steeds, want ook in Athene is een altaar van Eurysakes.
Op Salamis wordt niet ver van de haven een steen getoond. Daar zou Telamon op gezeten
hebben, toen hij het schip, waarop zijn zonen naar Aulis voeren op weg naar de
gezamenlijke expeditie van de Grieken, na keek. (4) De mensen die op Salamis wonen
vertellen dat na de dood van Aiax voor het eerst zijn bloem in hun land verschenen is. Hij is
wit, met een rossige tint, terwijl de bloem zelf en ook de bladeren wat kleiner zijn dan een
lelie. Ook staan er letters op zoals bij hyacinthen. Van de Aioliërs die zich later in Ilion
gevestigd hebben heb ik een verhaal gehoord over de beslissing over de wapens. Zij
vertellen dat de wapens na de schipbreuk van Odysseus in de buurt van het graf van Aiax
aan wal gebracht zijn. (5) Iemand uit Mysië heeft mij over de grootte van Aiax verteld. Hij
zei dat de zee de zijde van het graf aan de kant van het strand overspoeld had en zo de
toegang tot de graftombe vergemakkelijkt had. Hij vroeg mij op de volgende manier een
schatting over de lichaamsomvang te maken. De beenderen bij zijn knieën, die artsen
knieschijven noemen, waren ongeveer zo groot als een discus bij de pentathlon van junioren.
Over het postuur van de Kelten, die het verst weg wonen aan de grenzen van een door kou
onbewoond gebied, en die Kabaren genoemd worden, heb ik me niet verbaasd. Zij
verschillen in niets van Egyptische lichamen. Maar alles wat mij bezienswaardig leek zal ik
beschrijven. (6) Protophanes, een burger van Magnesia aan de Lethaios, behaalde op één
dag overwinningen in de pankration en het worstelen. Rovers drongen, denkend wat buit te
kunnen halen, zijn graf binnen en na de rovers gingen ook andere mensen naar binnen om
het lichaam te bekijken. Dat had geen afzonderlijke ribben, maar alles was vanaf de
schouders tot de kleinste ribben, die artsen bastaardribben noemen, met elkaar vergroeid. De
Milesiërs hebben voor hun stad het eiland Lade. Daarvan zijn enkele eilandjes afgesplitst.
Een daarvan noemen ze eiland van Asterios en volgens hen is Asterios daarop begraven.
Asterios was de zoon van Anax en deze weer de zoon van Gè. Zijn lichaam meet niet minder
dan tien el.
(7) Wat mij verbaasd heeft, is het volgende. In Opper-Lydië is een kleine stad met de naam
Deuren van Temenos. Toen daar door een storm een heuvel weggeslagen was, kwamen er
beenderen tevoorschijn, die de indruk wekten dat ze menselijk waren vanwege de vorm,
want gezien de omvang zou je dat niet gedacht hebben. Meteen deed het verhaal de ronde
dat dit het lichaam van Geryones, de zoon van Chrysaor, was en dat zijn zetel daar ook was.
Want er is een zetel van een man uitgehakt op een rotspunt van een berg. Een bergstroom
noemden ze Okeanos en enkele mannen zouden bij het ploegen runderhorens aangetroffen
hebben. Het verhaal gaat namelijk dat Geryones voortreffelijke runderen gefokt heeft. (8)
Toen ik tegenwierp dat Geryones in Gadeira was, waar niet zijn graftombe is, maar wel een
boom, die verschillende vormen vertoont, vertelden de Lydische gidsen het werkelijke

verhaal, dat dit het lichaam van Hyllos was, dat Hyllos een zoon van Gè was en dat de rivier
naar hem genoemd is. Ook vertelden ze dat Herakles zijn zoon Hyllos naar de rivier
genoemd heeft vanwege zijn verblijf bij Omphale.
36. Ik kom nu terug op mijn onderwerp. Op Salamis is een heiligdom van Artemis. Verder staat
er een zegeteken ter herinnering aan de overwinning die Themistokles, de zoon van
Neokles, voor de Grieken behaald heeft. Ook is er een heiligdom van Kychreus. Toen de
Atheners de zeeslag tegen de Perzen leverden, zou er een slang op de schepen verschenen
zijn. De god vertelde de Atheners in een orakel, dat deze slang de heros Kychreus was. (2)
Voor Salamis ligt een eiland, genaamd Psyttaleia. Hier zijn, vertellen ze, ongeveer
vierhonderd barbaren aan land gegaan en na de nederlaag van Xerxes' vloot zijn zij ook
gedood toen de Grieken naar Psyttaleia overgestoken waren. Op het eiland is geen enkel
artistiek verantwoord beeld, alleen maar enkele min of meer bewerkte houten beelden van
Pan. (3) Wanneer je van Athene naar Eleusis gaat over de weg, die de Atheners de Heilige
weg noemen, kom je bij de graftombe van Anthemokritos. Tegen hem hebben de Megariërs
een buitengewoon verdorven misdaad begaan. Toen hij als afgezant naar hen toe ging om
aan te kondigen dat ze voortaan het land niet meer mochten bebouwen, hebben ze hem
gedood. Omdat ze dat gedaan hadden, is de toorn van de twee godinnen tegen hen tot nu toe
gebleven, want zij zijn de enige Grieken, aan wie zelfs keizer Hadrianus geen voorspoed
heeft kunnen bezorgen. (4) Na de grafsteen van Anthemokritos komt het graf van Molottos,
die als bevelhebber van de Atheners gekozen was, toen zij ter ondersteuning van Ploutarchos
naar Euboia overstaken en naar een plaats, die om de volgende reden Skiros genoemd wordt.
Toen de Eleusiniërs in oorlog waren met Erechtheus, kwam uit Dodona een ziener, genaamd
Skiros, die ook het oude heiligdom van Athene Skiras in Phaleron gesticht heeft. Toen hij in
de strijd gevallen was, begroeven de Atheners hem dichtbij een bergstroom en de naam van
zowel de plaats als de rivier is aan de heros ontleend. (5) Dichtbij bevindt zich de tombe van
Kephisodoros, die zich als leider van het volk opgeworpen heeft en zich tot het uiterste
tegen Demetrios, de koning van Makedonië, verzet heeft. Kephisodoros won als
bondgenoten voor de Atheners de koningen Attalos van Mysië en Ptolemaios van Egypte,
van de onafhankelijke volken de Aitoliërs en van de eilanden de Rhodiërs en Kretenzers.
(6) Omdat de versterkingen uit Egypte en Mysië en van de Kretenzers grotendeels te laat
kwamen en de Rhodiërs, wier kracht alleen in de vloot lag, van weinig nut tegen de
Makedonische hoplieten waren, voer Kephisodoros met andere Atheners naar Italië en
smeekte de Romeinen hun te hulp te komen. Zij stuurden een legermacht met een generaal,
die Philippos en de Makedoniërs zulke zware verliezen toebracht dat Perseus, de zoon van
Philippos, later het koningschap verloor en zelf als krijgsgevangene naar Italië gevoerd
werd. Deze Philippos was de zoon van Demetrios. Demetrios was de eerste van zijn huis die
de macht over Makedonië kreeg doordat hij Alexander, zoon van Kassander gedood heeft,
zoals ik eerder in mijn verhaal beschreven heb.
37. Achter de tombe van Kephisodoros is Heliodoros Halis begraven. Een portret van hem is te
zien in de grote tempel van Athene. Ook is er het graf van Themistokles, de zoon van
Poliarchos, de kleinzoon van Themistokles, die de zeeslag tegen Xerxes en de Perzen
geleverd heeft. De andere afstammelingen van dit geslacht zal ik onvermeld laten behalve
Akestion. Zij, haar vader Xenokles, haar grootvader Sophokles en overgrootvader Leon
waren allen fakkeldrager en tijdens haar leven zag ze dat eerst haar broer Sophokles
fakkeldrager was, na hem haar echtgenoot Themistokles en na diens dood haar zoon
Theophrastos. Zo groot, zeggen ze, was het geluk dat haar ten deel viel. (2) Een eindje
verder is een heilig domein van de heros Lakios. Er is een deme, die naar hem Lakiadai heet.
Dan is er de tombe van Nikokles van Tarente, die de beroemdste van alle citherspelers
geworden is. Ook is er een altaar van Zephyros en een heiligdom van Demeter en haar
dochter. Samen met hen worden Athene en Poseidon vereerd. Op deze plek zou Phytalos
Demeter in zijn huis ontvangen hebben en de godin zou hem als beloning daarvoor de

vijgenboom gegeven hebben. Dit verhaal wordt bevestigd door de inscriptie op het graf van
Phytalos:
Hier heeft de vorst en heros Phytalos eens de verheven Demeter ontvangen, toen zij voor het
eerst de vrucht van de herfst liet verschijnen, die het geslacht der stervelingen de Heilige
vijg noemt. Sindsdien ontving het geslacht van Phytalos onvergankelijke eer.
(3) Voordat je de Kephisos oversteekt is er de graftombe van Theodoros, de beste
tragedieacteur van zijn tijd. Bij de rivier staat een beeld van Mnesimache en een tweede
beeld, van haar zoon, die zich als geschenk aan Kephisos het haar afscheert. Dat die
gewoonte van oudsher onder alle Grieken bestaat kun je opmaken uit de gedichten van
Homeros. Hij zegt dat Peleus de gelofte afgelegd heeft dat hij het haar van Achilles af zou
scheren na zijn behouden terugkeer uit Troje als gave aan Spercheios. (4) Aan de overkant
van de Kephisos is een oud altaar van Zeus Meilichios. Daarop ontving Theseus de
reinigingsrituelen van de nakomelingen van Phytalos, toen hij verscheidene rovers, onder
wie Sinis, die via Pittheus met hem verwant was, gedood had. Hier is het graf van
Theodektes van Phaselis en dat van Mnesitheos. Hij zou een bekwame arts geweest zijn en
veel beelden opgericht hebben, waaronder een van Iakchos. Aan de weg staat een kleine
tempel, die de tempel van Kyamites genoemd wordt. Ik kan niet met zekerheid zeggen of hij
de eerste was, die bonen (kyamoi) gezaaid heeft, of dat ze dat toeschreven aan een heros,
omdat ze de ontdekking van bonen niet aan Demeter konden toeschrijven. Ieder, die in de
mysteriën van Eleusis ingewijd is of de zogenaamde Orphische geschriften gelezen heeft,
weet wat ik bedoel. (5) Een van de grootste en fraaiste grafmonumenten is die van een
Rhodiër, die zich in Athene gevestigd had. Hij is gemaakt door de Makedoniër Harpalos, die
weggelopen was voor Alexander en met een vloot van Azië naar Europa overgestoken was.
Na zijn aankomst bij de Atheners werd hij door hen gearresteerd, maar nadat hij onder
andere de vrienden van Alexander omgekocht had, ging hij er weer vandoor. Maar eerst was
hij getrouwd met Pythonike. Over haar afkomst weet ik niets, maar zij was prostituée in
Athene en Korinthe. Hij hield zo veel van haar, dat hij toen zij gestorven was het meest
bezienswaardige graf van alle Griekse graftombes voor haar liet bouwen.
(6) Er is een heiligdom, waarin beelden van Demeter en haar dochter staan en van Athene en
Apollo. Aanvankelijk was het alleen voor Apollo gebouwd. Want Kephalos, de zoon van
Deion, die Amphytrion geholpen heeft de Teleboërs te vernietigen, zou de eerste geweest
zijn, die het eiland, dat nu naar hem Kephalennia heet, bewoonde. Tot dan toe woonde hij in
Thebe, omdat hij uit Athene verbannen was vanwege de moord op zijn vrouw Prokris. Tien
generaties later voeren Chalkinos en Daitos, nakomelingen van Kephalos, naar Delphi en
vroegen de god toestemming om naar Athene terug te keren. (7) Hij droeg hun op eerst een
offer aan Apollo te brengen op die plaats in Attika, waar zij een triëre op het land zouden
zien rennen. Toen ze op de zogenaamde Veelkleurige berg waren, verscheen hun een slang,
die met grote haast zijn hol in ging. Op die plaats brachten ze een offer aan Apollo. Toen zij
later in Athene kwamen, maakten de Atheners hen tot burger.
Daarna is er een tempel van Aphrodite, waarvoor een bezienswaardige muur van ruwe steen
staat.
38. De zogenaamde Rheitoi hebben alleen de stroom van een rivier, want het water is zeewater.
Je zou kunnen denken dat ze ondergronds vanuit de Chalkidische Euripos stromen en in een
lager gelegen zee uitkomen. Men zegt dat de Rheitoi de heilige rivieren zijn van Demeter en
Korè en alleen de priesters mogen de vissen daaruit vangen. Deze rivieren vormden in het
verleden, naar ik verneem, de grens tussen het gebied van Eleusis en de rest van Attika. (2)
De eerste, die aan de overkant van de Rheitoi woonde, was Krokon, op de plaats die nog
steeds Paleis van Krokon genoemd wordt. De Atheners vertellen dat deze Krokon met
Saisara, de dochter van Keleos, getrouwd was. Niet alle Atheners vertellen dit, maar alleen
zij, die behoren tot de deme Skambonidai. Ik heb geen graf van Krokon kunnen vinden,
maar over de graftombe van Eumolpos zijn de Eleusiniërs en Atheners het eens. Ze vertellen
dat deze Eumolpos, een zoon van Poseidon en Chione, uit Thrakië gekomen is. Chione zou

de dochter van de wind Boreas en Oreithyia zijn. Homeros zegt niets over Eumolpos'
afkomst, maar in zijn gedichten noemt hij hem "manhaftig".
In een strijd tussen de Eleusiniërs en Atheners sneuvelde Erechtheus, de koning van Athene,
en ook Immarados, de zoon van Eumolpos. Ze sloten vrede op de volgende voorwaarde, dat
de Eleusiniërs in alles aan de Atheners onderworpen waren, maar onafhankelijk bij het
vieren van de mysteriën. Eumolpos en de dochters van Keleos traden op als priesters van de
twee godinnen. Pamphos en Homeros zijn het over hun namen eens: Diogeneia, Pammerope
en de derde Saisara. Na Eumolpos' dood bleef de jongste zoon Keryx over. De Kerykes zelf
zeggen dat hij de zoon was van Kekrops' dochter Aglauros en Hermes, en niet van
Eumolpos.
(4) Er is een heiligdom van de heros Hippothoön, naar wie de phyle genoemd is, en dichtbij
een van Zarex. Hij zou van Apollo muziek geleerd hebben, maar volgens mij was hij een
Lakedaimoniër, die als vreemdeling in het land gekomen was, en is Zarax, een stad in
Lakonië, naar hem genoemd. Als er in Athene een locale heros Zarex heeft bestaan, kan ik
niets over hem zeggen.
(5) De Kephisos die bij Eleusis stroomt heeft een sterkere stroom dan de eerder genoemde
Kephisos. Daar is een plaats die Erineos genoemd wordt. Pluto zou daar naar de
onderwereld afgedaald zijn toen hij Korè geschaakt had. Bij deze Kephisos heeft Theseus
een rover, genaamd Polypemon, die de bijnaam Prokroustes had, gedood.
(6) In Eleusis zijn tempels van Triptolemos, van Artemis Propylaia en van Poseidon Pater,
en een bron met de naam Kallichoron, waar de vrouwen van Eleusis voor het eerst een
reidans hielden en ter ere van de godin zongen. Op de vlakte Rharion zou voor het eerst
gezaaid zijn en dit zou de eerste vlakte zijn, die voor ht eerst oogst voortgebracht heeft.
Daarom bestaat bij hen de gewoonte gerstekorrels daarvan te gebruiken om er offerkoeken
van te maken. Er worden de zogenaamde dorsvloer van Triptolemos en een altaar getoond.
(7) Mijn droom heeft mij verboden te beschrijven wat zich binnen de muren van het
heiligdom bevindt en niet ingewijden hebben er natuurlijk geen recht op te vernemen wat
aan hun ogen onttrokken wordt. Sommigen zeggen dat de heros Eleusis, naar wie de stad
genoemd is, een zoon van Hermes en Daeira, de dochter van Okeanos, is, maar er zijn
dichters die schrijven dat Ogygos de vader van Eleusis is. Oude verhalen hebben, omdat zij
niet in gedichten opgeschreven zijn, aanleiding tot veel verzinsels gegeven, vooral over de
afkomst van de heroën.
(8) Wanneer je van Eleusis de richting naar Boiotië neemt, kom je in het gebied van Plataiai,
dat aan Attika grenst. Vroeger was Eleutherai de grens met Attika, maar sinds dat zich bij
Athene aangesloten heeft is de Kithairon de grens van Boiotië. De mensen van Eleutherai
sloten zich niet bij Athene aan omdat ze in een oorlog daartoe gedwongen werden, maar
omdat ze graag Atheense burgers wilden worden en de Thebanen haatten. Op deze vlakte
staat een tempel van Dionysos en hiervandaan werd het oude houten beeld naar Athene
gebracht. Het huidige beeld in Eleutherai is een kopie daarvan.
(9) Een eindje verder is een kleine grot, waarbij een bron met koud water is. Antiope zou na
haar bevalling daar haar kinderen neergelegd hebben en een herder, die de kinderen bij de
bron gevonden had, zou hen daar voor het eerst gewassen hebben, nadat hij hen uit de luiers
gehaald had. Er waren nog ruïnes van de muur van Eleutherai en restanten van huizen.
Daardoor is duidelijk dat de stad iets boven de vlakte bij de Kithairon gebouwd is.
39. Een andere weg loopt van Eleusis naar Megara. Wanneer je over die weg gaat, kom je eerst
bij een bron met de naam Anthion. Pamphos heeft in zijn gedichten beschreven dat Demeter
na de schaking van haar dochter in de gestalte van een oude vrouw bij die bron zat. Vandaar
is zij als een Argivische vrouw door de dochters van Keleos naar hun moeder gebracht en
Metaneira heeft haar zo de opvoeding van haar zoon toevertrouwd. (2) Een eindje van de
bron is een heiligdom van Metaneira en daarna komen de graven van hen die tegen Thebe
opgetrokken zijn. Want Kreon, die in die tijd als voogd van Eteokles' zoon Laodamas in
Thebe regeerde, had de verwanten niet toegestaan de lichamen op te nemen en te begraven.

Maar Adrastos smeekte Theseus om hulp en er vond een gevecht plaats tussen de Atheners
en Boiotiërs. Toen Theseus in die strijd de overwinning behaald had, bracht hij de lichamen
naar het gebied van Eleusis en begroef ze daar. Maar de Thebanen zeggen dat ze vrijwillig
toegestaan hebben de lichamen mee te nemen en ontkennen dat ze een strijd daarover
gevoerd hebben. (3) Na de graven van de Argivers volgt het graf van Alope, die daar door
haar vader Kerkyon gedood zou zijn nadat ze Hippothoön als zoon van Poseidon ter wereld
gebracht had. Kerkyon zou zich tegenover vreemdelingen onrechtvaardig gedragen hebben,
met name door tegen hun wil met hen te worstelen. Deze plaats wordt tot op heden
"Worstelperk van Kerkyon" genoemd. Het ligt een klein eindje van het graf van Alope.
Kerkyon zou allen die met hem geworsteld hebben gedood hebben behalve Theseus, die
hem met zijn vaardigheid overwonnen heeft. Want Theseus heeft de worsteltechniek
uitgevonden en het onderwijs in het worstelen is met hem begonnen. Voor die tijd gebruikte
men bij het worstelen slechts zijn omvang en lichaamskracht. Dit zijn naar mijn mening de
bekendste verhalen en bezienswaardigheden bij de Atheners en voor mijn verhaal heb ik van
begin af aan geselecteerd wat verdient beschreven te worden.
(4) Aan Eleusis grenst het gebied dat Megaris heet. Ook dit behoorde in het verleden aan de
Atheners, omdat koning Pylas het aan Pandion nagelaten had. Als bewijs daarvoor geldt
voor mij het graf van Pandion in het gebied en het feit dat Nisos de regering over Athene
overgelaten heeft aan Aigeus, de oudste van het hele geslacht, en zelf tot koning van Megara
en het gebied tot aan Korinthe gemaakt werd. Ook nu nog heet de haven van Megara naar
hem Nisaia. Later trokken de Lakedaimoniërs tijdens het koningschap van Kodros ten strijde
tegen Athene. Toen zij zich weer terugtrokken zonder dat ze iets bijzonders gepresteerd
hadden, veroverden ze Megara op de Atheners en gaven Korinthiërs en andere bondgenoten
die dat wilden toestemming zich er te vestigen. (5) Zo hebben de Megariërs hun gewoontes
en dialect veranderd en zijn Doriërs geworden. De stad zou zijn naam gekregen hebben toen
Kar, de zoon van Phoroneus, koning van dat gebied was. Toen zijn er voor het eerst,
vertellen ze, tempels van Demeter bij hen gebouwd en toen hebben de mensen de stad voor
het eerst Megara genoemd. Dit vertellen de Megariërs over zichzelf. Maar de Boiotiërs
zeggen dat Megareus, de zoon van Poseidon, die in Onchestos woonde, met een leger van
Boiotiërs gekomen is om Nisos te helpen in de oorlog tegen Minos en dat hij, toen hij in de
strijd gesneuveld was, ter plaatse begraven is en de stad naar hem de naam Megara gekregen
heeft, terwijl hij vroeger Nisa heette. (6) De Megariërs vertellen dat in de twaalfde generatie
na Kar, de zoon van Phoroneus, Lelex na aankomst uit Egypte koning geworden is en dat de
mensen tijdens zijn regering Leleges genoemd werden. De zoon van Lelex zou Kleson zijn,
zijn zoon Pylas, en Pylas' zoon Skiron. Deze zou met de dochter van Pandion getrouwd zijn
en later in conflict gekomen zijn met Pandions zoon Nisos over de macht. Dit conflict werd
beslist door Aiakos die het koningschap aan Nisos en zijn nakomelingen toewees en aan
Skiron het opperbevel in oorlog. Megareus, de zoon van Poseidon, die getrouwd was met
Nisos' dochter Iphinoë, zou de opvolger van Nisos zijn. Maar over de Kretenzische oorlog
en de inname van de stad tijdens de regering van Nisos willen ze niets weten.
40. In de stad is een bron die Theagenes voor hen gebouwd heeft. Al eerder heb ik vermeld dat
hij zijn dochter uitgehuwelijkt had aan de Athener Kylon. Toen deze Theagenes tyran
geworden was, bouwde hij de bron die bezienswaardig is om zijn omvang en schoonheid en
het grote aantal zuilen. Er stroomt water in dat water van de Sithnidische nimfen genoemd
wordt. De Megariërs vertellen dat de Sithnidische nimfen inheems bij hen zijn en dat Zeus
met een van de nimfen omgang heeft gehad. Megareus, de zoon van Zeus en deze nimf, zou
aan de zondvloed in de tijd van Deukalion ontkomen zijn en zou toevlucht gezocht hebben
op de toppen van de Gerania, een berg die toen nog niet zo heette. Maar de berg zou deze
naam gekregen hebben omdat hij, toen er kraanvogels over vlogen, op de kreten van de
vogels afgezwommen is. (2) Niet ver van die bron is een oud heiligdom waarin
tegenwoordig afbeeldingen van Romeinse keizers staan en een bronzen beeld van Artemis
met de bijnaam Soteira. Men vertelt dat een aantal soldaten van Mardonios, nadat ze een

plundertocht in Megaris gehouden hadden, naar Mardonios in Thebe terug wilden gaan,
maar dat volgens de wil van Artemis de duisternis hen op hun mars overviel en zij, toen ze
de weg kwijt raakten, in bergachtig gebied terecht kwamen. Omdat ze er achter wilden
komen of er een vijandig leger in de buurt was, schoten ze enkele pijlen af. Een rots vlakbij
kreunde, toen hij geraakt werd, en ze schoten met des te grotere heftigheid, (3) totdat ze
tenslotte al hun pijlen verbruikt hadden, denkend dat ze op de vijand schoten. Toen de dag
aanbrak, vielen de Megariërs aan en in de strijd van zwaar bewapenden tegen
ongewapenden die zelfs geen voorraad pijlen meer hadden doodden ze het merendeel van
hen. Daarom hebben ze een beeld van Artemis Soteira opgericht. Hier staan ook beelden van
de zogenaamde Twaalf Goden, die door Praxiteles gemaakt zouden zijn. Maar Artemis zelf
is door Strongylion gemaakt.
(4) Als je hierna het heilig domein van Zeus dat Olympieion heet betreedt, is daar een
bezienswaardige tempel. Het beeld van Zeus is niet voltooid omdat de oorlog tussen de
Peloponnesiërs en Atheners uitbrak, waarin de Atheners ieder jaar met vloot en leger het
Megarische land verwoestten, de staatsbezittingen plunderden en privé-huizen zeer zwaar
beschadigden. Het beeld van Zeus heeft een gezicht van ivoor en goud, de rest is van klei en
gips. Theokosmos, een man uit de stad zelf, zou het gemaakt hebben met medewerking van
Pheidias. Boven het hoofd van Zeus zijn de Horai en Moiren. Iedereen kan zien dat het Lot
alleen aan hem gehoorzaamt en dat deze god de seizoenen toedeelt zoals passend is. Achter
de tempel liggen half bewerkte stukken hout. Theokosmos was van plan het beeld van Zeus
daarmee te voltooien door ze op te sieren met ivoor en goud. (5) In de tempel zelf is een
bronzen ram van een triëre opgesteld. Ze zeggen dat ze dit schip veroverd hebben in een
zeeslag bij Salamis tegen de Atheners. De Atheners erkennen dat ze het eiland enige tijd
voor de Megariërs ontruimd hebben, maar ze zeggen dat Solon later elegische gedichten
geschreven heeft om hen aan te moedigen, waarop de Atheners de strijd tegen hen hervatten
en na hun overwinning Salamis weer in bezit hadden. Maar de Megariërs zeggen dat
ballingen van hen die ze Doryklaiers noemen naar de kolonisten op Salamis gegaan zijn en
Salamis door verraad aan de Atheners toegespeeld hebben.
(6) Als je achter het heilige domein van Zeus omhoog gegaan bent naar de akropolis die nog
steeds Karia heet naar Kar, de zoon van Phoroneus, is daar een tempel van Dionysos
Nyktelios. Er staat een heiligdom van Aphrodite Epistrophia, een zogenaamd orakel van de
Nacht en een tempel van Zeus Konios zonder dak. Het beeld van Asklepios en dat van
Hygeia is door Bryaxis gemaakt. Hier is ook het zogenaamde Megaron van Demeter dat
gemaakt zou zijn door Kar, toen hij koning was.
41. Als je aan de noordkant van de akropolis afdaalt, is daar het graf van Alkmene vlakbij het
Olympieion. Zij zou onderweg in Megara gestorven zijn toen ze van Argos naar Thebe liep.
De Herakliden kregen ruzie, omdat de ene groep het lichaam van Alkmene naar Argos terug
wilde brengen, terwijl de anderen het naar Thebe wilden brengen. Want het graf van de
kinderen van Herakles en Megara en van Amphitryon was in Thebe. Maar de god in Delphi
zei in een orakel dat het beter voor hen was Alkmene in Megara te begraven. (2) De
plaatselijke gids bracht mij daarvandaan naar een plaats waarvan hij zei dat hij Rhous heette,
omdat daar water uit de bergen boven de stad stroomde. Maar Theagenes die toen tyran was
leidde het water in een andere richting en bouwde daar een altaar voor Acheloös. Dichtbij
staat de tombe van Hyllos, de zoon van Herakles, die een tweegevecht gevoerd heeft met
een Arkadiër, Echemos, de zoon van Aëropos. Wie Echemos, die Hyllos gedood heeft, was
zal ik op een andere plaats vertellen, maar Hyllos is ook in Megara begraven. Deze
gebeurtenissen zou men met recht een veldtocht van de Herakliden tegen de Peloponnesos
ten tijde van het koningschap van Orestes kunnen noemen.
(3) Niet ver van de tombe van Hyllos staat een tempel van Isis en daarnaast een van Apollo
en Artemis. Alkathous zou deze gebouwd hebben nadat hij de zogenaamde leeuw van de
Kithairon gedood had. Door deze leeuw zijn veel mensen omgebracht, onder wie Euïppos,
de zoon van koning Megareus, wiens oudste zoon Timalkos al eerder door Theseus gedood

was, toen hij met de Dioskouroi tegen Aphidna ten strijde trok. Megareus zou aan hem die
de leeuw van de Kithairon zou doden de hand van zijn dochter en de opvolging op de troon
beloofd hebben. Daarom had Alkathous, de zoon van Pelops, het beest aangevallen en
overwonnen en, eenmaal koning geworden, dat heiligdom gebouwd. Hij gaf Artemis de
bijnaam Agrotera en Apollo de bijnaam Agraios. (4) Dit is het verhaal van de Megariërs. Ik
wil graag dat mijn beschrijving overeenkomt met wat zij vertellen, maar ik kan toch niet
alles accepteren zoals ik het bij hen gevonden heb. Ik geloof wel dat er een leeuw in de
Kithairon door Alkathous gedood is, maar wie heeft geschreven dat Timalkos, de zoon van
Megareus, met de Dioskouroi naar Aphidna gegaan is? En gesteld dat hij daar gekomen is,
hoe kan men dan denken dat hij door Theseus gedood is, wanneer de dichter Alkman in een
gedicht op de Dioskouroi zegt dat zij Athene veroverd hebben en Theseus' moeder als
krijgsgevangene weggevoerd hebben, maar dat Theseus zelf afwezig was?
(5) Pindaros is het in zijn gedicht daarmee eens. Hij zegt namelijk dat Theseus door
huwelijk aan de Dioskouroi verwant wilde zijn en daarom Helena ontvoerd heeft en onder
bewaking gehouden heeft, totdat hij vertrok om met Peirithoös het legendarische huwelijk
tot stand te brengen. Het is aan iedereen die zich in de genealogie verdiept heeft duidelijk
dat de Megariërs zich aan een al te grote lichtgelovigheid schuldig maken, als Theseus
tenminste een afstammeling van Pelops was. Maar hoewel de Megariërs de werkelijke
toedracht kennen, houden ze die verborgen, omdat ze niet willen dat men denkt dat hun stad
tijdens de regering van Nisos veroverd is, maar wel dat Nisos' schoonzoon Megareus hem
opgevolgd is en deze weer door zijn zoon Alkathous. (6) Het schijnt dat Alkathous juist op
het tijdstip dat Nisos gestorven is en de toestand in Megara flink in de war was uit Elis
gearriveerd is. Als bewijs daarvoor noem ik het feit dat hij de muur geheel opnieuw
gebouwd heeft, omdat de oude ommuring door de Kretenzers verwoest was.
Tot zover mijn verhaal over Alkathous en de leeuw, waarbij ik in het midden laat of hij de
tempel van Artemis Agrotera en Apollo Agraios gebouwd heeft omdat hij hem op de
Kithairon of elders gedood heeft. Wanneer je vanuit die tempel afdaalt, kom je bij het
heroön van Pandion. Dat Pandion begraven is op de zogenaamde rots van Athene Aithyia
heb ik al verteld. Ook in de stad wordt hij door de Megariërs vereerd. (7) Dichtbij het
heroön van Pandion bevindt zich de graftombe van Hippolyte. Ook haar geschiedenis zal ik
beschrijven zoals de Megariërs hem vertellen. Toen de Amazonen op hun veldtocht tegen
Athene om Antiope door Theseus verslagen waren, werden de meeste van hen in de strijd
gedood en Hippolyte, de zuster van Antiope, en toen de leidster van de vrouwen, ontsnapte
met enkele anderen naar Megara. Omdat het haar bij haar militaire campagne zo slecht
vergaan was en zij in die situatie geen hoop meer had en nog meer wanhoopte aan een
veilige terugkeer naar huis in Themiskyra, is ze van ellende gestorven. Na haar dood is ze
daar begraven. De vorm van haar graftombe lijkt op die van een Amazonenschild.
(8) Niet ver daarvandaan is het graf van Tereus, de echtgenoot van Pandions dochter Prokne.
Tereus was koning, zoals de Megariërs vertellen, van het Megarische gebied rond de
zogenaamde Pagai, maar ik denk, en ook hiervoor bestaan nog aanwijzingen, dat hij over
Daulis boven Chaironeia heerste. Toen Tereus zijn schanddaden tegen Philomela gepleegd
had en de vrouwen via Itys wraak genomen hadden, kon Tereus hen niet te pakken krijgen.
(9) Hij pleegde zelfmoord in Megara en men heeft meteen een grafheuvel voor hem
opgeworpen. Ieder jaar offert men en daarbij gebruikt men voor het offer kiezelsteentjes in
plaats van gerstekorrels. Toen zou voor het eerst de vogel die hop genoemd wordt
verschenen zijn. De vrouwen bereikten Athene en klagend over wat ze geleden hadden en
wat ze als vergelding gedaan hadden kwamen ze om in hun tranen. Als oorzaak van hun
metamorfose in een nachtegaal en een zwaluw noemt men, denk ik, het feit dat ook deze
vogels een geluid maken dat klaaglijk is en op een jammerklacht lijkt.
42. De Megariërs hebben nog een andere akropolis, genoemd naar Alkathous. Als je die
akropolis beklimt staat rechts de graftombe van Megareus, die hen tijdens de veldtocht van
de Kretenzers als bondgenoot vanuit Onchestos te hulp kwam. Ook wordt de haard van de

goden die Prodomeis genoemd worden getoond. Volgens de overlevering was Alkathous de
eerste die aan hen geofferd heeft, toen hij met de bouw van de muur zou beginnen. (2)
Dichtbij de haard is de steen waarop Apollo zijn cither gelegd zou hebben toen hij Alkathous
hielp met de bouw van de muur. Dat de Megariërs schatplichtig aan de Atheners waren,
daarvoor heb ik de volgende aanwijzing. Alkathous schijnt namelijk zijn dochter Periboia
met Theseus meegestuurd te hebben naar Kreta om de schatting te betalen. Toen hij bezig
was met de bouw van de muur, heeft Apollo hem geholpen, zoals de Megariërs zeggen, en
heeft hij zijn cither op de steen gelegd. Als iemand de steen toevallig met een kiezelsteentje
raakt, klinkt hij net zoals wanneer op de snaren van een cither getokkeld wordt. (3) Dit
wekte verbazing bij mij, maar nog veel meer verbaasd was ik over de Egyptische kolossos.
Op mijn tocht over de Nijl naar de zogenaamde Syrinxen zag ik in het Egyptische Thebe een
beeld in zittende houding dat een geluid gaf. De meeste mensen noemen hem Memnon en
volgens hen was hij van Ethiopië naar Egypte en tot Sousa getrokken. Maar de Thebanen
zeggen dat dit beeld niet Memnon voorstelt, maar iemand uit de streek, Phamenoph, en ook
heb ik mensen horen zeggen dat het een beeld van Sesostris is. Kambyses heeft het in twee
stukken geslagen. Tegenwoordig is het bovenste deel, van het hoofd tot het middel, er
afgetrokken, maar de rest heeft een zittende houding en laat iedere dag bij zonsopkomst een
geluid horen dat je het best met het breken van snaren van een cither of lier kunt vergelijken.
(4) De Megariërs hebben een bouleuterion dat eens het graf van Timalkos geweest zou zijn.
Over hem heb ik zojuist gezegd dat hij niet door Theseus gedood is. Boven op de akropolis
staat een tempel van Athene. Haar beeld is verguld op haar handen en voeten na. Deze, en
ook het gezicht, zijn van ivoor. Hier is ook een ander heiligdom van Athene, bijgenaamd
Nikè, gebouwd en een derde van Athene Aiantis. De Megarische gidsen hebben nagelaten
bijzonderheden over dit beeld te vertellen, maar ik zal schrijven wat ik denk dat er gebeurd
is. Telamon, de zoon van Aiax, was getrouwd met Alkathous' dochter Periboia. Ik denk dus
dat Aiax, die de macht van Alkathous overgenomen heeft, het beeld van Athene heeft laten
maken. (5) De oude tempel van Apollo was van baksteen, maar keizer Hadrianus heeft hem
later van wit marmer laten bouwen. De zogenaamde Pythische Apollo en de Dekatephoros
lijken vooral op Egyptische houten beelden, maar degene die ze Archegetes noemen doet
denken aan werkstukken van Aigina. Ze zijn allemaal gemaakt van ebbenhout. Ik heb
iemand uit Cyprus die kennis van geneeskrachtige kruiden bezat horen zeggen dat aan
ebbenhout geen bladeren groeien en dat er geen vrucht van komt en dat het zelfs niet in het
zonlicht te zien is, maar dat het uit ondergrondse wortels bestaat, die door de Ethiopiërs
opgegraven worden omdat zij mannen hebben die de kunst verstaan het ebbenhout te
vinden. (6) Er is ook een heiligdom van Demeter Thesmophoros. Als je daarvandaan afdaalt,
kom je bij de graftombe van Kallipolis, de zoon van Alkathous. Alkathous had ook een
oudere zoon, Ischepolis, die door zijn vader er op uitgestuurd was om Meleager te helpen
het wilde dier in Aitolië te doden. Daar is hij gestorven en Kallipolis was de eerste die zijn
dood vernam. Hij rende naar de akropolis, waar zijn vader juist een offer wilde brengen aan
Apollo en smeet het hout van het altaar. Alkathous, die nog niets over de dood van
Ischepolis gehoord had, oordeelde dat Kallipolis schuldig was aan goddeloosheid en,
woedend als hij was, doodde hij hem door hem tegen zijn hoofd te slaan met een van de
stukken hout die van het altaar gesmeten waren. (7) Aan de weg naar het Prytaneion is een
heroön van Ino met daaromheen een stenen omheining. Er naast staan olijfbomen. De
Megariërs zijn de enige Grieken die zeggen dat het lichaam van Ino op hun kust geworpen is
en dat Kleso en Tauropolis, de dochters van Kleson, de zoon van Lelex, het gevonden en
begraven hebben. Zij zeggen dat zij de eersten waren bij wie zij Leukothea genoemd werd
en dat ze haar ieder jaar een offer brengen.
43. Ze zeggen dat er ook een heroön van Iphigeneia is, omdat ook zij in Megara gestorven zou
zijn. Maar ik heb een ander verhaal over Iphigeneia gehoord, dat door de Arkadiërs verteld
wordt, en ik weet dat Hesiodos in zijn gedicht "Katalogos der vrouwen" zegt dat Iphigeneia
niet gestorven is, maar dat zij volgens de wil van Artemis Hekate is. Wat Herodotos schrijft

klopt daar mee, namelijk dat de Tauriërs in de buurt van Skythië de schipbreukelingen aan
een meisje offeren en dat zij zeggen dat dit meisje Iphigeneia is. Ook Adrastos wordt in
Megara vereerd. Hij zou daar gestorven zijn toen hij zijn leger na de inname van Troje
terugvoerde en de oorzaak van zijn dood zou zijn hoge leeftijd en de dood van Aigalieus
zijn. Een heiligdom van Artemis is door Agamemnon gesticht toen hij kwam om Kalchas,
die in Megara woonde, over te halen mee te gaan naar Troje. (2) Euïppos, de zoon van
Megareus, zou in het Prytaneion begraven zijn en ook Ischepolis, de zoon van Alkathous.
Dichtbij het Prytaneion is een rots. Die rots wordt Anaklethris genoemd, omdat Demeter, als
het verhaal tenminste geloofwaardig is, hier haar dochter teruggeroepen heeft, toen ze er
rondzwierf om haar te zoeken. Tot op de huidige dag voeren Megarische vrouwen nog
voorstellingen op waarin ze dit verhaal uitbeelden. (3) Er zijn graven van Megariërs in de
stad. Een daarvan hebben ze gemaakt voor hen, die bij de aanval van de Perzen gesneuveld
zijn, maar een ander dat het Aisymnion genoemd wordt was ook een graftombe van heroën.
Toen Agamemnons zoon Hyperion, de laatste koning van Megara, door Sandion gedood was
om zijn hebzucht en bruutheid, besloten ze dat ze niet langer door één koning geregeerd
zouden worden, maar dat ze magistraten zouden kiezen en dat ze beurtelings elkaar zouden
gehoorzamen. Toen ging Aisymnos, die het grootste prestige van allen bij de Megariërs had,
naar de god in Delphi en vroeg na aankomst op welke manier zij voorspoed zouden krijgen.
De god gaf hem verschillende antwoorden, waarvan één was dat het de Megariërs goed zou
gaan wanneer ze hun besluiten samen met de meerderheid zouden nemen. Omdat ze van
mening waren dat deze uitspraak op de doden doelde, bouwden ze daar het bouleuterion met
de bedoeling dat het graf van hun heroën daar zou zijn.
(4) Aan de weg van hier naar het heiligdom van Alkathous dat in mijn tijd als archief in
gebruik was staat, volgens hen, het graf van Pyrgo, de vrouw van Alkathous voordat hij
getrouwd was met Euaichme, de dochter van Megareus, en dat van Alkathous' dochter
Iphinoë. Zij zou als jong meisje gestorven zijn. Het is voor meisjes gebruik voor hun
huwelijk plengoffers te brengen bij het graf van Iphinoë en een haarlok te offeren, zoals de
dochters van de Deliërs eens hun haar afknipten voor Hekaërge en Opis. (5) Naast de
toegang tot het heiligdom van Dionysos is het graf van Astykrateia en Manto. Zij waren de
dochters van Polyidis, de zoon van Koiranos, zoon van Abas, zoon van Melampous, die naar
Megara gekomen is om Alkathous te reinigen toen hij zijn zoon Kallipolis gedood had.
Polyidis heeft ook het heiligdom voor Dionysos gebouwd en een houten beeld gewijd dat
tegenwoordig op het gezicht na helemaal bedekt is. Alleen het gezicht is zichtbaar. Er naast
staat een satyr van Parisch marmer, gemaakt door Praxiteles. Deze Dionysos wordt Patroös
genoemd. Een ander beeld van Dionysos heeft de bijnaam Dasyllios en dit beeld zou
opgesteld zijn door Euchenor, zoon van Koiranos, zoon van Polyidis. (6) Achter het
heiligdom van Dionysos volgt een tempel van Aphrodite. Het beeld van Aphrodite die de
bijnaam Praxis draagt is van ivoor. Dit is het oudste voorwerp in de tempel. Peitho en een
andere godin die Paregoros genoemd wordt zijn door Praxiteles gemaakt. Van Skopas staan
er beelden van Eros, Himeros en Pothos, als er tenminste zo'n onderscheid is tussen hun
namen en functies. Dichtbij de tempel van Aphrodite is een heiligdom van Tyche dat ook
een werk van Praxiteles is. In de tempel die daar dichtbij staat zijn beelden van de Muzen en
een bronzen Zeus, gemaakt door Lysippos. (7) In Megara is ook het graf van Koroibos.
Hoewel het epische verhaal over hem ook met Argos te maken heeft, zal ik het hier
vertellen. Tijdens het koningschap van Krotopos in Argos zou Psamathe, de dochter van
Krotopos, een kind van Apollo gebaard hebben. Heel erg bang voor haar vader zou ze het te
vondeling gelegd hebben. Maar honden van de kudde van Krotopos vonden het kind en
verscheurden het. Apollo stuurde Poine naar de stad om de Argivers te straffen. Zij haalde de
kinderen van hun moeders weg, totdat Koroibos Poine doodde om de Argivers een dienst te
bewijzen. Toen hij haar gedood had en een nieuwe aanhoudende pest hen trof, ging
Koroibos vrijwillig naar Delphi om voor de god te boeten voor de dood van Poine. (8) De
Pythia stond niet toe dat Koroibos naar Argos terugging, maar beval hem een drievoet op te

nemen, de tempel uit te dragen en op de plaats waar de drievoet hem uit zijn handen zou
vallen een tempel voor Apollo te bouwen en er zelf te gaan wonen. Op de berg Gerania
ontglipte de drievoet hem zonder dat hij het merkte en viel op de grond. Hier ging hij wonen
in het dorp Tripodiskoi. Het graf van Koroibos is op de markt van Megara. Het verhaal van
Psamathe en Koroibos zelf staat als inscriptie in elegische verzen er op en als grafsteen staat
er een sculptuur met een voorstelling van Koroibos die Poine doodt. Dit zijn de oudste
stenen beelden in Griekenland, voor zover ik weet, die ik gezien heb.
44. Dichtbij Koroibos is Orsippos begraven. Hij heeft in Olympia naakt de hardloopwedstrijd
gewonnen, terwijl de andere atleten volgens oude gewoonte een lendendoek bij de wedstrijd
droegen. Orsippos zou ook later als veldheer een deel van het naburige land geannexeerd
hebben. Ik denk dat hij in Olympia met opzet zijn lendendoek heeft laten vallen, omdat hij
begreep dat een naakte man gemakkelijker kan hardlopen dan iemand die de doek wel
draagt.
(2) Wanneer je van de markt afdaalt over de straat die Eutheia heet, is er rechts een
heiligdom van Apollo Prostaterios. Je moet een klein eindje van de weg afbuigen om het te
vinden. Er staat een bezienswaardige Apollo in, verder Artemis en Leto en andere beelden,
gemaakt door Praxiteles. In het oude gymnasion dichtbij de zogenaamde Poort der Nimfen
is een steen in de vorm van een kleine piramide. Deze wordt Apollo Karinos genoemd en
hier is een heiligdom van de Eileithyiai.
(3) Dit waren de bijzonderheden die de stad te bieden heeft. Wanneer je afdaalt naar de
haven die nog altijd Nisaia heet is er een heiligdom van Demeter Malophoros. Voor die
bijnaam worden verschillende verklaringen gegeven. Een daarvan is dat degenen die voor
het eerst schapen gefokt hebben in het land Demeter de naam Malophoros gegeven hebben.
Het lijkt waarschijnlijk dat het dak van de tempel door ouderdom ingestort is. Er is een
akropolis die ook Nisaia heet. Als je van de akropolis afdaalt, staat bij de zee het
grafmonument van Lelex, die na zijn komst uit Egypte koning geworden zou zijn en een
zoon van Poseidon en Libya, de dochter van Epaphos, zou zijn. Voor Nisaia ligt een klein
eiland, Minoa. Daar lag tijdens de oorlog tegen Nisos de Kretenzosche vloot voor anker.
(4) Het berggebied van Megaris vormt de grens met Boiotië. Hier ligt de Megarische stad
Pagai en een andere stad, Aigosthena. Als je onderweg naar Pagai een klein eindje van de
hoofdweg afbuigt, is er een rots te zien waarin overal pijlen vastzitten. Hierop schoten de
Perzen in de nacht hun pijlen af. In Pagai staat nog een bezienswaardig bronzen beeld van
Artemis, bijgenaamd Soteira, even groot als dat in Megara en met precies dezelfde vorm.
Daar is ook het heroön van Aigaleus, de zoon van Adrastos. Toen de Argivers namelijk voor
de tweede keer Thebe aanvielen, is hij in het eerste gevecht bij Glias gesneuveld en hebben
zijn verwanten hem naar Pagai gebracht en daar begraven. Het heroön heet nog altijd
Aigalieion. (5) In Aigosthena is een heiligdom van Melampous, de zoon van Amythaon, en
op de grafsteen staat een afbeelding van een tamelijk kleine man. Ieder jaar wordt aan
Melampous geofferd en wordt een feest gevierd. Men zegt dat hij geen voorspellingen geeft
door middel van dromen of anderszins. In het Megarische dorp Ereneia heb ik iets anders
gehoord en dat is het volgende. Autonoë, de dochter van Kadmos, was buitengewoon
bedroefd over de manier waarop Aktaion de dood had gevonden, zoals verteld wordt, en
over het ongeluk van haar hele vaderlijk huis. Daarom was zij uit Thebe hierheen verhuisd.
In dat dorp is de graftombe van Autonoë.
(6) Een van de graven onderweg van Megara naar Korinthe is dat van de Samische
fluitspeler Telephanes. Kleopatra, de dochter van Philippos, zoon van Amyntas, zou dit graf
gemaakt hebben. Ook is er het graf van Kar, zoon van Phoroneus, dat oorspronkelijk een
aarden grafheuvel was, maar later in opdracht van het orakel met schelpsteen versierd is.
Van de Grieken bezitten alleen de Megariërs schelpsteen en veel voorwerpen in hun stad zijn
daarvan gemaakt. Het is erg wit, zachter dan andere steensoorten en het zit helemaal vol met
schelpen. Zo is deze steensoort. Toen Skiron opperbevelhebber van de Megariërs was, zou
hij de weg die naar hem genoemd is en nog altijd Skironische weg heet aangelegd hebben,

zodat mannen zonder zware bepakking daarover konden marcheren. Maar keizer Hadrianus
heeft hem zo verbreed en aangepast dat ook wagens uit tegengestelde richting elkaar kunnen
passeren.
(7) Er zijn verhalen over de rotsen die juist op het smalste deel van de weg oprijzen. Over de
Molourische rots wordt verteld dat Ino zich daar vanaf in zee stortte met haar jongste kind,
Melikertes. Learchos, de oudste, was door zijn vader gedood. Athamas zou dat in een vlaag
van waanzin gedaan hebben, maar een andere versie van het verhaal is dat hij in een
onbeheerste woede tegen Ino en haar kinderen ontstak, toen hij vernomen had dat de
hongersnood die Orchomenos getroffen had en de vermoedelijke dood van Phryxos niet te
wijten waren aan een bovennatuurlijke oorzaak, maar dat Ino, zijn stiefmoeder, dit alles
beraamd had. (8) Toen vluchtte zij naar zee en wierp zich met haar kind van de Molourische
rots. Haar zoon zou door een dolfijn op de Isthmos van Korinthe aan land gebracht zijn.
Melikertes' naam werd in Palaimon veranderd en er werden hem verschillende eerbewijzen
gebracht, zoals de Isthmische spelen die ter ere van hem gehouden worden. De Molousische
rots werd als gewijd aan Leukothea en Palaimon beschouwd. Maar de rotsen die dan komen
beschouwen ze als vervloekt, omdat Skiron die daar woonde alle vreemdelingen die hij
tegenkwam in zee gooide. Onder de rotsen zwom dan een schildpad om hen die in zee
gegooid waren te grijpen. Zeeschildpadden lijken op landschildpadden behalve in afmeting
en poten. Ze hebben poten die op poten van zeehonden lijken. Skiron werd hiervoor gestraft
doordat hij door Theseus in dezelfde zee gegooid werd. (9) Op de top van de berg is een
tempel van Zeus, bijgenaamd Aphesios. Toen Aiakos tijdens een droogte die de Grieken
eens trof in opdracht van een orakelspreuk aan Zeus Panhellenios offerde, zou Zeus een eind
aan de droogte gemaakt hebben doordat hij het liet regenen en daarom zou hij de bijnaam
Aphesios gekregen hebben. Er zijn daar ook beelden van Aphrodite, Apollo en Pan. (10) Als
je verder gaat is er het graf van Eurystheus. Na het gevecht met de Herakliden zou hij uit
Attika gevlucht zijn en hier door Iolaos gedood zijn. Wanneer je langs deze weg verder
afdaalt, is er de tempel van Apollo Latoös. Daarachter ligt de grens tussen Megaris en
Korinthe. Hyllos, de zoon van Herakles, zou daar een tweegevecht met de Arkadiër
Echemos geleverd hebben.
Pausanias boek II
1. Het Korinthische land is een deel van het Argivische en is genoemd naar Korinthos. Ik heb
nooit iemand behalve de meeste Korinthiërs serieus horen beweren dat Korinthos een zoon
van Zeus was. Eumelos, de zoon van Amphilytos, uit de familie van de zogeheten
Bakchiden, die ook epische gedichten zou hebben geschreven, beweert in zijn Korinthische
Geschiedenis (als dit geschrift inderdaad van Eumelos is) dat Ephyra, de dochter van
Okeanos, de eerste was die in dat land heeft gewoond en dat later Marathon, zoon van
Epopeus, zoon van Aloeus, zoon van Helios, op de vlucht voor de wetteloze bruutheid van
zijn vader naar de kuststreken van Attika is verhuisd; dat hij na de dood van Epopeus naar
de Peloponnesos is gekomen en de macht onder zijn zonen heeft verdeeld, waarna hij is
teruggegaan naar Attika en dat Asopia een andere naam heeft gekregen naar Sikyon en
Ephyraia naar Korinthos.
(2) Niemand van de oude Korinthiërs woont nog in Korinthe. Het wordt bewoond door
kolonisten die door de Romeinen hierheen zijn gestuurd. Dit is veroorzaakt door de
Achaiïsche Bond. Want de Korinthiërs namen als leden van deze bond deel aan de oorlog
tegen de Romeinen. Deze was uitgelokt door Kritolaos, benoemd tot opperbevelhebber van
de Achaiers, doordat hij de Achaiers en de meeste Grieken buiten de Peloponnesos tot een
opstand aanzette. Toen de Romeinen in deze oorlog de overwinning hadden behaald,
ontwapenden ze alle Grieken en sloopten de muren van alle steden die een ommuring
hadden. Korinthe is verwoest door Mummius, die toen het bevel voerde over het Romeinse

leger. Later zou het herbouwd zijn door Caesar, die de huidige staatsregeling in Rome
gevestigd heeft. Ook Karhago zou tijdens zijn bewind herbouwd zijn.
(3) In het Korinthische land ligt ook Kromyon, dat is genoemd naar Kromos, de zoon van
Poseidon. Phaia zou hier opgegroeid zijn. Een van de daden die op naam van Theseus staan
is dat hij dit everzwijn gedood heeft. Verder stond bij mijn bezoek nog steeds de pijnboom
bij de kust en er was een altaar van Melikertes. De jongen zou hier door de dolfijn aan land
gebracht zijn. Toen hij daar lag, heeft Sisyphos hem gevonden en op de Isthmos begraven.
Ter ere van hem heeft hij de Isthmische spelen ingesteld.
(4) Aan het begin van de Isthmos is de plaats waar de rover Sinis pijnbomen greep en
omlaag boog. Iedereen die hij in een gevecht overwon bond hij daaraan vast. Dan liet hij de
bomen weer los, zodat ze omhoog zwiepten. De twee pijnbomen trokken dan de man die er
aan vastgebonden was naar zich toe en doordat de touwen niet rekten, maar naar beide
kanten strak gespannen werden, werd de man die er aan vastgebonden zat in tweeën
gescheurd. Op deze manier werd Sinis ook zelf door Theseus gedood. Want Theseus
zuiverde de weg van Troizen naar Athene van schurken door hen die ik opgesomd heb te
doden, en in het heilige Epidauros Periphetes, die voor een zoon van Hephaistos werd
gehouden en bij het vechten altijd een knots gebruikte.
(5) De Isthmos van Korinthe grenst aan de ene kant aan zee bij Kenchreai en aan de andere
kant bij Lechaion. Hij maakt het achterliggende land tot vasteland. Er is wel geprobeerd van
de Peloponnesos een eiland te maken, maar de pogingen de Isthmos door te graven heeft
men opgegeven. Het punt waar men is begonnen te graven is nog te zien, maar het is niet
gelukt tot de rotsige ondergrond te komen. De Peloponnesos blijft wat hij van nature is,
vasteland. Alexander, de zoon van Philippos, wilde een kanaal door Mimas uithakken en dat
is de enige onderneming waarin hij geen succes gehad heeft. Toen de Knidiërs hun isthmus
wilden doorgraven, moesten zij op gezag van de Pythia daarmee ophouden. Zo moeilijk is
het voor de mens de door de goden ingestelde orde met geweld te veranderen.
(6) Wat nu volgt wordt niet alleen door de Korinthiërs over hun land verteld, want ik geloof
dat de Atheners als eersten een dergelijk verhaal vertelden om Attika te verheerlijken. De
Korinthiërs vertellen dat er een ruzie is ontstaan tussen Poseidon en Helios om het bezit van
het land en dat Briareos tussen hen bemiddeld heeft met de beslissing de Isthmos en alles
wat daarbij hoort toe te wijzen aan Poseidon en de hoogte boven de stad aan Helios. (7)
Sinds die tijd zou de Isthmos aan Poseidon hebben toebehoord. Er is een bezienswaardig
theater en een stadion van wit marmer. Als je het heiligdom van de god staan aan een kant
beelden van winnaars bij de Isthmische spelen en aan de andere kant een rij pijnbomen,
waarvan de meeste kaarsrecht oprijzen. Bij de tempel die niet erg groot is staan bronzen
Tritons. In het voorportaal van de tempel staan twee beelden van Poseidon, een derde van
Amphitrite en een van Thalassa, die ook van brons is. De votiefgeschenken binnen zijn in
onze tijd geschonken door de Athener Herodes, vier paarden die behalve de hoeven
helemaal verguld zijn. De hoeven zijn van ivoor. (8) Naast de paarden staan twee gouden
Tritons, waarvan de delen onder de heupen ook van ivoor zijn. Amphitrite en Poseidon staan
op de wagen en een jongen, Palaimon, zit rechtop op de rug van een dolfijn. Ook deze
beelden zijn van ivoor en goud gemaakt. Midden op het voetstuk waarop de wagen staat is
een voorstelling van Thalassa die de jonge Aphrodite optilt en aan weerskanten staan de
zogenaamde Nereïden. Ik weet dat ook elders in Griekenland altaren voor hen zijn en dat
heilige domeinen aan hen gewijd zijn bij kusten waar ook Achilles geëerd wordt. In Gabala
is een eerbiedwaardig heiligdom van Doto waar zich nog altijd de mantel bevindt die, zoals
de Grieken vertellen, Eriphyle gekregen heeft om haar zoon Alkmaion over te halen. (9) Op
het voetstuk van het beeld van Poseidon zijn reliëfs met de zonen van Tyndareus, omdat ook
zij beschermers zijn van schepen en zeevaarders. De overige wijgeschenken zijn beelden
van Galene, Thalassa, een paard dat vanaf de borst een dolfijn is, Ino, Bellerophontes en het
paard Pegasos.

2. Binnen de omheining staat links een tempel van Palaimon, waarin beelden zijn van
Poseidon, Leukothea en Palaimon zelf. Ook is er het zogenaamde Adyton, waarheen een
onderaardse toegang leidt. Palaimon zou hier begraven zijn. Wanneer een Korinthiër of
vreemdeling hier een meineed zweert, kan hij op geen enkele manier aan die eed ontkomen.
Ook is er een zogenaamd altaar van de Kyklopen, waarop men aan de Kyklopen offert. (2)
Wat betreft de graven van Sisyphos en Neleus (want Neleus zou na zijn aankomst in
Korinthe door een ziekte gestorven zijn en in de buurt van de Isthmos begraven zijn), ik
weet niet of iemand die zou zoeken na het lezen van Eumelos. Hij zegt namelijk dat het graf
van Neleus door Sisyphos zelfs niet aan Nestor getoond is, omdat het voor iedereen zonder
uitzondering onbekend moest blijven, en dat Sisyphos wel op de Isthmos begraven is, maar
dat er zelfs in zijn eigen tijd maar weinig Korinthiërs waren die zijn graf kenden. De
Isthmische spelen zijn zelfs bij de verwoesting van Korinthe door Mummius niet
onderbroken, maar in de tijd dat de stad ontvolkt was zijn ze aan de Sikyoniërs
toevertrouwd. Na de herbouw kregen de huidige bewoners de eer terug.
(3) Leches en Kenchrias hebben hun namen aan de Korinthische havens gegeven. Zij
zouden kinderen zijn van Poseidon en Peirene, de dochter van Acheloös. In het gedicht "De
Grote Eoiai" staat geschreven dat Peirene de dochter van Oibalos is. In Lechaion is een
heiligdom en een bronzen beeld van Poseidon, langs de weg die van de Isthmos naar
Kenchreai loopt een tempel en oud houten beeld van Artemis. In Kenchreai is een tempel en
stenen beeld van Aphrodite en daarachter op de pier die een beschutting tegen de zee vormt
een bronzen beeld van Poseidon en aan de andere kant van de haven heiligdommen van
Asklepios en Isis. Recht tegenover Kenchreai is het Bad van Helena, een grote waterstroom
vanuit een rots naar zee met brak water dat bijna op het kookpunt is.
(4) Als je naar Korinthe gaat zijn er langs de weg verschillende graven. Bij de poort is
Diogenes van Sinope, aan wie de Grieken de bijnaam Hond geven, begraven. Voor de stad
ligt een cypressenbos met de naam Kraneion. Daar zijn een heilig domein van
Bellerophontes, een tempel van Aphrodite Melainis en het graf van Laïs, dat als sluitsteen
een leeuwin met tussen haar voorpoten een ram heeft. (5) In Thessalië is ook een graf dat
van Laïs zou zijn. Zij ging namelijk ook naar Thessalië, toen ze verliefd was geworden op
Hippostratos. Ze zou oorspronkelijk als meisje door Nikias en de Atheners als
krijgsgevangene uit Hykara op Sicilië meegenomen zijn en verkocht zijn in Korinthe. Daar
overtrof zij de toenmalige hetaeren zo in schoonheid en werd ze door de Korinthiërs zo
bewonderd dat ze zelfs nu nog beweren dat Laïs een van hun is. (6) Vermeldenswaard zijn
de nog bestaande overblijfselen uit de oudheid in de stad. De meeste dateren echter uit de
latere bloeiperiode. Op de markt waar de meeste heiligdommen zijn staan Artemis,
bijgenaamd Ephesia, en houten beelden van Dionysos die op het gelaat na verguld zijn. Hun
gezichten zijn met rode verf versierd. De een noemt men Lysios, de andere Bakchaios. (7) Ik
beschrijf ook wat over de houten beelden verteld wordt. Pentheus zou in zijn hoogmoed veel
zonden tegen Dionysos begaan hebben. Tenslotte zou hij naar de Kithairon gegaan zijn om
de vrouwen te bespieden en nadat hij in een boom geklommen was gezien hebben wat zij
deden. Toen zij Pentheus ontdekten, trokken ze hem naar beneden en verscheurden hem
levend. Later, zoals de Korinthiërs zeggen, gaf de Pythia hun een orakel met de opdracht de
boom te vinden en deze net als de god te eren. Daarom hebben ze deze afbeeldingen
gemaakt.
(8) Er is ook een tempel van Tyche met een staand beeld van Parisch marmer. Er naast is een
heiligdom voor alle goden. Vlakbij is een brongebouw, waarop een bronzen Poseidon staat.
Onder de voeten van Poseidon is een dolfijn die water spuit. Er is een bronzen Apollo,
bijgenaamd Klarios, en een beeld van Aphrodite, gemaakt door Hermogenes van Kythera.
Er zijn twee bronzen beelden van Hermes die beiden rechtop staan. Voor de ene is ook een
tempel gemaakt. De beelden van Zeus staan ook onder de blote hemel. De eerste heeft geen
bijnaam, de tweede wordt Chthonios genoemd en de derde Hypsistos.

3. Midden op de markt staat een bronzen Athene. Op het voetstuk daarvan zijn voorstellingen
van de Muzen. Boven de markt staat een tempel van Octavia, de zuster van Augustus, die na
Caesar, de stichter van het tegenwoordige Korinthe, keizer van de Romeinen was. (2) Bij het
verlaten van de markt langs de weg richting Lechaion staat een poortgebouw. Daarop staan
twee vergulde wagens, waarvan de een Phaëton, de zoon van Helios, draagt en de ander
Helios zelf. Wanneer je een eindje voorbij het poortgebouw gaat staat rechts een bronzen
Herakles. Daarachter is de toegang tot het water van Peirene. Hierover wordt verteld dat
Peirene door haar tranen van vrouw in een bron veranderd is, toen ze jammerde om haar
zoon Kenchrias, die per ongeluk door Artemis gedood was. (3) De bron is bekleed met wit
marmer en er zijn grotachtige ruimtes waaruit het water de buitenlucht in stroomt. Het is
lekker om te drinken en men zegt dat het Korinthische brons in dat water ondergedompeld
wordt als het gloeiend heet is, omdat brons ……….. hebben de Korinthiërs niet. Verder is
bij Peirene nog een beeld van Apollo en een omheinde ruimte waarin zich een schildering
van Odysseus bij de vrijermoord bevindt.
(4) Als je de directe weg naar Lechaion vervolgt staat er een bronzen beeld van een zittende
Hermes. Naast hem staat een ram, omdat Hermes de naam heeft dat hij het meest van alle
goden toezicht op de kuddes houdt en ze laat gedijen, zoals Homeros in de Ilias geschreven
heeft:
“Zoon van Phorbas, rijk aan schapen, van wie Hermes het meest van alle Trojanen hield en
aan wie hij overvloedig rijkdom gaf.”
Het verhaal dat bij de mysteriën van de Moeder over Hermes verteld wordt, ken ik wel,
maar ik vertel het niet. Achter het beeld van Hermes staan Poseidon, Leukothea en Palaimon
op een dolfijn.
(5) Op veel plaatsen in Korinthe zijn nog andere baden, sommige op staatskosten gebouwd,
en een door keizer Hadrianus. De beroemdste daarvan is vlakbij Poseidon. Deze is gemaakt
door Eurykles van Sparta, die hem met verschillende steensoorten verfraaid heeft, vooral
met een steensoort dat in Krokeai in Lakonië gedolven wordt. Links van de ingang staat
Poseidon en achter hem een jagende Artemis. Verspreid over de stad zijn veel bronnen,
omdat er een overvloed aan stromend water is. Bovendien heeft keizer Hadrianus water
vanuit het meer van Stymphalos naar de stad geleid. Het meest bezienswaardig is de bron
naast het beeld van Artemis. Daar staat Bellerophontes en het water stroomt uit de hoef van
het paard Pegasos.
(6) Als je vanaf de markt de andere weg die naar Sikyon loopt volgt is rechts van de weg een
tempel en een bronzen beeld van Apollo te zien en een eindje verder de zogenaamde bron
van Glauke. Zij wierp zich hierin, zoals men vertelt, omdat ze dacht dat het water een
middel tegen de giftige kruiden van Medeia zou zijn. Achter deze bron is het zogenaamde
Odeion en daarnaast het graf van Medeia's kinderen. Hun namen zijn Mermeros en Pheres.
Zij zouden door de Korinthiërs gestenigd zijn om de geschenken die zij aan Glauke gebracht
zouden hebben. (7) Omdat hun dood gewelddadig en onrechtvaardig was, werden de
Korinthische zuigelingen door hen omgebracht, totdat in opdracht van het orakel jaarlijkse
offerfeesten voor hen ingesteld werden en een beeld van Deima opgericht werd. Dat beeld
bestaat nog altijd, het stelt een vrouw voor met een angstaanjagend uiterlijk. Sinds Korinthe
door de Romeinen verwoest is en de oorspronkelijke Korinthiërs verdwenen zijn, worden
deze offerfeesten niet meer gehouden door de nieuwe bewoners. Ook scheren de kinderen
het haar niet meer af en dragen geen zwarte kleren meer. (8) Medeia was toen naar Athene
gegaan en getrouwd met Aigeus, maar na een poos werd ze op een complot tegen Theseus
betrapt en vluchtte ze weg uit Athene. Ze kwam in het land dat toen Aria heette en zo kwam
het dat de inwoners sindsdien naar haar Meden heten. Het kind dat zij op haar vlucht naar de
Arioi met zich meenam zou een zoon van haar en Aigeus zijn en zijn naam zou Medos zijn.
Maar Hellanikos noemt hem Polyxenos en zegt dat hij een zoon van Jason was. (9) Bij de
Grieken bestaat een epos met de titel Naupaktia. Hierin staat dat Jason na de dood van Pelias
uit Iolkos naar Korkyra verhuisde en dat Mermeros, zijn oudste zoon, door een leeuwin

gedood is toen hij op het vasteland aan de overkant op jacht was. Over Pheres wordt niets
overgeleverd. De Lakedaimoniër Kinaithon heeft zich in zijn epos ook met genealogie bezig
gehouden. Hij zegt dat Jason bij Medeia een zoon Medeos en een dochter Eriopis had. Maar
ook bij hem is niets over de kinderen te vinden. (10) Eumelos zegt dat Helios het Asopische
land aan Aloeus gegeven heeft en dat van Ephyra aan Aietes. Toen Aietes naar Kolchis
vertrok, vertrouwde hij het land toe aan Bounos, de zoon van Hermes en Alkidameia. Na
Bounos' dood kreeg zo Epopeus, de zoon van Aloeus, ook de heerschappij over Ephyra.
Toen later Korinthos, de zoon van Marathon, stierf zonder zonen na te laten, lieten de
Korinthiërs Medeia uit Iolkos komen en gaven haar het koninkrijk. (11) Zo werd Jason door
haar koning in Korinthe. Iedere keer dat Medeia een kind kreeg, bracht zij dat na de
geboorte naar het heiligdom van Hera om het daar te verstoppen, omdat zij dacht dat het zo
onsterfelijk zou worden. Tenslotte begreep ze dat haar verwachtingen op niets uitliepen en
tegelijk werd ze door Jason ontdekt. Hij schonk haar geen vergiffenis, hoewel ze er om
smeekte, en voer weg naar Iolkos. Daarom vertrok Medeia ook, nadat ze het koninkrijk aan
Sisyphos overgedragen had.
4. Dit is het verhaal zoals ik het gelezen heb. Niet ver van het graf is een heiligdom van Athene
Chalinitis. Want van alle goden zou Athene Bellerophontes het meest geholpen hebben,
vooral doordat ze hem het paard Pegasos gaf, nadat ze het zelf getemd had en het een bit
aangedaan had. Haar beeld is van hout, maar het gezicht, de handen en de voeten zijn van
wit marmer. (2) Bellerophontes zou geen koning met absolute macht geweest zijn. Net als
ieder die Homeros nauwkeurig gelezen heeft geloof ik dat hij afhankelijk was van Proitos en
de Argivers. Het schijnt dat de Korinthiërs na het vertrek van Bellerophontes naar Lykië niet
minder onderhorig waren aan de heersers in Argos of Mykene. Zelf leverden ze geen
aanvoerder in de expeditie tegen Troje, maar ze deden mee als onderdeel van de Mykeners
en anderen, over wie Agamemnon het bevel voerde. (3) Sisyphos had naast Glaukos, de
vader van Bellerophontes, een tweede zoon, Ornytion, en ook nog Thersander en Almos.
Phokos, in naam een zoon van Poseidon, was zoon van Ornytion. Hij verhuisde naar
Tithorea in het gebied dat tegenwoordig Phokis heet en Thoas, de jongste zoon van
Ornytion, bleef in Korinthe achter. Damophon was de zoon van Thoas, Propodas was zoon
van Damophon en vader van Doridas en Hyanthidas. Tijdens hun koningschap trokken de
Doriërs tegen Korinthe op. Hun aanvoerder was Aletes, wiens voorvaderen Hippotas,
Phylas, Antiochos en Herakles waren. Doridas en Hyanthidas gaven het koningschap aan
Aletes en bleven daar, maar het volk van Korinthe werd door de Doriërs in de strijd
verslagen en verdreven. (4) Aletes zelf en zijn nakomelingen heersten gedurende vijf
generaties tot Bakchis, de zoon van Proumnis, en de Bakchiden regeerden nog eens vijf
generaties tot Telestes, de zoon van Aristodemos. Arieus en Perantas hebben uit haat
Telestes gedood. Daarna waren er geen koningen meer, maar kwamen er prytanen, die een
jaar lang regeerden, totdat Kypselos, de zoon van Eëtion tiran werd en de Bakchiden
verdreef. Kypselos was afstammeling van Melas, de zoon van Antasos. Melas sloot zich
vanuit Gonoussa boven Sikyon aan bij de veldtocht van de Doriërs tegen Korinthe. Omdat
de god dit afkeurde, beval Aletes aanvankelijk Melas de wijk te nemen naar andere Grieken,
maar omdat hij het orakel verkeerd begrepen had nam hij hem later als landgenoot op. Dit is
wat ik gevonden heb over de geschiedenis van de Korinthische koningen.
(5) Het heiligdom van Athene Chalinitis staat bij het theater en vlakbij staat een naakt
houten beeld van Herakles, dat een werkstuk van Daidalos zou zijn. Alles wat Daidalos
gemaakt heeft ziet er wat ongewoon uit, maar toch vertoont het op een zekere bezieling.
Boven het theater is een heiligdom van Zeus, met in de taal van de Romeinen de bijnaam
Capitolinus. In het Grieks zou je dit Koryphaios kunnen noemen. Niet ver van het theater is
het oude gymnasion en een bron die Lerna heet. Deze wordt omgeven door zuilen en er zijn
zetels gemaakt waar de bezoekers wat bij kunnen komen van de hitte van de zomer. Bij dit
gymnasion zijn twee godentempels, van Zeus en van Asklepios. De beelden van Asklepios
en Hygeia zijn van wit marmer, dat van Zeus is van brons.

(6) De Akrokorinthos is een bergtop boven de stad, door Briareos aan Helios gegeven toen
hij als rechter optrad, en Helios wees hem weer toe aan Aphrodite, zoals de Korinthiërs
zeggen. Als je deze Akrokorinthos beklimt zijn er twee heilige domeinen van Isis, een van
Isis met de bijnaam Pelagia en een van de Egyptische Isis. Bovendien twee heilige
domeinen van Serapis, waarvan een Serapis in Canopus genoemd wordt. Daarachter zijn
altaren van Helios en een heiligdom van Ananke en Bia. Het is niet toegestaan dit heiligdom
binnen te gaan.
(7) Hierboven staan een tempel en een troon van de Moeder der Goden. Het beeld en de
troon zijn van steen. De tempel van de Moiren en de tempel van Demeter en Kore hebben
beelden die onzichtbaar opgesteld staan. Daar is ook een heiligdom van Hera Bounaia,
gesticht door Bounos, de zoon van Hermes. Daarom wordt de godin Bounaia genoemd.
5. Op de top van de Akrokorinth staat een tempel van Aphrodite. Er staan beelden van een
bewapende Aphrodite en van Eros met een boog. De bron die achter de tempel ligt zou een
geschenk van Asopos aan Sisyphos zijn. Deze wist dat Zeus Asopos' dochter Aigina
geschaakt had, maar weigerde het hem te zeggen, toen hij haar zocht, voordat hij op de
Akrokorinth een bron zou krijgen. Toen Asopos deze gegeven had, vertelde hij het en werd
later, als je dit verhaal mag geloven, voor deze informatie in de Hades gestraft. Ik heb horen
beweren dat dit de bron Peirene is en dat het water hiervandaan ondergronds naar de stad
stroomt. (2) Deze Asopos ontspringt in het Phliasische land, stroomt dan door het gebied van
Sikyon en mondt daar in zee uit. De Phliasiërs zeggen dat zijn dochters Korkyra, Aigina en
Thebe waren. Naar Korkyra en Aigina hebben de eilanden Scheria en Oinone hun nieuwe
namen gekregen, de stad onder de Kadmeia wordt naar Thebe genoemd. De Thebanen zijn
het hier niet mee eens, maar beweren dat Thebe de dochter van de Boiotische Asopos en niet
van de Phliasische Asopos was. (3) De andere verhalen over de rivier worden zowel door de
Phliasiërs als de Sikyoniërs verteld, bijvoorbeeld dat het water van elders komt en niet uit
het eigen gebied. Want de Maiander stroomt vanuit Kelainai door Phrygië en Karië, mondt
bij Milete in zee uit en dan gaat hij naar de Peloponnesos, waar hij de Asopos wordt. Ik
herinner mij dat ik net zo'n verhaal van de Deliërs gehoord heb, namelijk dat het water dat
zij Inopos noemen uit de Nijl naar hen komt. En ook over de Nijl zelf is er een verhaal, dat
het de Euphraat is die in een moeras verdwijnt en boven de Aithiopiërs weer boven komt en
daar de Nijl wordt.
(4) Zulke verhalen heb ik over de Asopos gehoord. Wanneer je van de Akrokorinth de
bergweg inslaat, kom je bij de Teneatische poort en een heiligdom van Eileithyia. De stad
met de naam Tenea ligt op een afstand van ongeveer zestig stadiën. De mensen daar
beweren dat ze Trojanen zijn en dat ze, als krijgsgevangenen door de Grieken uit Tenedos
meegevoerd, zich met toestemming van Agamemnon daar gevestigd hebben. Daarom
vereren ze van alle goden Apollo het meest.
(5) Als je van Korinthe niet richting binnenland gaat, maar de weg naar Sikyon neemt, staat
er niet ver van de stad een afgebrande tempel, links van de weg. Er zijn veel oorlogen
gevoerd in het gebied van Korinthe en natuurlijk zijn zowel huizen als heiligdommen buiten
de muur door brand getroffen. Maar deze tempel zou van Apollo zijn en door Pyrrhos, de
zoon van Achilles, in brand gestoken. Wat later heb ik nog een ander verhaal gehoord, dat de
Korinthiërs de tempel voor de Olympische Zeus gebouwd hebben en dat hij door een
plotselinge brand, die ergens anders vandaan kwam, getroffen en verwoest is. (6) De
Sikyoniërs, die aan deze kant de buren van de Korinthiërs zijn, vertellen over hun land dat
Aigialeus de oorspronkelijke bewoner daarvan was en dat het deel van de Peloponnesos dat
nog steeds Aigalos heet naar hem genoemd is, omdat hij koning was, en dat hij op de vlakte
de stad Aigaleia gesticht heeft. Op de plaats waar zij nu het heiligdom van Athene hebben
zou de akropolis geweest zijn. Aigaleus was volgens hen de vader van Europs, Europs van
Telchis en Telchis van Apis.
(7) Deze Apis was zo machtig geworden voordat Pelops naar Olympia kwam dat het gebied
ten zuiden van de Isthmos naar hem Apia genoemd werd. Apis was de vader van Thelxion,

Aigyros was de zoon van Thelxion, Thourimachos was de zoon van Aigyros en Leukippos
van Thourimachos. Leukippos had geen mannelijke nakomelingen, alleen een dochter
Kalchinia. Met deze Kalchinia zou Poseidon omgang gehad hebben en het kind dat zij ter
wereld bracht werd door Leukippos opgevoed. Bij zijn dood liet hij hem de heerschappij na.
Zijn naam was Peratos.
(8) Wat over Peratos' zoon Plemnaios verteld wordt, lijkt mij erg vreemd. De kinderen
namelijk, die door zijn vrouw gebaard werden, stierven allemaal zodra zij voor het eerst
begonnen te huilen, totdat Demeter medelijden met Plemnaios kreeg. Zij kwam als een
vreemdelinge naar Aigileia en voedde Plemnaios' zoon Orthopolis op. Orthopolis kreeg een
dochter Chrysorthe. Men gelooft dat zij een kind van Apollo kreeg. Deze zoon heette
Koronos. Hij had weer twee zonen, Korax en de jongste, Laomedon.
6. In de tijd dat Korax kinderloos stierf kwam Epopeus uit Thessalië en werd koning. Tijdens
zijn koningschap zou voor het eerst een vijandelijk leger het land binnengevallen zijn,
terwijl de inwoners tot dan toe ononderbroken in vrede geleefd hadden. De reden was deze.
Antiope, de dochter van Nykteus, was onder de Grieken befaamd om haar schoonheid. Maar
ook ging het gerucht dat zij geen dochter van Nykteus was, maar van Asopos, de grensrivier
tussen de gebieden van Thebe en Plataiai. (2) Epopeus heeft haar geroofd, maar ik weet niet
of hij om haar hand gevraagd had of dat hij van het begin af aan grovere dingen in de zin
had. Toen de Thebanen gewapend en wel gekomen waren, raakte Nykteus gewond en ook
Epopeus liep, hoewel hij in het gevecht overwinnaar was, verwondingen op. Nykteus werd
ziek naar Thebe teruggebracht en toen hij op het punt stond te sterven, gaf hij het
regentschap over Thebe aan zijn broer Lykos. Want Nykteus was zelf voogd van Labdakos,
de zoon van Polydoros en kleinzoon van Kadmos, die nog een kind was. Maar toen gaf hij
het voogdijschap over aan Lykos. Hij smeekte Lykos met een groter leger Aigialeia aan te
vallen en wraak te nemen op Epopeus en ook Antiope zelf te straffen, als ze haar te pakken
kregen. (3) Epopeus bracht meteen offers voor zijn overwinning en bouwde een tempel voor
Athene. Toen de tempel klaar was, bad hij de godin hem kenbaar te maken of hij volgens
haar wens voltooid was. Na het gebed zou er olijfolie voor de tempel gestroomd hebben.
Later stierf Epopeus ook door de wond, die hij eerst verwaarloosd had, zodat het voor Lykos
niet meer nodig was een oorlog te ondernemen. Want Lamedon, de zoon van Koronos, die
Epopeus als koning opvolgde, leverde Antiope uit. Toen zij langs de weg van Eleutherai
naar Thebe gebracht werd, beviel zij daar onderweg van een kind. (4) Daarover zegt Asios,
de zoon van Amphiptolemos, in zijn gedicht:
Antiope, dochter van Asopos, de rivier met diepe kolken,
zwanger van Zeus en Epopeus, herder der volken,
baarde Zethos en de stralende Amphion.
Homeros heeft hun afkomst teruggevoerd tot het meer verheven deel van het geslacht en
zegt dat zij de eerste stichters van Thebe zijn, waarbij hij volgens mij wel onderscheid maakt
tussen de benedenstad en de Kadmeia.
(5) Toen Lamedon koning was geworden, huwde hij een Atheense vrouw, Pheno, dochter
van Klytias. Toen er later een oorlog uitbrak tegen Archander en Architeles, de zonen van
Achaios, bracht hij Sikyon als bondgenoot uit Attika mee. Hij gaf hem zijn dochter
Zeuxippe ten huwelijk en sinds zijn koningschap werd het land Sikyonia genoemd en de
stad Sikyon in plaats van Aigale. Maar Sikyon zou niet de zoon van Marathon, de zoon van
Epopeus, zijn, maar van Metion, de zoon van Erechtheus. Asios is het daarmee eens, terwijl
Hesiodos in zijn gedicht zegt dat Sikyon de zoon van Erechtheus is en Ibykos dat hij de
zoon is van Pelops. (6) Sikyon was de vader van Chthonophyle en Polybos zou de zoon van
Chthonophyle en Hermes zijn. Later trouwde Phlias, de zoon van Dionysos, met haar en
kreeg ze een zoon, Andromadas. Polybos gaf zijn dochter Lysianassa als vrouw aan Talaos,
de zoon van Bias, koning van de Argivers. Toen Adrastos uit Argos vluchtte, ging hij naar
Polybos in Sikyon en later, na de dood van Polybos, kreeg hij het koningschap in Sikyon.
Toen Adrastos naar Argos teruggegaan was, werd Ianiskos, afstammeling van Lamedons

schoonvader Klytios, na zijn komst uit Attika koning en na Ianiskos' dood werd hij
opgevolgd door Phaistos, die ook een zoon van Herakles zou zijn. (7) Toen Phaistos in
opdracht van het orakel naar Kreta verhuisd was, zou Zeuxippos, zoon van Apollo en de
nimf Syllis, koning geworden zijn. Na Zeuxippos' dood hield Agamemnon een veldtocht
tegen Sikyon en koning Hippolytos, de zoon van Phaistos. Uit vrees voor het naderende
leger stemde Hippolytos in met de onderwerping aan Agamemnon en de Mykeners. Van
deze Hippolytos was Lakestades een zoon. Phalkes, zoon van Temenos, overviel 's nachts
Sikyon samen met de Doriërs, maar omdat Lakestades ook een van de Herakliden was,
berokkende hij hem geen kwaad, maar liet hem delen in de macht.
7. Sinds die tijd zijn de Sikyoniërs Doriërs en maakt hun gebied deel uit van het Argivische
land. Demetrios, de zoon van Antigonos, heeft de stad van Aigialeus op de vlakte verwoest
en heeft bij wat toen de akropolis was de huidige stad gesticht. We zouden er geen goed aan
doen te zoeken naar de oorzaak, waardoor de Sikyoniërs zo verzwakt zijn, maar we moeten
tevreden zijn met wat Homeros zegt over Zeus,
"die van veel steden de burchten verwoest heeft."
Terwijl zij in zo'n toestand van machteloosheid waren, vond een aardbeving plaats die de
stad vrijwel ontvolkte en hen van veel bezienswaardigheden beroofde. Ook de steden in
Karië en Lykië werden geteisterd en vooral het eiland Rhodos werd door de aardbeving
getroffen, zodat het orakel van de Sybille vervuld leek.
(2) Aan de weg van Korinthe naar Sikyon is het graf van de Lykos van Messene, wie hij ook
moge zijn. Ik heb namelijk geen enkele Lykos uit Messene kunnen vinden, die de pentathlon
beoefend heeft of een overwinning in Olympia behaald heeft. Dit graf is een hoop aarde,
maar de Sikyoniërs zelf begraven hun doden meestal op een gelijksoortige manier. Ze
bergen het lichaam in de grond, daarop bouwen ze dan een stenen basis en plaatsen zuilen er
op. Hierop maken ze een bovendeel dat op een tempelgevel lijkt. Ze brengen geen inscriptie
aan behalve de naam van de dode zelf zonder de naam van zijn vader. Dan zeggen ze de
dode vaarwel.
(3) Als je na het graf van Lykos de Asopos overgestoken bent, staat aan de rechterkant het
Olympion en een klein eindje verder links van de weg het graf van de Atheense
komediedichter Eupolis. Als je de weg vervolgt in de richting van de stad is er het graf van
Xenodike, die in het kraambed gestorven is. Dit is niet in de locale stijl gebouwd, maar zo,
dat het uitstekend past bij de schildering die als geen ander de moeite van het bezichtigen
waard is.
(4) Ga je verder, dan is er het graf van de Sikyoniërs die bij Pellene, Dyme in Achaia,
Megalopolis en Sellasia gesneuveld zijn. Later zal ik hun lotgevallen nauwkeuriger
vertellen. Bij de poort is een bron in een grot, waarvan het water niet uit de grond opwelt,
maar het druppelt uit het plafond van de grot. Daarom wordt de bron Stazousa genoemd.
(5) Op de tegenwoordige akropolis is een heiligdom van Tyche Akraia en daarachter een
heiligdom van de Dioskouroi. Hun beelden zijn net als dat van Tyche van hout. Het beeld
van de man met een schild op het toneel van het theater, dat aan de voet van de akropolis
gebouwd is, zou Aratos, zoon van Kleinias, voorstellen. Achter het theater is een tempel van
Dionysos. De god is van goud en ivoor en naast hem staan Bakchanten van wit marmer.
Deze vrouwen, zegt men, zijn aan Dionysos toegewijd en raken door zijn inspiratie in
extase. De Sikyoniërs hebben andere beelden, die geheim gehouden worden. Een keer per
jaar brengen ze die 's nachts vanuit het zogenaamde Kosmeterion naar de tempel van
Dionysos onder begeleiding van fakkels en locale hymnen. (6) Voorop gaat het beeld dat
Bakcheus genoemd wordt, voor hen opgesteld door Andromadas, de zoon van Phlias. Dan
volgt de zogeheten Lysios, die in opdracht van de Pythia door de Thebaan Phanes uit Thebe
gebracht is. Phanes kwam naar Sikyon, toen Aristomachos, de zoon van Kleodaios, het
orakel dat hij gekregen had verkeerd begrepen had en er daardoor niet in slaagde naar de
Peloponnesos terug te keren. Aan de rechterkant van de weg van de Dionysostempel naar de
markt staat een tempel van Artemis Limnaia. Duidelijk is te zien dat het dak ingestort is. Of

het beeld ergens anders heengebracht is of dat het ter plaatse vernield is, kan men niet
vertellen.
(7) Bij de toegang tot de markt staat een tempel van Peitho zonder beeld. De cultus van
Peitho is om de volgende reden door hen ingesteld. Apollo en Artemis kwamen, nadat zij
Pytho gedood hadden, naar Aigialeia om gereinigd te worden. Een hevige angst overviel hen
op de plaats die nog altijd Phobos heet en ze zochten hun toevlucht bij Karmanor in Kreta.
De mensen in Aigialeia werden door de pest getroffen. Zieners geboden hen Apollo en
Artemis gunstig te stemmen. (8) Ze stuurden dus zeven jongens en evenveel meisjes als
smekelingen naar de rivier Sythas. De goden zouden door hen overgehaald zijn naar de
toenmalige akropolis te komen. De plaats waar zij het eerst aankwamen is het heiligdom van
Peitho. De ceremonie die nog steeds gehouden wordt is hiermee in overeenstemming. Want
de kinderen gaan op het feest van Apollo naar de Sythas. Ze brengen, zoals men zegt, de
beelden van de goden naar het heiligdom van Peitho en daarna weer terug naar de tempel
van Apollo. De tempel staat op de huidige markt en zou oorspronkelijk gemaakt zijn door
Proitos, wiens dochters daar van hun waanzin genezen zijn.
(9) Ook wordt het volgende verteld: Meleager in deze tempel de lans waarmee hij het
everzwijn gedood heeft als wijgeschenk neergelegd heeft. Ook de fluiten van Marsyas
zouden er liggen. Want toen Silenos door het ongeluk getroffen werd, voerde de rivier de
Marsyas de fluiten mee naar de Maiander. Ze kwamen weer te voorschijn in de Asopos. Aan
land gekomen in het gebied van Sikyon werden ze door een herder gevonden en aan Apollo
gegeven. Van deze wijgeschenken is niets meer over, omdat ze bij een brand in de tempel
verbrand zijn. De tegenwoordige tempel en het beeld zijn opgericht door Pythokles.
8. Het heilige domein vlakbij het heiligdom van Peitho, dat aan de Romeinse keizers gewijd is,
was eens het huis van de tiran Kleon. Kleisthenes, de zoon van Aristonymos, zoon van
Myron, was tiran van de Sikyoniërs, toen zij nog de benedenstad bewoonden, en Kleon werd
het in de tegenwoordige stad. Voor dat huis staat een heroön van Aratos, die van de Grieken
van zijn tijd de grootste daden verricht heeft. (2) Zijn geschiedenis is als volgt. Na de
alleenheerschappij van Kleon kwam bij veel gezagsdragers een zo onbedwingbaar verlangen
naar de tirannie op, dat twee mannen, Euthydemos en Timokleides, tegelijk tiran werden. Ze
werden door het volk, dat Aratos' vader Kleinias als leider had gekozen, verdreven. Enkele
jaren later werd Abantidas tiran. Kleinias was al eerder gestorven. Maar Abantidas dreef
Aratos in ballingschap, of misschien was Aratos vrijwillig vertrokken. Abantidas is door
enkele mannen uit het gebied gedood en zijn vader Paseas werd onmiddellijk tiran.
(3) Hij werd gedood door Nikokles, die zelf tiran werd. Deze werd door Aratos met een
troep Sikyonische ballingen en Argivische huurlingen aangevallen. Doordat hij de aanval 's
nachts uitvoerde bleef hij in het donker door sommige bewakers onopgemerkt en andere
overweldigde hij. Zo drong hij de stad binnen. Intussen was de ochtend aangebroken. Hij
nam het volk mee en haastte zich naar het tirannenhuis. Dat werd gemakkelijk veroverd,
maar Nikokles zelf wist te ontsnappen. Aratos gaf de Sikyoniërs de gelijkheid in politieke
rechten terug en verzoende zich met de ballingen. Hun huizen en andere bezittingen die
verkocht waren gaf hij terug en stelde degenen die ze gekocht hadden uit eigen middelen
schadeloos. (4) Omdat alle Grieken bang waren voor de Makedoniërs en Antigonos, de zoon
van Demetrios, stadhouder van Philippos, bracht hij de Sikyoniërs, die Doriërs waren, er toe
zich aan te sluiten bij de Achaiïsche bond. Meteen werd hij door de Achaiers tot bevelhebber
gekozen. Hij leidde hen naar de Lokriërs van Amphissa en het gebied van de Aitoliërs, hun
vijanden, en plunderde hun land. Antigonos had Korinthe in handen en er lag een
Makedonisch garnizoen in de stad, maar Aratos bracht met een verrassingsaanval de
Makedoniërs in paniek. Een van de velen die hij bij de overwinning in de strijd doodde was
de commandant van het garnizoen, Persaios, die bij Zeno, de zoon van Mnaseas, filosofie
gestudeerd had. (5) Na de bevrijding van Korinthe door Aratos sloten de Epidauriërs, de
Troizenen die het Argolische Akte bewonen en van de Grieken aan de andere kant van de
Isthmos de Megariërs zich bij de bond aan, terwijl Ptolemaios een bondgenootschap met de

Achaiers sloot. De Lakedaimoniërs en hun koning Agis, zoon van Eudamidas, hadden al
eerder in een verrassingsaanval Pellene veroverd, maar toen Aratos met zijn leger kwam
werden ze in een treffen verslagen. Ze gaven Pellene op en keerden onder bescherming van
een wapenstilstandsverdrag naar huis terug.
(6) Aratos vond het na zijn successen op de Peloponnesos ontoelaatbaar het over zijn kant te
laten gaan dat Peiraieus en Mounychia en bovendien Salamis en Sounion in handen van de
Makedoniërs waren. Omdat hij niet verwachtte dat hij deze steden met geweld zou kunnen
veroveren, haalde hij Diogenes, de commandant van het garnizoen, over zijn posities op te
geven tegen betaling van honderdvijftig talenten. Zelf droeg hij voor de Atheners het zesde
deel van dat bedrag bij. Hij haalde ook Aristomachos, de tiran van Argos, over de
democratie voor de Argivers te herstellen en zich bij de Achaiïsche bond aan te sluiten en
veroverde Mantineia op de Lakedaimoniërs, die het bezetten. Maar niet alles voor een mens
verloopt zoals hij dat graag wil en daarom zag zelfs Aratos zich gedwongen bondgenoot van
de Makedoniërs en Antigonos te worden. Dit gebeurde op de volgende manier.
9. Kleomenes, de zoon van Leonidas, zoon van Kleonymos, die in Sparta de opvolger in het
koningschap was, leek op Pausanias in zijn verlangen naar de tirannie en zijn
ontevredenheid met de bestaande wetten. Omdat hij vuriger van aard was dan Pausanias en
niet lafhartig, voerde hij al zijn plannen snel uit vol zelfvertrouwen en vermetelheid. Hij
vergiftigde de koning van het andere koningshuis, Eurydamidas, die nog een kind was en
bracht met behulp van de ephoren zijn broer Epikleidas op de troon. Hij maakte een eind aan
de macht van de Raad van Ouden en in hun plaats stelde hij pro forma een Raad van
Vaderen in. Omdat hij grotere aspiraties koesterde en zijn zinnen gezet had op de macht over
de Grieken, viel hij eerst de Achaiers aan in de hoop hen, als hij hen had overwonnen, als
bondgenoten te hebben en vooral omdat hij niet wilde dat zij hem bij zijn activiteiten zouden
hinderen. (2) Toen hij bij Dyme voorbij Patrai in gevecht gekomen was met de Achaiers, die
nog steeds onder leiding van Aratos stonden, behaalde hij de overwinning. Daardoor was
Aratos, bezorgd om de Achaiers en Sikyon zelf, gedwongen Antigonos er bij te halen.
Kleomenes brak het vredesverdrag dat hij met Antogonos gesloten had met veel openlijke
schendingen, onder andere de verwoesting van Megalopolis. Dus stak Antigonos over naar
de Peloponnesos en kwam het tot een treffen tussen de Achaiers bij Sellasia. Toen de
Achaiers de overwinning hadden behaald, werden de inwoners van Sellasia als slaven
verkocht en Lakedaimon zelf werd veroverd. Antigonos en de Achaiers herstelden voor de
Lakedaimoniërs de staatsregeling van hun voorvaderen. (3) Van de kinderen van Leonidas
werd Epikleides in de strijd gedood. Kleomenes vluchtte naar Egypte, waar hij eerst in het
hoogste aanzien stond bij Ptolemaios, maar later werd hij gevangen genomen omdat hij
schuldig bevonden werd aan het opruien van Egyptenaren tegen hun koning. Maar hij
ontsnapte uit de gevangenis en veroorzaakte relletjes in Alexandrië. Tenslotte heeft hij, toen
hij gearresteerd werd, de hand aan zichzelf geslagen. De Lakedaimoniërs, verheugd dat ze
van Kleomenes bevrijd waren, wilden geen koningschap meer terug, maar de overige
elementen van hun staatsregeling zijn tot op heden in stand gebleven. Omdat Aratos een
weldoener was die hem goed geholpen had, bleef Antigonos altijd vriendschappelijke
betrekkingen met hem onderhouden. (4) Maar toen Philippos op de troon kwam, heeft hij
Aratos gedood door hem zonder dat hij iets vermoedde te laten vergiftigen, omdat Aratos
zijn drieste optreden tegen zijn onderdanen afkeurde en soms zelfs zijn impulsieve gedrag
probeerde af te remmen. Van Aigion, waar hij door de dood getroffen werd, is hij naar
Sikyon gebracht. Daar is hij begraven en zijn heiligdom wordt nog altijd Arateion genoemd.
Op een vergelijkbare manier behandelde Philippos de Atheners Eurykleides en Mikon.
Omdat zij redenaars waren en het vertrouwen van het volk hadden, doodde Philippos hen
door middel van vergif. (5) Uiteindelijk zou een dodelijk gif ook Philippos zelf fataal
worden. Want Philippos' zoon Demetrios werd door zijn jongste zoon Perseus vergiftigd en
het verdriet van de vader daarover was de oorzaak van zijn dood. Ik heb deze gebeurtenissen

vermeld met in gedachten de door een god geïnspireerde dichtregel van Hesiodos, dat
degene die voor een ander onrecht beraamt dit allereerst op zichzelf richt.
(6) Achter het heroön van Aratos staat een altaar voor Poseidon Isthmios en verder een beeld
van Zeus Meilichios en van Artemis met de bijnaam Patroa, allebei zonder grote artistieke
betekenis. Het beeld van Meilichios heeft de vorm van een piramide, dat van Artemis de
vorm van een zuil. Ook staat het raadsgebouw daar en de zuilengalerij van Kleisthenes, zo
genoemd naar de bouwer. Kleisthenes heeft hem gebouwd van de wapenbuit uit de oorlog
die hij met de Amphiktyonen tegen Kirra gevoerd heeft. Op de markt staat onder de blote
hemel een bronzen Zeus, een werk van Lysippos, en naast hem een vergulde Artemis. (7)
Vlakbij is een heiligdom van Apollo Lykios, nu een ruïne en helemaal niet bezienswaardig.
Want toen wolven hun kuddes aanvielen zodat ze geen opbrengst meer hadden, heeft de god
een plaats genoemd waar droog hout lag en de opdracht gegeven de schors daarvan
vermengd met vlees aan de dieren voor te zetten. Meteen nadat ze er van gegeten hadden,
heeft de schors hen gedood. Dat hout lag in de tempel van Lykios, maar welk soort boom het
was, wisten de Sikyonische gidsen niet. (8) Dan staat er een rij bronzen beelden. Dat zouden
de dochters van Proitos zijn, maar het opschrift heeft betrekking op andere vrouwen. Er staat
een bronzen Herakles, gemaakt door Lysippos van Sikyon, en vlakbij staat een Hermes
Agoraios.
10. In het gymnasion niet ver van de markt staat een stenen beeld van Herakles, gemaakt door
Skopas. Ook op een andere plaats is een heiligdom van Herakles. De hele omheinde ruimte
wordt Paidize genoemd. In het midden is een heiligdom en daarin een oud houten beeld, een
werkstuk van Laphaës uit Phlia. Bij het offerfeest houden ze de volgende rites. Phaistos zou
de mensen bij zijn aankomst in Sikyon aangetroffen hebben, terwijl ze offers brachten aan
Herakles als aan een heros. Phaistos weigerde zo'n soort rite te volbrengen, maar vond dat
men aan hem moest offeren als aan een god. Zelfs nu nog eten de Sikyoniërs, nadat ze een
lam geslacht hebben en de schenkels op het altaar verbrand hebben, een deel van het vlees
op zoals bij een offerdier en de rest offeren ze als aan een heros. De eerste dag van het feest
dat ze ter ere van Herakles vieren noemen ze ………., de tweede dag noemen ze Herakleia.
(2) Hiervandaan loopt een weg naar een heiligdom van Asklepios. Wanneer je hierlangs de
omheinde ruimte in komt, staat links een gebouw met twee vertrekken. In het voorste ligt
Hypnos, van wie behalve het hoofd niets meer over is. Het achterste vertrek is gewijd aan
Apollo Karneios. Behalve de priesters mag niemand dit vertrek betreden. In de zuilengalerij
ligt een enorm bot van een zeemonster en er achter is een beeld van Oneiros en Hypnos met
de bijnaam Epidotes, die een leeuw in slaap wiegt. Als je het Asklepieion ingaat zie je aan
weerskanten beelden, aan een kant een beeld van een zittende Pan, aan de andere kant een
staande Artemis.
(3) Binnen staat de god, zonder baard, van goud en ivoor, een werk van Kalamis. In zijn ene
hand heeft hij een staf, in de andere een pijnappel. De god zou in de gedaante van een slang
uit Epidauros gebracht zijn op een muilezelwagen en degene die hem gebracht heeft zou
Nikagora van Sikyon zijn, de moeder van Agasikles en vrouw van Echetimos. Er zijn kleine
beeldjes die aan het plafond hangen. Degene die op de slang zit zou Aristodama, de moeder
van Aratos, zijn en ze geloven dat hij de zoon van Asklepios is.
(4) Dit zijn de opmerkelijke voorwerpen die dit heilige domein bevat. Aan de overkant is
een ander heilig domein van Aphrodite. Het eerste beeld hierin is van Antiope. Haar zonen
zouden Sikyoniërs zijn en daarom beweren ze dat Antiope zelf via dezen met hen verwant is.
Daarachter staat de tempel van Aphrodite. Hier mogen alleen een vrouwelijke
tempelwachter die geen omgang met een man meer heeft en een maagd die de jaarlijkse
functie van priesteres vervult binnengaan. Het meisje draagt de titel Loutrophoros. De
andere mensen mogen de godin slechts vanaf de ingang zien en daarvandaan tot haar
bidden. (5) Het beeld, in zittende houding, is gemaakt door Kanachos van Sikyon die ook de
Apollo in Didyma van de Milesiërs gemaakt heeft en de Ismenische Apollo voor de
Thebanen. Het is gemaakt van goud en ivoor en draagt op het hoofd een heilige muts, terwijl

het in de ene hand een papaver en in de andere hand een appel heeft. Ze offeren de schenkels
van alle offerdieren behalve zwijnen, de rest verbranden ze op hout van de jeneverbes. Bij
het branden van de schenkels voegen ze aan het offer een blad van de paideros toe. (6) Dit is
een plant die binnen de omheining in de open lucht staat en hij groeit nergens anders ter
wereld, noch in Sikyonië noch elders. De bladeren zijn kleiner dan die van een gewone eik,
maar groter dan die van een steeneik. De vorm is ongeveer gelijk aan eikenbladeren. Een
kant van het blad heeft een donkere kleur, de andere kant is wit. De kleur is het best te
vergelijken met die van bladeren van een zilverpopulier.
(7) Als je hiervandaan omhoog gaat naar het gymnasion, staat rechts een heiligdom van
Artemis Pheraia. Het houten beeld zou uit Pherai gebracht zijn. Kleinias heeft hun
gymnasion gebouwd en men traint er nog altijd de epheben. Er staat een wit marmeren beeld
van Artemis dat slechts tot het middel bewerkt is en een van Herakles dat van onderen de
vorm heeft van vierkante Hermen.
11. Als je hiervandaan afslaat naar de zogenaamde Heilige Poort, staat niet ver van de poort een
tempel van Athene, die eens is opgericht door Epopeus en in omvang en pracht alle tempels
uit die tijd overtreft. Maar ook deze tempel was gedoemd in de loop der tijd in vergetelheid
te raken. Hij is door de bliksem in brand geraakt, maar het altaar is niet getroffen en staat er
tot op heden nog zoals het door Epopeus gemaakt is. Voor het altaar is een grafheuvel voor
Epopeus zelf en vlakbij het graf zijn de goden Atropoi. Bij hen houden ze rites die volgens
de Grieken dienen om het kwaad af te wenden. Epopeus zou ook de tempel ernaast voor
Artemis en Apollo gemaakt hebben en Adrastos de tempel van Hera erachter. In geen van
beide tempels zijn beelden over gebleven. Achter de tempel van Hera heeft hij twee altaren
van wit marmer gebouwd, een voor Pan en een voor Helios. (2) Aan de weg naar de vlakte
staat een heiligdom van Demeter. Dit zou opgericht zijn door Plemnaios als dank aan de
godin voor het opvoeden van zijn zoon. Een eindje voorbij het heiligdom van Hera dat door
Adrastos opgericht is staat een tempel van Apollo Karneios. Alleen de zuilen staan er nog, je
zult er geen muren of dak meer aantreffen, evenmin als in de tempel van Hera Prodromia.
Deze is gebouwd door Phalkes, de zoon van Temenos, die beweerde dat Hera hem
voorgegaan is op de weg naar Sikyon. (3) Als je vanaf Sikyon over de weg gaat die
rechtstreeks naar Phlious loopt ligt er op een afstand van ongeveer tien stadiën aan de
linkerkant een heilig bos met de naam Pyraia. Hier bevindt zich een heiligdom van Demeter
Prostasia en Kore. Daar vieren de mannen apart een feest, terwijl ze het zogenaamde
Nymphon aan de vrouwen overlaten om er een feest te vieren. Er zijn beelden van Dionysos,
Demeter en Kore, waarvan alleen de gezichten zichtbaar zijn. De weg naar Titane is zestig
stadiën lang en onbegaanbaar voor ossenwagens, omdat hij te smal is. (4) Als je daarlangs
zo'n twintig stadiën, schat ik, afgelegd hebt en links de Asopos overgestoken hebt, is er een
heilig bos van steeneiken en een tempel van goden die de Atheners Semnai en de Sikyoniërs
Eumeniden noemen. Eén dag ieder jaar vieren ze een feest voor hen, waarbij ze drachtige
schapen offeren. Bovendien hebben ze het gebruik een plengoffer van een mengsel van
honing en melk te brengen en geven ze bloemen in plaats van kransen. Vergelijkbare rites
voeren ze ook uit op het altaar van de Moiren. Dit gebeurt op een open plaats in het heilige
bos. (5) Als je teruggaat naar de weg, dan weer de Asopos oversteekt en vervolgens de top
van de berg bereikt, ben je op de plaats waar volgens de locale bevolking Titan
oorspronkelijk gewoond heeft. Hij zou een broer van Helios zijn en naar hem heet de plaats
Titane. Ik denk dat Titan erg knap was in het waarnemen van de seizoenen en de periodes
waarin de zon de zaden laat ontkiemen en de vruchten van bomen doet rijpen en dat hij
daarom als broer van Helios beschouwd werd. Later kwam Alexanor, de zoon van Machaon,
zoon van Asklepios, in Sikyonië en bouwde het Asklepieion in Titane. (6) In de omgeving
daarvan wonen voornamelijk dienaren van de god en binnen de omheining staan oude
cipressen. Het is niet mogelijk te ontdekken van welk soort hout of metaal het beeld is en
ook weet men niet wie de maker is, hoewel enkelen het aan Alexanor zelf toeschrijven. Van
het beeld zijn alleen het gezicht, de handen en de voeten te zien, want het is bedekt met een

wit wollen kleed en een mantel. Hetzelfde geldt voor het beeld van Hygeia. Dit kun je niet
gemakkelijk zien, omdat het bedekt is met het haar van vrouwen die het afscheren en aan de
god wijden en met banden van Babylonische stof. Als iemand een van die goden een gunst
wil vragen, wordt hem hetzelfde voorgeschreven, namelijk het beeld dat zij Hygeia noemen
te vereren.
(7) Er staan ook beelden van Alexanor en Euamerion. Aan de eerste brengt men na
zonsondergang gaven als aan een heros, aan Euamerion offert men als aan een god. Als mijn
veronderstelling juist is, noemen de inwoners van Pergamon deze Euamerion op grond van
een orakel Telesphoros, terwijl de Epidauriërs hem Akesis noemen. Er is ook een houten
beeld van Koronis, maar dit heeft geen vaste plaats in de tempel. Wanneer aan de god een
stier, een lam en een zwijn geofferd worden, brengen ze het beeld van Koronis naar het
heiligdom van Athene en vereren ze het daar. De delen van de offerdieren die ze als
brandoffers brengen (en het is voor hen niet voldoende de schenkels af te snijden)
verbranden ze op de grond, behalve de vogels. Die worden op het altaar verbrand. (8) Op de
uiteinden van het fronton staan beelden van Herakles en beelden van Overwinningen. In de
zuilengalerij staan beelden van Dionysos, Hekate, Aphrodite, de Moeder der goden en van
Tyche. Dit zijn houten beelden en er is een stenen beeld van Asklepios met de bijnaam
Gortynios. De mensen willen uit angst niet langs de heilige slangen naar binnen gaan, maar
ze leggen voedsel voor hen neer voor de ingang en dan bekommeren ze zich niet meer om
hen. In de omheinde ruimte staat een beeld van een zekere Grananios uit Sikyon, die op de
Olympische Spelen twee overwinningen behaald heeft in de vijfkamp en een derde
overwinning bij het hardlopen, en verder twee keer in de dubbele afstand, een keer zonder
en een keer met het schild.
12. In Titane is ook een heiligdom van Athene, waarheen het beeld van Koronis gebracht wordt.
Daarin staat een oud houten beeld van Athene dat door de bliksem getroffen zou zijn. Het
heiligdom is op een heuvel gebouwd. Wanneer je van die heuvel afdaalt, is er een altaar van
de Winden, waarop de priester een keer per jaar in de nacht een offer aan de Winden brengt.
Hij voert ook andere, geheime rites uit bij vier kuilen om de woede van de Winden te
kalmeren. Daarbij zingt hij, zoals men zegt, bezweringsformules van Medea. (2) Wanneer je
vanuit Titane in Sikyon aankomt en dan naar zee afdaalt, staat links van de weg een tempel
van Hera, die geen beeld meer heeft en geen dak. Proitos, de zoon van Abas, zou hem
gebouwd hebben. Wanneer je naar de zogeheten Haven van de Sikyoniërs afdaalt en dan
naar Aristonautai, de haven van Pellene, afslaat, staat een klein eindje boven de weg aan de
linkerkant een heiligdom van Poseidon. Als je dan langs de hoofdweg verder gaat, kom je
bij een rivier met de naam Helisson en vervolgens bij de Skythas, die beiden in zee
uitmonden. (3) Phliasia grenst aan Sikyonia. De stad ligt op een afstand van ongeveer
veertig stadiën van Titane en vanaf Sikyon loopt er een rechte weg heen. Dat de Phliasiërs in
geen enkel opzicht met de Arkadiërs verwant zijn, wordt duidelijk door de lijst van
Arkadiërs in de gedichten van Homeros, waarin zij niet bij de Arkadiërs opgenomen zijn.
Dat zij oorspronkelijk Argivers waren en later, na de terugkeer van de Herakliden naar de
Peloponnesos, Doriërs geworden zijn, zal in het vervolg van mijn beschrijving duidelijk
worden. Omdat ik weet dat de meeste overleveringen over de Phliasiërs elkaar tegenspreken,
zal ik die waarover de meeste overeenstemming bestaat gebruiken. (4) Aras zou de eerste
man in dat land geweest zijn. Hij stichtte een stad rondom die heuvel, die nog altijd
Arantinos heet, niet ver van een tweede heuvel, waarop de Phliasiërs hun akropolis en het
heiligdom van Hebe hebben. Hier stichtte hij een stad en naar hem werden in oude tijden het
land en de stad Arantia genoemd. Toen hij koning was heeft Asopos, die een zoon van
Kelousa en Poseidon zou zijn, het water van de rivier die de tegenwoordige bevolking naar
de ontdekker Asopos noemt gevonden. Het graf van Aras is op een plaats, Keleai genaamd,
waar ook Dysaules uit Eleusis begraven zou zijn. (5) Aras had een zoon Aoris en een
dochter Araithyrea. Volgens de Phliasiërs waren zij ervaren jagers en dappere krijgers.
Araithyrea stierf het eerst en Aoris gaf ter nagedachtenis aan zijn zuster het land de nieuwe

naam Araithyrea. Daarom heeft Homeros in de lijst van onderdanen van Agamemnon de
versregel geschreven:
"Zij bewoonden Orneia en het lieflijke Araithyrea."
Ik geloof dat de graven van de kinderen van Aras op de heuvel Arantinos zijn en niet elders
in het land. Hun grafstenen zijn goed zichtbare zerken en vóór de mysterierituelen die ze
voor Demeter houden roepen ze Aras en zijn kinderen naar de plengoffers met hun blik
gericht op deze grafmonumenten. (6) Dat Phlias, die het land naar zichzelf zijn derde naam
gegeven heeft, een zoon van Keisos en kleinzoon van Temenos was, zoals de Argivers
beweren, kan ik absoluut niet geloven. Maar ik weet dat hij een zoon van Dionysos
genoemd wordt en dat verteld wordt dat hij aan de tocht van de Argonauten deel genomen
heeft. De verzen van de dichter uit Rhodos bevestigen mij dit:
"Phlias kwam bij hen vanuit Araithyrea
waar hij in voorspoed leefde dankzij Dionysos, zijn vader.
Zijn woning was bij de bronnen van de Asopos."
Verder zegt hij dat niet Chthonophyle, maar Araithyrea de moeder van Phlias was.
Chthonophyle was met Phlias getrouwd en Andromadas was hun zoon.
13. Na de terugkeer van de Herakliden raakte de hele Peloponnesos in beroering behalve
Arkadië, zodat veel steden nieuwe bewoners van Dorische afkomst er bij kregen en voor de
bewoners veranderde er nog veel meer. Wat in Phlious gebeurde is het volgende. Het werd
aangevallen door de Doriër Rhegnidas, de zoon van Phalkes, zoon van Temenos, vanuit
Argos en Sikyonia. Een deel van de Phliasiërs accepteerde de voorstellen van Rhegnidas,
namelijk om in het gebied te blijven, Rhegnidas als koning te aanvaarden en het land te
delen met de Doriërs. (2) Maar Hippasos en zijn aanhang drongen er bij de burgers op aan
zich te verdedigen en niet zonder slag of stoot afstand te doen van hun talrijke privileges ten
gunste van de Doriërs. Toen het volk echter het tegenovergestelde standpunt koos, vluchtte
Hippasos met enkele anderen, die hem wilden volgen, naar Samos. Een achterkleinzoon van
deze Hippasos was de beroemde filosoof Pythagoras. Hij was namelijk de zoon van
Mnesarchos, de zoon van Euphron, de zoon van Hippasos. Dit vertellen de Phliasiërs over
zichzelf en de Sikyoniërs zijn het in grote lijnen met hen eens.
(3) Nu volgt een overzicht van de interessantste bezienswaardigheden. Op de akropolis van
Phlious bevindt zich een heilig bos van cipressen en een zeer heilige tempel uit oude tijden.
De godin, aan wie deze tempel gewijd is, noemen de oudste Phliasiërs Ganymeda, maar de
latere noemen haar Hebe. Ook Homeros noemt haar bij het tweegevecht tussen Menelaos en
Alexander. Hij zegt dat zij de wijnschenkster van de goden was en later bij de afdaling van
Odysseus in de Hades dat zij de vrouw van Herakles was. Olen zegt in zijn hymne aan Hera
dat Hera door de Horai opgevoed is en dat Ares en Hebe haar kinderen zijn. (4) Van de
talrijke eerbewijzen die de Phliasiërs deze godin brengen is die, welke op smekelingen
betrekking heeft, de belangrijkste. Ze hebben smekelingen daar altijd een veilig
toevluchtsoord gegeven en gevangenen hangen, als ze in vrijheid gesteld zijn, hun boeien in
de bomen van het heilige bos. Ook vieren ze een jaarlijks feest, dat ze Kissotomoi noemen.
Er is geen beeld, noch in het geheim bewaard noch openlijk ten toon gesteld. Ze kennen een
heilige legende die verklaart waarom ze dit gebruik hebben. Er is echter, wanneer je naar
buiten gaat, aan de linkerkant een tempel van Hera, die wel een beeld van Parisch marmer
heeft. (5) Op de akropolis is nog een andere heilige ruimte, gewijd aan Demeter, waarin een
tempel en een beeld van Demeter en haar dochter zijn. Ook is er een bronzen beeld van
Artemis dat mij oud lijkt. Als je van de akropolis naar beneden gaat, staat rechts een tempel
van Asklepios met een beeld van de god nog zonder baard. Onder de tempel bevindt zich
een theater. Niet ver daarvandaan is een heiligdom van Demeter met oude beelden in
zittende houding. (6) Op de markt staat een bronzen geit opgesteld, grotendeels verguld.
Deze wordt om de volgende reden bij de Phliasiërs vereerd. Het sterrenbeeld dat zij Geit
noemen veroorzaakt bij zijn opkomst steeds schade aan de wijnstokken. Om te voorkomen
dat daar iets onaangenaams door ontstaat vereert men de bronzen geit op de markt onder

andere door het beeld met goud te versieren. Ook is daar het graf van Aristias, de zoon van
Pratinas. Deze Aristias en zijn vader Pratinas hebben satyrspelen geschreven die na de
stukken van Aischylos het populairst waren. (7) Achter de markt staat een huis dat door de
Phliasiërs "van de waarzegger" genoemd wordt. Hier kwam Amphiaraos, hij legde zich 's
nachts te slapen en begon daarna voor het eerst te profeteren, zoals de Phliasiërs vertellen.
Tot dan toe was Amphiaraos volgens hun verhaal geen waarzegger, maar een gewone man.
Het gebouw is sinds die tijd voor goed gesloten. Niet ver hiervandaan staat de zogenaamde
Omphalos, het middelpunt van de hele Peloponnesos, als ze de waarheid spreken. Voorbij de
Omphalos hebben ze een oude tempel van Dionysos en bovendien een van Apollo en een
van Isis. Het beeld van Dionysos mag iedereen zien, evenals dat van Apollo. Het beeld van
Isis echter mag alleen door de priesters aanschouwd worden. (8) Ook het volgende verhaal
wordt door de Phliasiërs verteld. Toen Herakles veilig uit Libye terugkeerde met de
zogenaamde appels van de Hesperiden, ging hij naar Phlious voor een privé-aangelegenheid.
Tijdens zijn verblijf daar kreeg hij bezoek van Oineus uit Aitolië. Hij was al eerder een
aangetrouwde verwant van Herakles geworden en bij zijn komst ontving hij Herakles of hij
werd zelf door Herakles ontvangen. In elk geval was Herakles niet tevreden met de drank
die hem werd aangeboden en hij sloeg de jongen Kyathos, de wijnschenker van Oineus, met
een van zijn vingers tegen het hoofd. Door die klap was de jongen ogenblikkelijk dood. De
Phliasiërs hebben ter nagedachtenis aan hem een kapel. Deze staat naast het heiligdom van
Apollo en bevat stenen beelden, die Kyathos voorstellen, terwijl hij Herakles een beker
aanreikt.
14. Keleai ligt op een afstand van ongeveer vijf stadiën van de stad en daar wordt niet jaarlijks,
maar eens in de vier jaar een mysteriefeest ter ere van Demeter gevierd. De mysteriepriester
wordt niet voor het leven benoemd, maar er wordt telkens bij ieder mysteriefeest een andere
priester gekozen, die, als hij dat wil, ook een vrouw erbij neemt. In dit opzicht verschillen
hun gebruiken van die in Eleusis, maar voor de rest volgen ze de rites daar na. De Phliasiërs
geven zelf ook toe dat ze de rites van Eleusis imiteren. (2) Dyaules, de broer van Keleos,
zou na zijn komst in het land het mysteriefeest voor hen ingesteld hebben en uit Eleusis
verdreven zijn door Ion, de zoon van Xouthos, toen Ion door de Atheners als bevelhebber in
de oorlog tegen Eleusis gekozen was. Op dit punt kan ik het niet met de Phliasiërs eens zijn,
namelijk dat een Eleusiniër, overwonnen in de strijd, verdreven is en als balling bij hen
gekomen is, omdat de oorlog met een verdrag beeindigd is voordat hij uitgevochten was en
Eumolpos zelfs in Eleusis gebleven is. (3) Het zou kunnen dat Dysaules om een andere
reden gekomen is en dat het anders gegaan is dan de Phliasiërs beweren. Ik geloof dat hij
helemaal niet verwant was met Keleos of dat hij een belangrijke Eleusiniër was. Anders had
Homeros hem zeker niet onvermeld gelaten in zijn gedichten. Want ook Homeros heeft een
hymne ter ere van Demeter geschreven. Daarin kent hij, als hij degenen die door de godin
onderwezen zijn in de mysterierites opsomt, geen Dysaules uit Eleusis. De verzen zijn als
volgt:
"Zij leerde aan Triptolemos en de paardenzwiepende Diokles en ook aan de machtige
Eumolpos en aan Keleos, de leider van het volk, de heilige rites en onderwees hen allen in
de mysteriën."
(4) Deze Dysaules heeft, zoals de Phliasiërs zeggen, de mysteriecultus daar gevestigd en hij
heeft de plaats de naam Keleai gegeven. Zoals ik eerder verteld heb, is hier een graf van
Dysaules. Het graf van Aras is dus eerder gemaakt. Want volgens het verhaal van de
Phliasiërs is Dysaules niet tijdens het koningschap van Aras, maar later gearriveerd. De
Phliasiërs immers zeggen dat Aras een tijdgenoot van Prometheus, de zoon van Iapetos, was
en drie generaties ouder dan Pelasgos, de zoon van Arkas, en dan degenen, die in Athene als
autochtone bevolking beschouwd worden.
Ze vertellen dat op het dak van het zogenaamde Anaktoron de wagen van Pelops opgesteld
is.

15. Dit zijn de dingen bij de Phliasiërs die interressant zijn. Aan de weg naar Korinthe naar
Argos ligt een kleine stad, Kleonai. Kleomenes zou een zoon van Pelops zijn, maar
sommigen beweren dat Kleone een dochter was van Asopos, die langs Sikyon stroomt. In
elk geval is de naam van de stad aan een van hen ontleend. Er is een heiligdom van Athene
en het beeld is een werk van Skyllis en Dipoinos. Men denkt dat zij leerlingen van Daidalos
waren, maar anderen beweren dat Daidalos een vrouw uit Gortyn genomen heeft en van
deze vrouw Dipoinos en Skyllis als zonen gekregen heeft. Dit heiligdom staat in Kleonai.
Verder is er het graf van Eurytas en Kteatas. Toen zij namelijk als afgezanten uit Elis naar de
Isthmische spelen kwamen, heeft Herakles hen daar neergeschoten, omdat hij hen ervan
beschuldigde dat ze zijn tegenstanders geweest waren in zijn oorlog tegen Augeas.
(2) Van Kleonai lopen twee wegen naar Argos. De een is bestemd voor snelle voetgangers
en dit is de kortste, de andere gaat over de zogenaamde Tretospas. Deze is ook smal en
omringd door bergen, maar toch meer geschikt voor wagens. In deze bergen wordt de grot
van de leeuw nog getoond. De plaats Nemea ligt op een afstand van ongeveer vijftien
stadiën. Daar is een tempel van de Nemeïsche Zeus. Maar het dak is ingestort en er is geen
beeld meer. Rondom de tempel is een heilig bos van cipressen en Opheltes zou daar door
zijn voedster in het gras gelegd zijn en door een slang gedood zijn. (3) De Argivers offeren
ook in Nemea aan Zeus en ze kiezen een priester van de Nemeïsche Zeus. Bovendien loven
ze een prijs uit voor een hardloopwedstrijd van mannen in wapenrusting bij de winterviering
van de Nemeïsche spelen. Daar is het graf van Opheltes. Er is een stenen omheining omheen
en daar staan altaren in. Het graf van Lykourgos, de vader van Opheltes, is een tumulus. De
bron wordt Adrasteia genoemd, misschien omdat Adrastos hem gevonden heeft. Nemea, een
van de dochters van Asopos, zou het land zijn naam gegeven hebben. Boven Nemea verheft
zich de berg Apesas. Hier zou Perseus het eerst aan Zeus van de Apesas geofferd hebben.
(4) Als je de Tretos opgaat en dan de weg naar Argos neemt, liggen aan de linkerkant de
ruïnes van Mykene. Dat Perseus de stichter van Mykene was, weten alle Grieken. Ik zal de
oorzaak van de stichting beschrijven en de reden waarom de Argivers later de Mykeners
verjaagd hebben. De oudste gebeurtenis, die men zich in het land dat tegenwoordig Argolis
heet herinnert, is dat Inachos tijdens zijn koningschap de rivier naar zichzelf genoemd zou
hebben en aan Hera geofferd zou hebben. (5) Ook het volgende wordt overgeleverd.
Phoroneus was de eerste bewoner van het land en zijn vader was niet een man met de naam
Inachos, maar de rivier. Hij besliste in de strijd tussen Poseidon en Hera om het bezit van het
land, bijgestaan door de rivieren Kephisos en Asterion. Toen zij de beslissing genomen
hadden dat het land van Hera was, liet Poseidon hun water verdwijnen. Daarom geven de
Inachos en andere genoemde rivieren alleen water wanneer het geregend heeft. 's Zomers
zijn hun stromen opgedroogd behalve in Lerna. Phoroneus, de zoon van Inachos, heeft voor
het eerst de mensen, die tot dan toe verspreid en op zichzelf leefden, tot een gemeenschap
samen gebracht. De plaats waar zij voor het eerst verzameld werden werd stad van
Phoroneus genoemd.
16. Argos, de zoon van Phoroneus, volgde hem op als koning en gaf het gebied zijn eigen naam.
Peirasos en Phorbas waren de zonen van Argos, Triopas was de zoon van Phorbas en Iasos
en Agenor de zonen van Triopas. Io, de dochter van Iasos, kwam in Egypte op de manier
zoals Herodotos beschreven heeft of zoals de Grieken vertellen. Krotopos, de zoon van
Agenor, kreeg de macht na Iasos. Sthenelas was de zoon van Krotopos, maar Danaos voer
vanuit Egypte om tegen Sthenelas' zoon Gelanor te strijden en maakte een eind aan het
koningschap van de nakomelingen van Agenor. Wat daarna gebeurde is algemeen bekend,
de gruwelijkheden van de dochters van Danaos tegen hun neven en hoe Lynkeus na Danaos'
dood de macht kreeg. (2) Maar de zonen van Lynkeus' zoon Abas verdeelden het koninkrijk.
Akrisios bleef waar hij was in Argos en Proitos kreeg het Heraion, Mideia, Tiryns en het
Argivische kustgebied. Tot op heden blijven er nog sporen van het verblijf van Proitos in
Tiryns. Toen Akriosios een tijd later vernam dat Perseus zelf nog in leven was en grote
daden verrichtte, week hij uit naar Larisa op de Peneios. Omdat Perseus beslist de vader van

zijn moeder wilde zien en hem met goede woorden en daden wilde begroeten, zocht hij hem
op in Larisa. Perseus was een sterke jongeman en trots op zijn uitvinding van de discus.
Daarom liet hij dit aan iedereen zien, maar omdat het lot het zo wilde werd Akrisios
onbedoeld door de discus geraakt en werd daar het slachtoffer van. (3) Zo ging de
voorspelling van de god aan Akrisios in vervulling en is zijn noodlot niet door zijn
voorzorgsmaatregelen tegen zijn dochter en kleinzoon afgewend. Na zijn terugkeer naar
Argos heeft Perseus, omdat hij zich er voor schaamde dat er zo veel over de moord gepraat
werd, Megapenthes, de zoon van Proitos, overgehaald van koninkrijk te ruilen. Toen hij zelf
zijn koninkrijk gekregen had, stichtte hij Mycene. Daar viel namelijk de punt van de schede
(mykes) van zijn zwaard en dat vatte hij op als een teken om een stad te stichten. Ook heb ik
horen vertellen dat hij dorst had en toen op het idee kwam een paddestoel (mykes) uit de
grond te trekken. Toen hij blij van het water dat er uitstroomde gedronken had, gaf hij de
plaats de naam Mykene.
(4) Homeros noemt in de Odyssee een vrouw met de naam Mykene in het volgende vers:
"Tyro en Alkmene en Mykene met de mooie kroon."
In het gedicht dat de Grieken "Grote Eoiai" noemen wordt verteld dat zij de dochter van
Inachos en de vrouw van Arestor was. De naam van de stad zou van haar afkomstig zijn.
Maar het verhaal dat aan Akousilaos toegeschreven wordt, namelijk dat Mykeneus de zoon
van Sparton was en Sparton de zoon van Phoroneus, kan ik niet accepteren, omdat de
Lakedaimoniërs zelf het ook niet accepteren. Want de Lakedaimoniërs hebben een
afbeelding van een vrouw met de naam Sparte, in Amyklai, en ze zouden wel erg verbaasd
zijn als ze over een Sparton, zoon van Phoroneus zouden horen. (5) De Argivers hebben
Mycene verwoest omdat ze jaloers waren. Want terwijl de Argivers bij de invasie van de
Perzen neutraal bleven, stuurden de Myceners tachtig man naar Thermopylai om aan de kant
van de Lakedaimoniërs te strijden. Deze ambitie, waardoor de Argivers geïrriteerd werden,
bracht hun de ondergang. Toch zijn er nog delen van de ringmuur over en de poort, waarop
leeuwen staan. Die zouden gebouwd zijn door de Kyklopen, die ook de muur van Tiryns
voor Proitos gemaakt hebben. (6) Tussen de ruïnes van Mycene is een bron die Perseia
genoemd wordt en onderaardse vertrekken van Atreus en zijn zonen, waarin zij hun schatten
bewaarden. Het graf van Atreus is er en de graven van de mannen die met Agamemnon uit
Troje teruggekomen zijn en door Aigisthos na een feestmaal vermoord zijn. De
Lakedaimoniërs die rond Amyklai wonen maken aanspraak op het graf van Kassandra. Er is
nog een graf, van Agamemnon, en verder het graf van de wagenmenner Eurymedon en een
gemeenschappelijk graf van Teledamos en Pelops. (7) Zij waren, zoals verteld wordt,
tweelingzonen van Kassandra en werden als kleine kinderen samen met hun ouders door
Aigisthos gedood. Tenslotte is er nog het graf van Elektra, die door Orestes aan Pylades ten
huwelijk was gegeven. Hellanikos schrijft ook dat Medon en Strophios de zonen van
Pylades en Elektra waren. Klytaimnestra en Aigisthos zijn wat verder van de muren
begraven. Men vond het ongepast dat zij binnen de muur begraven werden, waar
Agamemnon zelf en de mannen die met hem vermoord werden liggen.
17. Op een afstand van vijftien stadiën van Mycene ligt aan de linkerkant het Heraion. Langs de
weg loopt een stroom met de naam Eleutherion. De vrouwen van de tempel gebruiken het
water daarvan voor reinigingsrituelen en geheime offers. Het heiligdom zelf ligt op een lager
helling van de Euboia. Deze berg heet Euboia, omdat het verhaal gaat dat de rivier Asterion
als dochters Euboia, Prosymna en Akraia had en dat zij de voedsters van Hera waren. (2) De
berg tegenover het Heraion is naar Akraia vernoemd, het deel rondom het heiligdom naar
Euboia en het stuk onder het Heraion naar Prosymne. De Asterion stroomt boven het
Heraion, stort zich in een ravijn en verdwijnt dan. Op de oevers groeit een kruid dat ook
Asterion genoemd wordt. Het kruid zelf offert men aan Hera en van de bladeren worden
kransen gevlochten. (3) De bouwer van de tempel zou Eumolpos van Argos zijn. Een deel
van de sculpturen boven de zuilen verwijst naar de geboorte van Zeus en de strijd tussen de
goden en giganten en een ander deel naar de Trojaanse oorlog en de inname van Troje. Voor

de ingang staan beelden van vrouwen die priesteressen van Hera geweest zijnen van heroën,
onder wie Orestes. Men zegt dat het beeld dat volgens het opschrift keizer Augustus zou zijn
in werkelijkheid Orestes is. In de voorhof staan aan één kant oude beelden van de Chariten
en rechts het rustbed van Hera en als wijgeschenk het schild dat Agamemnon eens van
Euphoros bij Troje afnam. (4) Het beeld van Hera zit op een troon. Het is erg groot, van
goud en ivoor, en gemaakt door Polykleitos. Ze draagt een krans met figuren van de
Chariten en de Horai en in één hand draagt ze een granaatappel, in de andere een scepter.
Omdat het verhaal over de granaatappel geheim is, moet ik het achterwege laten. De vogel
die op de scepter zit zou een koekoek zijn en men geeft als verklaring hiervoor dat Zeus,
toen hij verliefd werd op Hera toen ze nog een meisje was, zich in deze vogel veranderd
heeft en dat Hera hem gevangen heeft en als speelkameraadje hield. Deze en dergelijke
verhalen schrijf ik niet op omdat ik ze geloof, maar ik schrijf ze toch op. (5) Men zegt dat
naast Hera een beeld van Hebe stond, gemaakt door Naukydes, dat ook van goud en ivoor is.
Er naast staat op een zuil een oud beeld van Hera. Maar het oudste beeld is gemaakt van
hout van een wilde perenboom. Het werd in Tiryns gewijd door Peirasos, de zoon van
Argos. Na de verwoesting van Tiryns hebben de Argivers het naar het Heraion gebracht. Dit
beeld heb ik zelf gezien, het is tamelijk klein en in zittende houding.
(6) Een van de interessante wijgeschenken is een altaar met in reliëf een voorstelling van het
legendarische huwelijk van Hebe en Herakles. Dit altaar is van zilver en keizer Hadrianus
heeft als wijgeschenk een pauw van goud en edelstenen geschonken, omdat men gelooft dat
deze vogel aan Hera gewijd is. Ook ligt er een gouden kroon en purperen mantel,
wijgeschenken van Nero. (7) Boven deze tempel ligt de fundering van een oudere tempel en
wat er verder is overgebleven na een brand. Hij is afgebrand toen Chryseïs, de priesteres van
Hera, door slaap overvallen werd en de lamp die voor de kransen stond dezen aanstak.
Chryseïs ging naar Tegea en werd smekeling van Athene Alea. Hoewel ze door een zo grote
ramp getroffen waren, hebben de Argivers het beeld van Chryseïs toch niet vernietigd. Het
staat nog steeds voor de afgebrande tempel.
18. Aan linkerkant van de weg van Mycene naar Argos staat het heroön van Perseus. De locale
bevolking vereert hem daar, maar de grootste eer ontvangt hij in Seriphos en bij de Atheners,
die een heilig domein van Perseus hebben en een altaar van Diktys en Klymene, die
genoemd worden als beschermers van Perseus. Als je in het Argivische gebied een eindje
voorbij dit heroön gaat, is rechts het graf van Thyestes. Daarop staat een stenen ram, omdat
Thyestes de gouden ram kreeg, toen hij overspel had gepleegd met de vrouw van zijn broer.
Maar Atreus werd niet door de gedachte aan de gevolgen weerhouden hem met gelijke munt
terug te betalen. Hij slachtte Thyestes' kinderen en zette hem de roemruchte maaltijd voor.
(2) Over wat volgde kan ik niet met zekerheid zeggen of Aigisthos het eerste onrecht begaan
heeft of dat de moord op Tantalos, de zoon van Thyestes, door Agamemnon het eerst kwam.
Tantalos zou Klytaimnestra, toen ze nog een meisje was, van Tyndareus ten huwelijk
gekregen hebben. Ik wil niet het oordeel vellen dat zij van nature slecht zijn. Maar als de
besmetting van Pelops en de vloek van Myrtilos hen zo ver achtervolgde, dan was het in
overeenstemming daarmee, dat de Pythia aan de Spartaan Glaukos, de zoon van Epikydes,
toen hij haar raadpleegde over het breken van zijn eed, zei dat de straf hiervoor ook op zijn
nakomelingen neer zou komen.
(3) Als je vanaf Krioi (zo wordt het grafmonument van Thyestes genoemd) een eindje verder
gaat, is links een plaats met de naam Mysia en een heiligdom van de Mysische Demeter,
genoemd naar Mysias, een van de mannen, zoals de Argivers vertellen, die Demeter
gastvrijheid hadden gegeven. Dit heiligdom heeft geen dak. Maar er staat een andere tempel
in van baksteen en deze heeft houten beelden van Kore, Pluto en Demeter. Een eindje verder
kom je bij de rivier Inachos. Aan de overkant staat een altaar van Helios. Daarvandaan kom
je bij een poort die naar het nabij gelegen heiligdom genoemd is. Het heiligdom is gewijd
aan Eileithyia.

(4) De Argivers zijn voor zover ik weet de enige Grieken die over drie koninkrijken
verdeeld zijn. Want tijdens de regering van Anaxagoras, de zoon van Argeos, zoon van
Megapenthes, werden de vrouwen door waanzin getroffen. Ze bleven weg uit hun huizen en
zwierven rond door het land, totdat ze van hun ziekte genezen werden door Melampous, de
zoon van Amphythaon, op voorwaarde dat hij zelf en zijn broer Bias een even groot deel van
het koninkrijk kregen als Anaxagoras. vanaf bias waren er vijf koningen gedurende vier
generaties tot Kyanippos, de zoon van Aigialeus, die van moederskant Neleïden waren, en
vanaf Melampous zes generaties en een gelijk aantal koningen tot Amphilochos, de zoon
van Amphiaraos. (5) Maar het inheemse geslacht der Anaxagoriden regeerde langer. Want
Iphis, de zoon van Alektor, zoon van Anaxagoras, liet de macht na aan Sthenelos, de zoon
van zijn broer Kanapeus. Na de verovering van Troje verhuisde Amphilochos naar het volk
dat nu Amphilochiërs heet. Kyanippos stief kinderloos en zo werd Kylabares, de zoon van
Sthenelos alleen koning. Maar ook hij liet geen kinderen na. Orestes, de zoon van
Agamemnon, zijn buurman, bezette Argos en naast het machtsgebied van zijn vader
annexeerde hij het grootste deel van Arkadië en kreeg het koningschap van Sparta, terwijl er
voortdurend een leger bondgenoten uit Phokis paraat was om hem te helpen. (6) Orestes
werd koning van de Lakedaimoniërs met hun volle instemming. Want zij verkozen de
kleinzonen van Tyndareus als machthebbers boven Nikostratos en Megapenthes, die zonen
waren van Agamemnon en een slavin. Na de dood van Orestes werd hij opgevolgd door
Tisamenos, een zoon van Menelaos' dochter Hermione en Orestes. Kinaithon heeft in zijn
gedichten geschreven dat Erigone, de dochter van Aigisthos, de moeder was van Orestes'
onwettige zoon Penthilos. (7) Ten tijde van Tisamenos keerden de Herakliden naar de
Peloponnesos terug, namelijk Temenos en Kresphontes, de zonen van Aristomachos, samen
met de zonen van Aristodemos, de derde broer, die gestorven was. Zij maakten, volgens mij
volkomen terecht, aanspraak op Argos en het koningschap, omdat Tisamenos een
afstammeling van Pelops was en de Herakliden van Perseus. Zij toonden ook aan dat
Tyndareus zelf door Hippokoön verdreven was en zeiden dat Herakles het land aan
Tyndareus had toevertrouwd, nadat hij Hippokoön en zijn zonen gedood had. Ongeveer
dezelfde dingen zeiden ze ook over Messenia, dat het ook in bewaring gegeven was aan
Nestor door Herakles, nadat hij Pylos veroverd had. (8) Dus verdreven ze Tisamenos uit
Lakedaimon en Argos, de nazaten van nestor uit Messenia, namelijk Alkmaion, de zoon van
Sillos, en de zonen van Paion, zoon van Antilochos, en met hen Melanthos, zoon van
Andropompos, zoon van Boros, zoon van Penthilos, zoon van Periklymenos. Timenos en
zijn zonen trokken met een leger naar het tegenwoordige Achaia. (9) Bij wie Peisistratos zijn
toevlucht gezocht heeft, weet ik niet, maar de overige Neleïden kwamen in Athene, waar de
geslachten van de Paioniden en Alkmaioniden naar hen genoemd zijn. Melanthos werd zelfs
koning door Thymoites, de zoon van Oxynthes, op zij te zetten. Want Thymoites was de
laatste koning in Athene, die van Theseus afstamde.
19. Het is niet mijn bedoeling hier de geschiedenis van Kresphontes en de zonen van
Aristodemos te vertellen. Maar Temenos gebruikte in plaats van zijn zonen openlijk
Deïphontes, de zoon van Antimachos, zoon van Thrasyanor, zoon van Ktesippos, zoon van
Herakles, als bevelhebber in zijn oorlogen en hij had hem als adviseur bij al zijn
aangelegenheden, omdat hij hem al eerder tot zijn schoonzoon gemaakt had en hij van al
zijn kinderen het meest gesteld was op Hyrnetho. Het vermoeden bestond dus dat hij het
koningschap op haar en Deïphontes wilde laten overgaan. Daarom werd er door zijn zonen
een complot tegen hem beraamd en zijn oudste zoon Keisos kreeg de macht. (2) Omdat de
Argivers van oudsher erg hielden van gelijk recht van spreken en zelfbestuur, brachten ze de
macht van de koningen tot een minimum terug, zodat Medon, de zoon van Keisos, en zijn
nakomelingen slechts in naam het koningschap restte. Meltas, de zoon van Lakedas en
afstammeling in de tiende generatie van Medon, werd door het volk veroordeeld en geheel
uit het koningschap ontzet.

(3) Het beroemdste bouwwerk in de stad Argos is het heiligdom van Apollo Lykias. Het
tegenwoordige beeld is gemaakt door Attalos van Athene, maar de oorspronkelijke tempel
en het houten beeld waren wijgeschenken van Danaos. Ik geloof dat alle beelden in die tijd
houten beelden waren, vooral de Egyptische. Danaos heeft het beeld van Apollo Lykios om
de volgende reden opgericht. Toen hij in Argos arriveerde, had hij onenigheid met Gelanor,
de zoon van Sthenelas, over het koningschap. Beide partijen brachten ten overstaan van het
volk overtuigende argumenten naar voren en de redenering van Gelanor leek even redelijk
als die van Danaos. Dus stelde het volk, naar men zegt, de beslissing uit tot de volgende dag.
(4) Toen de dag aanbrak, viel een wolf een kudde runderen aan, die voor de stadsmuur
graasde, en vocht met de stier, die de leider van de runderen was. De Argivers kwamen op
het idee Gelanor te vergelijken met de stier en Danaos met de wolf, omdat dit dier niet bij de
mensen leeft en Danaos tot dan toe niet bij hen geleefd had. Omdat de wolf de stier doodde,
kreeg Danaos het koningschap. Zodoende heeft hij, in de overtuiging dat Apollo de stier
naar de runderen geleid had, een heiligdom voor Apollo Lykios opgericht. (5) Hier staat ook
de troon van Danaos en er staat een beeld van Biton, een man die een stier op zijn schouders
draagt. Biton heeft, zoals de dichter Lykeas zegt, bij een offerfeest ter ere van Zeus met al
zijn kracht de stier opgetild en naar Nemea gedragen. Naast dit beeld brandt een vuur, dat ze
het vuur van Phoroneus noemen. Ze ontkennen namelijk dat Prometheus het vuur aan de
mensen gegeven heeft, maar willen de ontdekking van het vuur aan Phoroneus toeschrijven.
(6) Er staan houten beelden van Hermes en Aphrodite. Het beeld van Hermes zou door
Epeos gemaakt zijn, dat van Aphrodite is een wijgeschenk van Hypermnestra. Danaos heeft
haar voor het gerecht gebracht, omdat zij de enige van zijn dochters was die zich niets van
zijn bevel aangetrokken had. Hij dacht dat het feit dat Lynkeus nog in leven was voor hem
niet zonder gevaar was en dat haar weigering mee te doen aan de misdaad van haar zusters
de schande voor hem die het beraamd had vergrootte. Bij de rechtszitting werd zij door de
Argivers vrijgesproken. Daarom heeft zij een beeld van Aphrodite Nikephoros gewijd. (7) In
de tempel staat een beeld van Ladas, die al zijn tijdgenoten in het hardlopen overtrof, en van
Hermes, die een schildpad gevangen heeft om er een lier van te maken. Voor de tempel staat
een sokkel met reliëfs die een gevecht tussen een stier en een wolf voorstellen en bij hen een
meisje, dat een steen gooit naar de stier. Men gelooft dat dit meisje Artemis is. Dit is
opgericht door Danaos, evenals de zuilen er naast en de houten beelden van Zeus en
Artemis.
(8) Verder zijn er graven, een van Linos, de zoon van Apollo en Psamathe, en een ander, dat
het graf van de dichter Linos zou zijn. Zijn geschiedenis past beter in een andere contekst en
daarom laat ik die hier achterwege. De geschiedenis van de zoon van Psamathe heb ik al
verteld in de beschrijving van Megara. Hierna volgt een beeld van Apollo Agyieus en een
altaar van Zeus Hyetios, op de plaats waar degenen, die Polyneikes hielpen bij zijn terugkeer
naar Thebe, gezamenlijk gezworen hebben te zullen sterven, als ze er niet in zouden slagen
Thebe te veroveren. Wat over het grafmonument van Prometheus verteld wordt lijkt mij
minder waarschijnlijk, maar ze vertellen het wel.
20. Wanneer je het beeld van de bokser Kreugas passeert en het zegeteken dat ter gelegenheid
van de overwinning op Korinthe is opgesteld, is er een beeld van een zittende Zeus
Meilichios, van wit marmer en gemaakt door Polykleitos. Ik heb vernomen dat het om de
volgende reden gemaakt is. Sinds de Lakedaimoniërs begonnen waren met hun oorlogen
tegen de Argivers was er geen onderbreking in de vijandelijkheden totdat Philippos, de zoon
van Amyntas, hen dwong binnen de oorspronkelijke grenzen van het land te blijven. Voor
die tijd probeerden de Lakedaimoniërs, wanneer zij met een onderneming buiten de
Peloponnesos bezig waren, steeds een stuk van het gebied van Argos te annexeren, of de
Argivers vielen op hun beurt aan, wanneer zij in een oorlog over hun grenzen verwikkeld
waren.
(2) Toen de wederzijdse haat tot een hoogtepunt was gekomen, besloten de Argivers een
keurkorps van duizend man te vormen. Als commandant was Bryas uit Argos aangesteld.

Zijn gedrag tegenover de mannen van het volk was meestal erg bruut en ook heeft hij een
meisje, dat naar haar bruidegom gebracht werd, van haar begeleiders ontvoerd en verkracht.
Toen de nacht inviel, wachtte het meisje tot Bryas in slaap gevallen was en stak hem zijn
ogen uit. Toen ze de volgende morgen ontdekt werd, zocht ze als smekeling bescherming bij
het volk. Zij leverden haar niet uit aan de duizend om gestraft te worden en toen de beide
partijen daardoor slaags geraakt waren met elkaar, haalden de mannen van het volk de
overwinning. In hun woede lieten ze geen van hun tegenstanders in leven. Later hielden ze
verschillende reinigingsrituelen voor het vergieten van verwant bloed en richtten ze het
beeld van Zeus Meilichios op. (3) Vlakbij zijn reliëfs in steen van Kleobis en Biton, die zelf
de wagen trekken en hun moeder daarop naar het Heraion brengen. Tegenover hen is een
heiligdom van de Nemeïsche Zeus en een rechtop staand beeld, een werk van Lysippos. Als
je dan verder gaat is rechts het graf van Phoroneus, aan wie tot op heden dodenoffers
gebracht worden.Tegenover de Nemeïsche Zeus staat een tempel van Tyche uit zeer oude
tijd, als Palamedes inderdaad de dobbelstenen uitgevonden heeft en ze in deze tempel
gewijd heeft. (4) Het graf vlakbij wordt dat van de mainade Choreia genoemd. Het verhaal
gaat dat zij een van de vrouwen was, die deelgenomen hebben aan de tocht van Dionysos
tegen Argos en dat Perseus, toen hij in een gevecht de overwinning behaalde, de meeste
vrouwen gedood heeft. De andere vrouwen zijn in een gemeenschappelijk graf begraven,
maar om haar hoge aanzien heeft men voor haar een eigen graf gemaakt. (5) Een eindje
verder is een heiligdom van de Horai. Als je daarvandaan terugkomt, staan er beelden van
Polyneikes, de zoon van Oidipous, en de aanvoerders die met hem in de strijd bij de muren
van Thebe gesneuveld zijn. Aischylos heeft het aantal van deze mannen teruggebracht tot
zeven, hoewel er meer leiders uit Argos, Messene en zelfs enkelen uit Arkadië aan de
expeditie hebben deelgenomen. Maar de Argivers volgen de tragedie van Aischylos. Vlakbij
staan de beelden van hen die Thebe hebben ingenomen, namelijk Aigialeus, de zoon van
Adrastos, Promachos, zoon van Parthenopaios, zoon van Talaos, Polydoros, zoon van
Hippomedon, Thersander en de zonen van Amphiaraos, Alkmaion en Amphilochos,
Diomedes en Sthenelos. Bij hen zijn ook nog Euryalos, zoon van Mekistes, en Adrastos en
Timeas, zonen van Polyneikes. (6) Niet ver van de beelden wordt het graf van Danaos
getoond en een cenotaaf van de Argivers die bij Troje en op de thuisreis gestorven zijn. Er is
ook een heiligdom van Zeus Soter. Als je daarlangs gaat, staat er een gebouw. Daar treuren
de vrouwen van Argos om Adonis. Rechts van de ingang staat het heiligdom van Kephisos.
Het water van deze rivier zou niet helemaal door Poseidon weggenomen zijn, maar precies
op de plaats waar het heiligdom is kun je het water onder de grond horen stromen. (7) Naast
het heiligdom van Kephisos staat een stenen Medousahoofd. Dit zou door de Kyklopen
gemaakt zijn. De plaats er achter wordt tot op heden Kriterion genoemd, omdat
Hypermnestra daar door Danaos voor het gerecht gebracht zou zijn. Niet ver hiervandaan is
een theater, waarin verschillende bezienswaardigheden staan, bijvoorbeeld een man,
Perilaos uit Argos, die een andere man, de Spartaan Othryadas, doodt. Deze Perilaos had al
eerder een prijs gewonnen voor een overwinning in het worstelen op de Nemeïsche spelen.
(8) Boven het theater is een heiligdom van Aphrodite en voor de tempel een grafsteen met
een reliëf van de lyrische dichteres Telesilla. Haar boeken liggen verspreid voor haar voeten.
Ze kijkt naar een helm die ze in haar hand houdt en op haar hoofd wil zetten. Telesilla
genoot onder de vrouwen grote faam en zij werd vooral geëerd om haar poëzie. De Argivers
hadden een verschrikkelijke nederlaag geleden tegen Kleomenes en de Lakedaimoniërs.
Velen vielen in de strijd zelf en anderen, die naar het heilige bos van Argos gevlucht waren,
kwamen ook om. Eerst kwamen ze op grond van een belofte er uit, maar toen ze merkten dat
ze bedrogen werden, zijn ze in het heilige bos verbrand. Kleomenes leidde zijn leger naar
Argos, waar zich geen mannen meer bevonden. (9) Telesilla liet de slaven en allen die niet in
staat waren wapens te dragen omdat ze te jong of te oud waren de muur op gaan. Zelf
verzamelde ze alle wapens die in de huizen achtergebleven waren en uit de tempels.
Daarmee bewapende ze de vrouwen die nog sterk genoeg waren. Vervolgens stelde ze hen

daar op, waar ze dacht dat de vijanden zouden aanvallen. Toen de Lakedaimoniërs naderden,
lieten de vrouwen zich niet in paniek brengen door het krijgsgeschreeuw, maar ze wachtten
hun op en vochten dapper. De Lakedaimoniërs beseften dat, als zij de vrouwen zouden
doden, dit een twijfelachtig succes voor hen zou zijn en wanneer ze verslagen zouden
worden, het een smadelijke ramp zou betekenen. Dus weken ze voor de vrouwen. (10) Deze
strijd was al door de Pythia voorspeld en de orakelspreuk wordt geciteerd door Herodotos,
die misschien begrepen heeft wat hij betekende of op een andere manier:
Maar als de vrouwelijke de manlijke weet te overwinnen
en op de vlucht hem drijft en roem zal verwerven in Argos,
dan zal er heftige rouw zijn bij vele vrouwen in Argos.
Dit zijn de woorden van het orakel, die betrekking hebben op de daden van de vrouwen.
21. Als je daarvandaan afdaalt en weer de richting van de markt inslaat, ligt daar het graf van
Kerdo, de vrouw van Phoroneus, en een tempel van Asklepios. Het heiligdom van Artemis
met de bijnaam Peitho is gewijd door Hypermnestra na de overwinning op haar vader bij het
proces, waarin ze vanwege Lynkeus werd aangeklaagd. Er is ook een bronzen beeld van
Aeneas en een plaats met de naam Delta. Waarom deze plaats zo genoemd wordt, laat ik
welbewust achterwege, want wat daarover verteld wordt, bevredigt mij niet. (2) Er voor
staat een altaar van Zeus Phyxios en vlakbij is het graf van Hypermnestra, de moeder van
Amphiaraos, terwijl het andere dat van Hypermnestra, de dochter van Danaos, is. Lynkeus is
bij haar begraven. Daar tegenover is het graf van Talaos, de zoon van Bias. De geschiedenis
van Bias en zijn nakomelingen heb ik al verteld. (3) Hegeleos zou het heiligdom van Athene
Salpinx gesticht hebben. Volgens de verhalen is deze Hegeleos de zoon van Tyrsenos, die
weer de zoon was van Herakles en een Lydische vrouw, en was Tyrsenos de uitvinder van de
trompet. Zijn zoon Hegeleos heeft de Doriërs van Temenos het instrument leren bespelen en
daarom gaf hij Athene de bijnaam Salpinx. Voor de tempel van Athene ligt, zegt men, het
graf van Epimenides. De Lakedaimoniërs zouden, toen zij in oorlog waren met Knossos,
Epimenides levend gevangen genomen hebben en vervolgens gedood hebben, omdat hij hun
ongunstige voorspellingen gedaan had. Ze zouden zelf zijn lichaam meegenomen en daar
begraven hebben. (4) Het wit marmeren gebouw precies in het midden van de markt is niet
een zegeteken voor de overwinning op Pyrrhos van Epiros, zoals de Argivers vertellen, maar
zijn grafmonument, omdat zijn lichaam hier gecremeerd is. Daarop zijn olifanten en andere
dingen, die Pyrrhos bij zijn gevechten gebruikt heeft afgebeeld. Dit gebouw staat op de
plaats, waar de brandstapel was. Maar het gebeente van Pyrrhos ligt in het heiligdom van
Demeter, waarnaast hij, zoals ik in de beschrijving van Attika verteld heb, de dood vond. Bij
de ingang van dit heiligdom is het schild van Pyrrhos te zien, dat boven de deur hangt.
(5) Niet ver van het gebouw op de markt van Argos is een aarden heuveltje. Hierin zou het
hoofd van de Gorgo Medousa liggen. Het mythische gedeelte van het verhaal over haar laat
ik weg, maar de rest zal ik vertellen. Zij was de dochter van Phorkas en na de dood van haar
vader was zij koningin van de mensen, die rond het Tritonismeer woonden. Ze ging vaak op
jacht en voerde de Lybiërs aan in de strijd. Op een keer was zij gelegerd tegenover de
legermacht van Perseus, die vergezeld was van een keurkorps uit de Peloponnesos. In de
nacht werd zij vermoord en Perseus, die zelfs bij haar dood nog vol bewondering voor haar
schoonheid was, sneed haar hoofd af en nam het mee om het aan de Grieken te laten zien.
(6) Maar Prokles, de zoon van Eukrates, een Karthager, vond een andere versie
geloofwaardiger dan de vorige. In de Lybische woestijn huisden monsters, die zo vreselijk
waren dat het niet te geloven is als je er alleen maar over hoort. Daartoe horen ook wilde
mannen en vrouwen. Prokles zei dat hij een van die mannen, die naar Rome gebracht werd,
gezien heeft. Hij vermoedde nu dat een vrouw van hen afgedwaald is, het Tritonismeer
bereikte en de bewoners daar lastig viel, totdat Perseus haar doodde. Men gelooft dat Athene
hem daarbij geholpen heeft, omdat de mensen die rond het Tritonismeer wonen aan haar
gewijd zijn.

(7) In Argos is naast dat graf van Gorgo het graf van Gorgophone, de dochter van Perseus.
Waarom haar die naam gegeven is, wordt duidelijk zodra je hem hoort. Zij zou de eerste
vrouw zijn die na de dood van haar man Periëres, de zoon van Aiolos, met wie zij als meisje
getrouwd was, voor de tweede keer trouwde, met Oibalos. Voor die tijd was het voor een
vrouw gebruikelijk na de dood van haar man als weduwe te leven. (8) Voor het graf staat een
stenen ereteken voor de overwinning op de Argiver Laphaës. Toen hij heerser was - ik
schrijf wat de Argivers zelf daarover vertellen - kwam het volk tegen hem in opstand en
heeft hem verdreven. Toen hij naar Sparta gevlucht was, probeerden de Lakedaimoniërs hem
in zijn heerschappij te herstellen, maar de Argivers haalden in de strijd de overwinning op
hem en hebben Laphaës zelf en het grootste deel van de Lakedaimoniërs gedood. (9) Niet
ver van dit zegeteken staat het heiligdom van Leto; het beeld is door Praxiteles gemaakt. Het
beeld van een meisje naast de godin wordt Chloris genoemd. Zij zou een dochter van Niobe
zijn en aanvankelijk Meliboia geheten hebben. Toen de kinderen van Amphion door Artemis
en Apollo gedood werden, was zij de enige van de zusters, samen met Amyklas, die
gespaard bleef, dankzij haar smeekbeden tot Leto. Door haar angst kreeg Meliboia direct
een bleke kleur en zij hield die de rest van haar leven, zodat haar naam door deze
gebeurtenis in Chloris veranderd werd. (10) De Argivers zeggen dus dat deze twee
oorspronkelijk de tempel voor Leto gebouwd hebben. Maar omdat ik meer dan anderen op
de gedichten van Homeros vertrouw, denk ik dat geen van Niobe's kinderen het overleefd
heeft. Voor mij is het bewijs de versregel:
"Ook al waren zij met hun tweeën, toch hebben zij hen allen gedood."
Homeros weet dus dat het huis van Amphion totaal vernietigd is.
22. De tempel van Hera Antheia staat rechts van het heiligdom van Leto en daarvoor is een graf
van vrouwen. Deze vrouwen zijn gedood in het gevecht tussen de Argivers en Perseus, toen
zij Dionysos volgden in de strijd vanaf de eilanden in de Egeïsche zee. Daarom worden zij
Haliai genoemd. Tegenover het graf van de vrouwen is een heiligdom van Demeter, die de
bijnaam Pelasgische heeft naar Pelasgos, de zoon van Triopas, de stichter van het heiligdom.
Het graf van Pelasgos ligt niet ver van het heiligdom. (2) Tegenover het heiligdom staat een
kleine bronzen basis, waarop oude beelden staan van Artemis, Zeus en Athene. Lykeas zegt
in zijn gedicht dat dit het beeld is van Zeus Mechaneus en dat de Argivers, die aan de
expeditie tegen Troje deelgenomen hebben, hier gezworen hebben te zullen volharden in de
oorlog, totdat ze Troje hadden veroverd, of te zullen sterven in de strijd. Maar volgens
anderen bevat hij het gebeente van Tantalos. (3) Ik wil er niet op ingaan of Tantalos, de zoon
van Thyestes of Broteas (beide versies worden verteld), die voor Agamemnon met
Klytaimnestra getrouwd was, hier begraven is. Maar ik weet dat het graf van de Tantalos,
die volgens de overlevering de zoon van Zeus en Pluto was, en dat erg bezienswaardig is, op
de berg Sipylos ligt, omdat ik het daar gezien heb. Bovendien was er voor hem geen enkele
noodzaak van de Sipylos te vluchten, zoals later Pelops wel moest, toen de Phrygiër Ilos
tegen hem ten strijde trok.
Tor zover deze discussie. De rites, die bij de kuil vlakbij gehouden worden, zouden ingesteld
zijn door Nikostratos, een man uit de streek. Nog altijd gooit men brandende fakkels in de
kuil ter ere van Kore, de dochter van Demeter. (4) Er is daar een heiligdom van Poseidon,
die de bijnaam Prosklystios heeft. Want Poseidon zou een vloed over het grootste deel van
het land hebben laten gaan, omdat Inachos en zijn mederechters beslist hadden dat het land
niet van hem, maar van Hera zou zijn. Hera kreeg het van Poseidon gedaan dat de zee zich
weer terugtrok. De Argivers bouwden op de plaats, waar de golven begonnen zich terug te
trekken, een heiligdom voor Poseidon Polyklustios. (5) Als je een eindje verder gaat, is er
het graf van Argos, van wie men denkt dat hij de zoon van Zeus en Phoroneus' dochter
Niobe is. Dan is er een tempel van de Dioskouroi. De beelden stellen de Dioskouroi zelf
voor en hun zonen Anaxis en Mnasimous, samen met hun moeders Hilaeira en Phoibe. Ze
zijn gemaakt door Dipoinos en Skyllis en zijn van ebbenhout. Ook de paarden zijn
grotendeels van ebbenhout, maar een klein deel is van ivoor gemaakt.

(6) Vlakbij de Heersers is een heiligdom van Eileithyia, een wijgeschenk van Helena, toen
na het vertrek van Theseus met Peirithoös naar Thesprotia Aphidna veroverd werd door de
Dioskouroi en Helena naar Lakedaimon gebracht werd. Volgens de verhalen was zij
namelijk zwanger. Nadat ze in Argos bevallen was en het heiligdom van Eileithyia opgericht
had, gaf ze het meisje, dat ze gebaard had, aan Klytaimnestra, die toen al met Agamemnon
getrouwd was, en trouwde ze zelf daarna met Menelaos. (7) Euphorion van Chalkis en
Alexander van Pleuron, die gedichten hierover geschreven hebben, en eerder al Stesichoros
van Himera zijn het met de Argivers eens dat Iphigeneia de dochter van Theseus was.
Tegenover het heiligdom van Eileithyia staat een tempel van Hekate. Het beeld daarvan is
gemaakt door Skopas. Dit is een stenen beeld. De beelden er tegenover, ook van Hekate, zijn
van brons. Een is gemaakt door Polykleitos en de ander door zijn broer Naukydes. (8) Als je
de directe weg neemt naar het gymnasion Kylabaris, zo genoemd naar de zoon van
Sthenelos, kom je bij het graf van Lykymnios, de zoon van Elektryon. Homeros zegt dat hij
gedood is door Tlepolemos, de zoon van Herakles. Vanwege de moord is Tlepolemos uit
Argos verbannen. Als je een klein eindje van de weg naar Kylabaris en de poort daar
afbuigt, is daar het graf van Sakadas, de eerste die de Pythische fluitmuziek in Delphi
speelde. (9) Men gelooft dat de haat van Apollo tegen fluitspelers, die al bestond sinds de
rivaliteit met de Sileen Marsyas, dankzij deze Sakadas beeindigd is. In het gymnasion van
Kylabaris staat een Athene, bijgenaamd Pania, en men toont de graven van Sthenelos en
Kylabaris zelf. Niet ver van het gymnasion is een gemeenschappelijk graf gebouwd voor de
Argivers die deelgenomen hebben aan de expeditie van de Atheners om Syracuse en Sicilië
te onderwerpen.
23. Als je daarvandaan langs de zogeheten Holle Weg gaat, staat rechts een tempel van
Dionysos. Het beeld zou afkomstig zijn uit Euboia. Toen de Grieken namelijk op hun
terugreis uit Troje schipbreuk leden bij Kaphereus, werden de Argivers, die veilig aan land
hadden kunnen komen, gekweld door kou en honger. In hun ellende baden ze dat een van de
goden hen zou redden. Meteen toen ze verder gingen, kwamen ze bij een grot van Dionysos.
In de grot was een beeld van de god. Op dat moment hadden zich ook wilde geiten in de grot
verzameld om te schuilen voor een storm. De Argivers slachtten die, ze aten hun vlees en
gebruikten de huiden als kleding. Toen de storm was gaan liggen, herstelden ze de schepen
en keerden ze terug naar huis, terwijl ze het houten beeld uit de grot mee namen. Ze vereren
dit tot de huidige dag. (2) Vlakbij de tempel van Dionysos zul je het huis van Adrastos zien,
wat verder daarvandaan een heiligdom van Amphiaraos en er tegenover het graf van
Eriphyle. Daarnaast is een heilig domein van Asklepios en dan een heiligdom van Baton.
Baton behoorde tot dezelfde familie als Amphiaraos, de Melampodiden, en wanneer hij ten
strijde trok, was Baton zijn wagenmenner. Toen zij afgeslagen werden van de muur van
Thebe, heeft een opening in de aarde Amphiaraos en zijn wagen opgenomen en laten
verdwijnen samen met deze Baton. (3) Terugkomend van de Holle Weg zie je een graf dat
van Hyrnetho zou zijn. Als dit een cenotaaf is en alleen een nagedachtenis aan de vrouw, is
het wel aannemelijk wat ze vertellen. Maar als ze denken dat het stoffelijk overschot van
Hyrnetho er ligt, geloof ik hen niet. Maar wie de geschiedenis van Epidauros niet kent, mag
het geloven. (4) Het beroemdste heiligdom van Asklepios in Argos bezit tegenwoordig een
wit marmeren beeld van een zittende Asklepios. Naast hem staat Hygeia. Ook zijn er
zittende figuren van de makers van deze beelden, Xenophilos en Straton. Oorspronkelijk is
deze tempel opgericht door Sphyras, de zoon van Machaon en broer van Alexanor, die door
de Sikyoniërs in Titane vereerd wordt. (5) De Argivers vereren net als de Atheners en
Sikyoniërs Artemis Pheraia en ook zij zeggen dat haar beeld uit Pherai in Thessalië gebracht
is. Maar ik ben het niet met de Argivers eens, wanneer ze zeggen dat in Argos de
grafmonumenten zijn van Deianeira, de dochter van Oineus, en van Helenos, de zoon van
Priamos, en dat bij hen het beeld staat van Athene, dat uit Troje weggehaald is en de
verovering van Troje mogelijk maakte. Het is duidelijk dat het Palladion, zoals het genoemd
wordt, door Aeneas naar Italië gebracht is. Wat betreft Deianeira weet ik, dat ze in Trachis

gestorven is en niet in Argos. Haar graf is dichtbij Herakleia aan de voet van de Oita. (6) De
geschiedenis van Helenos, de zoon van Priamos, heb ik al verteld, namelijk dat hij met
Pyrrhos, de zoon van Achilles, naar Epiros kwam en, getrouwd met Andromache, voogd
werd van Pyrrhos' kinderen en dat Kestrine zijn naam ontleende aan Kestrinos, de zoon van
Helenos. De gidsen van de Argivers zelf weten heel goed, dat niet alles wat zij vertellen
correct is, maar ze vertellen het toch. Want bij de meeste mensen is het niet gemakkelijk om
hen te overtuigen van het tegendeel van wat zij geloven. (7) In Argos zijn nog andere
bezienswaardigheden, zoals een onderaards bouwwerk, waar het bronzen vertrek was, dat
Akrisios heeft laten maken om zijn dochter te bewaken. Perilaos echter heeft dit vernietigd,
toen hij tiran werd. Behalve dit bouwwerk is er het graf van Krotopos en een tempel van de
Kretenzische Dionysos. Want ze vertellen dat de god na zijn oorlog met Perseus een eind
aan zijn vijandschap gemaakt heeft en dat hem door de Argivers grote eerbewijzen,
waaronder dit bijzondere heiligdom, gegeven zijn. (8) Later werd hij Kretenzisch genoemd,
omdat hij Ariadne na haar dood daar begraven heeft. Maar Lykeas zegt dat bij de herbouw
van de tempel een urn van aardewerk gevonden is en dat dit de urn van Ariadne was. Ook
zei hij dat hij zelf en andere Argivers de urn gezien hebben. Vlakbij de Dionysostempel staat
een tempel van Aphrodite Ourania.
24. De Akropolis heet Larisa, naar de dochter van Pelasgos. Naar haar zijn ook twee steden in
Thessalië genoemd, een aan zee en de andere bij de Peneios. Als je de akropolis beklimt, ligt
daar het heiligdom van Hera Akraia en ook staat er een tempel van Apollo, die gebouwd zou
zijn door Pythaios na zijn aankomst uit Delphi. Het beeld dat er nu staat is een
rechtopstaande figuur van brons, Apollo Deiradiotes geheten, omdat deze plaats ook Deiras
heet. Het functioneert nog steeds als orakel en werkt op de volgende manier. De
orakelpriesteres is een vrouw die geen omgang met een man mag hebben. Iedere maand
wordt 's nachts een lam geofferd en wanneer de vrouw van het bloed gedronken heeft, raakt
ze bezield door de god. (2) Naast de tempel van Apollo Deiradiotes staat een heiligdom van
Athene, die Oxyderkes genoemd wordt, gewijd door Diomedes, omdat de godin bij hem,
toen hij vroeger bij Troje vocht, de nevel van zijn ogen wegnam. Hiernaast ligt het stadion,
waar de wedstrijden voor de Nemeïsche Zeus en de feesten ter ere van Hera gehouden
worden. Als je verder de akropolis opgaat, kom je aan de linkerkant van de weg bij een
ander graf van de zonen van Aigyptos. Want hun hoofden liggen daar, gescheiden van hun
lichamen. De overige lichaamsdelen liggen in Lerna. Daar werden de jongemannen
vermoord en na hun dood sneden de vrouwen hun hoofden af om aan hun vader te bewijzen
dat ze hun gruwelijke misdaden gepleegd hadden. (3) Op de top van Larisa staat een tempel
van Zeus, bijgenaamd Larisaios, zonder dak. Het beeld, gemaakt van hout, staat niet meer
op zijn voetstuk. Ook is er een bezienswaardige tempel van Athene. Tussen de
wijgeschenken die er staan bevindt zich ook een houten beeld van Zeus, dat op de
natuurlijke plaats twee ogen heeft en een derde op het voorhoofd. Deze Zeus zou de
beschermgod zijn van Priamos, de zoon van Laomedon, opgesteld in een open deel van de
voorhof. Toen Troje door de Grieken veroverd werd, zocht Priamos zijn toevlucht bij zijn
altaar. Bij de verdeling van de buit kreeg Sthenelos, de zoon van Kapaneus, dit beeld en
daarom is het hier als wijgeschenk opgesteld. (4) De verklaring, waarom het beeld drie ogen
heeft, kan het volgende zijn. Dat Zeus koning in de hemel is, is de gemeenschappelijke
opvatting van alle mensen. Over degene, die naar men zegt onder de aarde regeert, bestaat
een versregel van Homeros, waarin deze ook Zeus wordt genoemd:
"Zeus van de onderwereld en de gevreesde Persephone."
Aischylos, de zoon van Euphorion, noemt Zeus ook de god van de zee. Dus wie de maker
ook was, hij heeft hem afgebeeld met drie ogen, omdat het een en dezelfde god is, die in de
drie genoemde delen van de wereld heerst. (5) Vanuit Argos lopen wegen naar verschillende
delen van de Peloponnesos, onder andere naar Tegea in Arkadië. Rechts is de berg Lykone,
vooral met cipressen begroeid. Op de top van de berg is een heiligdom van Artemis Orthia
gebouwd en er staan wit marmeren beelden van Apollo, Leto en Artemis, die gemaakt

zouden zijn door Polykleitos. Als je de berg weer afdaalt, staat links van de hoofdweg een
tempel van Artemis. (6) Een eindje verder is rechts van de weg een berg met de naam
Chaon. Aan de voet hiervan staan gecultiveerde bomen en hier komt het water van de
Erasinos aan de oppervlakte. Tot dat punt stroomt hij vanuit Stymphalos in Arkadië zoals de
Rheitoi bij Eleusis en de zee aldaar uit de Euripos stroomt. Waar de Erasinos zich van de
berg naar beneden stort, brengt men offers aan Dionysos en aan Pan en voor Dionysos wordt
ook een feest gevierd, genaamd Tyrbe.
(7) Wanneer je terug gaat langs de weg naar Tegea, is rechts van wat het Wiel wordt
genoemd Kenchreai. Waarom de plaats deze naam heeft, vertelt men niet, maar misschien
kreeg hij zijn naam vanwege Kenchrias, de zoon van Peirene. Er zijn daar
gemeenschappelijke graven van de Argivers, die de Lakedaimoniërs overwonnen hebben in
de slag bij Hysiai. Ik heb ontdekt, dat dit gevecht plaats vond toen Peisistratos archont in
Athene was, in het vierde jaar van de zevenentwintigste Olympiade, waarin de Athener
Eurybotas het hardlopen gewonnen heeft. Als je naar een lager deel afdaalt, liggen daar de
ruïnes van wat vroeger de stad Hysiai in Argolis was. De Lakedaimoniërs zouden daar de
nederlaag hebben geleden.
25. De weg die van Argos naar Mantineia loopt is niet dezelfde als die naar Tegea, maar begint
bij de poort bij Deiras. Aan deze weg staat een heiligdom met twee vertrekken. Het heeft een
ingang aan de westkant en een aan de oostkant. Aan die kant staat een houten beeld van
Aphrodite en aan de westkant een van Ares. De beelden zouden wijgeschenken zijn van
Polyneikes en de Argivers, die aan de wraakexpeditie deelgenomen hebben. (2) Als je
daarvandaan verder gaat en de bergstroom met de naam Charadros oversteekt, kom je bij
Oinoë, dat zijn naam gekregen heeft van Oineus, zoals de Argivers zeggen. Het verhaal gaat
namelijk dat Oineus, toen hij koning in Aitolië was, door de zonen van Agrios van de troon
verdreven is en bij Diomedes in Argos gekomen is. Deze had hem geholpen met een leger
tegen Kalydonia, maar hij zei dat hij niet bij hem kon blijven. Hij drong er bij hem op aan
om, als hij dat wilde, met hem mee te gaan naar Argos. Daar aangekomen behandelde hij
hem met alle égards, zoals passend is tegenover een vaders vader, en na zijn dood begroef
hij hem daar. Naar hem noemen de Argivers de plaats Oinoë. (3) Voorbij Oinoë is de berg
Artemision en op de top van de berg staat een heiligdom van Artemis. Op deze berg zijn ook
de bronnen van de Inachos. Deze heeft namelijk werkelijk bronnen, maar het water komt
niet erg ver.
(4) Er zijn daar geen verdere bezienswaardigheden. Een andere weg loopt van de poort bij
Deiras naar Lyrkeia. Volgens de overlevering is dit de plaats waar Lynkeus naar toe ging,
toen hij als enige van de vijftig broers gered was. Toen hij daar in veiligheid was, ontstak hij
een vuursignaal. Hij had namelijk met Hypermnestra afgesproken dat hij een vuursignaal
zou geven, als hij aan Danaos zou ontsnappen en op een veilige plaats zou komen. Zij zou
ook een fakkel ontstoken hebben vanaf Larisa om duidelijk aan te geven dat ook zij niet
meer in gevaar verkeerde. Daarom vieren de Argivers ieder jaar een feest van de fakkels. (5)
Die plaats heette toen Lynkeia, maar toen Lyrkos, een bastaardzoon van Abas, er zich
gevestigd had, werd hij naar hem genoemd. Het enige wat vermeldenswaard is tussen de
ruïnes is een afbeelding van Lyrkos op een grafsteen. De afstand van Argos tot Lyrkeia is
ongeveer zestig stadiën en van Lyrkeia tot Orneai ongeveer evenveel. Homeros noemt in de
Katalogos de stad Lyrkeia niet, omdat hij in de tijd van de Griekse expeditie tegen Troje al
verlaten was. Maar Orneai werd nog bewoond en hij plaatst deze stad in zijn lijst vóór
Phlious en Sikyon, in overeenstemming met de positie die het innam in het Argivische
gebied. (6) De naam is ontleend aan Orneus, de zoon van Erechtheus. Deze Orneus was de
vader van Peteos, en hij was de vader van Menestheus, die samen met een contingent
Atheners Agamemnon hielp bij de verwoesting van het rijk van Priamos. Van hem kreeg de
stad zijn naam, maar later werden de inwoners van Orneai verdreven door de Argivers en
bleven ze in Argos wonen. In Orneai is een heilgdom van Artemis en een rechtop staand

houten beeld, en er is nog een tempel die aan alle goden gemeenschappelijk gewijd is. Een
eindje verder dan Orneai liggen Sikyonia en Phliasia.
(7) Aan de weg van Argos naar Epidauria staat aan de rechterkant een gebouw dat erg veel
op een piramide lijkt. Daarop zij in reliëf schilden in Argolische vorm aangebracht. Hier
vond het gevecht plaats tussen Proitos en Akrisios om de macht. Men zegt dat het gevecht
onbeslist eindigde en dat er later een verzoening tussen hen kwam, omdat geen van beiden
een definitieve overwinning kon behalen. Volgens de overlevering waren zij zelf en hun
manschappen de eersten, die schilden als wapens in de strijd gebruikten. Omdat degenen,
die aan beide kanten vielen, elkaars medeburgers en verwanten waren, werd op die plaats
een gemeenschappelijk grafmonument gebouwd.
(8) Als je daarvandaan verder gaat en naar rechts afslaat, liggen er de ruïnes van Tiryns. Ook
de bewoners van Tiryns werden door de Argivers verdreven, omdat zij hen bij de bevolking
wilden opnemen en zo de macht van Argos wilden vergroten. De heros Tiryns, naar wie de
stad genoemd is, is volgens de overlevering een zoon van Argos, de zoon van Zeus. Het
enige deel van de ruïnes dat nog intact is, is de muur die door de Kyklopen gebouwd is en
uit ruwe rotsblokken bestaat, elk zo groot dat zelfs de kleinste niet door een span muilezels
van zijn plaats kan worden getrokken. Lang geleden zijn er kleine stenen tussen gevoegd,
zodat elk daarvan de grote rotsblokken stevig met elkaar verbindt.
(9) Als je daarvandaan in de richting van de zee gaat, zijn daar de kamers van de dochters
van Proitos. Wanneer je dan teruggaat naar de hoofdweg, kom je aan de linkerkant bij
Medeia. Elektryon, de vader van Alkmene, zou koning in Medeia geweest zijn. Maar in mijn
tijd was er behalve de fundamenten niets meer over. Aan de weg die rechtstreeks naar
Epidauros gaat ligt het dorp Lessa, waar een tempel van Athene staat met een houten beeld,
dat precies gelijk is aan dat op de akropolis Larisa. Boven Lessa verheft zich de berg
Arachnaios, die lang geleden in de tijd van Inachos de naam *Sapyselaton* had. Daar zijn
altaren van Zeus en Hera, waarop geofferd wordt, wanneer men regen nodig heeft.
26. Bij Lessa grenst het land van de Epidauriërs aan dat van Argos. Voordat je de stad zelf
bereikt, kom je bij de tempel van Asklepios. Ik weet niet wie de bewoners van dat gebied
waren voordat Epidauros er kwam. Evenmin kon ik van de plaatselijke bevolking iets te
weten komen over de nakomelingen van Epidauros. Maar Pityreus, een nakomeling van Ion,
de zoon van Xouthos, zou de laatste koning geweest zijn voordat de Doriërs in de
Peloponnesos verschenen en hij zou het land zonder slag of stoot overgeleverd hebben aan
Deïphontes en de Argivers. (2) Hij ging met zijn medeburgers naar Athene en vestigde zich
daar en Deïphontes en de Argivers namen Epidauria in bezit. Zij scheidden zich na de dood
van Temenos af van de andere Argivers, Deïphontes en Hyrnetho uit vijandschap tegen de
zonen van Temenos, en het leger sloot zich bij hen aan, omdat het meer ontzag had voor
Deïphontes en Hyrnetho dan voor Keisos en zijn broers. De Eliers zeggen dat Epidauros,
naar wie het land genoemd werd, een zoon was van Pelops, maar volgens de Argivers en het
gedicht Grote Eoiai was Argos, de zoon van Zeus, de vader van Epidauros. Maar de
Epidauriërs beweren dat Epidauros een zoon van Apollo was. (3) Dat het land speciaal
gewijd is aan Asklepios is om de volgende reden. De Epidauriërs zeggen dat Phlegyas naar
de Peloponnesos gekomen is zogenaamd om het land te bezichtigen, maar in werkelijkheid
omdat hij wilde weten hoeveel mensen er woonden en wilde onderzoeken of het merendeel
van de bevolking weerbaar in de strijd was. Want Phlegyas was de meest oorlogszuchtige
man van zijn tijd en overal waar hij kwam plunderde hij de oogst en roofde hij het vee. (4)
Bij zijn komst naar de Peloponnesos werd hij vergezeld dood zijn dochter, die voor haar
vader verborgen had gehouden dat zij zwanger was van Apollo. Toen ze in het land van de
Epidauriërs een zoon ter wereld gebracht had, legde ze het kind te vondeling op de berg, die
tegenwoordig Tithion heet, maar in die tijd Myrtion. Een van de geiten die op de berg
graasden zoogde het jongetje, toen het daar te vondeling lag, en de herdershond waakte over
hem. (5) Toen de herder, die Aresthanas heette, ontdekte dat het aantal geiten niet klopte en
de hond niet bij de kudde was, ging hij, zoals verteld wordt, overal op zoek en toen hij het

kind gevonden had, wilde hij het opnemen. Op het ogenblik dat hij vlakbij was, zag hij een
bliksem oplichten van het kind. Omdat hij dacht dat dit iets goddelijks was, wat het
inderdaad was, wendde hij zich af. Meteen verspreidde het gerucht zich over elk land en
elke zee, dat Asklepios alles wat hij wilde kon vinden om zieken te genezen en dat hij zelfs
doden weer opwekte. (6) Er is ook een andere overlevering over hem, namelijk dat Koronis,
terwijl ze in verwachting van Asklepios was, gemeenschap had met Ischys, de zoon van
Elatos, en dat zij door Artemis gedood is als straf voor haar belediging aan Apollo. Maar
toen de brandstapel al brandde, werd het kind, volgens dit verhaal, door Hermes uit het vuur
gered. (7) De derde overlevering, die Asklepios tot kind van Arsinoë, dochter van
Leukippos, maakt, lijkt mij minder waarschijnlijk. Want toen de Arkadiër Apollophanes naar
Delphi gekomen was en de god gevraagd had of Asklepios een zoon van Arsinoë was en dus
een Messeens burger, gaf de Pythia als antwoord:
“O Asklepios, geboren tot grote vreugde voor alle stervelingen,
die gebaard is door Phlegias' dochter, de lieflijke Koronis,
nadat zij zich in het rotsachtige Epidauros met mij in liefde verenigd had.”
Dit orakel maakt duidelijk dat Asklepios zeker niet de zoon van Arsinoë was, maar dat het
door Hesiodos of iemand, die verzen in zijn gedichten ingevoegd heeft, verzonnen is om de
Messeniërs een plezier te doen. (8) Er is nog een bewijs dat de god in Epidauros geboren is.
Ik kom namelijk tot de ontdekking dat de beroemdste heiligdommen van Asklepios hun
oorsprong hebben in Epidauros. In de eerste plaats zeggen de Atheners dat zij Asklepios een
plaats geven bij de viering van de mysteriefeesten en noemen zij deze dag Epidauria. Ze
zeggen dat Asklepios sinsdien door hen als god vereerd is. En verder heeft Archias, de zoon
van Aristaichmos, de god in Pergamon geïntroduceerd, nadat hij in Epidauros genezen was
van een spierverrekking, die bij de jacht bij Pindasos opgelopen had. (9) Het heiligdom van
Asklepios aan zee bij Smyrna is in onze tijd gebouwd vanuit dat van Pergamon. En het
heiligdom in Balagrai in Kyrene is van Asklepios, genaamd de Genezer, die ook uit
Epidauros afkomstig is. Vanuit het heiligdom van de Kyrenaiers is het heiligdom van
Asklepios in Lebene op Kreta gesticht. Tussen de Kyrenaiers en Epidauriërs is er dit
verschil, dat de Kyrenaiers geiten offeren, terwijl die gewoonte in Epidauros niet bestaat.
(10) Dat Asklepios direct vanaf het begin als god beschouwd werd en niet pas in de loop der
tijd deze waardigheid gekregen heeft, concludeer ik uit verschillende bewijzen, vooral uit
datgene wat bij Homeros door Agamemnon over Machaon gezegd wordt:
"Talthybios, roep zo snel mogelijk Machaon hier,
de sterfelijke zoon van Asklepios,"
alsof hij zei: de menselijke zoon van een god.
27. Het heilige woud van Asklepios wordt aan alle kanten omgeven door grensstenen. Binnen de
omheining mogen geen mensen sterven en vrouwen geen kinderen baren, net zoals de rituele
wet op het eiland Delos. Wat geofferd wordt, of degene die offert een van de Epidauriërs
zelf is of een vreemdeling, wordt binnen de begrenzing opgegeten. Ik weet dat hetzelfde
gebruik ook in Titane bestaat. (2) Het beeld van Asklepios is ongeveer half zo groot als dat
van de Olympische Zeus in Athene en is gemaakt van ivoor en goud. Een inscriptie geeft
aan dat het vervaardigd is door Thrasymedes van Paros, zoon van Arignotos. De god zit op
een troon en houdt een staf vast, terwijl hij zijn andere hand boven de kop van een slang
houdt. Naast hem ligt een hond. Op de troon zijn reliëfs met de daden van Argivische
heroën, wat Bellerophontes tegen de Chimaira deed en Perseus, die het hoofd van Medousa
afsnijdt. Tegenover de tempel is de plaats, waar de smekelingen van de god slapen. (3)
Vlakbij staat een bezienswaardig rond gebouw van wit marmer, dat Tholos genoemd wordt.
Daarin heeft Pausias een schildering gemaakt van Eros, die zijn pijlen en boog weggelegd
heeft en in plaats daarvan zijn lier opneemt. Ook is er een schildering van Methe, drinkend
uit een kristallen schaal, eveneens een werk van Pausias. Op de schildering kun je de
kristallen schaal zien en het gezicht van een vrouw er doorheen. Vroeger stonden binnen de
omheining talrijke stele’s, maar tegenwoordig zijn er nog maar zes. Daarop staan inscripties

met de namen van de mannen en vrouwen, die door Asklepios genezen zijn en bovendien de
ziekte, waaraan ieder leed en hoe zij genezen werden. Dit alles is in het Dorische dialect
geschreven. (4) Apart van de andere staat een oude stele. Deze vertelt dat Hippolytos twintig
paarden aan de god gewijd heeft. De inwoners van Arikia vertellen een verhaal dat
overeenkomt met de inscriptie op de stele.Toen Hippolytos gestorven was door de
vervloekingen van Theseus, wekte Asklepios hem op uit de dood. Nadat hij weer tot leven
was gekomen, wilde hij zijn vader geen vergiffenis geven. Diens smeekbeden wees hij af en
ging naar de Arikiërs in Italië, waar hij koning werd. Hij wijdde er een heiligdom aan
Artemis, waar tot in mijn tijd toe een van de prijzen voor de overwinnaar in het tweegevecht
het priesterschap van de godin is. De wedstrijd staat niet open voor vrijgeboren mensen,
maar alleen voor slaven die van hun meesters weggelopen zijn. (5) De Epidauriërs hebben
binnen de heilige ruimte een theater, dat naar mijn oordeel buitengewoon bezienswaardig is.
De Romeinse theaters overtreffen alle andere theaters in pracht en het theater in Megalopolis
in Arkadië is het grootste. Maar welke architect zou serieus kunnen wedijveren met
Polykleitos op het punt van harmonie en schoonheid? Want Polykleitos was de bouwer van
zowel dit theater als het ronde gebouw. In het heilige bos bevinden zich een tempel van
Artemis, een beeld van Epione, een heiligdom van Aphrodite en Themis, een stadion dat
zoals de meeste Griekse stadions bestaat uit een aarden wal, en een bron die bezienswaardig
is door zijn dak en overige verfraaiïngen. (5) De Romeinse senator Antoninus heeft in onze
tijd een aantal gebouwen opgericht, zoals een bad van Asklepios en een heiligdom van de
goden die Epidotai genoemd worden. Ook heeft hij tempels gebouwd, voor Hygeia en voor
Asklepios en Apollo, die de bijnaam Egyptisch dragen. Er was de zogenaamde zuilengalerij
van Kotys, maar het dak was ingestort en hij was helemaal in verval geraakt, omdat hij
gebouwd was van ongebakken steen. Die heeft hij herbouwd. Toen de Epidauriërs in grote
nood verkeerden, omdat hun vrouwen geen beschutte plaats hadden om hun kinderen ter
wereld te brengen en zieken onder de blote hemel moesten sterven, heeft hij ook hiervoor
gezorgd en een huis gebouwd. Hier kon iemand waardig sterven en een vrouw fatsoenlijk
bevallen.
(7) Boven het heilige bos verheffen zich de bergen Tithion en een tweede, Kynortion
genaamd. Hierop staat een heiligdom van Apollo Maleatas, een van de oudste
heiligdommen. Alle andere bouwwerken rond het heiligdom van Maleatas, onder andere een
waterreservoir, waarin regenwater verzameld wordt, zijn door Antoninus voor de
Epidauriërs gebouwd.
28. Verschillende soorten slangen, en speciaal het soort met een lichtere huidskleur, beschouwt
men als heilige dieren van Asklepios en ze zijn onschadelijk voor mensen. Ze komen alleen
in het gebied van de Epidauriërs voor. Ik merk op dat iets dergelijks zich ook in andere
gebieden voordoet. Zo komen landkrokodillen met een lengte van tenminste twee el alleen
in Libië voor en papagaaien leven, naast andere diersoorten, alleen bij de Indiërs. De grote
slangen, die een lengte van meer dan dertig el bereiken, zoals bij de Indiërs en in Libië
voorkomen, zijn volgens de Epidauriërs een ander diersoort en geen reptielen. (2) Als je de
berg Koryphos bestijgt, kom je onderweg bij de zogenaamde Gedraaide olijfboom. Herakles
gaf hem deze naam door hem met zijn hand rond te buigen. Of hij deze boom plaatste om de
grens met Asine in de Argolis aan te geven zou ik niet weten, omdat het elders in ontvolkte
gebieden ook niet mogelijk is de grenzen nauwkeurig te vinden. Op de top is een heiligdom
van Artemis Koryphaia, dat Telesilla in een ode genoemd heeft. (3) Als je naar de stad van
de Epidauriërs afdaalt, is er een plaats, waar wilde olijfbomen groeien. Men noemt deze
plaats Hyrnethion. Ik zal het verhaal hiervan weergeven zoals de Epidauriërs het vertellen en
dat erg waarschijnlijk is. Keisos en de andere zonen van Temenos wisten dat ze Deïphontes
erg zouden kwetsen als ze Hyrnetho van hem konden scheiden. Dus kwamen Kerynes en
Phalkes naar Epidauros. Agraios, de jongste, was het niet met hun plannen eens. Ze plaatsten
hun wagen aan de voet van de muur en stuurden een afgezant naar hun zuster om te zeggen
dat ze met haar wilden praten. (4) Toen zij gehoor had gegeven aan hun verzoek, uitten de

jongemannen veel beschuldigingen tegen Deïphontes en vroegen haar dringend mee terug te
gaan naar Argos, waarbij ze talrijke beloftes deden, zoals een huwelijk met een man, die in
alle opzichten beter was dan Deïphontes en die over meer onderdanen en een welvarender
land heerste. Maar Hyrnetho, gekrenkt door wat zij zeiden, betaalde met gelijke munt terug,
verzekerend dat Deïphontes een haar zeer dierbare echtgenoot was en een schoonzoon van
Temenos, op wie niets viel aan te merken, en dat zij eerder de naam moordenaars dan zonen
van Temenos verdienden. (5) Zonder verder nog iets te antwoorden grepen ze haar vast,
zetten haar op de wagen en reden weg. Een van de Epidauriërs meldde Deïphontes dat
Kerynes en Phalkes vertrokken waren en Hyrnetho tegen haar wil meegenomen hadden. Zo
snel als hij kon stormde hij er op af om haar te bevrijden en toen de Epidauriërs het nieuws
vernamen, kwamen ze hem te hulp. Toen Deïphontes hen ingehaald had, doodde hij Kerynes
met een pijlschot, maar Phalkes hield Hyrnetho vast en Deïphontes durfde niet op hem te
schieten, omdat hij bang was dat hij, als hij hem miste, haar zou doden. Maar Phalkes bleef
volhouden en steeds heftiger aan haar trekkend doodde hij haar, terwijl ze zwanger was. (6)
Toen hij besefte wat hij zijn zuster aangedaan had, joeg hij zijn wagen blindelings voort in
zijn haast zich uit de voeten te maken voordat de Epidauriërs zich tegen hem konden
verzamelen. Deïphontes en zijn zonen - hij had namelijk al eerder kinderen, als zonen
Antimenes, Xanthippos en Argeos, en een dochter Orsobia; men zegt dat zij later getrouwd
is met Pamphylos, de zoon van Aigimos - namen het lichaam van Hyrnetho op en brachten
het naar de plaats die later Hyrnethion genoemd is.
(7) Er is een kapel voor haar gebouwd en zij wordt op verschillende manieren vereerd. Een
daarvan is het gebruik om takken van de olijfbomen die er staan of van een andere boom op
die plaats die afgebroken zijn niet mee naar huis te nemen of voor andere doeleinden te
gebruiken, maar men laat ze ter plaatse liggen en ze zijn gewijd aan Hyrnetho. (8) Niet ver
van de stad is het graf Melissa, die getrouwd was met Periander, de zoon van Kypselos, en
een ander van Prokles, de vader van Melissa. Hij was ook heerser van Epidauros, zoals zijn
schoonzoon Periander van Korinthe.
29. De meest interessante bezienswaardigheden die de stad Epidauros zelf biedt zijn de
volgende. Er is een heilig domein van Asklepios met beelden van de god zelf en Epione, die
de vrouw van Asklepios zou zijn. Ze staan in de open lucht en zijn van Parisch marmer. In
de stad is een tempel van Dionysos en een van Artemis. In het beeld van Artemis zou je een
jageres kunnen herkennen. Ook staat er een heiligdom van Aphrodite en men zegt dat het
heiligdom bij de haven op een in zee uitstekende kaap van Hera is. De Athene op de
akropolis, een bezienswaardig houten beeld van de godin, heeft de bijnaam Kissaia.
(2) De Aigineten bewonen het eiland tegenover Epidauria. Er zouden in het begin niet direct
mensen hebben gewoond. Maar toen Zeus Aigina, de dochter van Asopos, naar het
onbewoonde eiland had gebracht, werd de naam Oinone veranderd in Aigina. Toen Aiakos
volwassen geworden was, vroeg hij Zeus om bewoners en zo zou Zeus mensen uit de aarde
hebben laten groeien. Ze kunnen, behalve Aiakos, geen koning van het eiland noemen,
omdat we zelfs niet van de zonen van Aiakos weten dat ze er gebleven zijn. Peleus en
Telamon moesten in ballingschap gaan vanwege de moord op Phokos, terwijl de zonen van
Phokos zich vestigden in het gebied dat tegenwoordig Phokis heet, in de buurt van de
Parnassos. (3) De streek had deze naam al gekregen, omdat Phokos, de zoon van Ornytion,
er een generatie eerder gekomen was. In de tijd van deze Phokos kreeg de streek rond de
Tithorea en de Parnassos de naam Phokis. In de tijd van Aiakos kwam de naam in gebruik
voor het hele gebied van de grenzen van de Minyers bij Orchomenos tot Skarpheia in
Lokris. (4) De koningen van Epiros stammen af van Peleus, maar het geslacht van Aias, de
zoon van Telamon, is vager, omdat hij iemand was die een teruggetrokken leven leidde.
Alleen Miltiades, de leider van de Atheners bij Marathon, en Kimon, Miltiades' zoon,
kwamen tot roem. Maar de nakomelingen van Teuker bleven tot Euagoras als koningen
heersen over Cyprus. De epische dichter Asios zegt dat Panopeus en Krisos de zonen waren
van Phokos. Panopeus was de vader van Epeios, de bouwer van het houten paard volgens

Homeros, en de kleinzoon van Krisos was Pylades, wiens vader Krisos' zoon Strophios en
moeder Anaxibia, zuster van Agamemnon, was. Dit is de stamboom van de zogeheten
Aiakiden, maar zij trokken al heel vroeg naar andere streken. (5) Een tijd later stak een deel
van de Argivers, die samen met Deïphontes Epidauros in bezit genomen hadden, over naar
Aigina en vermengden zich met de oude Aigineten. Ze brachten de zeden en het dialect van
de Doriërs op het eiland. Hoewel de Aigineten zo machtig werden, dat hun vloot superieur
was aan de Atheense vloot en zij tijdens de Perzische oorlog na de Atheners het grootste
aantal schepen inbrachten, hield hun welvaart geen stand, maar ze werden door de Atheners
verdreven en vestigden zich in Thyrea in de Argolis, dat hen door de Lakedaimoniërs
gegeven werd. Ze kregen het eiland terug, toen de Atheense triëren in de Hellespont
vernietigd werden, maar ze slaagden er niet meer in hun vroegere rijkdom en macht te
herwinnen.
(6) Van de Griekse eilanden is Aigina het moeilijkst te benaderen, want het wordt helemaal
omgeven door rotsen onder de zeespiegel en oprijzende klippen. Aiakos zou dit met opzet zo
uitgedacht hebben uit angst voor piratenaanvallen vanuit zee met de bedoeling dat het voor
vijanden erg gevaarlijk zou zijn. Dichtbij de haven, waarin de schepen meestal voor anker
gaan, staat een tempel van Aphrodite en op de het meest in het oog lopende plaats van de
stad staat het zogenaamde Aiakeion, een heiligdom met een ommuring van wit marmer. (7)
Bij de ingang zijn reliëfs van hen, die eens door de Grieken naar Aiakos afgevaardigd zijn.
Over de reden hiervan zijn de overige Grieken het met de Aigineten eens. Griekenland werd
een tijdlang door droogte getroffen en er viel geen regen boven de Isthmos of op de
Peloponnesos. Tenslotte stuurden ze een gezantschap naar Delphi om te vragen wat de
oorzaak was en te smeken van de ramp bevrijd te worden. De Pythia zei hun dat ze Zeus
gunstig moesten stemmen en dat, als hij naar hen zou luisteren, Aiakos degene moest zijn
die zou smeken. (8) Zo werden uit elke stad afgezanten gestuurd om Aiakos dit verzoek over
te brengen. Door te offeren en te bidden tot Zeus Panhellenios kreeg hij gedaan dat er weer
regen viel op de Griekse aarde. De Aigineten maakten deze afbeeldingen van de gezanten
die naar hen gekomen waren. In de omheinde ruimte staan eeuwenoude olijfbomen en er is
een altaar dat maar een klein stukje boven de grond uitsteekt. Er is een in het geheim
overgeleverde legende dat dit altaar ook het grafmonument van Aiakos is. (9) Naast het
Aiakeion is het graf van Phokos, een door een voetstuk omgeven heuveltje, waarop een
ruwe steen ligt. Toen Telamon en Peleus Phokos uitdaagden tot een wedstrijd in de vijfkamp
en het de beurt van Peleus was om de steen, die ze in plaats van de discus gebruikten, te
werpen, raakte hij opzettelijk Phokos. Dit deed hij om zijn moeder een plezier te doen. Want
zij waren zelf de zonen van de dochter van Skiron, maar Phokos had niet dezelfde moeder.
Zijn moeder was een zuster van Thetis, als de Grieken inderdaad gelijk hebben. Ik denk dat
Pylades daarom en niet alleen uit vriendschap met Orestes de moord op Neoptolemos
beraamd heeft. (10) Toen Phokos, getroffen door de discus, gestorven was, vluchtten de
zonen van Endeïs aan boord van een schip. Later stuurde Telamon een afgezant om te
ontkennen dat hij een complot tegen Phokos beraamd had. Aiakos stond hem echter niet toe
op het eiland aan land te gaan, maar verzocht hem staande op zijn schip of, als hij dat wilde,
vanaf een dan die hij in zee moest aanleggen zich te verdedigen. Dus zeilde hij de haven die
Geheime haven heet in en legde 's nachts een dam aan. Dit werd uitgevoerd en hij bestaat
nog steeds. Maar Telamon werd schuldig bevonden aan de dood van Phokos en zeilde voor
de tweede keer weg naar Salamis.
(11) Niet ver van de Geheime haven is een bezienswaardig theater, dat in grootte en stijl lijkt
op dat in Epidauros. Daarachter is één zijde van een stadion gebouwd, dat niet alleen zelf het
theater steunt, maar op zijn beurt ook weer het theater als steun gebruikt.
30. Vlak bij elkaar staan drie tempels, één van Apollo, één van Artemis en een derde van
Dionysos. Apollo heeft een houten beeld, naakt en in locale stijl, maar Artemis is gekleed,
net als Dionysos. Bovendien heeft Dionysos een baard. Het heiligdom van Asklepios staat
niet hier, maar elders en heeft een stenen zittend beeld. (2) Van de goden eren de Aigineten

vooral Hekate en ieder jaar vieren ze een mysteriefeest voor Hekate. De Thrakiër Orpheus
zou dit mysteriefeest voor hen ingesteld hebben. In de omheinde ruimte staat een tempel met
een houten beeld, gemaakt door Myron, met één gezicht, net als de rest van het lichaam.
Volgens mij was Alkamenes de eerste, die drie aan elkaar vast zittende beelden van Hekate
gemaakt heeft. De Atheners noemen haar Epipyrgidia. Het staat naast de tempel van Nikè
Apteros. (3) Als je op Aigina naar de berg van Zeus Panhellenios gaat, staat daar de tempel
van Aphaia. Pindaros heeft ter ere van haar een ode voor de Aigineten gedicht. De
Kretenzers beschouwen haar geschiedenis als een locale legende. Zij vertellen dat
Karmanor, door wie Apollo na het doden van de Python gereinigd is, de vader van Euboulos
was en dat Britomartis de dochter was van Zeus en Euboulos' dochter Karme. Zij was gek
op hardlopen en jagen en daarom stond ze erg in de gunst bij Artemis. Toen Minos verliefd
werd op haar, vluchtte ze voor hem weg en raakte verstrikt in de netten, die uitgezet waren
voor de visvangst. Artemis maakte haar tot godin en niet alleen de Kretenzers, maar ook de
Aigineten, die zeggen dat ze op hun eiland verscheen, vereren haar. Haar bijnaam op Aigina
is Aphaia en op Kreta Diktynna. (4) De berg Panhellenion heeft behalve het heiligdom van
Zeus niets noemenswaardigs. Aiakos zou dit heiligdom voor Zeus gebouwd hebben. Het
verhaal van Auxesia en Damia, dat het lange tijd niet regende voor de Epidauriërs, dat zij in
opdracht van het orakel de houten beelden gemaakt hebben van olijfboomhout, dat ze van de
Atheners gekregen hadden, dat de Epidauriërs de Atheners de afgesproken prijs niet wilden
betalen omdat de Aigineten de beelden hadden, en dat de Atheners, die daarom naar Aigina
overgestoken waren, omgekomen zijn, is al tot in details nauwkeurig door Herodotos verteld
en ik ben niet van plan het te herhalen, omdat het al goed verteld is. Ik voeg er alleen aan toe
dat ik de beelden gezien heb en hen een offer gebracht heb op dezelfde manier als men in
Eleusis gewoon is te offeren.
(5) Tor zover mijn beschrijving van Aigina, die ik gegeven heb vanwege Aiakos en wat hij
gedaan heeft. Aan Epidauria grenzen de Troizeniërs, die als geen ander prat gaan op hun
eigen gebruiken. Oros zou de eerste zijn die in hun land geboren is. Maar volgens mij is
Oros een Egyptische naam en helemaal geen Griekse. Ze verzekeren echter dat hij koning
was en dat het land naar hem Oraia genoemd werd en dat Althepos, de zoon van Poseidon en
Oros' dochter Leïs, het koningschap van Oros erfde en het land Althepia genoemd heeft. (6)
Tijdens zijn koningschap hadden, volgens hun verhaal, Athene en Poseidon onenigheid over
het land, maar ze legden hun ruzie bij en hielden het gezamenlijk, zoals Zeus hen opdroeg.
Daarom vereren zij zowel Athene, die ze Polias en Sthenias noemen, als Poseidon onder de
bijnaam Basileus. En bovendien hebben hum oude munten als opdruk een drietand en een
gelaat van Athene. (7) De opvolger van Althepos in het koningschap was Saron. Hij zou het
heiligdom voor de Saronische Artemis gebouwd hebben bij de zee, die zo moerassig en
ondiep is, dat hij het Phoibaiïsche moeras genoemd werd. Saron was verzot op jagen en zo
gebeurde het dat hij, toen hij een hert achterna zat, samen met het vluchtende in zee stortte.
Het hert zwom steeds verder van de kust weg en Saron klemde zich vast aan zijn prooi,
totdat zijn opwinding hem in open zee bracht. Hier begaven zijn krachten het en hij
verdronk in de golven. Zijn lichaam spoelde aan bij het heilige bos van Artemis aan het
Phoibaiïsche moeras en het werd begraven in het heilige domein. Dit deel van de zee wordt
naar hem de Saronische Golf genoemd in plaats van het Phoibaiïsche moeras.
(8) Over latere koningen tot Hyperes en Anthas weten ze niets. Zij zouden zonen zijn van
Poseidon en Alkyone, de dochter van Atlas, en in dit gebied de steden Hyperia en Anthea
gesticht hebben. Aëtios, de zoon van Anthas, erfde van zijn vader en van zijn oom het
koningschap en een van de steden noemde hij Posidonias. Toen Troizen en Pittheus bij
Aëtios kwamen, waren er drie koningen in plaats van één, maar de zonen van Pelops waren
sterker. (9) Het bewijs hiervan is dat na de dood van Troizen Pittheus de steden Hyperea en
Anthea verenigde en de bevolking samenbracht in de tegenwoordige stad, die hij Troizen
noemde naar zijn broer. Vele jaren later hebben nakomelingen van Aëtios, de zoon van
Anthas, die als kolonisten vanuit Troizen uitgezonden waren, Halikarnassos en Myndos in

Karië gesticht. De zonen van Troizen, Anaphlystos en Sphettos, verhuisden naar Attika,
waar de demen naar hen genoemd zijn. Omdat de geschiedenis van Theseus, de kleinzoon
van Pittheus, al bekend is, beschrijf ik deze hier niet, maar het volgende moet ik nog wel
vertellen. (10) Bij de terugkeer van de Herakliden namen ook de Troizeniërs Dorische
kolonisten uit Argos op. Vroeger waren zij zelf nog onderworpen geweest aan de Argivers.
Homeros zegt in zijn Katalogos dat Diomedes hun bevelhebber was. Want Diomedes en
Euryalos, de zoon van Mekisteus, voogden van de jongen Kyanippos, zoon van Aigialeus,
waren de leiders van de Argivers bij de expeditie tegen Troje. Sthenelos behoorde, zoals ik
eerder verteld heb, tot een aanzienlijker geslacht, de zogeheten Anaxagoriden en hij kon met
het meeste recht aanspraak maken op het koningschap van Argos. Dit alles heeft betrekking
op de geschiedenis van Troizen, met uitzondering van de steden die zeggen dat ze kolonies
daarvan zijn. Ik vervolg nu met een beschrijving van de inrichting van de heiligdommen en
andere bezienswaardigheden.
31. Op de markt van Troizen staat een tempel met beelden van Artemis Soteira. Theseus zou
hem opgericht hebben en haar de naam Soteira gegeven hebben, toen hij na zijn
overwinning op Asterion, de zoon van Minos, uit Kreta teruggekomen was. Dit werd
beschouwd als zijn meest opmerkelijke prestatie, volgens mij niet zozeer omdat Asterion de
dapperste man was van hen, die door Theseus gedood zijn, maar omdat het feit dat hij uit het
Labyrinth wist te komen en vervolgens heimelijk kon ontsnappen het geloofwaardig maakt,
dat Theseus en zijn metgezellen door goddelijke voorzienigheid gered werden. (2) In deze
tempel staan altaren van de goden, die onder de aarde zouden heersen, en op deze plaats zou
Semele door Dionysos uit de Hades gehaald zijn en zou Herakles de hond van Hades naar de
bovenwereld gebracht hebben. Maar ik geloof dat Semele helemaal niet gestorven is, omdat
ze de vrouw van Zeus was. Mijn mening over de zogenaamde hond van Hades zal ik op een
andere plaats kenbaar maken.
(3) Achter de tempel is het graf van Pittheus. Hierop staan drie zetels van wit marmer.
Pittheus zou samen met twee andere mannen op de zetels recht gesproken hebben. Niet ver
daarvandaan staat een heiligdom van de Muzen, dat door Ardalos, de zoon van Hephaistos,
gemaakt zou zijn. Men gelooft dat Ardalos de fluit uitgevonden heeft en naar hem noemen
ze de Muzen Ardalides. Hier zou Pittheus de kunst der retorica onderwezen hebben. Ik heb
zelf een boek van Pittheus gelezen, gepubliceerd door iemand uit Epidauros. Niet ver van
het heiligdom van de Muzen staat een oud altaar, dat ook door Ardalos gewijd zou zijn.
Hierop offert men aan de Muzen en aan Hypnos, omdat hij, zoals verteld wordt, de god is
die de Muzen het dierbaarst is.
(4) Vlakbij het theater heeft Hippolytos een tempel van Artemis Lykeia gebouwd. Van de
gidsen heb ik niets over deze bijnaam kunnen vernemen, maar ik denk dat Hippolytos de
wolven gedood heeft, toen ze het land van Troizen plaagden, of dat dit de bijnaam van
Artemis was bij de Amazonen, van wie hij via zijn moeder afstamde. Er zou nog een andere
verklaring kunnen zijn, die ik niet ken. De steen voor de tempel, de Heilige Steen, zou de
steen zijn, waarop eens negen mannen uit Troizen Orestes gereinigd hebben van de moord
op zijn moeder.
(5) Niet ver van Artemis Lykeia staan vlak bij elkaar enkele altaren. Het eerste is van
Dionysos, die volgens een orakel de bijnaam Saotes heeft, en het tweede wordt het altaar
van de Wetten genoemd. Ze zouden door Pittheus gewijd zijn. Wat betreft het altaar van
Helios Eleutherios, het lijkt mij een heel waarschijnlijk verhaal dat ze dit gemaakt hebben,
toen ze ontsnapt waren aan de slavernij van Xerxes en de Perzen. (6) (6) Pittheus zou de
tempel van Apollo Thearios opgericht hebben. Dit is de oudste tempel die ik ken. Ook de
Phokaiers in Ionië hebben een oude tempel van Athene, die eens in brand gestoken is door
de Pers Harpagos, en op Samos staat een oude tempel van Apollo Pythios. Maar deze
tempels zijn veel later gebouwd dan die in Troizen. Het huidige beeld is een wijgeschenk
van Auliskos en gemaakt door Hermon van Troizen, die ook de houten beelden van de
Dioskouroi gemaakt heeft. (7) In de zuilengalerij van de markt staan stenen beelden van

vrouwen en kinderen. Dit zijn de vrouwen en kinderen, die de Atheners aan de hoede van de
Troizeniërs toevertrouwd hebben, toen ze besloten hadden hun stad te evacueren en de
aanval van het Perzische leger niet af te wachten. Niet van alle vrouwen zouden ze beelden
opgericht hebben, want in feite staan er niet zo veel, maar alleen van de vrouwen die hoog in
aanzien stonden. (8) Voor de tempel van Apollo staat een gebouw dat "Hut van Orestes"
genoemd wordt. Voordat hij gereinigd was van zijn bloedschuld wegens de moord op zijn
moeder wilde geen enkele inwoner van Troizen hem in zijn huis ontvangen. Dus brachten ze
hem daar onder, reinigden hem en gaven hem voedsel, totdat ze hem geheel gereinigd
hadden. Nog altijd houden de nakomelingen van hen, die de reiniging uitgevoerd hebben,
hier op bepaalde dagen een feestmaaltijd. De voorwerpen, die voor de reiniging gebruikt
zijn, zijn een klein eindje van de Hut begraven. Hieruit zou de laurierboom, die nog steeds
voor de Hut staat, gegroeid zijn. (9) De reiniging van Orestes zou met verschillende
middelen uitgevoerd zijn, onder andere met het water uit de Hippokrene. Want ook in
Troizen is een bron met de naam Hippokrene en de legende hierover verschilt <niet> van die
van de Boiotiërs. Ook zij vertellen dat water uit de aarde opwelde op de plaats, waar het
paard Pegasos met zijn hoef de grond aanraakte, en dat Bellerophontes naar Troizen kwam
om Pittheus te vragen hem Aithra ten huwelijk te geven, maar dat hij voordat het huwelijk
plaats vond uit Korinthe moest vluchten. (10) Hier staat ook een Hermes, die Polygios
genoemd wordt. Bij dit beeld zou Herakles zijn knots neergelegd hebben. Deze knots, die
van het hout van een wilde olijfboom was, schoot wortel in de grond - als je dit tenminste
wilt geloven - en liep weer uit. De olijfboom staat er nog steeds en Herakles zou, toen hij de
boom bij de Saronische zee ontdekte, er een knots vanaf gehakt hebben. Er staat ook een
heiligdom van Zeus met de bijnaam Soter. Dit zou gebouwd zijn door Aëtion, de zoon van
Anthas, toen hij koning was. Een waterstroom noemt men Chrysoroa. Toen er negen jaar
lang droogte heerste en er geen regen viel, zou al het water opgedroogd zijn, maar deze
Chrysoroa zou zelfs toen als altijd zijn blijven stromen.
32. Er is een prachtig heilig domein gewijd aan Hippolytos, de zoon van Theseus. Daarin staan
een tempel en een oud beeld. Dit zou gebouwd zijn door Diomedes, die bovendien de eerste
was die offers aan Hippolytos bracht. De Troizeniërs hebben een priester voor Hippolytos,
die zijn leven lang dienst doet, en er bestaan jaarlijkse offerfeesten. Ook hebben zij onder
andere de volgende rite. Elk meisje knipt voor haar huwelijk een haarlok af, brengt die naar
de tempel en wijdt hem daar. Ze willen niet aannemen dat Hippolytos gestorven is doordat
hij door zijn paarden voortgesleurd werd en ze laten zijn graf niet zien, hoewel ze weten
waar dat is. Ze geloven dat met het sterrenbeeld, dat Wagenmenner genoemd wordt,
Hippolytos bedoeld wordt, die deze eer van de goden ontvangt.
(2) Binnen deze omheining staat een tempel van Apollo Epibaterios, gewijd door Diomedes,
toen hij ontkomen was aan de storm, die de Grieken op hun terugreis uit Troje trof. Ook zou
Diomedes de eerste geweest zijn, die de Pythische spelen ter ere van Apollo hield. Damia en
Auxesia worden ook door de Troizeniërs vereerd, maar ze vertellen een ander verhaal over
hen dan de Epidauriërs en Aigineten. Volgens hen zijn de meisjes uit Kreta gekomen. Toen
er overal in de stad rellen waren uitgebroken, zouden ook zij door de tegenpartij gestenigd
zijn en er wordt een feest gevierd, dat Lithobolia heet. (3) In een ander deel van de
omheinde ruimte is het zogenaamde stadion van Hippolytos. Wat verder staat een tempel
van Aphrodite Kataskopia. Iedere keer namelijk dat Hippolytos trainde, bespiedde Phaidra,
die hevig verliefd was geworden, hem vanaf deze plek. Daar staat nog de mirteboom, die,
zoals ik eerder beschreven heb, bladeren vol gaatjes heeft. Toen Phaidra in haar wanhoop
geen uitweg voor haar hartstocht meer kon vinden, heeft ze de gaatjes in de bladeren van
deze mirteboom gemaakt. (4) Ook het graf van Phaidra is er, niet ver van dat van
Hippolytos. Het is een grafheuvel vlakbij de mirteboom. Het beeld van Asklepios is gemaakt
door Timotheos, maar volgens de Troizeniërs lijkt dit niet op Asklepios, maar op
Hippolytos. Ik herinner me dat ik het huis van Hippolytos gezien heb. Daarvoor is de Bron
van Herakles, zo genoemd omdat volgens de Troizeniërs Herakles het water ontdekt heeft.

(5) Op de akropolis staat een tempel van Athene, bijgenaamd Sthenias. Het houten beeld van
de godin is gemaakt door Kallion van Aigina. Hij was een leerling van Tektaios en Angelion,
die het beeld van Apollo op Delos gemaakt hebben. Angelion en Tektaios kregen hun
opleiding bij Dipoinos en Skyllis. (6) Als je naar beneden gaat, is er een heiligdom van Pan
Lyterios. Hij toonde namelijk de magistraten van Troizen in dromen de middelen om de
pest, waardoor Troizen en vooral Athene getroffen werden, te genezen. Als je verder gaat,
kun je de tempel van Isis zien en daarboven een van Aphrodite Akraia. Deze is gebouwd
door de Halikarnassiërs, omdat Troizen hun moederstad is, maar het beeld van Isis is door
de bevolking van Troizen gewijd.
(7)Als je de weg door de bergen naar Hermione neemt, kom je bij de bron van de rivier
Hyllikos, die oorspronkelijk Taurios heette, en de zogenaamde rots van Theseus, die ook een
andere naam gekregen heeft, toen Theseus de laarzen en het zwaard van Aigeus er onder
vandaan genomen heeft. Daarvoor heette hij altaar van Zeus Sthenios. Vlakbij de rots is een
heiligdom van Aphrodite Nymphia, dat ook door Theseus gebouwd is ter gelegenheid van
zijn huwelijk met Helena. (8) Buiten de muur is een heiligdom van Poseidon Phytalmios.
Poseidon zou namelijk, omdat hij boos op hen was, hun land onvruchtbaar gemaakt hebben
doordat het zout tot de zaden en de wortels doordrong, totdat hij, tevreden gesteld door
offers en gebeden, de zee niet meer over het land liet stromen. Voorbij de tempel van
Poseidon staat er een van Demeter Thesmophoros, die door Althepos gesticht zou zijn. (9)
Afdalend naar de haven bij het zogeheten Kelenderis kom je bij een plaats, die Genethlion
heet, waar Theseus geboren zou zijn. Voor deze plaats staat een tempel van Ares, omdat
Theseus daar de Amazonen in een gevecht overwonnen heeft. Zij zullen wel behoord hebben
tot hen, die in Attika tegen Theseus en de Atheners gestreden hebben.
(10) Aan de weg naar de Psiphaiïsche zee staat een wilde olijfboom. Deze boom wordt
"Gebogen Rhachos" genoemd. Elk soort olijfboom zonder vrucht - een wilde of gewone
olijfboom - noemen de Troizeniërs "rhachos". Deze boom noemen ze Gebogen, omdat de
wagen van Hippolytos omver getrokken werd toen de teugels er in vast raakten. Niet ver
daarvandaan staat het heiligdom van de Saronische Artemis. Het verhaal hierover heb ik al
gegeven. Maar het volgende moet ik er nog aan toevoegen, dat ieder jaar voor Artemis een
feest met de naam Saronia gevierd wordt.
33. De Troizeniërs hebben eilanden, waarvan één zo dicht bij het vasteland ligt, dat het te voet
bereikbaar is. Dit heette vroeger Sphairia, maar later werd het om de volgende reden het
"Heilige Eiland" genoemd. Daar is het graf van Sphairos. Hij zou de wagenmenner van
Pelops geweest zijn. In opdracht van een droom, die Athene gezonden had, stak Aithra naar
het eiland over om hem plengoffers te brengen. Toen zij daar aangekomen was, zou
Poseidon gemeenschap met haar gehad hebben. Daarom stichtte Aithra daar een tempel van
Athene Apatouria en veranderde de naam Sphairia in het Heilige Eiland. Ook vestigde zij
het gebruik voor de meisjes van Troizen om voor het huwelijk hun gordel aan Athene
Apatouria te wijden.
(2) Ze zeggen dat Kalaureia lang geleden, toen Delphi nog aan Poseidon toebehoorde, aan
Apollo gewijd was. Ook wordt verteld dat zij de twee plaatsen met elkaar geruild hebben.
Dit zeggen ze nog altijd en ze citeren daarbij een orakel:
Even dierbaar is het U te verblijven op Delos en Kalaureia,
ook in het heilige Pytho en het door winden geteisterde Tainaron.
Er is daar een heiligdom van Poseidon, waar een meisje dienst doet als priesteres tot het
moment dat zij de huwbare leeftijd bereikt.
(3) In de omheinde ruimte is ook het graf van Demosthenes. Volgens mij demonstreert de
godheid in zijn geval en in dat van Homeros heel duidelijk hoe afgunstig hij is. Homeros
namelijk, die zijn gezichtsvermogen al verloren had, werd nog door een tweede ramp,
armoede, getroffen, zodat hij als bedelaar over de hele wereld moest zwerven, terwijl
Demosthenes op hoge leeftijd nog ballingschap moest ervaren en zijn dood zo gewelddadig
was. Niet alleen anderen, maar ook Demosthenes zelf, hebben steeds opnieuw verklaard dat

hij zeker niets van het geld, dat Harpalos uit Azië meegenomen had, aangenomen heeft. (4)
Maar ik zal vertellen hoe het vervolg van dit verhaal was. Harpalos ontsnapte uit Athene en
ging met een aantal schepen naar Kreta, maar hij werd korte tijd later door zijn huisslaven
gedood. Maar volgens anderen is hij door Pausanias, een Makedoniër, vermoord. De
beheerder van zijn geld vluchtte naar Rhodos en werd gearresteerd door de Makedoniër
Philoxenos, die van de Atheners ook de uitlevering van Harpalos zelf geeist had. Toen hij
deze slaaf in zijn macht had, ondervroeg hij hem voortdurend, totdat hij alles te weten was
gekomen over de mensen, die iets van Harpalos aangenomen hadden. Toen hij dit wist,
schreef hij een brief naar Athene. (5) In deze brief noemde hij allen op, die iets van Harpalos
aangenomen hadden, maar Demosthenes noemde hij helemaal niet, hoewel hij toch
Alexanders grootste vijand was en Philoxenos zelf een persoonlijk conflict met hem had.
Behalve in andere delen van Griekenland wordt Demosthenes ook door de bewoners van
Kalaureia vereerd.
34. Vanaf het land van Troizen steekt een schiereiland ver in zee uit. Aan de kust hiervan ligt
een kleine stad, Methana. Daar is een heiligdom van Isis en op de markt staat een beeld van
Hermes en een tweede van Herakles. Op een afstand van ongeveer dertig stadiën van de stad
liggen warme baden. Het water zou voor het eerst verschenen zijn toen Demetrios koning
van de Makedoniërs was. Het water kwam niet direct te voorschijn, maar er schoot eerst een
heftig vuur uit de grond en toen dit weggestorven was, stroomde er water, dat nog steeds
opwelt en buitengewoon zout is. Als je daarin gebaad hebt, is er geen koud water in de buurt
en het is niet ongevaarlijk om in zee te duiken en daar te zwemmen. Want het wemelt daar
van haaien en andere zeedieren. (2) Ook zal ik beschrijven, wat mij in Methana vooral
getroffen heeft. Een wind, Lips genaamd, waait vanuit de Saronische Golf op de uitlopende
wijnstokken en droogt de knoppen uit. Terwijl de wind nog aanhoudt, snijden twee mannen
een haan met geheel witte vleugels door midden en rennen in tegengestelde richting om de
wijnstokken, waarbij ieder de helft van de haan draagt. Als ze dan weer op het punt van
vertrek aangekomen zijn, begraven ze de stukken daar. (3) Dit heeft men als middel tegen de
Lips gevonden. De eilandjes, die voor de kust liggen, negen in getal, heten Eilanden van
Pelops. Men zegt dat, wanneer het regent, één daarvan niet door de regen getroffen wordt.
Of dat zo is, weet ik niet, maar de mensen in de buurt van Methana vertelden het en ik heb al
gezien dat mensen proberen hagel af te wenden door middel van offers en
bezweringsformules.
(4) Methana is een schiereiland van de Peloponnesos. Op dit schiereiland ligt Hermione,
grenzend aan het land van Troizen. De Hermioniërs zeggen dat Hermion, de zoon van
Europs, de stichter van de oude stad was. Volgens Herophanes van Troizen was Europs, die
zeker een zoon van Phoroneus was, een bastaardzoon. Want het koningschap van Argos zou
nooit op Argos, de zoon van Niobe en kleinzoon van Phoroneus, overgegaan zijn als
Phoroneus een wettige zoon had gehad. (5) Maar ik ben er zeker van dat zelfs als Europs een
wettige zoon was, zijn zoon geen kans had gehad tegen een zoon van Niobe, wiens vader,
zoals men veronderstelt, Zeus was. Later hebben Doriërs uit Argos zich ook in Hermione
gevestigd. Ik denk dat er geen oorlog tussen hen plaats heeft gevonden, omdat daarover
anders wel door de Argivers gesproken zou worden.
(6) Er loopt een weg van Troizen naar Hermione langs de rots, die vroeger Altaar van Zeus
Sthenios genoemd werd. Maar omdat Theseus daar later de herkenningstekens opgenomen
heeft, noemen de mensen hem nu Rots van Theseus. Als je een bergpad langs die rots neemt,
kom je bij een tempel van Apollo met de bijnaam Platanistas en een plaats, die Eileoi
genoemd wordt. Daar zijn heiligdommen van Demeter en haar dochter Korè. In de richting
van de zee bevindt zich aan de grenzen van Hermionis een heiligdom van Demeter, die de
bijnaam Thermasia heeft. (7) Op een afstand van ongeveer tachtig stadiën ligt het
voorgebergte Skyllaion, genoemd naar de dochter van Nisos. Want toen Minos dankzij haar
verraad Nisaia en Megara veroverd had, zei hij dat hij haar niet als vrouw wilde hebben en
droeg de Kretenzers op haar van het schip te gooien. Toen zij verdronken was, spoelden de

golven haar aan op dat voorgebergte. Ze tonen geen graf van haar, maar ze zeggen dat haar
lichaam aan de zeevogels gelaten is om verscheurd te worden. (8) Als je vanaf Skyllaion in
de richting van de stad vaart, kom je bij een ander voorgebergte, Boukephala, en na dit
voorgebergte bij een aantal eilanden. Het eerste heet Halioussa en dit biedt een geschikte
haven voor schepen om voor anker te gaan. Dan komt Pityoussa en het derde eiland heet
Aristerai. Als je dit passeert, kom je bij een voorgebergte, Kolyergia, dat vanaf het vasteland
uitsteekt, en dan een eiland, dat Trikana heet, en Bouporthmos, een vanaf de Peloponnesos
in zee uitstekende berg. Op Bouporthmos staat een heiligdom van Demeter en haar dochter
en een van Athene. De godin heeft de bijnaam Promachorma. (9) Voor Bouporthmos ligt een
eiland met de naam Aperopia en niet ver daarvandaan een ander eiland, Hydrea. Hierna
strekt zich op het vasteland een strand uit in de vorm van een halve maan. Na het strand is er
een landtong tot aan een tempel van Poseidon, vanuit zee beginnend, die zich naar het
westen uitstrekt. Daar bevinden zich havens. De lengte van de landtong is ongeveer zeven
stadiën en op het breedste punt is hij niet meer dan drie stadiën. (10) Hier hadden de
Hermioniërs hun vroegere stad. Nog steeds hebben zij daar heiligdommen, een van Poseidon
aan het begin van de landtong en verder landinwaarts een tempel van Athene. Daarnaast
liggen de fundamenten van een stadion. De zonen van Tyndareus zouden hier hun
wedstrijden gehouden hebben. Er is nog een tweede klein heiligdom van Athene, waarvan
het dak ingestort is. Ook staat er een tempel voor de Chariten en dan nog een voor Serapis
en Isis. Verder zijn er ringmuren van grote, ruwe stenen, waarbinnen men mysterierites voor
Demeter houdt. (11) Dit zijn de monumenten van de Hermioniërs in deze streek. De huidige
stad ligt ongeveer vier stadiën van de landtong, waarop het heiligdom van Poseidon staat.
Het terrein is aanvankelijk vlak en loopt dan geleidelijk op naar een steile helling van de
Pron, zoals deze berg genoemd wordt. Hermione wordt geheel omgeven door een muur. De
stad bood verschillende bezienswaardigheden, waarvan ik ook zelf vond dat ik ze moest
noemen. Er is een tempel van Aphrodite, die zowel de bijnaam Pontia als Limenia heeft, met
een beeld van wit marmer, dat bezienswaardig is door zijn grote omvang en zijn artistieke
waarde. (12) Er is een andere tempel van Aphrodite. Zij wordt door de Hermioniërs op
verschillende manieren vereerd. Er bestaat met name de gewoonte dat meisjes en weduwen,
die willen hertrouwen, allemaal voor hun huwelijk daar een offer brengen. Er zijn
heiligdommen gebouwd van Demeter Thermasia, een in de grensstreek bij Troizenia, zoals
ik al eerder vermeld heb, en ook nog een in de stad zelf.
35. Dicht hierbij staat een tempel van Dionysos Melanaigis. Ter ere van hem wordt ieder jaar
een muziekfestival gehouden en worden prijzen uitgeloofd voor een wedstrijd in duiken en
een roeiwedstrijd. Verder is er een heiligdom van Artemis met de bijnaam Iphigeneia en een
bronzen beeld van Poseidon, die een voet op een dolfijn houdt. Als je hierlangs gaat naar de
tempel van Hestia, is er geen beeld meer, maar wel een altaar, waarop offers aan Hestia
gebracht worden. (2) Er zijn drie tempels en drie beelden van Apollo. De eerste heeft geen
bijnaam, de tweede wordt Pythaios genoemd en de derde Horios. De naam Pythaios hebben
ze geleerd van de Argivers. Telesilla vertelt namelijk, dat zij de eerste Grieken waren, bij
wie Pythaios, een zoon van Apollo, aangekomen is. Waarom ze hem Horios noemen, kan ik
niet met zekerheid zeggen, maar ik vermoed dat zij in een oorlog of door een gerechtelijke
uitspraak over de grenzen van het land een overwinning behaald hebben en daarom eer
bewijzen aan Apollo. (3) De tempel van Tyche is volgens de Hermioniërs de jongste in hun
stad. Er staat een kolossos van marmer uit Paros. Ze hebben twee bronnen, waarvan de
eerste erg oud is. Hierin stroomt het water zonder dat het te zien is, maar het raakt nooit op,
zelfs niet wanneer allen er in afdalen om er uit te putten. De andere hebben ze in onze tijd
gemaakt. De naam van de plaats, vanwaar het water er instroomt, is Leimon.
(4) Het meest vermeldenswaard is een heiligdom van Demeter op de Pron. De Hermioniërs
zeggen dat Klymenos, zoon van Phoroneus, en zijn zuster Chthonia de stichters van dit
heiligdom zijn. Maar de Argivers vertellen dat, toen Demeter naar de Argolis kwam, Athera
en Mysios de godin gastvrijheid boden, maar dat Kolonthas haar niet in zijn huis wilde

ontvangen en haar geen enkel eerbewijs wilde toekennen. Dit deed hij echter niet met
instemming van zijn dochter Chthonia. Kolonthas zou als straf hiervoor met zijn huis en al
verbrand zijn en Chthonia zou door Demeter naar Hermione gebracht zijn en voor de
Hermioniërs het heiligdom gemaakt hebben.
(5) De godin wordt zelf Chthonia genoemd en ook het feest, dat ieder jaar in de zomer
gevierd wordt, heet Chthonia. Ze doen dit op de volgende manier. De priesters van de goden
en allen, die de jaarlijkse ambten bekleden, gaan voor in een processie. Zij worden gevolgd
door zowel mannen als vrouwen. Het is gebruik dat ook kinderen de godin in de processie
eren. Ze dragen witte kleding en kransen op hun hoofden. De kransen worden gevlochten
van de bloem, die de mensen ter plaatse kosmosandalon noemen. Volgens mij is dit,
afgaande op het formaat en de kleur, een hyacinth. Daarin staan zelfs de letters van een
jammerklacht. (6) Achter de processie volgen mannen, die een koe uit de kudde meevoeren,
vastgebonden met touwen en nog ongetemd en wild. Wanneer deze koe naar de tempel
gebracht is, maken sommigen haar los uit de touwen met de bedoeling dat ze het heiligdom
binnengaat. Anderen houden intussen de deuren geopend en sluiten die, als ze zien dat de
koe in de tempel is. (7) Binnen zijn vier oude vrouwen. Zij moeten de koe doden. Want wie
de kans daartoe krijgt, snijdt met een sikkel de koe de strot door. Dan worden de deuren
geopend en drijven degenen, die daarvoor aangewezen zijn, een tweede koe naar binnen,
daarna nog een derde en tenslotte een vierde. De oude vrouwen doden ze allemaal op
dezelfde manier. Bij het offer doet zich nog iets opmerkelijks voor. Alle koeien moeten op
dezelfde kant vallen als die waarop de eerste koe gevallen is.
(8) Het offer wordt door de Hermioniërs op de manier, die hier verteld is, volbracht. Voor de
tempel staan enkele beelden van vrouwen, die als priesteres van Demeter hebben gediend.
Als je hierlangs naar binnen gaat, staan er de zetels, waarop de oude vrouwen wachten totdat
de koeien een voor een naar binnen gedreven worden. Er staan ook beelden van Athene en
Demeter, die niet erg oud zijn. Maar wat zij meer dan al het andere vereren, heb ik niet
gezien, net zo min als iemand anders, vreemdeling of Hermioniër. Want alleen de oude
vrouwen mogen weten wat dat is.
(9) Er is ook een andere tempel, die helemaal omringd wordt door standbeelden. Deze
tempel staat tegenover die van Chthonia en wordt de Tempel van Klymenos genoemd. Ik
geloof niet dat Klymenos een Argiver was, die naar Hermione kwam, maar het is de bijnaam
van de god, die volgens de legende koning in de onderwereld was. (10) Daarnaast is een
andere tempel en een beeld van Ares. Rechts van het heiligdom van Chthonia is een
zuilengalerij, die door de locale bevolking Zuilengalerij van Echo wordt genoemd. Wanneer
iemand daar spreekt, wordt dit op zijn minst drie keer herhaald. Achter de tempel van
Chthonia zij drie plaatsen, waarvan een door de Hermioniërs die van Klymenos wordt
genoemd, de tweede die van Pluto en de derde het Acherousische Meer. Ze worden allen
omgeven door een rand van stenen, terwijl er op de plaats van Klymenos ook een spleet in
de aarde is. Volgens de legende van de Hermioniërs heeft Herakles hier doorheen de hond
van Hades omhoog gebracht. (11) Bij de poort, waardoor een directe weg naar Mases gaat,
is binnen de muur een heiligdom van Eileithyia. Iedere dag wordt de godin op plechtige
wijze genadig gestemd met offers en reukwerk en zeer veel wijgeschenken worden de godin
gegeven. Maar niemand, behalve de priesteressen, mag het beeld zien.
36. Als je ongeveer zeven stadiën verder gaat over de hoofdweg naar Mases en dan naar links
afslaat, is daar de weg naar Halike. Tegenwoordig is Halike verlaten, maar vroeger was ook
deze plaats bewoond. Halike wordt vermeld op grafzerken in Epidauros, die inscripties
hebben met genezingen door Asklepios. Maar een ander betrouwbaar document, waarin
Halike of inwoners van deze stad genoemd worden, ken ik niet. Ook hier loopt een weg naar
toe, midden tussen de Pron en een andere berg, die vroeger Thornax heette. De berg zou een
andere naam gekregen hebben omdat, volgens de legende, hier de metamorfose van Zeus in
een koekoek plaats heeft gevonden. (2) Zelfs nu nog zijn er heiligdommen op de
bergtoppen, op de Kokkygios een van Zeus en op de Pron een van Hera. Aan de voet van de

Kokkygios staat een tempel, maar er zijn geen deuren in, het had geen dak en ook stond er
geen beeld in. Het zou een tempel van Apollo zijn. Daarnaast loopt, als je van de hoofdweg
afslaat, een weg naar Mases. Dit was vroeger een stad, zoals ook Homeros in zijn
opsomming van de Argivers beschreven heeft, maar tegenwoordig is het bij de Hermioniërs
als haven in gebruik. (3) Vanaf Mases loopt rechts een weg naar een kaap met de naam
Strouthous. Van deze kaap is de afstand over de toppen van de bergen naar de plaats met de
naam Philanorion en naar de Boleoi tweehonderd en vijftig stadiën. Deze Boleoi zijn hopen
ruwe stenen. Een andere plaats, Didymoi genaamd, ligt twintig stadiën hiervandaan. Daar
staat een heiligdom van Apollo, een van Poseidon en ook een van Demeter en
rechtopstaande beelden van wit marmer.
(4) Daarna komt een gebied dat aan de Argivers toebehoort en dat Asinea heette. Aan zee
liggen ruïnes van Asine. Bij de inval van de Lakedaimoniërs en hun koning Nikander, de
zoon van Charillos, zoon van Polydektes, zoon van Eunomos, zoon van Prytanis, zoon van
Eurypon, in Argolis sloten de Asinaiers zich bij hen aan en verwoestten met hen het land van
de Argivers. Toen het leger van de Lakedaimoniërs naar huis terugging, vielen de Argivers
onder leiding van hun koning Eratos Asine aan. (5) Een tijd lang verdedigden de Asinaiers
zich vanaf hun muren en doodden onder anderen Lysistratos, een van de aanzienlijkste
Argivers. Na de verovering van de stad brachten ze hun vrouwen en kinderen op de schepen
en gaven ze hun land prijs. De Argivers maakten Asine met de grond gelijk. Ze annexeerden
het land, lieten het heiligdom van Apollo Pythaios, dat nog steeds te zien is, achter en
begroeven Lysistratos daar.
(6) De zee bij Lerna is niet meer dan veertig stadiën van de stad Argos. Onderweg naar
Lerna kom je eerst bij de Erasinos, die in de Phrixos uitkomt. De Phrixos komt weer in zee
uit tussen Temenion en Lerna. Als je vanaf de Erasinos naar links afbuigt, kom je na
ongeveer acht stadiën bij een heiligdom van de Heersers Dioskouroi. Hun houten beelden
zijn in dezelfde stijl gemaakt als die in de stad. (7) Na terugkeer naar de hoofdweg steek je
de Erasinos over en kom je bij de rivier Cheimarros. Daar is een door stenen omheinde
ruimte. Pluto zou, toen hij Demeters dochter Korè geschaakt had, daar afgedaald zijn naar
wat als zijn onderaardse rijk beschouwd wordt. Lerna ligt, zoals ik eerder in mijn
beschrijving verteld heb, aan zee. Daar worden mysterierituelen gehouden voor de Demeter
van Lerna. (8) Er is een heilig bos, dat bij een berg met de naam Pontinos begint. Deze berg
Pontinos laat het regenwater niet wegstromen, maar absorbeert het helemaal. Er ontspringt
een rivier die ook Pontinos heet. Op de top van de berg is een heiligdom van Athene Saïtis,
die nu alleen nog een ruïne is, en er zijn fundamenten van het huis van Hippomedon, die
naar Thebe kwam om Polyneikes, de zoon van Oidipous te wreken.
37. Bij deze berg begint een heilig woud, grotendeels platanen, dat tot aan de zee reikt. Aan een
kant wordt het begrensd door de rivier Pontinos, aan de andere kant door een andere rivier,
de Amymone, zo genoemd naar de dochter van Danaos. In het heilige woud staat een beeld
van Demeter Prosymne, een van Dionysos en een klein zittend beeld van Demeter. (2) Deze
laatste zijn van steen, maar in een andere tempel is een houten beeld van een zittende
Dionysos Saotes, terwijl bij zee een stenen beeld van Aphrodite staat. Dit zou daar gewijd
zijn door de dochters van Danaos en Danaos zelf zou het heiligdom van Athene aan de
Pontinos gesticht hebben. De mysteriën van de Lernaiers zouden gevestigd zijn door
Philammon. De formules, die bij de rituelen worden gesproken, lijken niet oud. (3) En dat
de inscriptie, die, zoals ik gehoord heb, in het van koper gemaakte hart geschreven is, niet
van Philammon kan zijn, is ontdekt door Arriphon, die afkomstig is uit Trikonion en
tegenwoordig een van de aanzienlijkste Lykiërs is. Hij was heel bekwaam in het ontdekken
van wat niemand eerder ontdekt had. Dit probleem heeft hij op de volgende manier opgelost.
De verzen en de gedeeltes in proza tussen de verzen zijn helemaal in het Dorisch
geschreven. Maar voor de terugkeer van de Herakliden naar de Peloponnesos spraken de
Argivers hetzelfde dialect als de Atheners en volgens mij was in de tijd van Philammon zelfs
de naam Doriërs niet bij alle Grieken bekend.

(4) Zo toonde hij aan dat dit zo was. Bij de bron van de Amymone staat een plataan. Onder
deze plataan zou een waterslang opgegroeid zijn. Ik geloof dat dit dier groter was dan alle
andere waterslangen en dat zijn gif zo dodelijk was, dat Herakles daarom de punten van zijn
pijlen in de gal van het dier gedoopt heeft. Volgens mij had het niet meer dan één kop, maar
om het beest huiveringwekkender te laten lijken en om zijn eigen poëzie indrukwekkender
te maken heeft Periander van Kamiros de slang veel koppen toegedicht. (5) Ook zag ik de
zogeheten Bron van Amphiaraos en het Alkyonische Meer, waardoor, zoals de Argivers
vertellen, Dionysos naar de Hades gegaan is om Semele naar boven te halen. Polymnos zou
hem daar de weg naar de onderwereld gewezen hebben. Het Alkyonische Meer is onmetelijk
diep en voor zover ik weet is niemand in staat geweest op het diepste punt tot de bodem te
reiken. Zelfs Nero, die touwen met een lengte van veel stadien liet maken en aan elkaar liet
knopen, terwijl hij er ook lood aan bond en andere middelen die bij zijn experiment van nut
konden zijn, is er niet in geslaagd het diepste punt van het meer te vinden.
(6) Ik heb ook nog iets anders gehoord. Het water van het meer is zo op het oog kalm en
rustig, maar als iemand op grond van die indruk het waagt er in te zwemmen, zuigt het water
hem naar de diepte en verzwelgt het hem. De omtrek van het meer is niet groot, ongeveer
een derde deel van een stadie. Op de oevers groeit gras en riet. Het is mij niet geoorloofd de
nachtelijke rituelen, die ieder jaar ter ere van Dionysos gehouden worden, algemeen bekend
te maken.
38. Temenion ligt in het gebied van de Argivers en is genoemd naar Temenos, de zoon van
Aristomachos. Want nadat hij de plaats had overmeesterd en fortificaties had gebouwd,
voerde hij daarvandaan samen met de Doriërs oorlog tegen Tisamenos en de Achaiers.
Onderweg van Lerna naar Temenion mondt de rivier Phryxos in zee uit. In Temenion staat
zowel een heiligdom van Poseidon als van Aphrodite en er is het graf van Temenos, dat door
de Doriërs in Argos vereerd wordt. (2) Nauplia ligt op vijftig stadiën, denk ik, van
Temenion. Tegenwoordig is Nauplia onbewoond, maar de plaats is gesticht door Nauplios,
die de zoon zou zijn van Poseidon en Amymone. De ruïnes van de muren staan er nog en er
is in Nauplia een heiligdom van Poseidon, er zijn havens en een bron met de naam
Kanathos. De Argivers zeggen dat Hera hier ieder jaar komt baden en haar maagdelijkheid
terugkrijgt. (3) Dit is een van de geheime verhalen bij het mysteriefeest, dat zij voor Hera
vieren. Wat de mensen in Nauplia over de ezel vertellen, hoe deze van de wijnranken at en
daardoor de oogst voor de toekomst overvloediger maakte - en ze hebben een ezel,
uitgekerfd in een rots, omdat hij hun de kunst van het snoeien geleerd heeft - laat ik
achterwege omdat ik dat niet de moeite waard vind.
(4) Vanuit Lerna loopt nog een andere weg langs zee naar een plaats, die Genesion heet. Bij
de zee staat een klein heiligdom van Poseidon Genesios. Daarnaast ligt een andere plaats,
Apobathmoi. Dit zou de plaats in Argolis zijn, waar Danaos en zijn dochters voor het eerst
aan land zijn gekomen. Als je daarvandaan door de streek, die Anigraia heet, over een smalle
en moeilijk begaanbare weg gaat, is aan de linkerkant een gebied, dat naar zee afloopt en
geschikt is voor bomen, vooral olijfbomen. (5) Als je dan weer landinwaarts gaat, is er de
plaats, waar driehonderd uitgelezen Argivers om dat gebied gestreden hebben met net zoveel
even uitgelezen Lakedaimoniërs. Allen zijn gesneuveld, op één Spartaan en twee Argivers
na. Voor de gevallenen zijn grafheuvels opgeworpen. Maar toen er een strijd plaats vond met
alle strijdkrachten, haalden de Lakedaimoniërs een zekere overwinning op de Argivers.
Aanvankelijk genoten de Lakedaimoniërs zelf van de opbrengsten van het land, maar later
schonken ze het aan de Aigineten, toen ze door de Atheners van hun eiland verdreven waren.
Thyreatis werd in mijn tijd bewoond door de Argivers, die naar eigen zeggen het gebied
door een gerechtelijke uitspraak terug gekregen hebben. (6) Als je weer van deze
gemeenschappelijke graven vertrekt, kom je in A<n>thene, waar de Aigineten vroeger
gewoond hebben, dan een tweede dorp, Neris, en een derde, Eua, het grootste dorp. Daar is
een heiligdom van Polemokrates. Deze Polemokrates is een van de zonen van Machaon en
een broer van Alexanor. Hij geneest de mensen in de streek en wordt door de omwonenden

vereerd. (7) Boven de dorpen verheft zich de berg Parnon, waarop de grens ligt tussen
Sparta, Argos en Tegea. Op de grenzen staan stenen Hermen, waaraan de plaats zijn naam
ontleent. De enige rivier, die van de Parnon komt, is een rivier met de naam Tanaos. Deze
stroomt door het Argivische gebied en mondt in de Golf van Thyrea uit.
Pausanias boek III, Lakonië.
1. Voorbij de Hermen naar het westen ligt Lakonië al. Volgens de Lakedaimoniërs zelf was
Lelex, een oorspronkelijke bewoner, de eerste koning in dat land en zijn onderdanen kregen
naar hem de naam Leleges. Lelex had een zoon Myles en een jongere zoon Polykaon.
Waarheen en om welke reden Polykaon weggetrokken is zal ik elders vertellen. Na Myles'
dood werd hij opgevolgd door zijn zoon Eurotas. Deze leidde het water dat in de vlakte een
moeras vormde via een kanaal af naar de zee. Het achterblijvende water vormde een rivier
die hij Eurotas noemde. (2) Omdat hij geen zonen, had liet hij het koningschap na aan
Lakedaimon, wiens moeder Taygete was, naar wie het gebergte vernoemd is, terwijl volgens
de overlevering Zeus zijn vader was. Lakedaimon was getrouwd met Eurotas' dochter
Sparta. Toen hij koning geworden was, gaf hij eerst een nieuwe naam, afgeleid van zijn
eigen naam, aan het land en de bewoners. Daarna stichtte hij een stad die hij naar zijn vrouw
noemde en die tot op heden Sparta heet.
(3) Omdat Lakedaimons zoon Amyklas ook iets dat aan hem zou herinneren wilde nalaten,
stichtte hij een stad in Lakonië. Van zijn zonen was Hyakinthos de jongste. Hij was een
knappe verschijning, maar hij stierf vóór zijn vader. Zijn graf is in Amyklai onder het beeld
van Apollo. Na de dood van Amyklas ging het koningschap over op zijn oudste zoon
Argalos en na diens dood op Kynortas. Kynortas' zoon was Oibalos.
(4) Deze trouwde met Perseus' dochter Gorgophone, een vrouw uit Argos, en kreeg als zoon
Tyndareus. Met hem kreeg Hippokoön ruzie over het koningschap omdat hij aanspraak
maakte op de macht op grond van het feit dat hij de oudste was. Doordat hij hulp van Ikarios
en zijn aanhangers kreeg overtrof hij Tyndareus ver in kracht en dwong hem, bang als hij
volgens de Lakedaimoniërs was, zich terug te trekken naar Pellana. Er bestaat echter een
Messeens verhaal over Tyndareus, dat hij naar Aphareus in Messenië vluchtte en dat
Aphareus, de zoon van Piëres, een halfbroer van Tyndareus was van moederskant. Verder
vertellen ze dat hij zich in Thalamai in Messenië gevestigd heeft en dat zijn kinderen
geboren zijn in de tijd dat hij daar woonde. (5) Enige tijd later is Tyndareus door Herakles
teruggebracht en kreeg hij zijn macht terug. De zonen van Tyndareus werden ook koning,
evenals Menelaos, de zoon van Atreus en schoonzoon van Tyndareus, en Orestes, de
echtgenoot van Menelaos' dochter Hermione. Bij de terugkeer van de Herakliden tijdens het
koningschap van Tisamenos, de zoon van Orestes, kregen de beide districten Messene en
Argos respectievelijk Temenos en Kresphontes als heersers. Omdat in Lakedaimon de zonen
van Aristodemos tweeling waren, ontstonden daar twee koninklijke huizen. Want de Pythia
zou daarmee ingestemd hebben.
(6) Aristodemos zelf was volgens overlevering in Delphi gestorven voordat de Doriërs naar
de Peloponesos teruggekeerd waren. Sommigen willen het lot van Aristodemos fraaier
voorstellen door te zeggen dat hij door Apollo neergeschoten is omdat hij niet naar het
orakel gekomen was, maar eerder al bij een ontmoeting met Herakles van hem vernomen
had dat de Doriërs terug zouden keren. Maar waarschijnlijker is het verhaal dat Aristodemos
vermoord is door de zonen van Pylades en Elektra, neven van Orestes' zoon Tisamenos. (7)
De namen die zijn zonen kregen waren Prokles en Eurysthenes, en hoewel ze tweeling
waren, waren ze totaal verschillend. Maar ondanks het feit dat ze een grondige hekel aan
elkaar hadden namen ze toch samen met Theras, de zoon van Autesion, deel aan de stichting
van een kolonie. Deze kolonie werd door Theras gesticht op het eiland dat in die tijd de
naam Kalliste droeg. Hij hoopte dat de nakomelingen van Memblarios vrijwillig afstand van
het koningschap zouden doen ten gunste van hem. (8) Dat hebben ze inderdaad gedaan op

grond van de overweging dat het geslacht van Theras terugging op Kadmos zelf, terwijl zij
slechts nakomelingen waren van Memblarios. Kadmos had Memblarios, een man van het
volk, op het eiland achtergelaten om leiding te geven aan de kolonisten. Theras gaf het
eiland een andere naam door het naar zichzelf te noemen en nog steeds brengen de Theraiers
hem ieder jaar offers om hem te eren als hun stichter. Prokles en Eurysthenes waren
eensgezind in hun verlangen Theras te dienen, maar voor het overige verschilden ze
volkomen van elkaar in hun opvattingen.
(9) Zelfs als ze in harmonie met elkaar hadden geleefd, had ik hun nakomelingen niet op een
gemeenschappelijke lijst onder willen brengen. Want hun leeftijden liepen helemaal niet
parallel, zodat de ene neef bij zijn geboorte niet op dezelfde hoogte in de stamboom staat als
de andere neef, en zo ook de zonen van de neven en latere generaties. De geschiedenis van
beide huizen zal ik dus afzonderlijk behandelen zonder ze met elkaar in één verhaal te
combineren.
2. Men zegt dat Agis de zoon was van Eurysthenes, de oudste zoon van Aristodemos.
Aan hem ontleent het nageslacht van Eurysthenes de naam Agiaden. Patreus, de zoon van
Preugenes, werd, toen hij tijdens Agis' leven een stad stichtte, die tot op heden nog Patras
heet, bij de stichting geholpen door de Lakedaimoniërs. Ook sloten ze zich aan bij Gras, de
zoon van Echelas, de zoon van Orestes' zoon Penthilos, toen hij er met een vloot op uit trok
om een kolonie te stichten. Hij zou het gebied tussen Ionië en Mysië, dat tegenwoordig
Aiolis heet, bezetten. Zijn voorvader Penthilos had vroeger al Lesbos, dat op die hoogte
tegenover het vasteland ligt, in beslag genomen. (2) Tijdens het koningschap van Agis' zoon
Echestratos verdreven de Lakedaimoniërs alle Kynourische mannen van weerbare leeftijd,
als reden aanvoerend dat vanuit Kynourisch gebied roversbenden Argolis teisterden, terwijl
de Argivers met hen verwant waren, en dat de Kynouriërs zelf openlijk strooptochten in het
land hielden. De Kynouriërs zouden van oorsprong Argivers zijn en Kynouros, de zoon van
Perseus, hun stichter. (3) Niet veel jaren later werd Labotas koning in Sparta. Herodotos zegt
in de geschiedenis van Kroisos dat de wetgever Lykourgos de voogd van deze Labotas was,
maar hij noemt hem Leobotes in plaats van Labotas. In die tijd besloten de Lakedaimoniërs
voor het eerst een oorlog tegen de Argivers te beginnen. Ze beschuldigden de Argivers ervan
dat ze het Kynourische gebied , dat zij zelf onderworpen hadden, wilden annexeren en een
opstand onder de bewoners, die hun onderdanen waren, veroorzaakten. Er werd echter, naar
men zegt, in deze oorlog door geen van beide partijen ook maar iets noemenswaardigs
gepresteerd. (4) De twee volgende koningen van dit huis, Doryssos, de zoon van Labotas, en
Agesilaos, de zoon van Doryssos, werden spoedig gedood. Ook Lykourgos heeft voor de
Lakedaimoniërs wetten gemaakt tijdens het koningschap van Agesilaos. Sommigen zeggen
dat hij deze gemaakt heeft volgens de instructies van de Pythia, anderen dat hij Kretenzische
wetten geïntroduceerd heeft. Volgens de Kretenzers zijn deze wetten hen gegeven door
Minos, die daarbij door goddelijke hulp geïnspireerd was. Homeros zinspeelt volgens mij in
de volgende verzen op de wetgeving van Minos:
“Knossos, een machtige stad, waar Minos, vertrouweling van de grote Zeus, negen jaar lang
als koning regeerde.”
(5) Lykourgos zal ik later in mijn verhaal behandelen. De zoon van Agesilaos was
Archelaos. Tijdens zijn regering veroverden de Lakedaimoniërs Aigys, een stad van de
perioiken, en maakten de inwoners tot slaaf, omdat ze hen van Arkadische sympathiën
verdachten. De koning van het andere huis, Charilaos, hielp Archelaos bij de verovering van
Aigys, maar wat hij gepresteerd heeft toen hij persoonlijk het bevel over de Lakedaimoniërs
voerde, zal ik ook later behandelen wanneer mijn verhaal gevorderd is tot de zogeheten
Eurypontiden.
(6) Archelaos' zoon was Teleklos. In zijn tijd hebben de Lakedaimoniërs op de perioiken de
steden Amyklai, Pharis en Geranthrai, die nog in het bezit van de Achaiers waren, veroverd
en verwoest. De inwoners van Pharis en Geranthrai sloten, toen ze bij de aanval in paniek
geraakt waren, een wapenstilstandsverdrag, waarbij ze er mee instemden de Peloponnesos te

verlaten. De Amyklaiers echter werden niet bij de eerste aanval verdreven, maar ze boden
een tijd lang tegenstand en leverden glorieuze gevechten. Van hun kant lieten de Doriërs
duidelijk blijken, doordat ze een zegeteken voor hun strijd tegen de Amyklaiers opgericht
hebben, dat dit hun meest vermeldenswaardige prestatie in die tijd was. Enige tijd later werd
Teleklos door de Messeniërs gedood in een heiligdom van Artemis. Dit heiligdom is
gebouwd op de grens van Lakonië en Messenië op een plaats die Limnai heet. (7) Na de
dood van Teleklos kreeg zijn zoon Alkamenes de heerschappij. De Lakedaimoniërs zonden
Charmidas, de zoon van Euthys, een van de aanzienlijke mannen in Sparta, naar Kreta om
een einde te maken aan de binnenlandse onrust in Kreta en de Kretenzers over te halen de
zwakke steden, die te ver van de zee lagen, op te geven en in plaats daarvan hen te helpen
plaatsen die aan de kust lagen te bevolken. Ook Elos, een door de Achaiers bewoonde stad
aan zee, is door hen verwoest en de Argivers, die de Heloten gesteund hadden, hebben ze in
een strijd overwonnen.
3. Toen Alkamenes na zijn dood opgevolgd werd door zijn zoon Polydoros, zonden de
Lakedaimoniërs kolonies naar Kroton in Italië en naar Lokroi bij kaap Zephyrios. De
zogenaamde Messeense oorlog bereikte tijdens het koningschap van Polydoros een
hoogtepunt. De oorzaken die de Lakedaimoniërs noemen voor de oorlog, verschillen van
wat de Messeniërs daarover zeggen.
(2) Wat door beide partijen daarover verteld wordt en hoe de oorlog beeindigd werd, zal ik
later in mijn verhaal vertellen. Voorlopig zal ik mij tot het volgende beperken, hoe in de
eerste oorlog tegen de Messeniërs Theopompos, de zoon van Nikander, een koning van het
andere huis, meestal de leider van de Lakedaimoniërs was. Toen de oorlog tegen Messene
uitgestreden was en Messenië eindelijk door de Lakedaimoniërs veroverd was, werd
Polydoros, die een grote reputatie in Sparta genoot en bij de Lakedaimoniërs erg populair
was omdat hij nooit iets geweldadigs deed of iemand ooit maar beledigde, bovendien in zijn
vonnissen altijd rechtvaardige en humane uitspraken deed, (3) terwijl hij in heel Griekenland
een schitterende naam had, vermoord door Polemarchos, een lid van een in Lakedaimon
aanzienlijke familie, die echter, zoals hij duidelijk liet zien, een nogal driest karakter bezat.
Na zijn dood ontving Polydoros van de Lakedaimoniërs veel bijzondere eerbewijzen. Er is
echter ook een graftombe van Polemarchos in Sparta, misschien omdat hij voor de moord
als een goed iemand beschouwd werd, maar misschien ook hebben zijn verwanten hem
heimelijk begraven.
(4) Tijdens de regering van Eurykrates, de zoon van Polydoros, accepteerden de Messeniërs
het feit dat ze onderworpen waren aan de Lakedaimoniërs, en van het Argivische volk
ondervonden ze geen moeilijkheden. Maar in de tijd van Eurykrates' zoon Anaxandros want hun lotsbestemming dreef de Messeniërs buiten de gehele Peloponnesos - kwamen ze
in opstand tegen de Lakedaimoniërs. Een tijd lang hielden ze hun gewapend verzet vol, maar
toen ze overwonnen waren verlieten ze, toen er een wapenstilstandsverdrag was, de
Peloponnesos en de restanten van hen werden slaven in het land van de Lakedaimoniërs op
de bewoners van de steden aan de kust na.
(5) Het is hier niet de juiste plaats om de gebeurtenissen in de oorlog, die de Messeniërs na
hun opstand tegen de Lakedaimoniërs gevoerd hebben, te vertellen. Anaxandros had een
zoon Eurykrates, en deze tweede Eurykrates had een zoon Leon. Tijdens hun koningschap
hadden de Lakedaimoniërs over het geheel genomen weinig succes in de oorlog met de
Tegeaten. Maar tijdens de regering van Anaxandrides, de zoon van Leon, kregen ze de
overhand op de Tegeaten. Dat gebeurde als volgt. Een Lakedaimoniër, Lichas genaamd,
arriveerde in Tegea. In die tijd hadden de steden een verdrag met elkaar. (6) Toen Lichas
arriveerde, waren de Spartanen op zoek naar de beenderen van Orestes. Ze deden dat in
opdracht van een orakel. Lichas begreep dat de beenderen in een smederij begraven waren.
De manier waarop hij daarachter kwam was als volgt. Alles wat hij in de smidse zag
vergeleek hij met het orakel in Delphi. De blaasbalgen stelde hij gelijk aan de winden,
omdat ook zij een krachtige luchtstroom uitbliezen. De hamer en het aambeeld waren slag

en tegenslag, het ijzer vergeleek hij met rampspoed voor de mens, omdat men dit toen al
gebruikte bij het voeren van de strijd. In de tijd van de heroën zou de god gezegd hebben dat
bros rampspoed voor de mens was.
(7) De Atheners kregen later een orakel, dat vergelijkbaar is met de spreuk die de
Lakedaimoniërs ontvingen over het gebeente van Orestes, namelijk dat ze Theseus uit
Skyros naar Athene moesten brengen, omdat ze anders Skyros niet zouden kunnen
veroveren. Kimon, de zoon van Miltiades, heeft toen het gebeente van Theseus ontdekt door
net als Lichas zijn scherpzinnigheid te gebruiken, en korte tijd later veroverde hij Skyros. (8)
Dat in de tijd van de heroën de wapens meestal van brons waren, daarvan getuigen volgens
mij ook de verzen van Homeros over de bijl van Peisandros en de boog van Meriones. Ook
op een andere manier wordt mijn veronderstelling bevestigd, namelijk door de speer van
Achilles, die gewijd is in de tempel van Athene in Phaselis en het zwaard van Memnon in de
Asklepiostempel in Nikomedia. De speerpunt en het uiteinde van schacht zijn van brons en
het zwaard is geheel van brons.
(9) Voor de waarheid van dit alles kan ik instaan. Anaxandrides, de zoon van Leon, was de
enige van de Lakedaimoniërs die tegelijkertijd twee vrouwen had en twee huishoudens
voerde. Want zijn eerste echtgenote, die in alle opzichten een voortreffelijke vrouw was,
kreeg geen kinderen. Daarom verzochten de ephoren hem dringend haar weg te zenden,
maar hij weigerde. Hij kwam hen echter in zoverre tegemoet dat hij naast haar een andere
vrouw nam. Zij kreeg na hun verbintenis een zoon, Kleomenes, en de eerste vrouw, die al
die tijd niet zwanger was geweest, schonk na de geboorte van Kleomenes het leven aan
Dorieus, daarna aan Leonidas en tenslotte aan Kleombrotos. (10) Na de dood van
Anaxandrides wezen de Lakedaimoniërs Dorieus, hoewel ze hem zowel qua intellect als in
militair opzicht superieur aan Kleomenes achtten, zeer tegen hun zin af als koning, maar
gaven het koningschap in overeenstemming met de wetten als het recht van de oudste aan
Kleomenes.
4. Dorieus kon het niet verdragen in Lakedaimon te blijven en ondergeschikt aan Kleomenes te
zijn, en daarom trok hij er opuit om een kolonie te stichten. Zodra hij koning was geworden,
bracht Kleomenes een leger, bestaande uit Lakedaimoniërs zelf en bondgenoten, bijeen en
viel hij Argolis binnen. Toen het tot een gewapend treffen kwam tegen de Argivers, behaalde
Kleomenes de overwinning. Omdat er dichtbij een heilig woud van Argos, de zoon van
Niobe, lag, zochten ongeveer vijfduizend Argivers op hun vlucht daar een veilig
heenkomen. Maar Kleomenes, die gedurig te lijden had aan vlagen van waanzin, beval de
heloten ook bij deze gelegenheid het heilige woud in brand te steken. Het vuur verspreidde
zich over het hele woud, waarbij ook de smekelingen in de brand omkwamen. (2) Ook tegen
Athene trok hij ten strijde. De eerste keer bevrijdde hij de Atheners van de zonen van
Peisistratos, waardoor hij voor zichzelf en de Lakedaimoniërs een goede reputatie onder de
Grieken verwierf, en de tweede keer was het om een Athener, Isagoras, ter wille te zijn door
hem te helpen de tyrannie in Athene te vestigen. Toen hij bedrogen uitkwam in zijn
verwachtingen en de Atheners heftig voor hun vrijheid vochten, heeft Kleomenes het land
verwoest, waarbij hij ook het district Orgas, dat aan de goden in Eleusis was gewijd, naar
men zegt geplunderd heeft. Ook bereikte hij Aigina, waar hij alle invloedrijke mannen
arresteerde, die Perzisch gezind waren en de burgers overgehaald hadden aarde en water aan
Dareios, de zoon van Hystaspes, te geven.
(3) Tijdens het verblijf van Kleomenes op Aigina bracht Demaratos, de koning van het
andere huis, hem in opspraak bij de Lakedaimonische bevolking. Na zijn terugkeer uit
Aigina begon Kleomenes te intrigeren met de bedoeling Demaratos uit de koninklijke macht
te ontzetten. De orakelpriesteres in Delphi kocht hij om om over Demaratos uitspraken te
doen zoals hij zou dicteren. Leotychides, een man van koninklijke afkomst en van hetzelfde
huis als Demaratos, hitste hij op om aanspraak te maken op het koningschap. Leotychides
greep de woorden aan die Ariston zich vroeger eens bij de geboorte van Demaratos in zijn
onwetendheid had laten ontvallen, toen hij zei dat dit geen zoon van hem was. Zoals ze bij

andere gelegenheden ook altijd deden legden de Lakedaimoniërs ook in dit geval de
aanspraak tegen Demaratos voor aan het orakel in Delphi. Het antwoord dat de priesteres
hen gaf was helemaal zoals Kleomenes wilde. (5) Demaratos werd dus ten onrechte
vanwege de haat die Kleomenes tegen hem koesterde uit zijn koninklijke macht ontzet, en
Kleomenes werd later in een aanval van waanzin door de dood getroffen. Want hij greep een
zwaard, begon zichzelf te verwonden en bleef doorgaan zijn hele lichaam te verminken. De
Argivers zeggen dat hij zo stierf als straf voor zijn behandeling van de smekelingen van
Argos, de Atheners zeggen dat het kwam doordat hij Orgas verwoest had, terwijl de
Delphiërs menen dat de geschenken, die hij aan de orakelpriesteres gegeven had om haar
over te halen leugens over Demaratos te geven, de oorzaak waren. (6) Het is ook mogelijk
dat de wraak van de heroën en van de goden zich tegen Kleomenes verenigden. Want ook
Protesilaos, een heros die zeker niet bekender is dan Argos, heeft om persoonlijke motieven
in Elaious wraak genomen op Artayktes, een Pers, en de Megariërs zijn nooit in staat
geweest de goden, die vertoornd waren omdat zij de heilige grond binnengedrongen waren,
te verzoenen. Wat betreft het omkopen van het orakel, we weten dat niemand dat ooit
gewaagd heeft behalve Kleomenes.
(7) Omdat Kleomenes geen zonen had, ging het koningschap over op Leonidas,de zoon van
Anaxandrides en volle broer van Dorieus. In deze tijd leidde Xerxes zijn leger tegen
Griekenland en Leonidas ontmoette hem bij Thermopyle, samen met driehonderd
Lakedaimoniërs. Nu hebben zowel de Grieken als de barbaren veel oorlogen met elkaar
gevoerd, maar er zijn slechts een paar oorlogen, die vooral door de voortreffelijke
kwaliteiten van één man roemrijker geworden zijn, zoals de Trojaanse oorlog door Achilles
en de slag bij Marathon door Miltiades. Maar het succes van Leonidas overtrof naar mijn
mening zowel alle latere als vroegere gebeurtenissen. (8) Want Leonidas zou met de
weinigen, die hij naar Thermopyle leidde, Xerxes, de meest trotse van alle koningen die
later over de Meden en Perzen geregeerd hebben, die zulke schitterende daden verricht
heeft, belet hebben bij zijn mars Griekenland ook maar te zien of de stad Athene in brand te
steken, als de man uit Trachis het leger van Hydarnes niet had omgeleid langs het pad, dat
over de Oita liep en hen in staat had gesteld de Grieken te omsingelen. Zo werd Leonidas
verpletterd en trokken de barbaren verder Griekenland binnen.
(9) Pausanias, de zoon van Kleombrotos, is nooit koning geworden. Want toen hij de voogd
was van Pleistarchos, die bij de dood van zijn vader Leonidas nog een kind was, leidde hij
de Lakedaimoniërs naar Plataiai en vervolgens met een vloot naar de Hellespont. wat
Pausanias voor een vrouw van Kos deed verdient volgens mij de hoogste lof. Zij was de
dochter van Hegetorides, de zoon van Antagoras, een aanzienlijk man op Kos, en ze was
tegen haar wil de concubine van Pharantades, een Pers. (10) Toen Mardonios in de slag bij
Plataiai gevallen was en de barbaren omgekomen waren, heeft Pausanias de vrouw
teruggezonden naar Kos, waarbij zij alle kostbaarheden die de Pers haar geschonken had en
de overige bezittingen meenam. Pausanias weigerde ook het lijk van Mardonios te schenden,
zoals Lampon van Aigina geadviseerd had.
5. Pleistarchos, de zoon van Leonidas, stierf kort nadat hij op de troon was gekomen en
Pleistoanax, de zoon van Pausanias, die bij Plataiai het commando had gevoerd, werd zijn
opvolger. Pleistoanax had een zoon, die ook Pausanias heette. Deze Pausanias arriveerde in
Attika zogenaamd om tegen Thrasyboulos en de Atheners te strijden, maar in feite om de
tyrannie van hen, die door Lysander als machthebbers aangesteld waren, te verstevigen. Hij
had wel de Atheners, die Peiraieus in handen hadden, in een slag overwonnen, maar had
direct na de slag besloten zijn leger naar huis terug te voeren om niet de schandelijkste
smaad over Sparta te brengen door de tyrannie van goddeloze mannen te verstevigen. (2)
Toen hij na een vruchteloze strijd uit Athene thuis was gekomen, daagden zijn tegenstanders
hem voor het gerecht. Als gerechtshof voor een Lakedaimonische koning fungeerden de
Geronten, achtentwintig in getal, en het college van ephoren, aangevuld met de koning van
het andere huis. Veertien geronten achtten, evenals Agis, de koning van het andere huis,

Pausanias schuldig, terwijl de rest van het hof voor vrijspraak stemde. (3) Korte tijd later
verzamelden de Lakedaimoniërs een leger tegen Thebe; de reden hiervoor zal ik in mijn
relaas over Agesilaos vermelden. Bij deze gelegenheid arriveerde Lysander in Phokis en
nam het hele Phokische leger met zich mee. Zonder verder tijd te verspillen trok hij Boiotië
binnen en deed aanvallen op de muur van Haliartos, omdat de burgers van deze stad
weigerden tegen Thebe in opstand te komen. Een groep Thebanen en Atheners was al in het
geheim de stad binnengekomen, en toen zij naar buiten kwamen en het tot een strijd kwam,
sneuvelden verscheidene Lakedaimoniërs, onder wie Lysander.
(4) Pausanias, die bezig was een legermacht van Tegea en de rest van Arkadië bijeen te
brengen, kwam te laat voor de strijd. Toen hij in Boiotië arriveerde, werd hij op de hoogte
gesteld van de nederlaag van Lysanders strijdkrachten en van de dood van Lysander zelf,
maar toch leidde hij zijn leger naar Thebe en was hij van plan de strijd te beginnen. Daarop
vormden de Thebanen een front tegen hem en er werd gemeld dat Thrasyboulos met zijn
Atheners zich in de buurt bevond. Hij wachtte af tot de Lakedaimoniërs het initiatief tot de
strijd zouden nemen en was van plan om als ze dat gedaan hadden hen in de rug aan te
vallen. (5) Omdat Pausanias nu vreesde tussen twee vijandelijk legermachten ingesloten te
worden, sloot hij een overeenkomst met de Thebanen en nam degenen die bij de muur van
Haliartos gesneuveld waren op om te begraven. Dit gebeurde niet met instemming van de
Lakedaimoniërs, maar ik keur zijn besluit om de volgende reden goed. Pausanias besefte
namelijk heel goed dat de rampen waardoor de Lakedaimoniërs getroffen worden altijd
gebeuren wanneer ze tussen twee vijandige legers ingesloten worden en wat er bij
Thermopyle en op het eiland Sphakteria gebeurd was maakte hem bang dat hij zelf
verantwoordelijk voor een derde ramp zou worden. (6) Toen hij bij deze gelegenheid door
de burgers beschuldigd werd van laksheid bij zijn campagne in Boiotië, wachtte hij niet af
totdat hij voor het gerecht gedaagd werd, maar hij werd door de Tegeaten als smekeling van
Athena Alea opgenomen. Dit heiligdom werd van oudsher door alle Peloponnesiërs
gerespecteerd en bood degenen die daar smekeling waren de grootst mogelijke veiligheid.
De Lakedaimoniërs lieten dit blijken in het geval van Pausanias en al eerder bij Leotychides,
en de Argivers in het geval van Chrysis. Van geen van hen wilden ze de uitlevering eisen,
toen ze daar als smekeling zaten.
(7) Toen Pausanias vluchtte, waren zijn zonen Agesipolis en Kleombrotos nog heel jonge
kinderen en Aristodemos, hun naaste bloedverwant, was hun voogd. Het succes van de
Lakedaimoniërs bij Korinthe werd behaald onder leiding van deze Aristodemos. (8) Toen
Agesipolis volwassen geworden was, waren de Argivers de eerste Peloponnesiërs tegen wie
hij een oorlog begon. Toen hij vanuit het gebied van Tegea een leger Argolis binnenleidde,
stuurden de Argivers een afgezant om voor hen met Agesipolis een voorvaderlijk verdrag te
hernieuwen, dat van oudsher een gevestigde gewoonte was geweest tussen de Doriërs
onderling. Maar hij sloot geen verdrag met de afgezant, trok met zijn leger verder en
plunderde het land. Zelfs toen zich een aardbeving voordeed, wilde Agesipolis zijn leger niet
terugtrekken, hoewel de Lakedaimoniërs, net als trouwens de Atheners, toch meer dan alle
andere Grieken bevreesd waren voor tekenen uit de hemel. (9) Toen hij voor de muur van
Argos gelegerd was, bleven de aardbevingen aanhouden. Enkele soldaten werden door de
bliksem getroffen en kwamen om, anderen raakten helemaal buiten zinnen door de donder.
In deze situatie trok hij zich met tegenzin uit Argolis terug en hield hij een andere
campagne, nu tegen Olynthos. In deze oorlog was hij aan de winnende hand, hij had de
meeste steden in Chalkidike al ingenomen en koesterde de hoop Olynthos zelf te veroveren,
toen hij plotseling getroffen werd door een ziekte, waaraan hij tenslotte gestorven is.
6. Toen Agesipolis kinderloos stierf, ging het koningschap over op Kleombrotos, onder wiens
opperbevel zij de slag bij Leuktra tegen de Boiotiërs leverden. Kleombrotos betoonde zich
een dapper man, maar sneuvelde toen de strijd nog maar net begonnen was. Juist bij zware
nederlagen neemt de Voorzienigheid de bevelhebber vaak vroeg weg, zoals Hippokrates, de

zoon van Ariphron, die bij Delion het commando voerde, aan de Atheners ontnomen werd,
en later Leosthenes in Thessalië.
(2) Kleombrotos' oudste zoon Agesipolis heeft geen noemenswaardige daden op zijn naam
en werd na zijn dood opgevolgd door zijn jongere broer Kleomenes. Diens oudste zoon was
Akrotatos en zijn tweede zoon Kleonymos. Akrotatos overleefde zijn vader niet en toen
Kleomenes later stierf, kregen zijn zoon Kleonymos en Akrotatos' zoon Areus ruzie over de
opvolging. Dus kwamen de Geronten tussen beide en beslisten dat de waardigheid door
erfenis toekwam aan Areus, de zoon van Akrotatos, en niet aan Kleonymos. (3) Omdat hij
nu van het koningschap beroofd was, raakte Kleonymos buiten zichzelf van woede, en de
ephoren probeerden hem met allerlei eerbewijzen te kalmeren, met name door hem aan te
stellen als bevelhebber van de strijdkrachten om zo te voorkomen dat hij ooit een vijandige
houding tegen Sparta aan zou nemen. Uiteindelijk heeft hij veel vijandelijkheden tegen zijn
vaderland ondernomen en bracht hij Pyrrhos, de zoon van Aiakides, er toe hun gebied
binnen te vallen. (4) Tijdens het koningschap van Areus, de zoon van Akrotatos, in Sparta
viel Antigonos, de zoon van Demetrios, Athene te land en ter zee aan. Om de Atheners te
helpen kwam een expeditieleger met Patroklos uit Egypte, en ook de Lakedaimoniërs
trokken er met hun hele leger op uit, nadat ze eerst Areus als hun bevelhebber hadden
aangewezen. (5) Antigonos sloeg een beleg om Athene en belette de troepen van de
Atheense bondgenoten de toegang tot de stad. Daarop stuurde Patroklos boodschappers om
de Lakedaimoniërs en Areus er toe te bewegen het initiatief tot de strijd tegen Antigonos te
nemen. Wanneer de strijd begonnen was, zou hij, zei hij, de Makedoniërs in de rug
aanvallen. Want het was niet verstandig dat zij, Egyptische zeelieden, eerst de Makedoniërs
te land zouden aanvallen. De Lakedaimoniërs waren heel graag bereid deze gevaren te
trotseren, uit vriendschap jegens Areus, maar ook omdat ze een voor het nageslacht
gedenkwaardige daad wilden verrichten.
(6) Maar toen hun voorraden uitgeput waren, leidde Areus het leger terug naar huis, omdat
hij zijn wanhopige maatregelen wilde inzetten voor de eigen belangen en niet
onvoorwaardelijk risico's wilde lopen ten behoeve van anderen. De Atheners verzetten zich
zo lang mogelijk, maar tenslotte sloot Antigonos vrede met hen onder de voorwaarde dat hij
een garnizoen in hun Mouseion legerde. Na verloop van tijd trok Antigonos dit garnizoen op
eigen initiatief weer terug. Areus had als zoon Akrotatos, en deze weer een zoon Areus, die
op een leeftijd van ongeveer acht jaar aan een ziekte overleed. (7) Als enige mannelijke
vertegenwoordiger van het huis van Eurystheus bleef Leonidas, de zoon van Kleonymos,
over, een reeds bejaarde man. Hem gaven de Lakedaimoniërs het koningschap. Nu stond
Leonidas op uiterst gespannen voet met Lysander, een nakomeling van Lysander, de zoon
van Aristokritos. Deze verwierf de steun van Kleombrotos, die getrouwd was met Leonidas'
dochter. Toen hij zich van zijn steun verzekerd had, bracht hij verschillende beschuldigingen
tegen Leonidas in. Een daarvan was dat Leonidas als kind zijn vader Kleonymos gezworen
had dat hij de ondergang van Sparta zou veroorzaken. (8) Dus werd Leonidas uit zijn
koninklijk ambt ontzet en werd opgevolgd door Kleombrotos. Als Leonidas nu toegegeven
had aan zijn eerste impuls en net als Demaratos, de zoon van Ariston, uitgeweken was naar
de koning van Makedonië of de Egyptische koning, had hij, ook wanneer de Spartanen tot
inkeer waren gekomen, geen profijt daarvan gehad. Maar hij ging nu, toen hij door de
burgers tot ballingschap veroordeeld was, naar Arkadië, en enkele jaren later riepen de
Lakedaimoniërs hem daarvandaan terug en maakten hem opnieuw tot koning.
(9) Welke roekeloze, maar wel dappere daden Kleomenes, de zoon van Leonidas op zijn
naam schreef en hoe er na hem een eind kwam aan het koningschap, heb ik al eerder verteld
in de geschiedenis van Aratos van Sikyon. Mijn verhaal bevatte ook de manier, waarop
Kleomenes in Egypte gestorven is.
7. Van het geslacht van Eurysthenes, de Agiaden genaamd, was Kleomenes, de zoon van
Leonidas, de laatste koning van Sparta. Wat ik over het andere huis gehoord heb, zal ik nu
vertellen. Prokles, de zoon van Aristodemos, gaf zijn zoon de naam Soos. Men zegt dat

Eurypon, de zoon van Soos, zo'n grote reputatie gekregen heeft dat dit huis, dat tot dan toe
de Prokleidai heette, naar hem genoemd werd en voortaan de benaming Eurypontiden droeg.
(2) De zoon van Eurypon was Prytanis. In zijn tijd begon de vijandschap van de
Lakedaimoniërs met de Argivers, hoewel ze al voor deze twisten oorlog met de Kynouriërs
voerden. Gedurende de volgende generaties, tijdens het koningschap van Prytanis' zoon
Eunomos en diens zoon Polydektes, heerste er vrede in Sparta. (3) Charillos, de zoon van
Polydektes, viel Argolis binnen en verwoestte het land van de Argivers. Enkele jaren later
werd onder leiding van Charillos de campagne van de Spartanen tegen de Tegeaten
gehouden, toen de Lakedaimoniërs op grond van een misleidend orakel aanvielen in de hoop
Tegea te veroveren en het Tegeatische deel van de vlakte van Arkadië te annexeren. (4)
Charillos werd na zijn dood opgevolgd door zijn zoon Nikander. Wat de Messeniërs tegen
Telklos, de koning van het andere huis, in het heiligdom van Limnas deden, vond plaats
tijdens Nikanders koningschap. Ook Nikander viel Argolis binnen en teisterde het grootste
deel van het land. De Asinaiers sloten zich in deze campagne bij de Lakedaimoniërs aan en
werden korte tijd later door de Argivers afgestraft, doordat zij zware verwoestingen over hun
vaderland brachten en de inwoners verjoegen. (5) Over Nikanders zoon Theopompos, die
hem opvolgde, zal ik later uitgebreider vertellen, wanneer ik gekomen ben aan de
beschrijving van Messenië. Nog tijdens de regering van Theopompos in Sparta werd ook de
strijd tussen de Lakedaimoniërs en Argivers om het zogeheten Thyreatische gebied gevoerd.
Theopompos nam zelf echter geen deel aan de acties, vooral vanwege zijn hoge leeftijd en
zijn grote verdriet. Want nog tijdens Theopompos' leven was Archidamos gestorven. (6) Hij
stierf echter niet kinderloos, maar liet een zoon, Zeuxidamas, achter. Diens zoon
Anaxidamos werd de opvolger. In zijn tijd werden de Messeniërs voor de tweede keer door
de Spartanen overwonnen en van de Peloponnesos verdreven. De zoon van Anaxamidas was
Archidamos en zijn zoon was Agesikles. Zij hadden beiden het geluk hun hele leven in rust,
niet door oorlogen verstoord, door te brengen.
(7) Ariston, de zoon van Agesikles, trouwde met een vrouw, die naar men zegt het lelijkste
meisje in Lakedaimon was, maar onder invloed van Helena zich tot de mooiste vrouw
ontwikkelde. Slechts zeven maanden na zijn huwelijk kreeg Ariston een zoon, Demaratos.
Terwijl hij met de ephoren in vergadering zat kwam een dienaar hem berichten dat hij een
zoon gekregen had. Ariston, die de versregels in de Ilias over de geboorte van Eurystheus
vergeten was of ze helemaal niet begrepen had, verklaarde dat dit geen zoon van hem kon
zijn, gezien het aantal maanden. (8) Later kreeg hij spijt van zijn uitspraak. Demaratos, die
toen hij koning was in Sparta in hoog aanzien stond mede door zijn hulp aan Kleomenes bij
het bevrijden van de Atheners van het juk van de Peisistratiden, werd door de
onnadenkendheid van Ariston en de haat van Kleomenes een gewoon burger. Hij week uit
naar koning Dareios in Perzië en men zegt dat zijn nakomelingen lange tijd in Azië zijn
gebleven. (9) Leotychides, die in Demaratos' plaats koning werd, nam met de Atheners en
hun generaal Xanthippos, de zoon van Ariphron, deel aan de slag bij Mykale, en later hield
hij ook een veldtocht tegen de Aleuaden in Thessalië. Hoewel hij heel Thessalië had kunnen
onderwerpen omdat hij steeds als overwinnaar uit de strijd kwam, liet hij zich door de
Aleuaden afkopen. (10) Toen hij in Lakedaimon voor het gerecht werd gebracht, ging hij in
vrijwillige ballingschap naar Tegea, waar hij smekeling werd van Athena Alea. Nog tijdens
zijn leven en voor zijn ballingschap stierf zijn zoon Zeuxidamas door een ziekte.
Archidamos, de zoon van Zeuxidamos, werd na het vertrek van Leotychides naar Tegea
koning. Deze Archidamos bracht het land van de Atheners erg veel ellende doordat hij ieder
jaar met een leger Attika binnenviel. Bij elke invasie trok hij een spoor van vernietiging, en
de stad Plataiai, die op de hand van de Atheners was, nam hij na een belegering in. (11) Toch
was hij er geen voorstander van dat er een oorlog verklaard werd tussen de Peloponnesiërs
en de Atheners, maar hij spande zich tot het uiterste in dat het verdrag tussen hen stand zou
houden. Het was Sthenelaïdas, een invloedrijk man in Lakedaimon en in die tijd een van de
ephoren, die vooral verantwoordelijk was voor de oorlog. Griekenland, dat toen nog in een

goede toestand verkeerde, werd door deze oorlog tot op zijn grondvesten geschokt en is
later, stuk geslagen en verre van gezond, door Philippos, de zoon van Amyntas, totaal
geruïneerd.
8. Archidamos liet bij zijn dood zonen achter. Van hen was Agis de oudste en hij erfde de
troon in plaats van Agesilaos. Archidamos had ook een dochter, Kyniska genaamd, de in
haar eerzucht erg gebrand was op een overwinning bij de Olympische spelen. Zij was de
eerste vrouw die paarden fokte en een Olympische overwinning behaalde. Later hebben ook
andere vrouwen een Olympische overwinning behaald, met name vrouwen uit Lakedaimon,
maar geen van hen onderscheidde zich zo door haar overwinningen als zij. (2) Ik heb de
indruk dat van alle mensen de Spartanen het minst gevoelig zijn voor poëzie en lof van
dichters. Want behalve het anonieme epigram voor Kyniska en nog eerder het epigram voor
Pausanias, dat Simonides op de drievoet, die in Delphi gewijd is, schreef, bestaat er geen
ander gedicht om de daden van koningen van de Lakedaimoniërs te gedenken.
(3) Ten tijde van het koningschap van Agis, de zoon van Archidamos, koesterden de
Lakedaimoniërs verschillende grieven tegen de bevolking van Elis. Wat hen vooral dwars
zat was dat zij door hen uitgesloten werden van de Olympische spelen en van het heiligdom
in Olympia. Dus stuurden ze een afgezant met de opdracht aan de Eliërs autonomie te
verlenen aan Lepreon en alle andere perioiken, die aan hen onderworpen waren. Het
antwoord van de Eliërs luidde dat zij, zodra ze zouden zien dat de perioiken van Sparta vrij
waren, ook zij zelf niet langer zouden wachten hun onderdanen vrijheid te verlenen. Dit was
voor de Lakedaimoniërs en koning Agis aanleiding tot een invasie in het gebied van Elis. (4)
Maar toen er zich een aardbeving voordeed, trok het leger, dat al tot Olympia en de Alpheios
gevorderd was, zich weer terug. Het volgende jaar echter plunderde Agis het land en voerde
het grootste deel van de buit weg. Een van de Eliërs, Xenias, een persoonlijk vriend van
Agis en vertegenwoordiger van de Lakedaimonische belangen, kwam samen met de rijken
in opstand tegen het volk. Maar voordat Agis hen met zijn leger te hulp had kunnen komen,
had Thrasydaios, de toenmalige leider van de volkspartij in Elis, Xenias en zijn aanhang in
een strijd overwonnen. (5) Toen Agis zijn leger terugtrok, liet hij Lysistratos, een Spartaan,
met een deel van de strijdkrachten en de Elische ballingen achter om de Lepreërs te helpen
het land te plunderen. In het derde jaar van de oorlog troffen de Lakedaimoniërs onder
leiding van Agis voorbereidingen voor een nieuwe invasie in Elis. Omdat de Eliërs en
Thrasydaios in een uiterst precaire situatie verkeerden, stemden ze er mee in hun suprematie
over de perioiken op te geven en de stadsmuur te ontmantelen, bovendien de
Lakedaimoniërs toe te staan in Olympia aan de god te offeren en aan de wedstrijden deel te
nemen. (6) Ook deed Agis met zijn leger voortdurende invallen in Attika en bouwde het fort
in Dekeleia. Toen de Atheense vloot bij Aigispotamoi vernietigd was, hebben Lysander, de
zoon van Aristokritos, en Agis de eed, die de staat der Lakedaimoniërs bij de goden voor
Athene gezworen hadden, gebroken en op eigen initiatief zonder goedkeuring van de
Spartaanse staat de bondgenoten het plan voorgelegd Athene met de grond gelijk te maken.
(7) Dit waren de meest in het oog lopende krijgshandelingen van Agis. Een zelfde
ondoordachte opmerking als Ariston over Demaratos gemaakt had, maakte Agis over zijn
zoon Leotychides. Een of andere boze geest gaf het hem namelijk in ten aanhoren van de
ephoren te verklaren dat hij Leotychides niet als zijn zoon beschouwde. Maar ook Agis
kreeg later berouw daarover. In die tijd werd hij ziek uit Arkadië naar huis gebracht en toen
hij in Heraia was riep hij het volk als getuige dat hij Leotychides werkelijk als zijn zoon
beschouwde en bezwoer hen onder gebeden en tranen dit aan de Lakedaimoniërs te melden.
(8) Na de dood van Agis probeerde Agesilaos Leotychides van de troon te stoten door de
Lakedaimoniërs te herinneren aan wat Agis eerder over Leotychides gezegd had. Maar er
arriveerden Arkadiërs uit Heraia en zij getuigden voor Leotychides alles wat zij van Agis bij
zijn overlijden gehoord hadden. (9) Tot een verdere escalatie van het conflict tussen
Agesilaos en Leotychides werd bijgedragen door de uitspraak, gedaan door het orakel van
Delphi. Deze luidde als volgt:

Sparta, ook al zijt gij hoogmoedig, wees op uw hoede
dat niet uit uw sterke leden een lam koninkrijk ontspruit.
Want lang zult gij lijden in smartelijke ellende,
in beroering op de golven van een mannenvernietigende oorlog.
(10) Leotychides beweerde toen dat dit orakel doelde op Agesilaos, omdat deze aan één voet
verlamd was, terwijl Agesilaos het van toepassing wilde verklaren op Leotychides, omdat hij
een onwettige zoon van Agis was. De Lakedaimoniërs legden het geschil, hoewel dat onder
hen bestond, niet voor aan Delphi. De reden daarvoor is volgens mij dat Lysander, de zoon
van Ariston, een aanhanger van Agesilaos was en met inzet van al zijn krachten er naar
streefde koning te worden.
9. Agesilaos, de zoon van Archidamos, werd dus koning en de Lakedaimoniërs besloten met
een vloot naar Azië over te steken om Artaxerxes, de zoon van Dareios, te verslaan. Ze
kregen namelijk van verschillende magistraten, en met name van Lysander, de informatie
dat niet Artaxerxes, maar Kyros degene geweest was die hen met financiële middelen in de
oorlog tegen de Atheners gesteund had. Agesilaos, die belast was met de opdracht het leger
naar Azië over te brengen en tot bevelhebber van de landstrijdkrachten benoemd was, zond
afgezanten naar alle delen van de Peloponnesos, behalve Argos, en naar de Grieken ten
noorden van de Isthmos met de oproep hen bij te staan in de oorlog. (2) De Korinthiërs
bleven, hoewel ze de grootst mogelijke bereidwilligheid toonden aan de expeditie deel te
nemen, tegen hun zin thuis, omdat de tempel van Zeus, bijgenaamd de Olympische,
plotseling afgebrand was, en dat beschouwden ze als een slecht voorteken. De Atheners
voerden als excuus aan dat de stad zich na de Peloponnesische oorlog en de pestepidemie
net weer begon te herstellen tot zijn vroegere welvaart. Verder was vooral het feit dat ze van
de boodschappers vernamen dat Konon, de zoon van Timotheos, naar de Perzische koning
gegaan was, een reden zich afzijdig te houden. (3) Naar Thebe werd Aristomelidas als
gezant gezonden, de grootvader van moederskant van Agesilaos. Hij stond op goede voet
met de Thebanen en was een van de rechters geweest, die na de inname van de muur van
Plataiai beslist hadden dat degenen die daar overgebleven waren ter dood gebracht zouden
worden. Net als de Atheners weigerden de Thebanen hulp te verlenen. Toen Agesilaos de
eigen strijdkrachten en het leger van de bondgenoten bijeen gebracht had en tegelijkertijd de
vloot gereed was, vertrok hij naar Aulis om aan Artemis te offeren, omdat ook Agamemnon
daar de godin gunstig gestemd had voordat hij zijn expeditie naar Troje leidde.
(4) Agesilaos ging er prat op dat hij koning was van een welvarender stad dan Agamemnon
en net als deze over heel Griekenland heerste, en dat het een fraaier succes zou zijn koning
Artaxerxes te verslaan en de rijkdom van de Perzen in bezit te krijgen dan het rijk van
Priamos te verwoesten. Maar terwijl hij al bezig was met het offer, kwamen gewapende
Thebanen op hem af, smeten de al brandende schenkelstukken van de offerdieren van het
altaar en joegen hem zelf uit het heiligdom. (5) Hoewel het Agesilaos dwars zat dat het offer
niet voltooid werd, stak hij toch over naar Azië en stootte door naar Sardes. Want Lydië was
in die tijd de belangrijkste provincie van Beneden-Azië en Sardes blonk uit door rijkdom en
andere middelen. De stad was aangewezen als residentie voor de satraap van de
kustprovincies, net zoals Sousa voor de koning zelf. (6) Toen de strijd tegen Tissaphernes,
de satraap van de gebieden rondom Ionië, in de vlakte van de Hermos, losgebarsten was,
haalde Agesilaos een overwinning op de Perzische cavalerie en infanterie, die in omvang
slechts overtroffen werden door het leger van Xerxes en daarvoor door dat van Dareios bij
zijn tocht tegen de Skythen en tegen Athene.De Lakedaimoniërs, vol bewondering voor de
energie van Agesilaos bij zijn optreden, vertrouwden hem ook het bevel over de vloot toe.
Maar hij stelde zijn zwager Peisander als commandant van de triëren aan en zelf richtte hij
zich met volle inzet op de oorlog te land. (7) Maar een van de goden was afgunstig en
belette hem zijn plannen tot een goed einde te brengen. Want toen Artaxerxes de
overwinningen die Agesilaos behaalde vernam en deze steeds maar verder trok met zijn
leger, waarbij hij alles wat hij tegenkwam onder de voet liep, legde hij Tissaphernes ondanks

zijn vroegere verdiensten de doodstraf op en stuurde Tithraustes, een man met een scherp
verstand, die bovendien de Lakedaimoniërs vijandig gezind was, naar de kust.
(8) Toen hij in Sardes arriveerde, dacht hij een plan uit om de Lakedaimonië te dwingen hun
leger uit Azië terug te roepen. Hij stuurde Timokrates van Rhodos met geld naar
Griekenland, met de opdracht in Griekenland een oorlog tegen de Lakedaimoniërs uit te
lokken. Degenen die een deel van dit geld aangenomen hebben waren, naar verluidt, in
Argos Kylon en Sodamas, en in Thebe Androkleides, Ismenias en Timolaos. Verder
accepteerden in Athene Kephalos en Epikrates een deel en in Korinthe degenen die
Argivische sympatieën hadden, Polyanthes en Timolaos.
(9) De eersten die openlijk de oorlog begonnen waren de Lokriërs uit Amphissa. De
Lokriërs hadden namelijk juist een meningsverschil met de Phokaiers over het bezit van
land. Opgehitst door de aanhang van Ismenias in Thebe haalden ze het rijpe koren van dat
land en namen het met zich mee. De Phokiërs vielen daarop met hun hele leger Lokris
binnen en verwoestten het land. (10) De Lokriërs brachtten dus de Thebanen als
bondgenoten met zich mee en verwoestten Phokis. Daarop gingen de Phokiërs naar
Lakedaimon, waar ze hun beklag deden over de Thebanen en vertelden wat zij meegemaakt
hadden. De Lakedaimoniërs besloten nu een oorlog te beginnen tegen de Thebanen. Een van
de dingen die ze hen verweten was hun drieste optreden in Aulis bij het offer van Agesilaos.
(11) De Atheners die tevoren al geïnformeerd waren over de plannen van de Lakedaimoniërs
zonden een gezantschap naar Sparta met het verzoek niet de wapens tegen de Thebanen op
te nemen, maar hun grieven ter beslissing voor te leggen aan een gerechtshof. Maar in hun
woede stuurden de Lakedaimoniërs het gezantschap weer weg. De gebeurtenissen die
daarop volgden, namelijk de expeditie van de Lakedaimoniërs en de omstandigheden rond
de dood van Lysander, heb ik al verteld in mijn relaas over Pausanias. (12) De oorlog die de
Korinthishe oorlog wordt genoemd begon met de expeditie van de Lakedaimoniërs tegen
Boiotië en breidde zich vervolgens steeds verder uit. Dit was de situatie, waarin Agesilaos
gedwongen was zijn leger uit Azië terug te trekken. Hij stak vanuit Abydos met de vloot
over naar Sestos, trok door Thrakië en bereikte Thessalië, waar de Thessaliërs om de
Thebanen ter wille te zijn hem van een verdere opmars probeerden af te houden. Ook
bestond er vanouds een vriendschap tussen hen en de stad Athene. (13) Maar Agesilaos
dreef hun cavalerie op de vlucht, passeerde Thessalië en trok door Boiotië, waar hij een
overwinning behaalde op de Thebanen en hun bondgenoten bij Koroneia. Toen de Boiotiërs
op de vlucht geslagen waren, zocht een aantal van hen toevlucht in het heiligdom van
Athene, bijgenaamd Itonia. En hoewel Agesilaos in de strijd gewond was, zondigde hij niet
tegen de smekelingen.
10. Niet lang daarna hielden de Korinthiërs, die wegens hun Spartaanse gezindheid in
ballingschap waren, de Isthmische spelen. De bevolking in de stad hield zich uit angst voor
Agesilaos in die tijd afzijdig. Maar nadat hij naar Sparta afgemarcheerd was, vierden zij ook
met de Argivers de Isthmische spelen. Daarop trok Agesilaos opnieuw met zijn leger naar
Korinthe. Omdat het Hyakinthiafeest op handen was, liet hij de Amyklaiers naar huis
vertrekken om de gebruikelijk rites ter ere ven Apollo en Hyakinthos uit te voeren. Deze
groep werd onderweg aangevallen en gedood door de Atheners onder leiding van Iphikrates.
(2) Agesilaos ging ook naar Aitolië om de Aitoliërs, die door de Akarnaniërs met een oorlog
in het nauw gebracht werden, bij te staan en dwong de Akarnaniërs de oorlog te beeindigen,
hoewel zij op het punt hadden gestaan Kalydon en de andere Aitolische steden te veroveren.
Later voer hij ook naar Egypte om de Egyptenaren die in opstand waren tegen hun koning te
hulp te komen. Agesilaos heeft veel gedenkwaardige prestaties op zijn naam, maar doordat
hij al een oude man was, stierf hij tijdens de campagne. Toen zijn stoffelijk overschot naar
Sparta gebracht was, begroeven de Lakedaimoniërs hem met grotere eerbewijzen dan alle
andere koningen.
(3) Tijdens de regering van Agesilaos' zoon Archidamos veroverden de Phokiërs het
heiligdom in Delphi. Voor hun oorlog tegen Thebe hadden de Phokiërs uit eigen middelen

huurtroepen in dienst genomen, en ook werden ze officieel gesteund door de
Lakedaimoniërs en de Atheners. Deze laatsten boden hun steun omdat ze zich een vroegere
dienst, die hen door de Phokiërs bewezen was, herinnerden, en ook de Lakedaimoniërs
beriepen zich op vriendschapsbanden, maar volgens mij was het in werkelijkheid uit
vijandschap tegen Thebe. Theopompos, de zoon van Damasistratos, zei dat Archidamos zelf
een deel van het geld kreeg en dat bovendien zijn vrouw Deinicha, omgekocht door
invloedrijke kringen in Phokis, haar man gestimuleerd heeft de Phokiërs te steunen. (4) Dat
hij heilig geld geaccepteerd heeft en mannen geholpen heeft, die het beroemdste van alle
orakels verwoest hebben, beschouw ik niet als een van zijn daden waarvoor hij lof verdient,
maar het volgende strekt hem wel tot eer. De Phokiërs vatten het drieste plan op de
Delphishe mannen, die in de kracht van hun leven waren, te doden, vrouwen en kinderen in
slavernij te brengen en de stad zelf met de grond gelijk te maken. Dat zij aan deze ramp, die
hen van de kant van de Phokiërs bedreigde, ontsnapten was te danken aan de tussenkomst
van Archidamos. (5) Later stak hij ook over naar Italië om de Tarentijnen te steunen in hun
strijd tegen hun barbaarse buren. Daar werd hij door de barbaren gedood en de toorn van
Apollo maakte dat zijn lichaam geen begrafenis kreeg. De oudste zoon van deze
Archidamos, Agis, sneuvelde in de strijd tegen de Makedoniërs onder leiding van Antipater,
en zijn jongste zoon Eudamidas regeerde over de Lakedaimoniërs in een periode van vrede.
Hoe het Eudamidas' zoon Agis en diens zoon Eurydamidas vergaan is heb ik al behandeld in
de beschrijving van Sikyon.
(6) Onderweg vanaf de Hermen staat het hele gebied vol met eiken. De streek draagt de
naam Skotitas, een naam die niet ontleend is aan het feit dat de bomen er dicht opeen staan,
maar aan Zeus met de bijnaam Skotitas en aan de linkerkant van de weg ongeveer tien
stadiën daarvan verwijderd bevindt zich een heiligdom van Zeus Skotitas. Wanneer je terug
gaat, dan een eindje vanaf dat punt verder gaat en vervolgens weer naar links afslaat, zie je
een beeld en een zegeteken van Herakles, die naar verluidt dit opgericht heeft na het doden
van Hippokoön en zijn zonen. (7) De derde afslag van de rechte weg is aan de rechterkant en
leidt naar Karyai en het heiligdom van Artemis. Karyai is namelijk een plaats die aan
Artemis en de nymphen gewijd is en er staat een beeld van Artemis Karyatis in de open
lucht. Daar houden de Lakedaimonische meisjes ieder jaar koordansen en hebben ze een
traditioneel dansfeest op de lokale manier. Wanneer je weer terugkeert en langs de hoofdweg
verder reist, kom je bij de ruïnes van Sellasia. De Achaiers hebben, zoals ik eerder
beschreven heb, de bewoners van deze stad als slaven verkocht na hun overwinning op de
Lakedaimoniërs en koning Kleomenes, de zoon van Leonidas. (8) In Thornax, waar je
vervolgens aankomt, is een beeld van Apollo Pythaios, in dezelfde stijl gemaakt als dat in
Amyklai. Hoe dt er uit ziet zal ik beschrijven wanneer het ter sprake komt. Want voor de
Lakedaimoniërs staat de cultus van Amyklaios in hoger aanzien, zodat ze zelfs het goud, dat
de Lydiër Kroisos aan Apollo Pythaios gezonden heeft, gebruikt hebben om het beeld in
Amyklai te verfraaien.
11. Wanneer je vanaf Thornax verder gaat bereik je de stad die oorspronkelijk Sparta heette,
maar in de loop van de tijd de naam Lakedaimon gekregen heeft. Tot dan was dit de naam
van de streek. Wat voor mij in mijn beschrijving van Attika een goede methode was,
namelijk dat ik niet alles in volgorde verteld heb, maar een selectie gemaakt heb van de
meest vermeldenswaardige zaken, wil ik voordat ik een begin maak met de beschrijving van
Sparta herhalen. Vanaf het begin wil ik voor mijn werk uit de vele vaak onbelangrijke
verhalen, die in de diverse gemeenschappen verteld worden, de meest vermeldenswaardige
uitkiezen. Hierover heb ik goed nagedacht en ik zal er niet van afwijken.
(2) De Lakedaimoniërs die Sparta bewonen hebben een bezienswaardige markt, waar zich
het raadsgebouw van de Gerousia en de kantoren van de ephoren, de toezichthouders op de
wetten en de zogenaamde Bidaiers bevinden. De Gerousia is het college dat de hoogste
autoriteit aangaande de Lakedaimonische staatsregeling bezit, de anderen vormen de
uitvoerende macht. De colleges van ephoren en Bidaiers tellen elk vijf leden. Deze laatsten

hebben als taak de wedstrijden van jonge mannen, speciaal die bij de Platanistas, te
organiseren, terwijl de ephoren de belangrijkste zaken regelen. Een van hen verleent zijn
naam aan het jaar, zoals ook in Athene een van de zogenaamde Negen Archonten de
naamgever is. (3) Het opvallendste gebouw op de markt is de zuilengalerij, die de Perzische
genoemd wordt, omdat hij gemaakt is van de buit uit de Perzische oorlogen. In de loop der
tijd is hij verbouwd en heeft hij zijn huidige grootte en pracht gekregen. Op de zuilen staan
wit marmeren beelden van Perzen, onder wie Mardonios, de zoon van Gobryas. Ook is er
een beeld van Artemisia, de dochter van Lygdamis en koningin van Halikarnassos. Zij zou
zich vrijwillig hebben aangesloten bij de expeditie van Xerxes tegen Griekenland en zich in
de zeeslag bij Salamis onderscheiden hebben. (4) Op de markt staan tempels van Caesar, de
eerste Romein die naar de monarchie streefde en de macht uitoefende volgens de nu
bestaande constitutie, en van zijn zoon Augustus die het keizerschap steviger gevestigd heeft
en een groter aanzien en zijn vader in macht en aanzien overtrof. Zijn naam was "Augustus",
waarvoor in het Grieks de woord Sebastos bestaat.
(5) Bij het altaar van Augustus toont men een bronzen beeld van Agias. Deze Agias heeft,
naar men zegt, nadat hij het orakel geraadpleegd had voor Lysander, de Atheense vloot bij
Aigospotamoi veroverd op tien triëren na. Die ontsnapten naar Cyprus, maar de overigen
zijn met bemanning en al door de Lakedaimoniërs veroverd. Agias was de zoon van
Agelochos, een zoon van Tisamenos. (6) Tisamenos, een Eliër uit de familie der Iamiden,
had een orakelspreuk gekregen dat hij vijf zeer beroemde wedstrijden zou winnen. Dus
trainde hij voor de Olympische spelen, maar vertrok met een nederlaag, hoewel hij bij twee
wedstrijden de eerste plaats had behaald. Bij het hardlopen namelijk en het springen
versloeg hij Hieronymos van Andros. Maar toen hij bij het worstelen door hem was
verslagen en de overwinning gemist had, begreep hij wat het orakel bedoelde, namelijk dat
de god hem, toen hij het orakel raadpleegde, de belofte gaf dat hij vijf keer een overwinning
zou behalen bij een strijd in oorlog.
(7) Omdat de Lakedaimoniërs gehoord hadden wat de Pythia Tisamenos voorspeld had,
haalden ze hem over uit Elis te verhuizen en in Sparta staatsvoorspeller te worden.
Tisamenos behaalde voor hen vijf overwinningen in een strijd in de oorlog. De eerste
overwinning was bij Plataiai tegen de Perzen; de tweede overwinning behaalde hij bij Tegea,
toen de Lakedaimoniërs in conflict waren geraakt met de Tegeaten en Argivers; vervolgens
de overwinning bij Dipaia, een Arkadische stad in Mainalia, toen alle Arkadiërs op de
Mantinaiers na een front tegen hem vormden; (8) de vierde overwinning bevocht hij op de
heloten, die in opstand gekomen waren en van de Isthmos naar Ithome gegaan waren. Niet
alle heloten waren in opstand gekomen, alleen het Messeense deel, dat zich van de oude
heloten afgescheiden had. Deze gebeurtenissen zal ik meteen vertellen. De Lakedaimoniërs
luisterden in dit geval naar het advies van Tisamenos en het orakel in Delphi en stonden toe
dat de opstandelingen vertrokken na een overeenkomst te hebben gesloten. De laatste
goddelijke voorspelling van Tisamenos aan hen was bij Tanagra, toen een treffen plaats vond
met de Argivers en Atheners.
(9) Dit is de geschiedenis van Tisamenos zoals ik die vernomen heb. De Spartanen hebben
op de markt beelden van Apollo Pythaios, Artemis en Leto. Deze plaats wordt in zijn geheel
Choros genoemd, omdat bij de Gymnopaidia, een festival dat voor de Lakedaimoniërs van
buitengewoon belang is de jonge mannen er hun dansen ter ere van Apollo opvoeren. Niet
ver daarvandaan is een heiligdom van Gè en Zeus Agoraios, verder een van Athena Agoraia
en een van Poseidon, die men de bijnaam Asphalios geeft, en tenslotte een van Apollo en
van Hera. (10) Ook is er een enorm standbeeld van het Volk der Spartanen gewijd.
Bovendien hebben de Lakedainoniërs een heiligdom van de Moiren, waarbij het graf van
Orestes, de zoon van Agamemnon, ligt. Toen het gebeente van Orestes uit Tegea gehaald
was, hebben ze het op grond van een orakel hier begraven. Naast het graf van Orestes staat
een standbeeld van Polydoros, de zoon van Alkamenos, een koning die een zo grote eer
gekregen heeft dat de magistraten zijn beeltenis als zegel gebruiken voor alle stukken die

verzegeld moeten worden. (11) Er is ook een beeld van Hermes Agoraios, die het kind
Dionysos draagt, en het zogenaamde oude Hof der Ephoren, waarin de graven zijn van
Epimenides van Kreta en Aphareus, de zoon van Piëres. Wat de Lakedaimoniërs over
Epimenides vertellen lijkt mij overigens waarschijnlijker dan wat de Argivers vertellen. Op
de plaats waar de Moiren zijn hebben de Lakedaimoniërs ook een heiligdom van Hestia, en
verder een van Zeus Xenios en van Athena Xenia.
12. Wanneer je vanaf de markt de weg die de Aphetaïsche weg genoemd wordt neemt, zie je de
zogeheten Boöneta. Maar op dit punt in mijn verhaal is eerst een toelichting op de naam van
deze weg nodig. Ikarios zou een hardloopwedstrijd uitgeschreven hebben voor de vrijers van
Penelope. Dat Odysseus deze wedstrijd gewonnen heeft is bekend, maar de deelnemers aan
de wedstrijd zijn, zoals verteld wordt, langs de Aphetaïsche weg gestuurd (.
(2) Volgens mij heeft Ikarios de hardloopwedstrijd georganiseerd in navolging van Danaos.
Dit was de manier, die Danaos bedacht had voor zijn dochters. Toen niemand een van hen
vanwege hun onreinheid als vrouw wilde nemen, stuurde Danaos een bericht rond dat ieder
degene mocht kiezen, van wie de schoonheid bij hem in de smaak viel en dat hij deze dan
zonder bruidschat zou geven. Er kwamen maar een paar mannen op af en voor hen hield
Danaos een hardloopwedstrijd, waarbij degene die het eerst aankwam voor de anderen
mocht kiezen, daarna de tweede en zo verder tot aan de laatste. De overgebleven dochters
moesten wachten tot er weer nieuwe vrijers arriveerden en er een hardloopwedstrijd
gehouden werd. (3) Aan deze weg hebben de Lakedaimoniërs, zoals ik al verteld heb, de
zogeheten Boöneta, eens het huis van koning Polydoros. Na zijn dood hebben ze dit van zijn
weduwe gekocht, waarbij ze als betaalmiddel runderen gebruikten. In die tijd was er
namelijk nog geen zilvergeld of goudgeld, maar men betaalde nog op de ouderwetse manier
met runderen, slaven en ongemunt zilver en goud.(4) Mensen die naar India varen zeggen
dat de Indiërs Griekse scheepsladingen ruilen voor andere goederen en ze geen geld kennen,
en dat nog wel ondanks het feit dat ze een overvloed aan goud en brons bezitten.
Tegenover het kantoor van de Bidaiers staat een heiligdom van Athena. Odysseus zou het
beeld opgericht hebben en het Keleutheia genoemd hebben na zijn overwinning in het
hardlopen op de vrijers van Penelope. Drie heiligdommen van Keleutheia heeft hij
opgericht, op enige afstand van elkaar. (5) Wanneer je verder gaat langs de Aphetaische weg
bereik je het heroön van Iops, die geleefd zou hebben in de tijd van Lelex of Myles, en van
Amphiaraos, de zoon van Oikles. Men denkt dat dit heiligdom gebouwd is door de zonen
van Tyndareus, omdat Amphiaraos een neef van hen was. Ook is er een heroön van Lelex
zelf. Niet ver van deze heiligdommen is een heilig domein van Poseidon van Tainaron, zoals
zijn bijnaam luidt, en dicht daarbij een beeld van Athena, dat gewijd zou zijn door hen die
als kolonisten naar Tarente in Italië vertrokken. (6) Wat betreft de plaats die ze het Hellenion
noemen staat vast dat dit de plaats is waar de Grieken, die zich voorbereidden op de
verdediging tegen Xerxes, toen hij naar Europa overstak, overlegd hebben over de manier
waarop zij tegenstand zouden bieden. Het andere verhaal is dat degenen die ter wille van
Menelaos aan de expeditie tegen Troje deelnamen hier overlegd hebben hoe ze naar Troje
konden uitvaren en wraak konden nemen op Alexander voor de schaking van Helena. (7)
Dichtbij het Hellenion toont men het graf van Talthybios. Ook de Achaiers uit Aigion tonen
op de markt een graf, waarvan ze beweren dat het het graf van Talthybios is. De wraak van
deze Talthybios voor de moord op de gezanten, die door koning Dareios naar Griekenland
gestuurd waren om aarde en water te eisen, trof de staat van de Lakedaimoniërs, maar in
Athene trof hij individuele personen en speciaal het huis van één man, Miltiades, de zoon
van Kimon. Miltiades was er verantwoordelijk voor dat de gezanten die naar Attika
gekomen waren door de Atheners gedood zijn. (8) De Lakedaimoniërs hebben een altaar van
Apollo Akritas, en een heiligdom, Gasepton genaamd, van Gè. Daarboven staat de
Maleatische Apollo. Aan het einde van de Aphetaïsche weg, vlakbij de muur, is een
heiligdom van Diktynna en zijn de koninklijke graven van hen die de Eurypontiden heetten.
Naast het Hellenion is een heiligdom van Arsinoë, dochter van Leukippos en zuster van de

vrouwen van Polydeukes en Kastor. Bij de zogenaamde Forten is een tempel van Artemis,
en wanneer je verder gaat zie je een graf dat gemaakt is voor de waarzeggers uit Elis, die
Iamiden genoemd worden. (9) Ook is er een heiligdom van Maron en van Alpheios. Van de
Lakedaimoniërs die deelgenomen hebben aan de veldtocht naar Thermopyle zouden zij zich
na Leonidas zelf het meest onderscheiden hebben. Het heiligdom van Zeus Tropaios is
gemaakt door de Doriërs na hun overwinning in de oorlog op de Amyklaiers en andere
Achaiers, die in die tijd het Lakedaimonische gebied bezet hielden. Het heiligdom van de
Grote Moeder wordt in het bijzonder vereerd. Daarna komt het heroön van Hippolytos, de
zoon van Theseus, en dat van de Arkadiër Aulon, de zoon van Tlesimenes. Sommigen
zeggen dat Tlesimenes een broer, anderen dat hij een zoon is van Parthenopeios, de zoon
van Melanion.
(10) Vanaf de markt loopt een andere weg, waarlangs het zogeheten Skias gebouwd is. Hier
wordt nog altijd de volksvergadering gehouden. Deze Skias zou gebouwd zijn door
Theodoros van Samos, de uitvinder van het ijzersmelten en het maken van metalen beelden.
Hier hebben de Lakedaimoniërs de cither van Timotheos van Milete opgehangen om uiting
te geven aan hun misnoegen over het feit dat hij bij het citherspel aan de zeven oude snaren
er vier had toegevoegd. (11) Bij de Skias staat een rond gebouw, waarin beelden van Zeus
en Aphrodite, bijgenaamd de Olympische, staan. Dit zou gebouwd zijn door Epimenides,
maar ze verschillen over hem in zoverre van mening met de Argivers, dat zij zeggen dat hij
nooit oorlog gevoerd heeft tegen de Knossiërs.
13. Dichtbij ligt het graf van Kynortas, zoon van Amyklas, en het graf van Kastor, waarbij ook
een heiligdom gebouwd is. Want ze beweren dat de zonen van Tyndareus pas veertig jaar na
het gevecht met Idas en Lynkeus als goden vereerd werden en niet eerder. Bij de Skias laat
men ook het graf van Idas en Lynkeus zien. Maar waarschijnlijk zijn zij niet hier, maar in
Messenië begraven. (2) De rampspoed van de Messeniërs en de lange duur van hun
verbanning van de Peloponnesos heeft veel van hun oude geschiedenis, zelfs na hun
terugkeer, in duisternis gehuld en omdat zij het niet weten, kan ieder die dat wil, aanspraak
op hen maken.
De Lakedaimoniërs hebben tegenover de Olympische Aphrodite een tempel van Korè
Soteira. Deze zou gebouwd zijn door de Thrakiër Orpheus, maar anderen beweren dat hij
door Abaris gebouwd is na zijn komst van de Hyperboreeërs. (3) Karneios, aan wie ze de
bijnaam Oiketas geven, ontving in Sparta zelfs nog voor de terugkeer van de Herakliden
eerbewijzen en zijn verering vindt plaats in het huis van de ziener Krios, de zoon van
Theokles. Toen de dochter van deze Krios water aan het halen was, kwamen Dorische
verspieders haar tegen. Ze raakten in gesprek en bij een bezoek aan Krios kregen ze te horen
hoe Sparta ingenomen kon worden. (4) De cultus van Apollo Karneios bestaat bij alle
Doriërs sinds Karnos, afkomstig uit Akarnanië en waarzegger van Apollo. Toen hij gedood
was door Hippotes, de zoon van Phylas, werd het Dorische legerkamp getroffen door de
wraak van Apollo. Hippotes werd vanwege de moord verbannen en sindsdien bestaat bij de
Doriërs de gewoonte de Akarnanische waarzegger gunstig te stemmen. Maar dit is niet de
Lakedaimonische Karneios Oiketas, die vereerd werd in het huis van de ziener Krios, toen
de Achaiers Sparta nog in bezit hadden. (5) Er bestaat een gedicht van de dichteres Praxilla,
waarin zij schrijft dat Karneios een zoon van Europa en Zeus was en dat Apollo en Leto haar
opgevoed hebben. Er wordt nog een ander verhaal over Karneios verteld. Op de Trojaanse
Ida groeide in een heilig woud een kornoeljeboom. Deze boom hebben de Grieken
omgehakt voor de bouw van het houten paard. Toen ze merkten dat de god vertoornd was
probeerden ze hem met offers genadig te stemmen en gaven ze Apollo de bijnaam Karneios
naar de kornoeljeboom (kraneia), waarbij ze naar oude gewoonte de r en de a verwisselden.
(6) Niet ver van Karneios staat het zogeheten beeld van Aphetaios. Daar is, zegt men, het
startpunt van de hardloopwedstrijd van de vrijers van Penelope. Er is een terrein met
zuilengalerijen, in een vierkant aangelegd, waar vroeger hun rommelmarkt werd gehouden.

Daarbij staat een altaar van Zeus Amboulios en van Athena Amboulia, en van de
Dioskouroi, die ook de bijnaam Amboulios hebben.
(7) Er tegenover is de zogeheten Kolona en een tempel van Dionysos Kolonatas. Hierbij is
een heilig domein van de heros, die de gids zou zijn geweest van Dionysos op zijn weg naar
Sparta. Aan deze heros offeren de Dionysiaden en Leukippiden voordat ze aan de god
offeren. Voor de andere elf vrouwen, die ook Dionysiaden genoemd worden, houden ze een
hardloopwedstrijd. Dit gebruik is afkomstig uit Delphi. (8) Niet ver van Dionysos is een
heiligdom van Zeus Euanemos, en rechts daarvan een heroön van Pleuron. Niet ver van het
heroön is een heuvel, waarop een tempel van de Argivische Hera staat. Deze zou opgericht
zijn door Euridike, dochter van Lakedaimon en vrouw van Akrisios, de zoon van Abas. In
opdracht van het orakel is er een heiligdom gemaakt van Hera Hypercheiria, toen de Eurotas
een groot deel van hun gebied overstroomde. (9) Over een oud houten beeld zeggen ze dat
het van Aphrodite Hera is. Het is hun gebruik dat moeders bij het huwelijk van hun dochter
aan deze godin offeren. Aan de weg naar de rechterzijde van de heuvel staat een standbeeld
van Hetoimokles. Zowel Hetoimokles zelf als zijn vader Hipposthenes waren winnaars van
de Olympische worstelwedstrijd. Samen haalden ze elf overwinningen, maar Hipposthenes
overtrof zijn zoon met één overwinning.
14. Wanneer je van de markt in westelijke richting gaat, kom je bij de cenotaaf van Brasidas, de
zoon van Tellis. Op kleine afstand van het graf ligt het bezienswaardige theater, van wit
marmer. Tegenover het theater staan de graftombes van Pausanias, de generaal in de slag bij
Plataiai, en van Leonidas. Ieder jaar worden herdenkingsredes voor hen uitgesproken en
wordt een wedstrijd gehouden, waaraan alleen de Spartanen en niemand anders mag
deelnemen. De beenderen van Leonidas zijn veertig jaar na de slag door Pausanias uit
Thermopyle gehaald. Ook staat er een stele met de namen van hen die in de slag bij
Thermopyle gebleven zijn.
(2) In Sparta is een plaats, die Theomelida genoemd wordt. In dit deel van de stad zijn de
graven van de koningen van het geslacht der Agiaden en dicht daarbij is de lesche van de
Krotanoi, die tot de Pitanatai horen. Niet ver van dit gebouw is een heiligdom van
Asklepios, dat de bijnaam "bij de Agiaden" heeft. Wanneer je verder gaat bereik je de tombe
van Tainaros, naar wie de in de zee uitstekende kaap genoemd zou zijn. Daar zijn
heiligdommen van Poseidon Hippokourios en Artemis Aiginaia. Wanneer je weer terug gaat
naar het gebouw zie je een heiligdom van Artemis Isoria. Zij wordt ook Limnaia genoemd,
hoewel ze in feite niet Artemis, maar Britomartis van Kreta is. Haar heb ik behandeld in
mijn beschrijving van Aigina. (3) Heel dicht bij de tombes die voor de Agiaden gemaakt zijn
zul je een zuil zien, waarop de overwinningen in het hardlopen, die de Lakedaimoniër
Chionis in Olympia en elders behaald heeft, vermeld staan. In Olympia waren het zeven
overwinningen, vier in de stadionloop, de overige over de dubbele afstand. De
hardloopwedstrijd met het schild aan het einde van de spelen werd toen nog niet gehouden.
Men vertelt dat Chionis ook deel genomen heeft aan de expeditie van Battos van Thera en
hem geholpen heeft met de stichting van Kyrene en de onderwerping van de naburige
Libyers. (4) Het heiligdom van Thetis zou om de volgende reden gebouwd zijn. De
Lakedaimoniërs voerden oorlog tegen de opstandige Messeniërs, en toen hun koning
Anaxander Messenië binnenviel maakte hij een aantal vrouwen krijgsgevangen, onder wie
Kleo, een priesteres van Thetis. De vrouw van Anaxander vroeg haar man om deze Kleo, en
toen ze ontdekte dat zij het houten beeld van Thetis had stichtte ze samen met haar de
tempel. Leandris deed dit vanwege een droom. (5) Het houten beeld van Thetis wordt in het
geheim bewaard. De Lakedaimoniërs beweren dat ze Demeter Chthonia vereren omdat
Orpheus hun dat overgeleverd heeft, maar volgens mij komt het door het heiligdom in
Hermione dat de verering van Demeter Chthonia zich bij hen verbreid heeft. De Spartanen
hebben ook een tempel van Serapis, de jongste in de stad, en een van Zeus met de bijnaam
Olympios.

(6) De Lakedaimoniërs noemen de plaats, waar de jongere mannen tot op de dag van
vandaag het hardlopen beoefenen, Dromos. Wanneer je vanaf het graf van de Agiaden naar
deze Dromos gaat, staat aan de linkerkant de tombe van Eumedes, een van de zonen van
Hippokoön. Ook staat er een oud beeld van Herakles, aan wie de Sphaireis offeren. Dit zijn
jonge mannen, die op het punt staan over te gaan tot de volwassen leeftijd. In de Dromos
zijn twee gymnasia gevestigd, waarvan een gesticht is door de Spartaan Eurykles. Buiten de
Dromos tegenover het beeld van Herakles staat een huis dat tegenwoordig in particulier
bezit is, maar vroeger van Menelaos was. Een eind voorbij de Dromos zijn heiligdommen
van de Dioskouroi, de Chariten, Eileithyia, Apollo Karneios en Artemis Hegemone.
(7) Het heiligdom van Agnitas staat rechts van de Dromos. Agnitas is een bijnaam van
Asklepios, omdat het beeld van de god van het hout van een agnos was. De agnos is een
soort wilg net als een doorn. Niet ver van Asklepios staat een zegeteken, opgericht naar men
zegt door Polydeukes ter gelegenheid van zijn overwinning op Lynkeus. Dit maakt voor mij
de overlevering dat de zonen van Aphareus niet in Sparta begraven zijn waarschijnlijk. Bij
het begin van de Dromos zijn de Dioskouroi Apheterioi en een eindje verder het heroön van
Alkon, die een zoon zou zijn van Hippokoön.
(8) Naast het heroön van Alkon is een heiligdom van Poseidon, die de bijnaam Domatites
heeft. En er is een plaats die Platanistas heet naar de hoge plataanbomen die er in een
ononderbroken kring omheen groeien. De plaats zelf, waar de epheben hun gevechten
houden, is omgeven door een gracht, zoals een eiland door de zee, en is via bruggen
toegankelijk. Op een van de bruggen staat een beeld van Herakles, op de andere een beeld
van Lykourgos. Onder de wetten die hij heeft opgesteld voor de hele staatsregeling waren
ook regels voor het vechten van de epheben. (9) Ook de volgende handelingen werden door
de epheben uitgevoerd. Voor hun gevecht offeren ze in het Phoibaion. Dit ligt buiten de stad,
niet ver van Therapne. Elke groep epheben offert een jonge hond aan Enyalos, omdat ze het
meest strijdbare huisdier als een geschikt offerdier beschouwen voor de meest strijdbare
god. Ik weet dat het bij andere Grieken geen gebruik is jonge honden te offeren, behalve bij
de mensen van Kolophon. Zij offeren een zwarte hond aan Enodia. Zowel het offer van de
Kolophoniërs als dat van de epheben vindt 's nachts plaats. (10) Bij het offer laten epheben
everzwijnen, die speciaal hiervoor afgericht zijn, met elkaar vechten. De partij, waarvan het
everzwijn wint, behaalt meestal de overwinning in de Platanistas. Dit is wat ze in het
Phoibaion doen. De volgende dag gaan ze even voor de middag over de bruggen naar de
genoemde plaats. De nacht tevoren heeft het lot bepaald langs welke toegang elk van beide
partijen naar binnen mag gaan. Bij het vechten gebruiken ze hun handen, ze trappen met hun
voeten, ze bijten en proberen elkaar de ogen uit te steken. Op deze manier vechten ze van
man tegen man. En als één man stormen ze heftig op elkaar in en duwen elkaar in het water.
15. Bij de Platanistas is ook een heroön van Kyniska, de dochter van Archidamos, koning van
de Spartanen. Zij was de eerste vrouw die paarden fokte en bij de Olympische spelen een
overwinning behaalde in de wagenrace. Achter de zuilengalerij die naast de Platanistas
gebouwd is staat een heroön van Alkimas, een van Enaraiphoros en op kleine afstand
daarvan een van Dorkeus, en daarnaast nog een van Sebros. Men zegt dat zij de zonen van
Hippokoön zijn. (2) Naar Dorkeus noemt men de bron vlakbij het heroön Dorkeia en de
plaats Sebrion naar Sebros. Rechts van Sebrion is het graf van de dichter Alkman. Aan de
charme van zijn gedichten wordt geen afbreuk gedaan door het Lakonische dialect, hoewel
dit toch helemaal niet welluidend is. (3) Er zijn heiligdommen van Helena en Herakles. Dat
van Helena is dichtbij het graf van Alkman en dat van Herakles vlakbij de muur. Hierin staat
een beeld van Herakles in wapenrusting. De reden dat hij op deze manier afgebeeld is zou
zijn gevecht met Hippokoön en zijn zonen zijn. De vijandschap van Herakles tegen het huis
van Hippokoön zou begonnen zijn doordat zij weigerden hem in Sparta te reinigen toen hij
na de dood van Iphitos daarheen kwam om de reinigingsrituelen te ondergaan.
(4) Maar er was nog een ander incident dat er toe bijdroeg dat de vijandschap begon.
Oionos, een neef van Herakles - hij was de zoon van Likymnos, de broer van Alkmene - was

nog een jongen toen hij met Herakles in Sparta aankwam. Hij liep rond om de stad te
bekijken, maar toen hij bij het huis van Hippokoön was, werd hij aangevallen door de
waakhond van het huis. Oionos gooide een steen en raakte de hond. Daarop renden de zonen
van Hippokoön naar buiten en sloegen hem met hun knuppels dood. Dit maakte Herakles
razend van woede op Hippokoön en zijn zonen en woedend als hij was raakte hij meteen
verwikkeld in een gevecht met hen. Hierbij raakte hij gewond en ging ongemerkt weer weg.
Maar later trok hij tegen Sparta ten strijde en slaagde erin wraak te nemen op Hippokoön en
ook op zijn zonen voor de moord op Oionos. Het graf van Oionos is naast het Herakleion.
(6) Wanneer je vanaf de Dromos oostwaarts gaat loopt er rechts een pad, waaraan een
heiligdom van Athena, die Axiopoinos genoemd wordt, ligt. Toen Herakles namelijk bij zijn
wraakneming op Hippokoön en zijn zonen hun de verdiende straf voor wat ze gedaan
hadden toegediend had, stichtte hij een heiligdom van Athena en gaf haar de naam
Axiopoinos, omdat de mensen van vroeger voor vergelding het woord "poina" gebruikten.
Er is nog een heiligdom van Athena wanneer je de andere weg vanaf de Dromos neemt. Dit
zou gesticht zijn door Theras, de zoon van Autesion, zoon van Tisamenos, zoon van
Thesander, toen hij een kolonie ging stichten op het eiland dat zijn naam aan Theras
ontleend heeft, maar dat vroeger Kalliste heette. (7) Dichtbij staat een tempel van
Hipposthenes, die heel veel overwinningen bij het worstelen behaald heeft. Op grond van
een orakelspreuk vereren ze Hipposthenes door hem eerbewijzen toe te kennen als aan
Poseidon. Tegenover de tempel staat een oud beeld van een geboeide Enyalos. Met dit beeld
willen de Lakedaimoniërs hetzelfde tot uitdrukking brengen als de Atheners met de
zogeheten Nikè Apteros; de Lakedaimoniërs denken namelijk dat Enyalos hen nooit zal
verlaten wanneer hij door boeien vastgehouden wordt en de Atheners dat Nikè daar altijd zal
blijven omdat ze geen vleugels heeft. Op deze manier en met deze overtuiging hebben deze
steden de houten beelden opgericht.
(8) In Sparta staat een hal die Poikilè genoemd wordt. Hierbij staat een heroön van Kadmos,
de zoon van Agenor, en van zijn nakomelingen Oiolykos, zoon van Theras, en Aigeus, zoon
van Oiolykos. Deze heiligdommen zouden door Maisis, Laias en Europas, zonen van
Aigeus' zoon Hyraios, gebouwd zijn. Ook voor Antilochos hebben ze een heroön gebouwd,
omdat Demonassa, een zuster van Amphilochos, de moeder van hun voorvader Tisamenos
was.
(9) De Lakedaimoniërs zijn de enige Grieken die Hera de bijnaam Aigophagos geven en
geiten aan de godin offeren. Herakles heeft, vertellen ze, het heiligdom gesticht en voor het
eerst geiten geofferd omdat Hera hem bij zijn strijd tegen Hippokoön en zijn zonen niets in
de weg gelegd heeft, hoewel de godin hem, zoals hij vermoedde, bij zijn andere
ondernemingen steeds tegenwerkte. Bij gebrek aan andere soorten offerdieren zou hij geiten
geofferd hebben. (10) Niet ver van het theater is een heiligdom van Poseidon Genethlios,
een heroön van Kleodaios, zoon van Hyllos, en een van Oibalos. Het beroemdste van hun
Asklepiostempels staat bij Boöneta, en links daarvan staat een heroön van Teleklos. Hem zal
ik later behandelen in de beschrijving van Messenië. Een eindje verder is een kleine heuvel,
waarop een oude tempel staat met een houten beeld van een bewapende Aphrodite. Het is
een heiligdom van Morpho en de enige tempel die ik ken waarop een bovenverdieping
gebouwd is. (11) Morpho is een bijnaam van Aphrodite. Zij zit gesluierd en met boeien aan
haar voeten. Tyndareus zou haar die boeien aangedaan hebben om zo de echtelijke trouw
van vrouwen te symboliseren. Het andere verhaal, dat Tyndareus de godin met de boeien
strafte omdat hij dacht dat de schande voor zijn dochters van Aphrodite afkomstig was,
geloof ik helemaal niet. Want het zou wel erg onnozel zijn te verwachten dat je een godin
straft door een cederhouten beeld te maken en dat dan Aphrodite te noemen.
16. Dichtbij is een heiligdom van Hilaeira en Phoibe. De dichter van de Kypria zegt dat zij
dochters van Apollo zijn. Jonge meisjes, die net als de godinnen zelf Leukippides genoemd
worden, doen dienst als priesteressen. Een van de beelden was verfraaid door een zekere
Leukippis, die de godinnen als priesteres diende. In plaats van het oude gelaat gaf ze het

beeld een nieuw gelaat, dat in de stijl van onze tijd gemaakt is. Maar in een droom kreeg ze
het verbod ook het andere beeld te verfraaien. Aan het dak hangt hier, vastgemaakt met
banden, een ei. Dit zou het ei zijn dat volgens de legende Leda gelegd heeft. (2) Ieder jaar
weven de vrouwen voor Apollo in Amyklai een chiton en de kamer waar zij weven heet ook
Chiton. Dicht hierbij staat een huis. Dit zou oorspronkelijk bewoond zijn door de zonen van
Tyndareus, maar later kwam het in bezit van de Spartaan Phormion. Bij hem kwamen de
Dioskouroi, terwijl ze zich voordeden als vreemdelingen. Ze zeiden dat ze uit Kyrene
kwamen, verzochten onderdak bij hem en vroegen om de kamer die ze het prettigst
gevonden hadden toen ze nog onder de mensen waren. (3) Maar Phormion drong er bij hen
op aan hun intrek te nemen in een andere kamer van het huis, welke ze ook maar wilden, en
zei dat hij hun die bewuste kamer niet kon geven, omdat zijn jonge dochter daar woonde. De
volgende dag was het meisje met haar hele hebben en houden verdwenen en in de kamer
werden beelden van de Dioskouroi en een tafel, waarop silphion lag, gevonden. (4) Dit zou
zo gebeurd zijn. Wanneer je vanaf de Chiton in de richting van het poortgebouw gaat is er
een heroön van Chilon, die als een van de zeven wijzen beschouwd wordt, en van
Athenodoros, een van de deelnemers aan de expeditie van Dorieus, de zoon van
Anaxandrides, naar Sicilië. Zij hebben deze tocht ondernomen omdat ze van mening waren
dat het Erykinische gebied aan de nakomelingen van Herakles toebehoorde en niet aan de
barbaren die het toen in bezit hadden. Het verhaal luidt dat Herakles met Eryx geworsteld
heeft, waarbij de afspraak gemaakt was dat als Herakles zou winnen, het gebied hem zou
toebehoren en als hij zou verliezen, Eryx zou vertrekken met de runderen van Geryones. (5)
Herakles was toen juist bezig die weg te voeren, en toen ze naar Sicilië overgezwommen
waren stak hij ook over om ze te zoeken bij de gebogen olijfboom. De goden waren
Herakles beter gezind dan later Dorieus. Herakles doodde Eryx, Maar Dorieus zelf en het
grootste deel van zij leger werden omgebracht door de mannen van Egesta.
(6) De Lakedaimoniërs hebben ook voor Lykourgos, de wetgever, een heiligdom gebouwd
als voor een god. Achter de tempel is het graf van Lykourgos' zoon Eukosmos, en bij het
altaar dat van Lathra en Anaxandra. Zij waren tweelingzusters en daarom namen de zonen
van Aristodemos, ook een tweeling, hen als vrouw. Ze waren dochters van Thersander, de
zoon van Agamedidas, koning van de Kleonaiers en afstammelingen in de vierde generatie
van Ktesippos, zoon van Herakles. Tegenover de tempel is het graf van Theopompos, zoon
van Nikander, en het graf van Eurybiades, de bevelhebber van de Lakedaimonische vloot in
de zeeslag bij Artemision en Salamis tegen de Perzen. Hier dichtbij is het zogeheten heroön
van Astrabakos. (7) De plaats die Limnaion heet is gewijd aan Artemis Orthia. Over het
houten beeld zeggen ze dat dit het beeld is, dat eens door Orestes en Iphigeneia uit het
Taurische land weg gesmokkeld is. De Lakedaimoniërs hebben het volgens hen naar hun
land gebracht toen Orestes daar koning was. Volgens mij is hun versie van het verhaal
waarschijnlijker dan de Atheense versie. Want waarom zou Iphigeneia het beeld in Brauron
achtergelaten hebben? Of waarom zouden de Atheners, toen ze voorbereidingen troffen hun
land te evacueren, ook dit beeld niet ingescheept hebben? (8) En toch is de faam van de
Taurische godin tot op heden zo groot gebleven, dat de Kappadokiërs en de mensen die aan
de Zwarte zee wonen beweren dat het beeld zich bij hen bevindt, net als de Lykiërs die een
heiligdom van Artemis Anaiitis hebben. Maar het kan de Atheners blijkbaar niet zo veel
schalen dat het beeld door de Perzen buit gemaakt is. Want het beeld uit Brauron is naar
Sousa gebracht en naderhand door Seleukos aan de Syriërs in Laodikea gegeven. Zij hebben
het nog steeds in bezit. (9) Er zijn bovendien bewijzen dat de Orthia in Lakedaimon het
houten beeld uit het land van de barbaren is. Ten eerste werden Astrabakos en Alopekos, de
zonen van Irbos, zoon van Amphisthenes, zoon van Amphikles, zoon van Agis, krankzinnig
toen ze het beeld gevonden hadden. En verder kregen de Spartanen uit Limnai, Kynosouria,
Mesoa en Pitane bij het offeren aan Artemis zo'n hevige ruzie met elkaar dat dit op moord en
doodslag uitliep. Velen zijn bij het altaar gedood en de overigen bezweken door ziekte. (10)
Daarop kregen ze een orakelspreuk dat ze het altaar in moesten smeren met menselijk bloed.

De gewoonte was dat iemand door het lot aangewezen werd om geofferd te worden. Maar
Lykourgos heeft dit veranderd door epheben te laten geselen en het altaar met hun bloed te
besmeren. De priesteres staat bij hen en houdt het beeld vast.
(11) Dit is, doordat het klein is, niet zwaar, maar wanneer de beulen bij het geselen een
jonge man om zijn schoonheid of hoge positie ontzien, wordt het houten beeld plotseling zo
zwaar dat de vrouw het nauwelijks kan dragen. De verantwoordelijkheid hiervoor legt ze bij
de beulen en zegt dat het hun schuld is dat zij er onder gebukt gaat. Zo wordt het beeld sinds
de offers in Tauris tevreden gesteld met menselijk bloed. Ze wordt niet alleen Orthia, maar
ook Lygodesma genoemd, omdat het beeld in een wilgenbos gevonden is en de
wilgentakken die er omheen gebonden waren het rechtop hielden.
17. Niet ver van de Orthia is een heiligdom van Eileithyia. Ze zouden dit gebouwd hebben en
Eileithyia als godin zijn gaan vereren omdat ze een orakelspreuk uit Delphi gekregen
hadden. De Lakedaimoniërs hebben geen akropolis, die opvallend hoog boven de stad
uitsteekt, zoals de Kadmeia in Thebe of de Larisa in Argos. Er zijn wel enkele heuvels in de
stad en de hoogste daarvan noemen ze akropolis. (2) Hier staat een tempel van Athena, die
zowel Poliouchos als Chalkioikos genoemd wordt. Tyndareus is volgens hen met de bouw
hiervan begonnen. Na zijn dood hebben zijn zonen geprobeerd het gebouw te voltooien,
waarbij ze de buit uit Aphidna wilden gebruiken om de bouw te financieren. Maar ook zij
hebben het onvoltooid achtergelaten en de Lakedaimoniërs hebben vele jaren later zowel de
tempel als het bronzen beeld van Athena gemaakt. Gitiadas, een man uit de streek, was de
bouwmeester. Hij heeft ook verscheidene liederen in het Dorisch gedicht, waaronder een
hymne op de godin. (3) Veel afbeeldingen van werken van Herakles en veel prestaties die hij
vrijwillig verricht heeft zijn in brons afgebeeld; verder daden van de zonen van Tyndareus,
onder andere de roof van de dochters van Leukippos; dan is er nog Hephaistos die zijn
moeder uit de boeien bevrijdt. Dit verhaal heb ik al eerder verteld in de beschrijving van
Attika. De nimfen zijn afgebeeld terwijl ze aan Perseus voor zijn onderneming tegen
Medousa in Libyë een helm en de schoenen, waarmee hij door de lucht gedragen wordt,
geven. Verder zijn er afbeeldingen van de geboorte van Athena, Amphitrite en Poseidon, de
grootste en naar mijn mening meest bezienswaardige afbeeldingen. (4) Er is nog een tweede
heiligdom van Athena, met de bijnaam Erganè. Als je naar de zuidelijke zuilengalerij gaat is
er een tempel van Zeus, bijgenaamd Kosmetas, en daarvoor is het graf van Tyndareus. De
westelijke zuilengalerij heeft twee adelaars, waarop twee Nikè-figuren staan, een
wijgeschenk van Lysander ter herinnering aan zijn beide wapenfeiten, namelijk zijn
overwinning op Antiochos, de kapitein van Alkibiades en de Atheense triëren bij Ephesos en
later de vernietiging van de Atheense vloot bij Aigospotamoi.
(5) Links van de Chalkioikos hebben ze een heiligdom van de Muzen gesticht, omdat de
Lakedaimoniërs niet onder begeleiding van de klank van trompetten ten strijde trekken,
maar met muziek van fluiten en getokkel op lier en cither. Achter de Chalkioikos is een
tempel van Aphrodite Areia. De houten beelden behoren tot de oudste elk in Griekenland.
(6) Rechts van de Chalkioikos staat een beeld van Zeus Hypatos, de oudste van alle bronzen
beelden. Het is niet uit één stuk gemaakt, maar de delen zijn afzonderlijk gesmeed en aan
elkaar gevoegd met klinknagels, die voorkomen dat ze weer uiteen vallen. Het beeld zou
gemaakt zijn door Klearchos uit Rhegion, die volgens sommigen een leerling van Dipoinos
en Skyllis was en volgens anderen van Daidalos zelf. Bij de zogeheten Skenoma (tent) staat
een standbeeld van een vrouw, waarvan ze zeggen dat het Euryleonis, die bij de Olympische
spelen de tweespanwedstrijd gewonnen heeft, voorstelt.
(7) Naast het altaar van de godin van Chalkioikos staan twee beelden van Pausanias, de
bevelhebber bij Plataiai. Zijn geschiedenis zal ik niet vertellen, omdat die algemeen bekend
is. Wat vroeger daarover geschreven is moet voldoende zijn. Ik wil slechts toevoegen wat ik
van iemand uit Byzantion gehoord heb, namelijk dat het verraad van Pausanias ontdekt werd
en hij de enige was van degenen, die smekeling bij de Godin van Chalkioikos waren, die
geen amnestie kreeg, alleen omdat hij niet in staat was zijn bloedschuld af te wissen. (8)

Want toen hij zich met de schepen van de Lakedaimoniërs en andere Grieken in de buurt van
de Hellespont ophield, had hij zijn zinnen gezet op een meisje uit Byzantion. In het begin
van de nacht werd Kleonike - dat was de naam van het meisje - door de mannen die daartoe
opdracht gekregen hadden bij hem gebracht. Pausanias was intussen in slaap gevallen, maar
door het lawaai schrok hij wakker. Want toen ze bij hem kwam, stootte ze per ongeluk de
brandende lamp om. Omdat Pausanias zich er bewust van was dat hij bezig was verraad
tegen Griekenland te plegen en daarom angstig en onrustig was, sprong hij meteen overeind
en stak het meisje met zijn zwaard neer.
(9) Deze bloedschuld kon Pausanias niet ontlopen, hoewel hij alle mogelijke
reinigingsrituelen onderging en smekeling werd van Zeus Phyxios en ook naar de
dodenbezweerders in Phigalia in Arkadia ging. Maar hij betaalde een passende vergelding
aan Kleonike en de godin. Om aan een opdracht uit Delphi te voldoen maakten de
Lakedaimoniërs de bronzen beelden en vereerden ze de demon Epidotes, omdat deze, zoals
ze zeiden, de toorn van Hikesios vanwege Pausanias wegnam.
18. Dichtbij de standbeelden van Pausanias staat een beeld van Athena Amblogera, opgericht in
opdracht van een orakel, en beelden van Hypnos en Thanatos. Zij worden, net als in de Ilias,
als broers beschouwd. (2) Wanneer je naar het zogeheten Alpion gaat is daar een tempel van
Athena Ophthalmitis. Deze zou door Lykourgos gesticht zijn, toen hem een oog uitgeslagen
was door Alkandros, omdat de wetten, die Lykourgos gemaakt had, hem niet aanstonden.
Toen hij naar deze plaats gevlucht was, werd hij door de Lakedaimoniërs verdedigd om te
voorkomen dat hij ook zijn andere oog zou verliezen en zo heeft hij een tempel van Athena
Ophthalmitis gebouwd.
(3) Een eindje daarvandaan staat een heiligdom van Ammon. Van begin af aan schijnen de
Lakedaimoniërs het meest van alle Grieken het orakel in Libye geraadpleegd te hebben. Er
wordt verteld dat toen Lysander Aphytis in Pallene belegerde, Ammon hem 's nachts
verscheen en verklaarde dat het voor hem en voor Lakedaimon beter zou zijn een einde aan
de oorlog tegen Aphytis te maken. En zo heeft Lysander de belegering opgeheven en de
Lakedaimoniërs er toe gebracht de god nog meer te vereren. De burgers van Aphytis vereren
Ammon niet minder dan de Ammonische Libyers.
(4) De overlevering over Artemis Knagia is als volgt. Knageus, een streekbewoner, zou
deelgenomen hebben aan de tocht van de Dioskouroi tegen Aphidna. Hij werd in de strijd
krijgsgevangen gemaakt en naar Kreta verkocht. Daar leefde hij als slaaf op de plaats waar
de Kretenzers een heiligdom van Artemis hebben. Na verloop van tijd ontsnapte hij en ging
er vandoor met het meisje dat daar priesteres was en het beeld met zich mee nam. Daarom
heeft Artemis de naam Knagia gekregen. (5) Maar volgens mij is Knageus om een heel
andere reden in Kreta gekomen en niet om de reden die de Lakedaimoniërs vertellen. Ik
denk namelijk dat er helemaal geen strijd tegen Aphidna geweest is. Want Theseus werd bij
de Thesprotiërs vastgehouden en onder de Atheners, wier sympathie naar Menestheus
neigde, heerste verdeeldheid. En zelfs wanneer er een strijd geweest was, zou niemand
kunnen geloven dat van de overwinnaars krijgsgevangenen genomen werden, vooral
wanneer de overwinning zo groot geweest was dat Aphidna zelf veroverd was. Tot zover
deze discussie.
(6) Wanneer je uit Sparta naar Amyklai afdaalt, is er de rivier Tiasa. Ze geloven dat Tiasa
een dochter van Eurotas is. Daar staat een heiligdom van de Chariten Phaenna en Kleta,
zoals Alkman hen in een gedicht noemt. Lakedaimon zou hier het heiligdom gesticht hebben
en hen de namen gegeven hebben.
(7) De bezienswaardigheden in Amyklai zijn: een grafzuil van een vijfkamper, Ainetas
genaamd. Hij zou na zijn overwinning op de Olympische spelen gestorven zijn terwijl hij
zijn zegekrans nog droeg. Van hem staat er een beeld en er zijn bronzen drievoeten. De
oudsten daarvan zouden het tiende deel van de buit van de Messeense oorlog zijn. (8) Onder
de eerste drievoet stond een beeld van Aphrodite, onder de tweede Artemis. Zowel de
drievoeten als de afbeeldingen daarop zijn het werk van Gitiadas. De derde drievoet is

gemaakt door Kallon van Aigina. Hieronder staat een beeld van Kore, dochter van Demeter.
Verder staan er beelden van Aristandros van Paros en Polykleitos van Argos. Van de eerste
een vrouw met een lier, vermoedelijk Sparta, van Polykleitos een Aphrodite, die "naast de
Amyklaier" wordt genoemd. Deze drievoeten zijn groter dan de andere en gewijd uit de buit
van de overwinning bij Aigospotamoi. (9) Van Bathykles uit Magnesia, die de troon van de
Amyklaier gemaakt heeft, staan er als wijgeschenken voor het voltooien van de troon
beelden van de Chariten en een beeld van Artemis Leukophryene. Van wie deze Bathykles
leerling geweest is en wie koning was van de Lakedaimoniërs toen hij de troon maakte, laat
ik terzijde, maar ik heb de troon gezien en ik zal hem beschrijven. (10) Aan de voorkant
wordt hij, net als aan de achterkant, gedragen door twee Chariten en twee Horai. Links staan
Echidna en Typhos, rechts Tritons. Om iedere afbeelding tot in details te beschrijven zou de
lezers al te veel moeite en last bezorgen. Omdat het merendeel niet onbekend is, geef ik een
beknopt overzicht. Poseidon en Zeus dragen Taygetes, dochter van Atlas, en haar zuster
Alkyone. Ook zijn er voorstellingen van Atlas, het tweegevecht tussen Herkles en Kyknos
en de strijd van de Kentauren bij Pholos. (11) Waarom Bathykles de zogenaamde
Minotauros, die gebonden is en levend door Theseus meegevoerd wordt, afgebeeld heeft,
weet ik niet. Ook is er een koor van Phaiaken op de troon en een zingende Demodokos. De
strijd van Perseus tegen Medousa is afgebeeld. Als je voorbij gaat aan het gevecht van
Herakles met de gigant Thourios en de strijd van Tyndareus met Eurytos volgt de roof van
de dochters van Leukippos. Dionysos en Herakles zijn afgebeeld. Dionysos, nog een kind,
wordt door Hermes naar de hemel gebracht, terwijl Athene Herakles meeneemt om voortaan
bij de goden te wonen.
(12) Peleus geeft Achilles aan Cheiron om hem op te voeden. Volgens de overlevering was
Cheiron ook zijn leermeester. Kephalos is er, om zijn schoonheid geroofd door Hemera en
de goden brengen geschenken voor het huwelijk van Harmonia. Er is een voorstelling van
het tweegevecht tussen Achilles en Memnon, en van Herakles die wraak neemt op de
Thrakiër Diomedes en op Nessos bij de rivier Euenos. Hermes brengt de godinnen bij
Alexander die zijn oordeel zal vellen, Adrastos en Tydeus proberen een eind te maken aan
het gevecht tussen Amphiaraos en Lykourgos, de zoon van Pronax. (13) Hera tuurt naar Io,
de dochter van Inachos, die al in een koe veranderd is, en Athene vlucht voor Hephaistos,
die haar achterna zit. Dan zijn er twee werken van Herakles afgebeeld, het doden van de
Hydra en hoe hij de hond van Hades uit de onderwereld haalde. Anaxias en Mnasinous
zitten beiden op een paard, en er is één paard dat zowel Megapenthes, de zoon van
Menelaos, als Nikostratos draagt. Bellerophontes doodt het Lykische monster en Herakles
drijft de runderen van Geryones weg. (14) Aan de bovenrand van de troon zitten de zonen
van Tyndareus op paarden, een aan elke kant. Onder de paarden zijn sfinxen en naar boven
rennende dieren, aan de ene kant een panter en aan de andere kant naast Polydeukes een
leeuwin. Helemaal bovenaan de troon is een reidans afgebeeld, de Magnesiërs die Bathykles
geholpen hebben bij het maken van de troon. (15) Onder aan de troon staat aan de
binnenkant vanaf de Tritons de jacht op het Kalydonische everzwijn en Herakles die de
zonen van Aktor doodt. Kalaïs en Zetes verjagen de Harpijen van Phineus. Peirithoös en
Theseus hebben Helena geroofd en Herakles wurgt de leeuw. Apollo en Artemis schieten
Tityos neer. Het gevecht van Herakles met de Kentaur Oreios is afgebeeld en dat van
Theseus met de Minotauros. Ook is er een voorstelling van de worsteling van Herakles met
Acheloös en het verhaal hoe Hera door Hephaistos vastgebonden werd, de lijkspelen die
Akastos ter ere van zijn vader hield en het verhaal over Menelaos en de Egyptische Proteus
uit de Odyssee. Tenslotte is Admetos er, die een everzwijn en een leeuw voor zijn wagen
spant en de Trojanen die plengoffers brengen aan Hektor.
19. Het deel van de troon waar de god moet zitten is niet helemaal aaneengesloten, maar heeft
meerdere zetels. Naast iedere zetel is een lege ruimte. De ruimte in het midden is het grootst
en daar staat het beeld. (2) Ik ken niemand die de hoogte van het beeld opgemeten heeft,
maar naar schatting komt het op ongeveer dertig el. Het is geen werk van Bathykles, maar

het is oud en artistiek niet erg mooi. Het heeft een gezicht, voeten en handen, maar verder
lijkt het een bronzen zuil. Op het hoofd heeft het een helm en in zijn handen een speer en
een boog. (3) De sokkel van het beeld heeft de vorm van een altaar. Hyakinthos zou hier
begraven liggen, en bij de Hyakinthia worden voor het offer aan Apollo bij dit altaar door
een bronzen deur dodenoffers aan Hyakinthos gebracht. Deze deur is aan de linkerkant van
het altaar. Op het altaar is aan de ene kant een voorstelling van Biris en aan de andere kant
Amphitrite en Poseidon. Dichtbij Zeus en Hermes die met elkaar in gesprek zijn staan
Dionysos en Semele, en naast haar Ino. (4) Op het altaar staan ook sculpturen van Demeter,
Kore en Plouto, en bij hen de Moiren en de Horai samen met Aphrodite, Athene en Artemis.
Zij begeleiden Hyakinthos en Polyboia, de zuster van Hyakinthos, die als een jong meisje
gestorven is, naar de hemel. Dit beeld van Hyakinthos heeft een baard, maar Nikias, de zoon
van Nikomedes, heeft hem geschilderd in het prille begin van zijn jeugdige schoonheid,
waarmee hij zinspeelt op de mythe over de liefde van Apollo voor Hyakinthos. (5) Ook is op
het altaar Herakles afgebeeld op het moment dat hij door Athene en de andere goden naar de
hemel gebracht wordt. Ook de dochters van Thestios zijn op het altaar, en de Muzen en de
Horai. De verhalen over Zephyros en hoe Hyakinthos onbedoeld door Apollo gedood is en
over de bloem, moeten we maar aannemen zoals ze verteld worden, hoewel het in
werkelijkheid misschien heel anders gegaan is.
(6) Amyklai is verwoest door de Doriërs en is sinds die tijd een dorp gebleven. Als
bezienswaardigheid had het een heiligdom en beeld van Alexandra. De Amyklaiers zeggen
dat Alexandra dezelfde is als Kassandra, de dochter van Priamos. Er is daar een standbeeld
van Klytaimnestra en een graf, waarvan men denkt dat het van Agamemnon is. De goden die
de inwoners vereren zijn Amyklaios en Dionysos, aan wie ze, geheel terecht volgens mij, de
bijnaam Psilax geven. Want "psila" is het Dorische woord voor vleugels en wijn beurt de
mensen op en maakt hun geest even licht als vleugels dat met vogels doen. Dit zijn de
dingen die Amyklai te bieden heeft en die verdienen vermeld te worden.
(7) Vanuit de stad loopt een andere weg naar Therapne. Aan deze weg staat een houten beeld
van Athene Alea. Voordat je de Eurotas oversteekt is een klein eindje boven de oever een
heiligdom van Zeus Plousios te zien. Na het oversteken zie je een tempel van Asklepios
Kotyleus, gebouwd door Herakles, die Asklepios deze naam gegeven heeft toen hij genezen
was van de verwonding aan zijn heup, die hij in een eerder gevecht met Hippokoön en zijn
zonen opgelopen had. Van alles wat langs de weg gebouwd is, is het heiligdom van Ares het
oudst. Dit ligt links van de weg, en het beeld zou door de Dioskouroi uit Kolchis
meegebracht zijn. (8) Ze geven hem de bijnaam Theritas, naar Thero, die de voedster van
Ares geweest zou zijn. Maar misschien hebben ze de naam Theritas van de Kolchiërs
gehoord. De Grieken kennen namelijk geen Thero, voedster van Ares. Volgens mij heeft
Ares de bijnaam Theritas niet van zijn voedster gekregen, maar omdat iemand, die een
vijand in de strijd ontmoet, geen enkele mildheid aan de dag mag leggen, zoals Homeros
over Achilles heeft geschreven: "met razende woede gaat hij als een leeuw te keer."
(9) De plaats Therapne is genoemd naar de dochter van Lelex. Er is een tempel van
Menelaos en volgens de overlevering zijn Menelaos en Helena er begraven. Maar de
Rhodiërs zijn het hier niet mee eens en beweren dat Helena na de dood van Menelaos en nog
tijdens de omzwervingen van Orestes achtervolgd door Nikostratos en Megapenthes naar
Rhodos gekomen is, omdat ze bevriend was met Polyxo, de vrouw van Tlepolemos. (10)
Want Polyxo was, zeggen ze, van Argivische afkomst en toen ze al getrouwd was met
Tlepolemos vergezelde ze hem op zijn vlucht naar Rhodos. In die tijd was zij, met een
weeskind achtergebleven, koningin op het eiland. Deze Polyxo wilde wraak nemen op
Helena voor de dood van Tlepolemos. Daarom stuurde zij, toen ze haar in haar macht had,
dienaressen, verkleed als Eryniën, op haar af, terwijl ze aan het baden was. Deze vrouwen
grepen haar en hingen haar op aan een boom. Daarom hebben de Rhodiërs een heiligdom
van Helena Dendritis. (11) Ik ken nog een ander verhaal over Helena, dat de mensen van
Kroton vertellen en waarmee de mensen van Himera het eens zijn. In de Zwarte zee ligt bij

de monding van de Istros een eiland dat aan Achilles gewijd is. De naam van dit eiland is
Leukè. Het heeft een omtrek van twintig stadiën en is over de hele oppervlakte dicht bebost
en vol met wilde en tamme dieren. Er staat een tempel met een beeld van Achilles. (12)
Leonymos van Krotona is volgens de overlevering de eerste die hierheen gevaren is. Toen de
Krotonenzen in oorlog waren met de Lokriërs uit Italië, riepen zij , zich beroepend op hun
verwantschap met de Opyntiërs, Aias, de zoon van Oïleus te hulp. Leonymos, de aanvoerder
van Krotona, viel de tegenstanders aan op het punt waar, zoals hij gehoord had, Aias in de
frontlinie opgesteld was. Hij liep een verwonding aan zijn borst op en omdat hij daardoor
erg verzwakt was, ging hij naar Delphi. Daar aangekomen stuurde de Pythia hem naar Leukè
en zei dat Aias hem daar verschijnen zou en hem genezen zou van zijn wond. (13) Toen hij
na zijn genezing weer van Leukè thuis gekomen was, beweerde hij steeds weer dat hij
Achilles gezien had, en ook Aias, de zoon van Oïleus, en Aias, de zoon van Telamon.
Bovendien waren volgens hem Patroklos en Antilochos bij hen. Helena was met Achilles
getrouwd en had hem opgedragen naar Stesichoros in Himera te varen en te vertellen dat het
verlies van zijn ogen te wijten was aan de wraak van Helena. Daarom heeft Stesichoros zijn
Palinodia gedicht.
20. In Therapne heb ik de bron Messeïs gezien. Sommige Lakedaimoniërs hebben beweerd dat
de naam Messeïs oorspronkelijk niet aan de bron in Therapne gegeven is, maar aan de bron
die tegenwoordig Polydeukea heet. Deze bron Polydeukea en het heiligdom van Polydeukes
bevinden zich rechts van de weg. (2) Niet ver van Therapne ligt het zogeheten Phobaion en
daarin staat een tempel van de Dioskouroi. Hier offeren de epheben aan Enyalos. Niet ver
daarvandaan staat een heiligdom van Poseidon met de bijnaam Gaiaochos. Als je wat verder
in de richting van het Taygetosgebergte gaat kom je bij een plaats die Alesiai heet. Volgens
de overlevering heeft Myles hier de molen uitgevonden en voor het eerst graan gemalen. Ze
hebben een heroön van Lakedaimon, de zoon van Taygete. (3) Wanneer je daarvandaan de
rivier Phellia oversteekt en de weg neemt, die via Amyklai rechtstreeks naar zee loopt,
bereik je de plaats, waar vroeger de Lakonische stad Pharis lag. Wanneer je vanaf de Phellia
naar rechts afslaat kom je bij de weg naar het Taygetosgebergte. In de vlakte is een heilig
domein van Zeus Messapeus, wiens naam volgens de verhalen ontleend is aan een man die
de god als priester diende. Wanneer je vanaf dit punt de Taygetos weer verlaat kom je bij een
plaats waar vroeger de stad Bryseai lag. Er is daar nog een tempel en een beeld van
Dionysos onder de blote hemel. Alleen vrouwen mogen het inwendige van de tempel zien,
omdat zij alleen de geheime offerrituelen uitvoeren. (4) Boven Bryseai steekt de Taleton,
een van de toppen van de Taygetos, uit. Deze is aan Helios gewijd en tot de offers die aan
Helios gebracht worden behoren ook paarden. Ik weet dat het ook bij de Perzen gebruikelijk
is paarden te offeren. Niet ver van Taleton ligt de plaats Euoras, waar verschillende soorten
wilde dieren leven, en vooral wilde geiten. Overigens is het hele Taygetosgebergte een
jachtgebied met wilde geiten en zwijnen, en in het bijzonder van herten en beren. (5) Tussen
de Taleton en Euoras ligt een plaats, waar Leto vanaf de toppen van de Taygetos zou ……..
is een heiligdom van Demeter met de bijnaam Eleusinia. Volgens de Lakedaimoniërs is
Herakles daar verborgen door Asklepios, toen hij genas van zijn verwondingen. Er is ook
een houten beeld van Orpheus, een werk, zeggen ze, van de Pelasgen. (6) Ik weet dat hier
ook de volgende rite uitgevoerd wordt. Aan de zee lag een stad, Helos, die Homeros ook in
de lijst van de Lakedaimoniërs noemt:
"Zij bewoonden Amyklai en Helos, een aan zee gelegen stad."
Deze stad is door Helios, de jongste zoon van Perseus, gesticht. Later hebben de Doriërs
hem belegerd en veroverd en waren de inwoners de eersten, die staatsslaven van de
Lakedaimoniërs waren en heloten genoemd werden, wat ze in feite ook waren. Voor de
slaven die later verworven werden raakte, hoewel ze Doriërs uit Messene waren, ook de
benaming heloten in zwang, net zoals het hele Griekse volk Hellenen genoemd werd naar de
streek in Thessalië die eens Hellas heette. (7) Vanuit dit Helos wordt op bepaalde dagen een
houten beeld van Kore, dochter van Demeter, naar het Eleusinion gebracht. Op een afstand

van vijftien stadiën van het Eleusinion ligt het Lapithaion, genoemd naar Lapithes, een
locale heros. Dit Lapithaion ligt dus in het Taygetosgebergte, en niet ver daarvandaan ligt
Dereion. Hier staat in de open lucht een beeld van Artemis Dereatis en daarnaast is een bron
die Anonos genoemd wordt. Ongeveer twintig stadiën voorbij Dereion is Harpleia, dat tot
aan de vlakte reikt.
(8) Aan de weg van Sparta naar Arkadië staat in de open lucht een beeld van Athene,
bijgenaamd Pareia, en daarachter is een heiligdom van Achilles. Dit mag niet geopend
worden, maar de epheben die aan de wedstrijden in de Platanistas gaan deelnemen offeren
voor hun strijd aan Achilles. Volgens de Spartanen is dit heiligdom voor hen gemaakt door
Prax, een kleinzoon van Pergamos, de zoon van Neoptolemos. (9) Wat verder ligt het
zogeheten Graf van het Paard. Tyndareus liet namelijk, nadat hij daar een paard geofferd
had, de vrijers van Helena op de uitgesneden ingewanden van het paard staan en nam hen de
eed af, die inhield dat zij Helena en de man, die als haar echtgenoot uitverkoren werd,
zouden verdedigen als hun onrecht zou overkomen. Na het afnemen van de eed begroef hij
het paard daar. Niet ver van dit graf staan zeven zuilen, op de oude manier, denk ik, waarvan
ze zeggen dat het beelden van planeten zijn. Langs de weg is een heilig domein van Kranios,
bijgenaamd Stemmatios, en een heiligdom van Artemis Mysia. (11) Het beeld van Aidoos,
dat ongeveer dertig stadiën van de stad staat, zou een wijgeschenk van Ikarios zijn, en is om
de volgende reden gemaakt. Toen Ikarios Penelope aan Odysseus ten huwelijk gaf,
probeerde hij hem over te halen zich ook in Lakedaimon te vestigen. Toen hij daarin niet
slaagde, smeekte hij vervolgens zijn dochter thuis te blijven. Maar zij vertrok toch naar
Ithaka en hij volgde al smekend haar met een wagen. Odysseus liet dit een poosje over zijn
kant gaan, maar tenslotte vroeg hij Penelope dringend vrijwillig met hem mee te gaan of, als
ze de voorkeur aan haar vader gaf, terug te gaan naar Lakedaimon. Men zegt dat zij geen
antwoord gaf, maar haar gezicht bij het verzoek met een sluier bedekte. Omdat Ikarios
daaruit begreep dat zij met Odysseus mee wilde gaan, liet hij haar gaan en wijdde het beeld
van Aidoos. Penelope zou namelijk dit punt van de weg bereikt hebben, toen ze zich
sluierde.
21. Twintig stadiën verder, op het punt waar de stroom van de Eurotas het dichtst bij de weg
komt, ligt het graf van Ladas, die al zijn tijdgenoten in het hardlopen overtrof. Hij ontving in
Olympia de krans voor zijn overwinning op de lange baan, maar omdat hij, denk ik, meteen
na zijn overwinning ziek werd, werd hij naar huis gebracht. Onderweg werd hij door de
dood getroffen en daarom is zijn graf aan de hoofdweg. Een naamgenoot van hem, die ook
een overwinning in Olympia behaalde, hoewel niet op de lange baan, maar op de korte,
wordt in de lijst van Olympische winnaars van de Eliërs genoemd als een Achaier uit
Aigion. (2) Verder in de richting van Pellana ligt het zogeheten Charakoma, en dan de
vroegere stad Pellana. Hier zou Tyndareus gewoond hebben, toen hij voor Hippokoön en
zijn zonen uit Sparta vluchtte. De bezienswaardigheden die ik daar gezien heb waren een
heiligdom van Asklepios en de bron Pellanis. Volgens het verhaal is een meisje hier in
gevallen toen ze water putte. Zij is verdwenen, maar haar hoofdsluier is in een andere bron,
Lankia, weer boven gekomen. (3) Honderd stadiën van Pellana ligt de plaats die Belemina
heet. Belemina heeft van nature het meeste water van Lakonië, omdat het water van de
Eurotas er door stroomt, en er zijn talrijke bronnen.
(4) Als je in de richting van zee naar Gythion gaat, is er een Lakedaimonisch dorp dat
Krokeai heet, en een steengroeve. Dit is niet één ononderbroken rotsketen, maar de stenen
die opgegraven worden zien er uit als rivierstenen. Ze zijn moeilijk te bewerken, maar als ze
bewerkt zijn kunnen ze gebruikt worden om heiligdommen van goden te versieren, en ze
zijn ook bijzonder geschikt voor de verfraaiing van zwembassins en bronnen. Voor het dorp
staat een marmeren beeld van Zeus Krokeatas, en bij de steengroeve bronzen beelden van de
Dioskouroi. (5) Wanneer je na Krokeai van de weg naar Gythion naar rechts afslaat, kom je
bij de stad Aigiai. Dit zou de stad zijn die Homeros in zijn gedicht Augeiai noemt. Daar is
een naar Poseidon genoemd meer en er staat een tempel en beeld van de god. Ze durven daar

geen vissen uit te halen, omdat men gelooft dat degene die daar vist van een mens in een
halieusvis verandert.
(6) Gythion ligt dertig stadiën van Aigiai, gebouwd aan zee in het gebied van de Vrije
Lakoniërs, die door keizer Augustus van de slavernij bevrijd zijn toen ze onderworpen
waren aan de Lakedaimoniërs in Sparta. Behalve bij de Isthmos van Korinthe wordt de hele
Peloponnesos door de zee omgeven. Na de zee van de Phoinikiërs leveren de kusten van
Lakonië de geschiktste schelpen voor de purperverfstof. (7) De Vrije Lakoniërs bezitten
achttien steden. Wanneer je van Aigiai richting zee gaat, is de eerste stad Gythion, dan
volgen Teuthrone, Las en Pyrrichos. Op Tainaron liggen Kainepolis, Oitylos, Leuktra en
Thalamai, en bovendien Alagonia en Gerenia. Aan de andere kant van Gythion liggen aan
zee Asopos, Akriai, Boiai, Zarax, Epidauros Limera, Brasiai, Geronthrai en Marios. Dit zijn
de steden die de Vrije Lakoniëra nog over hebben van de vierentwintig steden die ze vroeger
hadden. De andere, waar mijn verhaal zich mee bezig zal houden, behoren aan Sparta en zijn
niet autonoom, zoals de zojuist genoemde. (8) De mensen van Gythion vertellen dat hun
stad geen menselijke stichter heeft gehad, maar dat hij door Herakles en Apollo samen
gesticht is toen ze zich na hun ruzie om de drievoet verzoend hadden. Daarom staan op hun
markt beelden van Apollo en Herakles en vlakbij ook Dionysos. In een ander deel van de
stad staan Apollo Karneios, een heiligdom van Ammon, een bronzen beeld van Asklepios,
wiens tempel geen dak heeft, een bron van de god, een heiligdom van Demeter en een beeld
van Poseidon Gaiaochos. (9) Ik heb gevonden dat degene die door de bevolking van
Gythion de Oude Man genoemd wordt en die in zee zou wonen, Nereus is. Ze hebben deze
naam oorspronkelijk bij Homeros in de Ilias gevonden, waar Thetis spreekt:
"duiken jullie nu de brede boezem van de zee in
om de oude man van de zee en het huis van je vader te zoeken."
Hier is ook de poort, die de poort van Kastor genoemd wordt. Op de Akropolis staat een
tempel en een beeld van Athene.
22. Ongeveer drie stadiën van Gythion staat een ruwe steen. Volgens de overlevering is Orestes,
toen hij hierop zat, genezen van zijn waanzin. Daarom wordt de steen in het Dorische dialect
Zeus Kappotas genoemd. Voor Gythion ligt het eiland Kranaë. Homeros zegt dat Alexander
na de schaking van Helena hier voor het eerst gemeenschap met haar had. Op het vasteland
tegenover het eiland is een heiligdom van Aphrodite Migonitis en de hele omgeving wordt
Migonion genoemd. (2) Alexander zou dit heiligdom gebouwd hebben. Toen Menelaos Ilion
veroverd had en acht jaar na de verwoesting van Troje behouden thuis gekomen was, heeft
hij vlakbij het heiligdom van Migonitis een beeld opgericht van Thetis en de godinnen
Praxidikai. Boven Migonion is een aan Dionysos gewijde berg, Larysion genaamd. In het
begin van de lente wordt ter ere van Dionysos een feest gevierd, waarbij een van de rites,
zoals ze vertellen, is dat ze daar een rijpe druiventros vinden.
(3) Ongeveer dertig stadiën voorbij Gythion staan aan de linkerkant op het vasteland de
muren van het zogeheten Trinasos, dat volgens mij een fort en geen stad is geweest. Ik denk
dat de naam afkomstig is van de eilandjes, drie in getal, die hier voor de kust liggen.
Ongeveer tachtig stadiën voorbij Trinasos bevinden zich de ruïnes van Helos, (4) en dan
weer dertig stadiën verder ligt aan zee de stad Akriai. Een van de bezienswaardigheden daar
is een tempel van de Moeder der Goden. De bevolking van Akriai zegt dat dit het oudste
heiligdom van de godin op de Peloponnesos is, hoewel de Magnesiërs, die ten noorden van
de berg Sipylos wonen, op de rots Koddinos het oudste beeld van de Moeder der Goden
hebben. De Magnesiërs zeggen dat het gemaakt is door Broteas, de zoon van Tantalos. (5)
Akriai heeft ook ooit een Olympische winnaar voortgebracht, Nikokles, die op twee
Olympische spelen vijf keer het hardlopen gewonnen heeft. Voor Nikokles is een graftombe
gemaakt tussen het gymnasion en de muur bij de haven.
(6) Honderdtwintig stadiën landinwaarts vanaf Akriai ligt Geronthrai. Dit was al voor de
komst van de Herakliden bewoond, maar de Doriërs van Lakedaimon hebben de bevolking
verdreven en na de verdrijving van de Achaiers van Geronthrai hebben ze eigen kolonisten

er heen gestuurd. In mijn tijd behoorden zij tot de Vrije Lakoniërs. Aan de weg van Akriai
naar Geronthrai ligt een dorp met de naam Palaia, en in Geronthrai zelf is een tempel en een
heilig woud van Ares.(7) Ter ere ven de god wordt ieder jaar een feest gevierd, waarbij de
toegang tot het heilig woud voor de vrouwen verboden is. Rondom de markt hebben ze
bronnen met drinkwater. Op de Akropolis staat een tempel van Apollo met het ivoren hoofd
van zijn beeld. De rest van het beeld is tegelijk met de vroegere tempel door brand verwoest.
(8) Marios is een andere stad van de Vrije Lakoniërs, op een afstand van honderd stadiën
van Geronthrai. Er is daar een oude gemeenschappelijke tempel van alle goden en
daaromheen een heilig bos met bronnen, en in het heiligdom van Artemis zijn ook bronnen.
Marios beschikt over meer water dan enige andere plaats. Boven de stad, ook in het
binnenland, ligt het dorp Glyppia. Naar een ander dorp, Selinous, loopt een weg van twintig
stadiën vanaf Geronthrai.
(9) Dit zijn de plaatsen landinwaarts vanaf Akriai. Aan zee ligt de stad Asopos, zestig
stadiën vanaf Akriai. Daar is een tempel van de Romeinse keizers en ongeveer twaalf
stadiën landinwaarts vanaf de stad is een heiligdom van de god Asklepios, die ze Philolaos
noemen. De beenderen die in het gymnasion vereerd worden zij van bovennatuurlijke
grootte, maar het zijn wel menselijke beenderen. Op de akropolis is een heiligdom van
Athene met de bijnaam Kyparissia. Aan de voet van de akropolis zijn de ruïnes van een stad,
die de Stad van de Parakyparissische Achaiers genoemd wordt. (10) In dit gebied is ook een
heiligdom van Asklepios, ongeveer vijftig stadiën van Asopos. De plaats waar het
Asklepieion staat heeft de naam Hyperteleaton. Tweehonderd stadiën van Asopos is een in
zee uitstekende kaap, die Ezelskaak genoemd wordt. Daar is een heiligdom van Athene
zonder beeld, en er zit ook geen dak op. Het zou door Agamemnon gebouwd zijn. Ook is er
het graf van Kinados, een van de stuurlieden van het schip van Menelaos. (11) Achter de
kaap dringt de zogeheten Golf van Boiai het land in, en de stad Boiai ligt aan het einde van
de golf. Deze stad is gesticht door Boios, een van de Herakliden, en men vertelt dat hij uit
drie steden mannen hier bijeengebracht heeft, namelijk Etis, Aphrodisias en Side. Twee van
deze oude steden zijn volgens hen gesticht door Aeneas op zijn vlucht naar Italië, toen hij
door de wind deze golf ingedreven was. Etis zou een dochter van Aeneas zijn. De derde stad
zou naar Side, een dochter van Danaos genoemd zijn. (12) Toen de bewoners van deze
steden verdreven waren, zochten ze een plaats waar ze zich konden vestigen, en ze
ontvingen een orakel dat Artemis hun een woonplaats zou aanwijzen. Toen ze nu aan land
gingen en er een haas opdook, beschouwden ze deze haas als hun gids. Toen hij een
myrteboom indook, stichtten ze op de plaats waar de boom stond een stad. Deze myrteboom
vereren ze nog altijd en Artemis noemen ze Soteira. (13) Op de markt van Boiai staat een
tempel van Apollo en elders in de stad staan tempels van Asklepios, Serapis en Isis. De
ruïnes van Etis zijn niet meer dan zeven stadiën van Boiai verwijderd. Onderweg hierheen
staat links een stenen beeld van Hermes, en in de ruïnes is een aanzienlijk heiligdom van
Asklepios en Hygeia.
23. Kythera ligt tegenover Boiai, en de tocht van de kaap op het vasteland, die Ezelskaak
genoemd wordt, naar kaap Platanistous, waar de afstand tussen het eiland en het vasteland
het kortst is, heeft een lengte van veertig stadiën. Op Kythera is aan zee een haven Skandeia,
en de stad ligt ongeveer tien stadiën landinwaarts van Skandeia. De tempel van Aphrodite
Ourania is de heiligste en oudste van alle Aphroditetempels in Griekenland. De godin zelf is
afgebeeld met een houten beeld in wapenrusting.
(2) Wanneer je van Boiai naar de punt van Malea vaart, kom je bij een haven, Nymphaion
genaamd, met een beeld van een staande Poseidon en een grot vlakbij zee, waarin een
zoetwaterbron is, en er wonen veel mensen. Wanneer je om de punt van Malea heen honderd
stadiën verder vaart, bereik je een plaats aan zee in het grensgebied van Boiai met een
heiligdom van Apollo, Epidelion geheten. (3) Want het houten beeld van Apollo, dat daar nu
staat, stond vroeger in Delos. Vroeger was Delos een stapelplaats voor de Grieken en leek
de handelaren veiligheid te bieden dankzij de god. Maar Menophanes, een generaal van

Mithridates, heeft, omdat hij zelf de god minachtte of in opdracht van Mithridates - want
voor iemand die op winst uit is telt wat goddelijk is minder dan materieel voordeel - (4)
Delos met een vloot aangevallen, omdat het niet versterkt was en de bewoners geen wapens
bezaten. De daar verblijvende vreemdelingen en de Deliërs zelf heeft hij uitgemoord. Veel
rijkdommen van de handelaren en alle wijgeschenken heeft hij geroofd, vrouwen en
kinderen in slavernij weggevoerd en Delos zelf met de grond gelijk gemaakt. Toen het
verwoest en geplunderd was, heeft een van de barbaren in een vlaag van overmoed dit
houten beeld in zee gegooid. De golven hebben het meegenomen en hier in het gebied van
Boiai gebracht. (5) Daarom noemt men de plaats Epidelion. Noch Menophanes noch
Mithridates zelf ontkwamen echter aan de wraak van de god. Menophanes werd direct nadat
hij na de verwoesting van Delos weer in zee gestoken was door handelaren, die ontsnapt
waren en hem met hun schepen opwachtten, tot zinken gebracht, en Mithridates werd later
door de god gedwongen de hand aan zichzelf te slaan, toen zijn rijk vernietigd was en hij
van alle kanten in het nauw gebracht werd door de Romeinen. Sommigen zeggen dat hij bij
wijze van gunst een geweldadige dood ontvangen heeft door de hand van een van zijn
huurlingen.
(6) Dit was de vergelding voor hun goddeloosheid. Aan het gebied van Boiai grenst
Epidauros Limnera, op een afstand van ongeveer tweehonderd stadiën van Epidelion. De
bevolking zegt dat ze niet van de Lakedaimoniërs afstammen, maar van de Epidauriërs in
Argolis en dat ze, toen ze voor een of andere staatszaak naar Asklepios op Kos voeren, op
deze plaats in Lakonië geland zijn. Gewaarschuwd door dromen die ze gekregen hadden zijn
ze hier gebleven en hebben ze zich hier gevestigd. (7) Ook vertellen ze dat de slang die ze
van huis uit Epidauros meegenomen hadden uit het schip ontsnapt is en vlakbij zee onder de
grond verdwenen is. Daarom hadden ze zowel op grond van hun dromen als van het
voorteken van de slang besloten hier te blijven en zich te vestigen. Op de plaats waar de
slang onder de grond verdween staan altaren van Asklepios en daaromheen groeien
olijfbomen.
(8) Ongeveer twee stadiën verder naar rechts is het zogeheten Water van Ino, met de
oppervlakte van een klein meer, maar veel dieper. In dit water gooien ze tijdens het feest van
Ino gerstebroden. Wanneer die in het water terechtgekomen zijn en niet meer boven komen,
wordt aan hem die ze er in gegooid heeft succes voorspeld. Maar als het water ze weer
boven laat komen, wordt dat als een ongunstig voorteken beschouwd. (9) Hetzelfde
verschijnsel doet zich voor in de kraters van de Etna. Daar gooien ze namelijk gouden en
zilveren voorwerpen in en zelfs allerlei soorten offerdieren. Wanneer het vuur dat opneemt
en verteert, zijn ze blij omdat hun een goed voorteken getoond is, maar ze geloven dat
wanneer het vuur de er in gegooide voorwerpen weer terugwerpt, ongeluk die man zal
treffen.
(10) Aan de weg die van Boiai naar Epidauros loopt staat in het gebied van de Epidauriërs
een heiligdom van Artemis Limnatis. De stad is niet ver van zee en ligt op een wat hoger
terrein. Bezienswaardigheden zijn hier het heiligdom van Aphrodite, dat van Asklepios met
een staand stenen beeld, op de akropolis een tempel van Athene en voor de haven een van
Zeus met de bijnaam Soter. (11) Bij de stad steekt een kaap, Minoa genaamd, in zee uit. De
baai verschilt in niets van andere zee-inhammen in Lakonië, maar het strand heeft
kiezelsteentjes met fraaie vormen en allerlei kleuren.
24. Op een afstand van honderd stadiën van Epidauros ligt Zarax. De plaats bezit een goede
haven, maar van alle steden van de Vrije Lakoniërs ligt hij er het meest geruïneerd bij,
omdat dit de enige Lakonische stad is die door Kleonymos, de zoon van Agesipolis,
verwoest is. De geschiedenis van Kleonymos heb ik elders al verteld. In Zarax is verder
niets behalve een tempel van Apollo en een beeld met een cither aan de ingang van de
haven. (2) Wanneer je vanaf Zarax ongeveer honderd stadiën langs de kust gaat, dan naar het
binnenland afslaat en een stijgende weg van ongeveer tien stadiën neemt, kom je bij de
ruïnes van een plaats die Kyphanta heet. Daar is een heilige grot van Asklepios met een

stenen beeld. Ook is er een bron met koud water die uit een rots ontspringt. Atalanta zou
daar tijdens de jacht, door dorst gekweld, met haar speer op de rots geslagen hebben, zodat
het water er uit stroomde.
(3) Brasiai is de laatste stad van de Vrije Lakoniërs aan de kust, en de afstand van Kyphanta
is over zee tweehonderd stadiën. De plaatselijke bevolking vertelt een verhaal dat afwijkt
van wat door alle andere Grieken verteld wordt. Toen Semele haar zoon van Zeus ter wereld
gebracht had en door Kadmos ontdekt was, was zij samen met Dionysos door hem in een
kist opgesloten. Die kist zou door een golf in hun gebied aangespoeld zijn en toen ze Semele
niet meer in leven aantroffen, zou ze een schitterende begrafenis gekregen hebben. Dionysos
hebben ze, volgens hun verhaal, groot gebracht. (4) Daarom is de naam van hun stad, die tot
dan toe Oreiatai heette, veranderd in Brasiai, naar het aanspoelen van de kist aan land. Zo is
tegenwoordig het gebruikelijke woord voor het aan land spoelen van voorwerpen door de
golven ekbrassein. De Brasiaten vertellen ook nog dat Ino op haar omzwervingen in hun
land arriveerde en na haar komst bereid was voedster van Dionysos te worden. Ze tonen nog
de grot, waar Ino Dionysos gevoed heeft, en de vlakte noemen ze "Tuin van Dionysos". (5)
Er zijn twee heiligdommen, van Asklepios en van Achilles, en ieder jaar vieren ze een feest
ter ere van Achilles. Bij Brasiai is een kleine kaap, die kalm in zee uitsteekt. Daarop staan
bronzen beeldjes van niet meer dan één voet groot met vilten mutsen op het hoofd. Ik weet
niet of ze die voor de Dioskouroi houden of voor Korybanten. Het zijn er drie, en de vierde
is een beeld van Athene.
(6) Rechts van Gythion ligt Las, tien stadiën van zee en veertig van Gythion. De huidige
stad beslaat het gebied tussen de bergen, genaamd Ilios, Asia en Knakadion, maar vroeger
lag het op de top van de berg Asia. Er zijn nog ruïnes van de oude stad. Voor de muren staat
een beeld van Herakles en een ereteken voor hun overwinning op de Makedoniërs. Dezen
vormden een onderdeel van het leger van Philippos, toen hij Lakonië binnenviel. Zij werden
echter van de rest van het leger afgescheiden en plunderden de kuststreken. (7) Midden
tussen de ruïnes staat een tempel van Athene, bijgenaamd Asia, die gebouwd zou zijn door
Kastor en Polydeukes na hun behouden terugkeer uit Kolchis. Want ook de Kolchiërs
hebben een heiligdom van Athene Asia. Ik weet dat de zonen van Tyndareus deelgenomen
hebben aan de tocht van Jason. Over de verering van Athene Asia schrijf ik wat ik van de
Lakedaimoniërs gehoord heb. Dichtbij de huidige stad is een bron, die om de kleur van het
water Galako genoemd wordt. Bij de bron is een gymnasion, waarin een oud beeld van
Hermes staat. (8) Op de berg Ilios staat een tempel van Dionysos en op de hoogste top een
tempel van Asklepios. Op de Knakadion staat een Apollo die Karneios genoemd wordt.
Wanneer je vanaf de Apollo Karneios ongeveer dertig stadiën verder gaat, bereik je binnen
de grenzen van het Spartaanse gebied de plaats Hypsoi. Daar is een heiligdom van Asklepios
en een van Artemis, bijgenaamd Daphnaia. (9) Bij de zee staat op een piek een tempel van
Artemis Diktynna, waar ieder jaar een feest gevierd wordt. Links van deze piek mondt de
rivier Smenos in zee uit. Deze heeft water dat buitengewoon aangenaam is om te drinken.
Hij heeft zijn bronnen in het Taygetosgebergte en ligt niet meer dan vijf stadiën van de stad.
(10) Op een plaats met de naam Arainos ligt het graf van Las. Op het grafmonument staat
een beeld. De locale bevolking beweert dat deze Las de stichter van hun stad is en dat hij
door Achilles gedood is, toen deze in de stad arriveerde om Tyndareus om de hand van
Helena te vragen. Maar in werkelijkheid is het Patroklos geweest die Las gedood heeft. Hij
was namelijk een van degenen die naar de hand van Helena gedongen heeft. Dat Achilles in
de Katalogos der vrouwen niet onder de vrijers van Helena genoemd wordt, mag niet als
bewijs gezien worden dat hij niet om haar gevraagd heeft. (11) Maar Homeros schrijft in het
begin van zijn gedicht dat Achilles als een vriendendienst aan de zonen van Atreus naar
Troje gekomen is en niet omdat hij door een eed aan Tyndareus gebonden was. En bij de
spelen liet hij Antilochos zeggen dat Odysseus een generatie ouder was dan hij, terwijl
Odysseus aan Antinoös over zijn tocht naar de Hades onder andere vertelt dat hij een
ontmoeting wilde hebben met Theseus en Peirithoös, mannen van een vroegere periode dan

hij zelf. We weten dat Theseus Helena geroofd heeft, zodat het geheel onmogelijk is dat
Achilles een vrijer van Helena geweest is.
25. Voorbij de graftombe mondt een rivier in zee uit, die aanvankelijk geen naam had, maar
later de naam Skyras gekregen heeft, omdat Pyrrhos, de zoon van Achilles, daar aan lang
gegaan is, toen hij vanuit Skyros er heen gevaren was voor het huwelijk met Hermione. Aan
de overkant van deze rivier is een oud heiligdom …….. verder van het altaar van Zeus.
Veertig stadiën van de rivier ligt in het binnenland Pyrrhichos. (2) Men zegt dat de stad
genoemd is naar Pyrrhos, de zoon van Achilles, maar anderen zeggen dat Pyrrhos een van de
Koureten was. Volgens nog weer anderen heeft Silenos zich hier gevestigd, nadat hij uit
Malea gekomen was. Dat Silenos in Malea opgegroeid is blijkt uit de woorden van een ode
van Pindaros:
"de machtige, de danser, gevoed door de berg van Malea,
echtgenoot van Naïs, Silenos."
Dat hij ook de naam Pyrrhichos had, zegt Pindaros niet, maar wordt verteld door de
bevolking van Malea. (3) Op de markt van Pyrrhichos is een waterput, waarvan ze geloven
dat die hen gegeven is door Silenos. Als deze put op zou drogen, zouden ze gebrek aan
water hebben. De heiligdommen van goden, die ze in hun gebied hebben, zijn van Artemis,
die de bijnaam Astrateia heeft, omdat de Amazonen hier hun verdere opmars gestaakt
hebben, en van Apollo Amazonias. Van beide goden staat er een houten beeld, en ze
vertellen dat die door de vrouwen van Thermodon gewijd zijn.
(4) Wanneer je van Pyrrhichos richting zee gaat, kom je in Teuthrone. De inwoners beweren
dat Teuthras uit Athene de stichter is. De god, die ze het meest vereren, is Artemis Issoria, en
ze hebben een bron, Naia. Op een afstand van honderdvijftig stadiën van Teuthrone steekt
kaap Tainaron in zee uit, met de havens Achilleias en Psamathas. Op de kaap staat een
tempel, die op een grot lijkt, en daarvoor staat een beeld van Poseidon. (5) Enkele Griekse
dichters hebben geschreven dat Herakles hier de hond van Hades naar de bovenwereld
gebracht heeft, hoewel er geen weg door de grot is, die naar beneden loopt, en het ook niet
erg voor de hand ligt te geloven dat hier een onderaardse woning van goden is, waar de
zielen zich verzamelen. Maar Hekataios van Milete heeft een plausibele verklaring gegeven.
Hij beweert dat er een verschrikkelijke slang op Tainaron leefde, die Hond van Hades
genoemd werd, omdat degene die gebeten werd direct moest sterven. Deze slang werd
volgens hem doorAchilles naar Eurystheus gebracht. (6) Homeros, de eerste die het dier dat
Herakles meebracht Hond van Hades genoemd heeft, heeft het geen naam gegeven en ook
zijn uiterlijk niet beschreven zoals bij de Chimaira. Latere dichters hebben de naam
Kerberos bedacht en hoewel ze het dier in de overige opzichten met een hond vergelijken,
zeggen ze dat het drie koppen had. Maar Homeros zou net zo min zeggen dat het een hond,
de leefgenoot van de mens, is als hij echte slang hond van Hades zou noemen. (7) Een van
de wijgeschenken op Tainaron is een beeld van de citherspeler Arion op een dolfijn.
Herodotos vertelt het verhaal van Arion en de dolfijn, zoals hij het gehoord heeft, in zijn
geschiedenis van Lydië. Ik heb de dolfijn in Poroselene gezien, die een jongen dank brengt
voor het redden van zijn leven. Hij had hem namelijk verpleegd, toen hij door vissers
gewond was. Wanneer de jongen riep, luisterde hij en wanneer de jongen op hem wilde
rijden, droeg hij hem. Op Tainaron is ook een bron, die nu niets bijzonders meer heeft, maar
vroeger, zoals ze zeggen, de mensen de havens en de schepen liet zien, wanneer ze in het
water keken. Dat dit nu niet meet te zien is in het water is de schuld van een vrouw, omdat
ze er vuile kleren in waste.
(9) Ongeveer veertig stadiën over zee vanaf Tainaron ligt Kainepolis, dat vroeger ook
Tainaron heette. Hier is een megaron van Demeter en aan zee een tempel van Aphrodite met
een staand beeld van steen. Dertig stadiën daarvandaan ligt Thyrides, een voorgebergte van
Tainaron, en er liggen de ruïnes van de stad Hippola met een heiligdom van Athene
Hippolaitis. Een eindje verder zijn de stad en de haven van Messa. (10) Vanaf deze haven is

de afstand naar Oitylas honderdvijftig stadiën. De heros, naar wie de stad genoemd is, was
van origine een Argiver, een zoon van Amphianax, de zoon van Antimachos.
Bezienswaardigheden in Oitylas zijn een heiligdom van Sarapis en een houten beeld van
Apollo Karneios op de markt.
26. De weg van Oitylos naar Thalamai is ongeveer tachtig stadiën lang. Aan de weg ligt een
heiligdom van Ino met een orakel. De mensen raadplegen het orakel in hun slaap en de
godin openbaart hen wat ze willen weten in dromen. In het open deel van het heiligdom
staan twee bronzen beelden, een van Pasiphaë en een van Helios. Door de slingers was het
niet mogelijk het beeld in de tempel duidelijk te zien, maar ze vertellen dat dit ook van brons
is. Uit een heilige bron stroomt water, aangenaam om te drinken. Pasiphaë is een bijnaam
van Selene en is geen inheemse godheid in Thalamai. (2) Twintig stadiën van Thalamai ligt
een plaats die Pephnos heet. Daarvoor ligt een eilandje, niet groter dan een flinke rots, dat
ook Pephnos heet. De mensen van Thalamai beweren dat de Dioskouroi hier geboren zijn. Ik
weet dat ook Alkman dit in een lied gezegd heeft. Ze zeggen echter dat ze niet in Pephnos
groot gebracht zijn, maar dat Hermes hen naar Pellana gebracht heeft. (3) Op dit eilandje
staan bronzen beelden van één voet hoog in de open lucht. De zee kan die niet van hun
plaats krijgen, wanneer de rots in de winter overspoeld wordt. Dit is wonderlijk, en
bovendien hebben de mieren een wittere kleur dan gewoonlijk. De Messeniërs zeggen dat
dit gebied oorspronkelijk van hun was en daarom vinden ze dat de Dioskouroi meer bij hun
dan bij de Lakedaimoniërs horen.
Op twintig stadiën van Pephnos ligt Leuktra. Waarom de stad Leuktra heet, weet ik niet.
Maar als de naam afkomstig is van Leukippos, de zoon van Periëres, zoals de Messeniërs
zeggen, denk ik dat dat de reden is, waarom de bevolking Asklepios het meest van alle
goden vereert. Ze geloven namelijk dat hij de zoon is van Arsinoë, de dochter van
Leukippos. Er staat een stenen beeld van Asklepios en op een andere plaats een van Ino. (5)
Ook staat er een tempel met een beeld van Priamos' dochter Kassandra, die door de
plaatselijke bevolking Alexandra genoemd wordt. Van Apollo Karneios staan er houten
beelden precies van hetzelfde soort als bij de Lakedaimoniërs in Sparta. Op de akropolis is
een tempel met een beeld van Athene, en er is in Leuktra een tempel en een heilig woud van
Eros. In de winter stroomt er water door het heilige woud, maar bladeren, die door de wind
van de bomen vallen, kunnen niet door het water weg gevoerd worden, zelfs niet als de
stroom erg gezwollen is.
(6) Ik wil iets beschrijven, waarvan ik weet dat het zich in mijn tijd voorgedaan heeft aan de
kust van Leuktra. Het grootste deel van een bos, dat ten gevolge van de wind in brand
geraakt was, is door het vuur verwoest. Toen dat terrein na de brand kaal achtergebleven
was, werd er een beeld van Zeus van Ithome aangetroffen. De Messeniërs zeggen dat dit het
bewijs is dat Leuktra oorspronkelijk bij Messenië hoorde. Maar het is ook mogelijk dat als
de Lakedaimoniërs oorspronkelijk in Leuktra woonden Zeus van Ithome bij hen vereerd
wordt.
(7) Kardamyle, dat ook door Homeros genoemd wordt in de lijst van geschenken, die door
Agamemnon beloofd werden, is onderworpen aan de Lakedaimoniërs van Sparta sinds het
door keizer Augustus van Messenië afgescheiden is. Kardamyle ligt acht stadiën van zee en
zestig stadiën van Leuktra. Niet ver van het strand is een heiligdom, gewijd aan de dochters
van Nereus. Op deze plaats zouden zij uit zee gekomen zijn om Pyrrhos, de zoon van
Achilles, te zien, toen hij voor zijn huwelijk met Hermione naar Sparta ging. In de stad is
een heiligdom van Athene en een beeld van Apollo Karneios volgens de locale Dorische
traditie.
(8) De stad, die in de epen van Homeros Enope genoemd wordt, bewoond door Messeniërs,
maar lid van het verbond van Vrije Lakoniërs, heet tegenwoordig Gerenia. Sommigen
zeggen dat Nestor in deze stad opgegroeid is, maar volgens anderen is hij hierheen gevlucht,
toen Pylos door Herakles veroverd werd. (9) Hier in Gerenia is het graf van Machaon, de
zoon van Asklepios, en een gewijd heiligdom, waar zieke mensen bij Machaon genezing

kunnen vinden. De plaats wordt Rhodos genoemd, en er staat een staand bronzen beeld van
Machaon. Op het hoofd heeft het een krans, die de Messeniërs in het plaatselijke dialect
"kiphos" noemen. Machaon is volgens de dichter van de Kleine Ilias gedood door
Euryphilos, de zoon van Telephos. (10) Ik weet dat dit de reden is van wat in de tempel van
Asklepios in Pergamon gedaan wordt. Ze beginnen daar met hymnes ter ere van Telephos,
maar ze zingen geen enkel lied voor Eurypylos en willen zijn naam niet in de tempel
noemen, omdat ze weten dat hij de moordenaar van Machaon is. Nestor zou de beenderen
van Machaon gered hebben, maar Podaleiros zou uit de koers gedreven zijn, toen ze na de
verwoesting van Troje terugkeerden en, nadat hij veilig in Syrnos op het vasteland van Karië
aangekomen was, zich daar gevestigd hebben.
(11) In het gebied van Gerenia ligt de berg Kalathion. Hierop ligt een heiligdom van Klaia.
Er naast is een grot met een smalle toegang, maar de voorwerpen binnen zijn
bezienswaardig. Ongeveer dertig stadiën vanaf Gerenia landinwaarts ligt de stad Alagonia,
die ik al genoemd hebin de lijst van Vrije Lakoniërs. Als bezienswaardigheden zijn daar
heiligdommen van Dionysos en Artemis.
Pausanias boek IV, Messenië.
1. De grens tussen Messenië en het deel daarvan, dat door de keizer bij Lakonië is ingedeeld,
wordt tegenwoordig gevormd door het dal, dat de naam Choirios heeft, in de omgeving van
Gerenia. Dit gebied, dat onbewoond was, zou op de volgende manier de eerste bewoners
hebben gekregen. Na de dood van Lelex, die in het huidige Lakonië, dat in die tijd naar hem
Lelegia heette, regeerde, volgde zijn oudste zoon Myles hem als koning op. Polykaon was
de jongste zoon en daarom een particulier burger, totdat hij trouwde met Messene, de
dochter van Triopas, zoon van Phorbas, uit Argos. (2) Messene, die prat ging op haar
afkomst omdat haar vader de toenmalige Grieken in aanzien en macht ver overtrof, was er
niet mee tevreden dat haar echtgenoot als particulier burger leefde. Ze brachten dus een
legermacht uit Argos en Lakedaimon bijeen en arriveerden in dit gebied, dat in zijn geheel
de naam Messene kreeg naar de vrouw van Polykaon. Er werden enkele steden gesticht,
onder andere Andania, waar hun koningsburcht gebouwd werd. (3) Voor de slag, die de
Thebanen bij Leuktra tegen de Lakedaimoniërs leverden, en voor de stichting van het
tegenwoordige Messene aan de voet van de Ithome was er volgens mij nog geen stad met de
naam Messene. Dit concludeer ik vooral uit de gedichten van Homeros. Want terwijl hij in
de Katalogos van hen, die naar Troje gingen, wel Pylos, Arene en andere steden noemt,
maakt hij geen melding van een stad Messene. En in de Odyssee laat hij zien dat de
Messeniërs een volk waren en geen stad,
"want Messeense mannen roofden schapen uit Ithaka"
en nog duidelijker is hij als hij over de boog van Iphitos spreekt:
"zij ontmoetten elkaar in Messene, in het huis van Ortilochos".
Want met het huis van Ortilochos bedoelt hij het stadje Pherai in Messene. Dit heeft hij zelf
uitgelegd bij het bezoek van Peisistratos aan Menelaos:
"Zij kwamen in Pherai, naar het huis van Diokleus, de zoon van Ortilochos".
(5) De eerste heersers in dit land waren Polykaon, de zoon van Lelex, en zijn vrouw
Messene. Naar haar bracht Kaukon, de zoon van Kelainos, zoon van Phlyos, dde
mysterierites van de Grote Godinnen, toen hij uit Eleusis kwam. De Atheners zeggen dat
Phlyos zelf een zoon was van Gè en dit wordt bevestigd door een hymne van Mousaios op
Demeter, gemaakt voor de Lykomiden. (6) Vele jaren na Kaukon bracht Lykos, de zoon van
Pandion, de mysteriecultus van de Grote Godinnen tot groter aanzien. De plaats, waar hij de
ingewijden reinigde, wordt nog steeds Bos van Lykos genoemd. Dat er in dit land een bos
van die naam is, wordt ook bevestigd in een gedicht van Rhianos van Kreta:
"bij het ruige Elaion boven het bos van Lykos."

(7) Dat deze Lykos een zoon van Pandion was, wordt duidelijk gemaakt door de inscriptie
op het beeld van Methapos, die enkele veranderingen in de mysterierites heeft aangebracht.
Methapos was Athener van afkomst, een deskundige op het gebied van de mysteriecultus en
stichter van allerlei rites. Hij was degene, die de mysteriecultus van de Kabeiroi in Thebe
heeft gevestigd en in de kapel van de Lykomiden heeft hij een beeld gewijd met een
inscriptie, die onder meer bijdraagt aan de geloofwaardigheid van mijn bewering:
"Ik heb de huizen van Hermes geheiligd en de paden van de heilige Demeter en Korè, haar
eerstgeborene, waar ze zeggen dat Messene, onderricht door Kaukon, nazaat van Phlyos, het
feest ter ere van de Grote Godinnen heeft gevestigd. Ik was verbaasd dat Lykos, zoon van
Pandion, alle heilige rites van Attika in het vereerde Andania heeft gebracht."
(9) Deze inscriptie laat zien dat Kaukon een afstammeling van Phlyos is en bij Messene
gekomen is en ook laat hij de geschiedenis van Phlyos zien, onder andere dat de mysteriën
oorspronkelijk in Andania waren. En ik vind het wel vanzelfsprekend dat Messene de
mysteriën heeft gevestigd in de plaats, waar zij en Polykaon woonden en niet op een andere
plaats.
2. Omdat ik heel graag wilde weten, welke kinderen geboren zijn uit het huwelijk van
Polykaon en Messene, heb ik het gedicht met de titel Eoiai en het epos Naupaktia er op
nagelezen en ook nog de geslachtsregisters bij Kinaithon en Asios, maar hierover staat
daarin niets vermeld. Ik weet wel dat de Grote Eoiai zeggen dat Polykaon, de zoon van
Boutas, met Euaichme, de dochter van Herakles trouwde. Naar de man van Messene en
Messene zelf is er geen enkele verwijzing. (2) Een tijd later, toen geen van Polykaons
nakomelingen meer in leven was - ik denk dat dit niet meer dan vijf generaties heeft geduurd
- namen ze Periëres, de zoon van Aiolos, als koning. Bij hem voegde zich, zoals de
Messeniërs zeggen, Melaneus, een goede boogschutter en daarom voor een zoon van Apollo
gehouden. Periëres wees hem het deel van het land, dat nu Karnasion heet, maar toen
Oichalia, als woongebied toe. De stad Oichalia zou naar de vrouw van Melaneus genoemd
zijn. (3) Bij de Thessaliërs en Euboiers bestaan verschillende versies, want de Griekse
overleveringen zijn op de meeste punten omstreden. De Thessaliërs zeggen dat Eurytion, dat
tegenwoordig verlaten is, vroeger een stad was en Oichalia heette, terwijl wat Kreophylos in
zijn Herakleia geschreven heeft overeenkomt met de versie van de Euboiers. Hekataios van
Milete heeft geschreven dat Oichalia in Skios, een deel van Eretria, ligt. Maar de versie van
de Messeniërs lijkt mij waarschijnlijker dan die, vooral vanwege het gebeente van Eurytos,
dat verderop in mijn verhaal ter sprake zal komen.
(4) Periëres had bij Gorgophone, de dochter van Perseus, Aphareus en Leukippos als zonen.
Na zijn dood kregen zij het koningschap, maar Aphareus had het grootste gezag. Toen hij
koning was geworden, stichtte hij de stad Arene, genoemd naar de dochter van Oibalos, die
zowel zijn vrouw als zijn zuster, dochter van dezelfde moeder, was. Gorgophone was
namelijk getrouwd met Oibalos. Haar verhaal heb ik al twee keer verteld, in mijn
beschrijving van Argolis en in die van Lakonië.
(5) Aphareus dus stichtte in Messenië de stad Arene en nam zijn neef Neleus, de zoon van
Kretheus, zoon van Aiolos - maar hij wordt ook wel voor een zoon van Poseidon gehouden toen hij uit Iolkos op de vlucht was voor Pelias, op in zijn huis en gaf hem de kuststreken
van zijn land. Daar lag onder andere de stad Pylos, waar Neleus zich vestigde en zijn paleis
bouwde. (6) Lykos, de zoon van Pandion, kwam in Arene, toen hij uit Athene op de vlucht
was voor zijn broer Aigeus. Hij onthulde aan Aphareus en zijn zonen en aan zijn vrouw
Arene de mysteriën van de Grote Godinnen. Maar hij bracht die naar Andania en onthulde
ze daar, omdat ook Kaukon daar Messene heeft ingewijd. (7) De oudste en dapperste zoon
van Aphareus was Idas en de jongste was Lynkeus. Over hem zegt Pindaros, als je hem
geloven mag, dat hij een zo scherp gezichtsvermogen had dat hij door de stronk van een eik
heen kon kijken. Van een kind van Lynkeus weten we niets, maar Idas had van Marpessa een
dochter Kleopatra, die met Meleager trouwde. De dichter van het epos Kypria zegt dat de
vrouw van Protesilaos, die bij de komst van de Grieken in Troas als eerste aan land durfde te

gaan, Polydora heette en dat zij een dochter was van Meleager, de zoon van Oineus. Als dit
juist is, hebben deze vrouwen, drie in getal, allen bij de dood van hun echtgenoten de hand
aan zichzelf geslagen.
3. Na het gevecht tussen de zonen van Aphareus en de Dioskouroi, hun neven, om de runderen,
waarbij Lynkeus door Polydeukes werd gedood, en nadat Idas, door de bliksem getroffen,
gestorven was, was het huis van Aphareus geheel beroofd van mannelijke nakomelingen. De
heerschappij over alle Messeniërs, ook degenen over wie Idas vroeger regeerde, ging over
op Nestor, de zoon van Neleus, met uitzondering van de onderdanen van de zonen van
Asklepios. (2) Ze zeggen immers dat de zonen van Asklepios, die aan de expeditie tegen
Troje deelnamen, Messeniërs waren, omdat Asklepios niet de zoon was van Koronis, maar
van Arsinoë, de dochter van Leukippos. Er is een onbewoonde plaats in Messenië, die ze
Trikka noemen en ze citeren de versregels van Homeros, waarin Nestor Machaon, die door
een pijl is getroffen, liefdevol verzorgt. Behalve jegens een buurman en koning van
stamverwanten zou hij volgens hen zo'n grote bezorgdheid nooit betoond hebben. Maar de
sterkste bevestiging voor wat ze over de Asklepiaden geloven is dat ze in Gerenia het graf
van Machaon tonen en in Pherai het heiligdom van de zonen van Machaon.
(3) Na het einde van de Trojaanse oorlog en de dood van Nestor na zijn thuiskomst heeft de
Dorische expeditie en de terugkeer van de Herakliden twee generaties later de nakomelingen
van Neleus uit Messenië verdreven. Deze gebeurtenissen heb ik al verteld in mijn verhaal
over Tisamenos, maar ik wil het volgende er nog aan toevoegen. Toen de Doriërs Argos aan
Temenos toewezen, vroeg Kresphontes hen om het Messeense land, omdat hij ouder was
dan Aristodemos. (4) Nu was Aristodemos al gestorven, maar Theras, de zoon van Autesion,
verzette zich hevig tegen Kresphontes. Hij was Thebaan van origine en afstammeling in de
vijfde generatie van Polyneikes, de zoon van Oidipous. In die tijd was hij als oom van
moederskant voogd van de zonen van Aristodemos. Deze was namelijk getrouwd met de
dochter van Autesion, Argeia geheten. Omdat Kresphontes koste wat kost Messenië als zijn
aandeel wilde krijgen, richtte hij zich tot Temenos en nadat hij zich van zijn welwillendheid
verzekerd had, veinsde hij dat hij de beslissing aan het lot overliet. (5) Temenos liet de loten
van de zonen van Aristodemos en van Kresphontes in een met water gevulde kruik vallen.
Daarbij was de afspraak gemaakt dat degene, van wie het lot het eerst weer boven kwam,
ook het eerst een deel van het land mocht kiezen. Temenos had beide loten <van klei>
gemaakt, maar het lot voor de zonen van Aristodemos had hij door de zon laten drogen,
terwijl hij dat van Kresphontes in vuur had gebakken. Het lot van de zonen van Aristodemos
viel uiteen en toen Kresphontes de loting zo gewonnen had, koos hij Messenië.
(6) Het volk van de oude Messeniërs werd niet door de Doriërs verdreven, maar accepteerde
Kresphontes als koning en stemde in met een verdeling van het land met de Doriërs. Dat zij
op dit punt aan hen toegaven, was het gevolg van hun achterdocht jegens hun koningen,
omdat de Neleïden oorspronkelijk uit Iolkos kwamen. Kresphontes nam als vrouw Merope,
de dochter van Kypselos, die in die tijd koning van de Arkadiërs was. Bij haar kreeg hij
meerdere zonen, van wie Aipytos de jongste was. (7) Het paleis, waar hij en zijn zonen hun
intrek zouden nemen, liet hij bouwen in Stenykleros. Oorspronkelijk hadden Periëres en de
andere koningen in Andania gewoond, maar toen Aphareus Arene had gesticht, vestigden hij
en zijn zonen zich daar. Ten tijde van Nestor en zijn nakomelingen was het paleis in Pylos,
maar Kresphontes bepaalde dat Stenykleros de koninklijke residentie zou zijn. Omdat het
beleid dat Kresphontes voerde in grote lijnen in het belang van het volk was, kwamen de
rijken tegen hem in opstand en doodden ze hem en al zijn zonen, behalve Aipytos. (8) Die
was nog een kind en werd door Kypselos opgevoed. Hij was de enige overlevende van dit
huis. Toen hij volwassen was geworden, is hij door de Arkadiërs naar Messene
teruggebracht. Daarbij werden ze gesteund door de overige Dorische koningen, de zonen
van Aristodemos en Isthmios, de zoon van Temenos. Toen Aipytos koning was geworden,
nam hij wraak op de moordenaars van zijn vader en alle medeplichtigen aan de moord. De
aanzienlijk Messeniërs won hij voor zich door hen te respecteren en het volk door

geschenken. Hierdoor heeft hij een zo groot prestige verworven, dat zijn nakomelingen
Aipytiden werden genoemd in plaats van Herakliden.
(9) Aipytos' zoon Glaukos, die hem als koning opvolgde, vond er voldoening in zijn vader
zowel in zaken van algemeen belang als in zijn gedrag tegenover individuele burgers na te
volgen, maar hij overtrof hem nog in vroomheid. Want het heiligdom van Zeus op de top
van de Ithome, dat door Polykaon en Messene gewijd was, had nog geen verering van de
Doriërs gekregen, maar het was Glaukos die er verantwoordelijk voor was dat het ook door
hen vereerd werd. Bovendien was hij de eerste die offers bracht aan Machaon, de zoon van
Asklepios, in Gerenia en de voor heroën gebruikelijke eergeschenken aan Messene, de
dochter van Triopas, gaf.
(10) Glaukos' zoon Isthmios bouwde het heiligdom in Pherai voor zowel Gorgasos als
Nikomachos. De zoon van Isthmios was Dotadas. Hij heeft de haven in Mothone aangelegd,
hoewel Messenië nog andere havens bezat. Sybotas, de zoon van Isthmios, introduceerde het
gebruik dat de koning ieder jaar offert aan de rivier Pamisos en een dodenoffer brengt aan
Eurytos, de zoon van Melaneus, in Oichalia voor de mysterierites van de Grote Godinnen,
die nog altijd in Andania gehouden werden.
4. In de tijd van Phintas, de zoon van Sybotas, stuurden de Messeniërs voor het eerst een offer
en een koor van mannen naar Apollo op Delos. Hun processiehymne op de god is
gecomponeerd door Eumelos en dit is het enige gedicht van Eumelos dat als authentiek
beschouwd wordt. Tijdens het koningschap van Phintas ontstond voor het eerst onenigheid
net de Lakedaimoniërs. Over de oorzaak daarvan bestaat verschil van mening, maar het
wordt als volgt verteld. (2) Op de grens van Messenië staat een heiligdom van Artemis, die
Limnatis wordt genoemd. De Messeniërs en Lakedaimoniërs zijn de enige Doriërs die aan
de verering deelnemen. De Lakedaimoniërs zeggen dat hun meisjes onderweg naar het feest
door mannen uit Messenië gemolesteerd werden en dat hun koning gedood werd, toen hij
probeerde dit te verhinderen. Deze koning was Teleklos, de zoon van Archelaos, zoon van
Agesilaos, zoon van Doryssos, zoon van Labotas, zoon van Echestratos, zoon van Agis.
Bovendien zouden de gemolesteerde meisjes zichzelf uit schaamte gedood hebben. (3) Maar
de Messeniërs zeggen dat Teleklos een aanslag beraamd heeft tegen de aanzienlijkste
mannen in Messenië, toen ze naar het heiligdom gingen. Om de aanslag uit te voeren koos
hij Spartaanse jongens die nog geen baardgroei hadden. Die verkleedde hij als meisjes, gaf
hun dolken en toen de Messeniërs aan het rusten waren, stuurde hij ze op hen af. Maar de
Messeniërs verdedigden zich en doodden de baardloze jongens en Teleklos zelf. De
Lakedaimoniërs beseften dat zij het onrecht begonnen waren, omdat hun koning dit niet
zonder algemene instemming beraamd had en daarom eisten ze geen genoegdoening voor de
moord op Teleklos. Dit zijn de versies die door beide partijen worden verteld en men moet
het maar geloven al naar gelang men sympathie voor de ene of de andere partij heeft. (4)
Een generatie later regeerde Alkamenes, de zoon van Teleklos, in Lakedaimon. De koning
van het andere huis was Theopompos, zoon van Nikander, zoon van Charillos, zoon van
Polydektes, zoon van Eunomos, zoon van Prytanis, zoon van Eurypon. In Messenië
regeerden Antiochos en Androkles, zonen van Phintas. Tijdens hun regering kwam de
wederzijdse haat tussen de Lakedaimoniërs en Messeniërs tot een uitbarsting. De
Lakedaimoniërs begonnen een oorlog. Ze vonden een aanleiding die voor hen, omdat ze
vijandig gezind waren en bovendien vastbesloten tot een oorlog, niet alleen afdoende was,
maar ook buitengewoon acceptabel leek, hoewel de kwestie via een gerechtelijke uitspraak
opgelost had kunnen worden, als ze vredelievender waren geweest. Wat er gebeurde was het
volgende. (5) Polychares van Messene, die zich op velerlei gebied onderscheidde, had ook
op de Olympische spelen een overwinning behaald. De Eliërs hielden de vierde spelen en in
de tijd dat Polychares zijn overwinning behaalde werd alleen de stadionwedloop gehouden.
Deze man had runderen, maar hij bezat niet voldoende eigen weideland voor zijn runderen.
Daarom gaf hij ze aan de Spartaan Euaiphnos om ze op diens land te laten grazen.
Euaiphnos zou een deel van de opbrengst van de runderen krijgen. (6) Maar Euaiphnos was

een scharrelaar, die liever op een onrechtmatige manier winst kreeg dan dat hij betrouwbaar
was. Hij verkocht de runderen aan handelaars, die toen in Lakonië geland waren en bracht
zelf Polychares op de hoogte. Maar hij vertelde dat hij door piraten, die in het gebied geland
waren, was overvallen en dat zij de runderen en de herders als buit hadden weggevoerd.
Terwijl hij hem dat op de mouw probeerde te spelden, ontsnapte ondertussen een van de
herders aan de handelaars. Hij kwam terug, trof Euaiphnos daar bij zijn meester aan en
ontmaskerde hem tegenover Polychares als leugenaar. (7) Op heterdaad betrapt en niet in
staat het te ontkennen smeekte hij Polychares zelf en diens zoon het hem te vergeven. Want,
zei hij, onder de vele prikkels in de menselijke natuur, waardoor wij tot onrechtmatig
handelen gedreven worden, is het verlangen naar rijkdom wel de sterkste. Hij noemde de
prijs die hij voor de runderen gekregen had en vroeg de zoon van Polychares met hem mee
te gaan om die in ontvangst te nemen. Maar toen ze Lakonië hadden bereikt, durfde
Euaiphnos een nog veel schandelijker misdaad dan de vorige te begaan: hij doodde de zoon
van Polychares. (8) Toen deze had vernomen dat hem ook dit nog was overkomen, ging hij
naar Lakedaimon en viel de koningen en ephoren steeds maar lastig, luid jammerend over
zijn zoon en alles opsommend wat hem was overkomen door toedoen van Euaiphnos, die hij
zelf als vriend behandeld had en meer dan alle andere Lakedaimoniërs vertrouwd had. Toen
hij ondanks zijn voortdurende bezoeken aan de autoriteiten geen genoegdoening kreeg,
raakte hij totaal buiten zinnen en in zijn razernij waagde hij het zonder zichzelf nog te
ontzien iedere Lakedaimoniër die hij te pakken kon krijgen te vermoorden.
5. De Lakedaimoniërs zeggen dat ze de oorlog zijn begonnen, omdat Polychares niet aan hen
werd uitgeleverd en om de moord op Teleklos, terwijl ze al eerder argwanend waren door
het bedrog van Kresphontes bij het loten. De Messeniërs brengen wat ik verteld heb daar
tegen in en benadrukken dat de zonen van Aristodemos hebben geholpen Aipytos, de zoon
van Kresphontes, terug te brengen, wat ze nooit gedaan zouden hebben als ze vijanden van
Kresphontes waren geweest. (2) Ze zeggen dat ze Polychares niet aan de Lakedaimoniërs ter
bestraffing hebben uitgeleverd, omdat zij Euaiphnos niet aan hen uitleverden, maar dat ze
bereid waren voor het gerecht te verschijnen bij de Argivers, die aan beide partijen verwant
waren, en de zaak voor te leggen aan het gerechtshof in Athene, dat Areiopagos wordt
genoemd, omdat dit gerechtshof sinds oude tijden de reputatie had vonnis te wijzen in zaken
van moord en doodslag. (3) De Lakedaimoniërs zouden echter niet daarom de oorlog
begonnen zijn, maar ze zouden uit hebzucht hun zinnen op hun land hebben gezet.
Bovendien hielden ze hen voor wat er met de Arkadiërs en met de Argivers was gebeurd, dat
ze in beide gevallen er niet genoeg van kregen delen van hun land te annexeren. En toen
Kroisos hun geschenken had gezonden, waren zij de eersten geweest, die vriendschap
hadden gesloten met de barbaar, nadat hij alle Dorische bewoners van Karië en andere
Grieken in Klein-Azië had onderworpen. (4) Ook beweerden ze dat, toen de Phokische
leiders zich van het heiligdom in Delphi meester hadden gemaakt, de koningen en andere
aanzienlijken ieder voor zich en het college van ephoren en de gerousia namens de staat zich
eigendommen van de god hadden toegeëigend. Maar om te tonen dat de Lakedaimoniërs
voor niets zouden terugdeinzen om voordeel te behalen verweten ze hen boven alles het
bondgenootschap met Apollodoros, de tiran van Kassandreia. (5) Waarom de Messeniërs dit
als een zo bitter verwijt beschouwden, kan ik in dit deel van mijn verslag niet behandelen.
Want hoewel de moed van de Messeniërs en de lange tijdsduur van de oorlog anders was
dan de tirannie van Apollodoros, doet wat de bevolking van Kassandreia aan ellende geleden
heeft niet veel onder voor de ellende van de Messeniërs.
(6) Dit zijn de oorzaken van de oorlog, die door beide partijen genoemd worden. Vervolgens
kwam er een gezantschap van de Lakedaimoniërs om de uitlevering van Polychares te eisen.
De koningen van de Messeniërs antwoordden de gezanten dat ze met het volk zouden
overleggen en de besluiten naar Sparta zouden zenden. Na hun vertrek riepen ze de burgers
samen in een volksvergadering. De meningen liepen ver uiteen. Androkles wilde Polychares
uitleveren, omdat hij vond dat hij een goddeloze en meer dan verschrikkelijke misdaad had

begaan, maar Antiochos stelde daar veel argumenten tegenover, onder andere dat het wel erg
jammerlijk zou zijn als Polychares voor de ogen van Euaiphnos zou lijden, terwijl hij tot in
details opnoemde wat hij dan moest ondergaan. (7) Tenslotte lieten de aanhangers van
Androkles en die van Antiochos zich zo meeslepen, dat ze zelfs naar de wapens grepen.
Maar de strijd duurde niet lang. Want de aanhang van Antiochos was numeriek ver in de
meerderheid en doodde Androkles en zijn belangrijkste medestanders. Antiochos, nu de
enige koning, zond een bericht naar Sparta dat hij de kwestie voor wilde leggen aan de
rechtbanken die ik heb genoemd. Maar de Lakedaimoniërs zouden de brengers van de brief
geen antwoord hebben gegeven.
(8) Enkele maanden later stierf Antiochos en werd opgevolgd door zijn zoon Euphaës. De
Lakedaimoniërs stuurden geen heraut met een oorlogsverklaring naar de Messeniërs en
zonder de vriendschap op te zeggen troffen ze in het geheim en met zo groot mogelijke
omzichtigheid hun voorbereidingen. Eerst legden ze een eed af dat noch de lange duur van
de oorlog, wanneer het niet tot een snelle beslissing zou komen, noch tegenslagen, hoe groot
die ook voor de oorlog voerenden zouden zijn, hen zouden afschrikken, voordat ze het
Messeense land in hun bezit hadden gekregen. (9) Na het afleggen van de eed deden ze in de
nacht een aanval op Ampheia en benoemden ze Alkamenes, de zoon van Teleklos, tot
bevelhebber van het leger. Ampheia is een stadje in Messenië dichtbij Lakonië, niet erg
groot, maar het ligt op een hoge heuvel en heeft overvloedige waterbronnen. Het leek in alle
opzichten een geschikte operatiebasis voor de hele oorlog. Ze veroverden de stad, terwijl de
poorten open stonden en er geen garnizoen aanwezig was, en doodden de Messeniërs, die ze
daar aantroffen, sommigen nog in bed, anderen die als smekeling toevlucht hadden gezocht
in de tempels en bij de altaren, toen ze beseften wat er aan de hand was. Slechts enkelen
waren er, die konden ontsnappen. (10) Dit was de eerste aanval van de Lakedaimoniërs op
de Messeniërs, in het tweede jaar van de negende Olympiade, waarbij Xenodokos van
Messenië de stadionwedloop heeft gewonnen. In Athene waren in die tijd nog geen jaarlijks
door het lot gekozen archonten. Het volk namelijk ontnam eerst de afstammelingen van
Melanthos, de Medontiden genaamd, het grootste deel van de macht en veranderden het
koningschap in een ambt, waarvoor verantwoording afgelegd moest worden. Daarna
beperkten ze de ambtstermijn tot tien jaar. Toen Ampheia veroverd werd, bekleedde
Aisimides, de zoon van Aischylos, dit ambt vijf jaar in Athene.
6. Voordat ik de geschiedenis van de oorlog beschrijf en welk lijden en welke daden de
godheid aan beide oorlogvoerende partijen oplegde, wil ik iets uiteenzetten over het tijdperk,
waarin een Messeniër leefde. Want deze oorlog van de Lakedaimoniërs en hun bondgenoten
tegen de Messeniërs en hun aanhang ontleende zijn naam niet aan de aanvallers, zoals de
Perzische en Peloponnesische oorlogen, maar werd de Messeense oorlog genoemd, naar de
rampen die plaats vonden, zoals voor de oorlog bij Troje de benaming Trojaanse oorlog en
niet Griekse oorlog in zwang is geraakt. Deze oorlog van de Messeniërs heeft Rhianos van
Bene in zijn epos beschreven en Myron van Priëne heeft een verslag in proza gemaakt. (2)
Geen van beiden heeft een volledige en ononderbroken geschiedenis van het begin van de
oorlog tot het einde geschreven, maar elk heeft een deel daarvan gekozen. Myron heeft de
inname van Ampheia en de daarop volgende gebeurtenissen tot de dood van Aristodemos
verteld. Rhianos heeft deze eerste oorlog helemaal niet behandeld, maar hij vertelt wat de
Messeniërs gebeurde na hun opstand tegen de Lakedaimoniërs en ook daarvan heeft hij niet
alles beschreven, maar alleen wat er voorviel na de slag, die ze leverden bij de zogeheten
Grote Gracht. (3) Aristomenes van Messene, om wie ik de hele uitweiding over Rhianos en
Myron heb gehouden, was de eerste die de naam Messene beroemd heeft gemaakt. Hij is
door Myron in zijn geschiedenis geïntroduceerd en in het epos van Rhianos is hij een even
illustere persoon als Achilles in de Ilias van Homeros. Omdat er een zo groot verschil is
tussen hun verhalen, blijft mij geen andere keuze dan een van beide versies te volgen en niet
beide tegelijkertijd. Ik heb de indruk dat wat Rhianos over de tijd van Aristomenes heeft
gezegd het meest waarschijnlijk is. (4) In zijn andere werken en met name in zijn Messeense

geschiedenis is te merken dat Myron het niet zo nauw neemt met het waarheidsgehalte en de
geloofwaardigheid van zijn beweringen. Want hij schrijft dat Aristomenes kort voor de dood
van Aristodemos Theopompos, de koning van Lakedaimon, heeft gedood. Maar we weten
dat Theopompos niet in de strijd of op een andere manier voor het einde van de oorlog is
gestorven. (5) Het was deze Theopompos die een eind aan de oorlog heeft gemaakt. Mijn
bewijs hiervoor zijn de versregels van Tyrtaios, die zegt:
"aan onze koning Theopompos, geliefd aan de goden,
door wie wij het ruime Messene hebben veroverd."
Aristomenes heeft volgens mij dus geleefd in de tijd van de volgende oorlog. Zijn
geschiedenis zal ik behandelen, wanneer mijn verhaal tot dat punt is gevorderd.
(6) Toen de Messeniërs de gebeurtenissen rond Ampheia van de overlevenden van de
verovering hoorden, verzamelden ze zich vanuit hun steden in Stenykleros. Nadat het volk
in een vergadering samen was gekomen, spoorden eerst de overige autoriteiten en tenslotte
de koning hen aan niet in paniek te zijn om de verwoesting van Ampheia, alsof de hele
oorlog daardoor al beslist zou zijn, en ook de macht van de Lakedaimoniërs niet te vrezen,
alsof die sterker zou zijn dan die van henzelf. De Lakedaimoniërs hadden wel een langere
ervaring in het oorlogvoeren, maar zij hadden zelf een sterkere reden om dapper te zijn en
de goden zouden aan hun kant staan, omdat zij hun eigen land verdedigden en niet met het
onrecht waren begonnen.
7. Na deze woorden ontbond Euphaës de vergadering en vanaf dat moment hield hij alle
Messeniërs onder de wapens. De onervaren mannen dwong hij de krijgskunde te leren en de
getrainden zich nog strikter aan de discipline te onderwerpen. De Lakedaimoniërs hielden
strooptochten in Messenië, maar richtten geen verwoestingen aan, omdat ze het als hun
eigen land beschouwden, ze hakten geen bomen om en vernielden geen gebouwen. Maar als
ze vee aantroffen, roofden ze dit weg en graan en andere producten namen ze mee. (2)
Hoewel ze aanvallen deden op de steden, veroverden ze er geen, omdat ze met muren waren
versterkt en streng bewaakt. Ze trokken zich onverrichter zake en met zware verliezen terug
en tenslotte gaven ze hun pogingen om de steden te veroveren op. Ook de Messeniërs
hielden plundertochten in de kuststreken van Lakonië en de landbouwgronden rond de
Taygetos.
(3) In het vierde jaar na de verovering van Ampheia, toen de woede van de Messeniërs tegen
de Lakedaimoniërs het grootst was, wilde Euphaës van deze stemming gebruik maken.
Omdat hij tegelijkertijd meende dat zij voldoende getraind waren, verordonneerde hij een
aanval. Hij droeg ook de slaven op mee te gaan om hout en andere benodigdheden voor de
bouw van een versterkt kamp te dragen. De Lakedaimoniërs vernamen van het garnizoen in
Ampheia dat de Messeniërs met een opmars bezig waren. Dus rukten ook zij uit. (4) Er was
in Messenië een terrein, dat in alle opzichten geschikt was voor een gevecht, maar er lag een
diep ravijn voor. Daar stelde Euphaës de Messeniërs op en benoemde Kleonnis tot
bevelhebber. De cavalerie en lichtgewapenden, samen nog geen vijfhonderd man, stonden
onder bevel van Pytharatos en Antander. (5) Toen de legers op het punt stonden de strijd aan
te gaan, konden de zwaar bewapenden, hoewel zij zonder zichzelf te ontzien en in
onbeheerste woede op elkaar afstormden, niet tot een handgemeen komen, omdat ze door
het ravijn van elkaar werden gescheiden. De cavalerie en licht bewapenden raakten in
gevecht op het gedeelte boven het ravijn en omdat ze numeriek noch in ervaring voor elkaar
onderdeden, eindigde het gevecht onbeslist. (6) Terwijl zij hierin waren verwikkeld, gaf
Euphaës intussen de slaven opdracht eerst de achterkant van het legerkamp te versterken
met een palissade en daarna de beide zijkanten. Toen de strijd bij het vallen van de duisternis
onderbroken werd, versterkten ze de voorkant van het legerkamp aan de kant van het ravijn.
Daardoor werden de Lakedaimoniërs bij het aanbreken van de dag zich bewust van de
vooruitziende blik van Euphaës. Ze wisten niet hoe ze tegen de Messeniërs moesten
vechten, als die niet buiten hun versterkte kamp kwamen en zagen er van af hen te
belegeren, omdat ze daar helemaal niet op voorbereid waren.

(7) Toen keerden ze naar huis terug, maar het volgende jaar hielden ze, omdat ze kritiek
ondervonden van de ouderen, die hun zowel lafheid als minachting voor hun eed verweten,
openlijk een tweede campagne tegen de Messeniërs. De beide koningen, Theopompos, de
zoon van Nikander, en Polydoros, de zoon van Alkamenes, hadden de leiding. Alkamenes
was niet meer in leven. De Messeniërs sloegen hun kamp op tegenover hen en toen de
Lakedaimoniërs de strijd wilden beginnen, rukten ze uit.
(8) Bij de Lakedaimoniërs voerde Polydoros het bevel over de linkervleugel, Theopompos
over de rechtervleugel, terwijl het centrum onder commando stond van Euryleon, in die tijd
een Lakedaimoniër, maar oorspronkelijk afkomstig uit Thebe, uit het geslacht van Kadmos,
nakomeling in de vierde generatie van Aigeus, de zoon van Oiolykos, zoon van Theras, zoon
van Autesion. Bij de Messeniërs kozen Antander en Euphaës positie tegenover de
rechtervleugel van de Lakedaimoniërs, Pyrathas voerde het bevel over de andere vleugel
tegenover Polydoros en Kleonnis over het centrum. (9) Toen de strijd op punt van beginnen
stond, traden de koningen naar voren om hun manschappen aan te moedigen. Aan de kant
van de Lakedaimoniërs hield Theopompos volgens plaatselijke gewoonte een korte
toespraak, waarin hij hen herinnerde aan de eed tegen de Messeniërs en zei hoe mooi hun
ambitie was om te laten zien dat zij schitterender daden verricht hadden dan hun vaders, die
de perioiken hadden onderworpen en welvarender land hadden veroverd. De toespraak van
Euphaës was langer dan die van de Spartaan, maar toch sprak hij niet langer dan de situatie
naar zijn oordeel toeliet. (10) Hij benadrukte dat de strijd niet alleen om land of bezittingen
zou gaan, maar dat hij heel goed wist wat hen bij een nederlaag zou overkomen; hun
vrouwen en kinderen zouden als slaven worden weggevoerd, de volwassen mannen zouden
geluk hebben als ze zonder folteringen omkwamen; hun heiligdommen zouden worden
geplunderd en hun voorvaderlijke steden in brand gestoken; wat hij zei was niet zo maar een
vermoeden, maar het lot van hen die in Ampheia waren omgekomen was voor ieder een
duidelijk bewijs; (11) met zo veel onheil voor ogen betekende een eervolle dood winst, maar
veel gemakkelijker was het, zolang ze nog ongeslagen waren en in vermetelheid niet de
mindere waren, de tegenstanders in moed te overtreffen dan om na eerst de moed te hebben
verloren hun verliezen te herstellen.
8. Dit waren de woorden van Euphaës. Toen de leiders aan beide kanten het teken gegeven
hadden, stormden de Messeniërs onstuimig op de Lakedaimoniërs af, als mannen die in
woede tot de dood bereid waren, en ieder verlangde om als eerste de strijd te beginnen. Ook
de Lakedaimoniërs rukten fanatiek op hen af, maar toch waren ze op hun hoede om hun
formatie niet te verstoren. (2) Toen ze oog in oog met elkaar stonden, schreeuwden ze
dreigementen, terwijl ze met hun wapens zwaaiden en woeste blikken naar elkaar wierpen.
De Lakedaimoniërs begonnen te honen dat de Messeniërs hun slaven al waren en niet vrijer
waren dan de heloten, waarop de Messeniërs terug schreeuwden dat zij schurken waren door
wat ze deden, omdat ze uit hebzucht verwante mannen aanvielen en dat ze een misdaad
begingen tegen de voorvaderlijke goden van de Doriërs en vooral tegen Herakles. Bij deze
scheldpartijen gingen ze ook tot actie over, waarbij vooral de Lakedaimoniërs in een
gesloten blok het blok van de Messeniërs opdrongen, maar er waren ook gevechten van man
tegen man. (3) In krijgstactiek en training waren de Lakedaimoniërs superieur en ook
hadden ze een numerieke meerderheid. Want zij hadden de perioiken, die al onderworpen
waren, in hun gelederen en de Dryopen uit Asine, die een generatie eerder door de Argivers
uit hun land waren verdreven, waren gedwongen aan de veldtocht deel te nemen. Tegenover
de lichtbewapende Messeniërs werden huursoldaten uit Kreta ingezet. (4) Bij de Messeniërs
was de moed der wanhoop even groot als de bereidheid de dood onder ogen te zien. Alles
wat ze deden beschouwden ze meer als noodzakelijk dan als verschrikkelijk voor mannen
die hun vaderland eerden en hun prestaties waren in eigen ogen nog groter en de gevolgen
voor de Lakedaimoniërs nog ernstiger. Sommigen sprongen voor het gelid uit en verrichtten
schitterende heldendaden, terwijl bij anderen, zwaar gewond maar toch nog een beetje
ademend, de moed der wanhoop ongebroken was. (5) Ze moedigden elkaar aan en de

levenden en zij die nog niet gewond waren vuurden de gewonden aan om, voordat hun
laatste ogenblik was aangebroken, een uiterste krachtsinspanning te doen en hun lot met
vreugde te aanvaarden. En wanneer de gewonden merkten dat de krachten hen in de steek
begonnen te laten en hun levensadem weg ebde, spoorden ze de niet gewonden aan even
dapper te zijn als zij zelf en hun dood niet nutteloos voor het vaderland te laten zijn. (6) De
Lakedaimoniërs vuurden elkaar niet aan en waren minder dan de Messeniërs bereid tot
drieste heldendaden. Maar omdat zij van jongs af aan getraind waren in het voeren van
oorlog, gebruikten ze een diepere formatie en hoopten ze dat de Messeniërs de strijd niet zo
lang als zij zouden volhouden en de vermoeidheid door het dragen van wapens of de
verwondingen zouden verduren. (7) Dit waren in beide legers de eigenschappen in
handelingen en mentaliteit. Hetzelfde was aan beide kanten dat niemand om genade smeekte
of geld beloofde als hij gedood werd, misschien omdat ze geloofden dat ze vanwege de haat
de vijand toch niet konden overtuigen, maar vooral omdat ze hun vroegere daden niet te
schande wilden maken. Zij die doodden onthielden zich zowel van snoeverij als van
scheldpartijen, omdat geen van beide partijen al een zekere hoop op de overwinning had.
Het meest opmerkelijk was dat zij die probeerden een van de gevallenen van zijn
wapenrusting te beroven zelf ook gedood werden. Want als ze een deel van hun lichaam
bloot gaven, werden ze door een speer getroffen, doordat ze bij hun bezigheid van dat
moment niet goed opletten of ze werden gedood door hen die beroofd werden, maar nog
steeds in leven waren.
(8) Ook de koningen streden op een manier, die het vermelden waard is. Theopompos
stormde onbeheerst naar voren om Euphaës zelf te doden. Toen Euphaës hem zag
aankomen, zei hij tot Antander dat wat Theopompos deed niet anders was dan wat zijn
voorvader Polyneikes gedaan had. Die had namelijk bij zijn veldtocht tegen zijn vaderstad
vanuit Argos eigenhandig zijn broer gedood en werd door hem gedood, en Theopompos
wilde het geslacht van de Herakliden met een even grote bloedschuld treffen als de
nakomelingen van Laios en Oidipous. Maar hij zou niet ongedeerd het slagveld verlaten.
Met deze woorden stormde hij ook op hem in. (9) Hoewel alleen uitgeput waren, laaide de
strijd toen weer in volle hevigheid op, de krachten hernieuwden zich en de doodsverachting
nam aan beide kanten zo toe, dat je zou kunnen denken dat ze op dat moment voor het eerst
de strijd begonnen. Tenslotte hebben Euphaës en zijn mannen (want de lijfwacht van de
koning bestond geheel uit een aantal uitgelezen Messeniërs) in de moed der wanhoop, die
dicht in de buurt van waanzin kwam, door hun dapperheid hun tegenstanders overweldigd.
Ze dreven Theopompos zelf terug en joegen de Lakedaimoniërs tegenover zich op de vlucht
(10) Maar de andere Messeense vleugel verkeerde in moeilijkheden. Want de aanvoerder
Pytharatos was gesneuveld en zonder bevelhebber streden de mannen ongeordend en
verward, maar ze verloren de moed niet. Polydoros achtervolgde de vluchtende Messeniërs
niet, evenmin als Euphaës de Lakedaimoniërs. Want het leek hem en zijn mannen beter de
verslagen vleugel te hulp te komen. Ze bonden echter niet de strijd aan met Polydoros en
zijn mannen, omdat de duisternis al was gevallen. (11) De Lakedaimoniërs werden van
verdere achtervolging van de troepen die zich terug trokken afgehouden door hun
onbekendheid met het terrein. Bovendien waren ze van oudsher gewoon achtervolgingen
nogal traag te houden, omdat ze er meer op bedacht waren hun formatie niet te verstoren dan
iemand op zijn vlucht te achtervolgen. In het centrum, waar Euryleon het bevel voerde over
de Lakedaimoniërs en Kleonnis over de Messeniërs, bleef de strijd onbeslist. Ook zij werden
door de invallende nacht van elkaar gescheiden.
(12) Deze slag is van beide kanten uitsluitend of hoofdzakelijk gevoerd door de
zwaarbewapende troepen. De cavalerie was gering in aantal en heeft niets noemenswaardigs
gedaan. Want de Peloponnesiërs waren in die tijd geen goede ruiters. De lichtgewapende
Messeniërs en de Kretenzers aan de Lakedaimonische kant hebben zich helemaal niet in de
strijd gemengd. Zij waren namelijk aan beide kanten op de ouderwetse manier achter hun
eigen infanterie opgesteld. (13) De volgende dag was geen van beide partijen van plan de

strijd te beginnen of als eerste een zegeteken op te stellen, maar bij het verstrijken van de
dag onderhandelden ze over het opnemen van de doden. Toen ze het daarover eens waren
geworden, begonnen ze daarna meteen hen te begraven.
9. Maar na de slag begon de situatie voor de Messeniërs slechter te worden. Ze waren uitgeput
door de kosten die ze hadden moeten maken voor de garnizoenen in de steden, de slaven
liepen over naar de Lakedaimoniërs, sommigen werden slachtoffer van een ziekte die paniek
veroorzaakte, omdat hij op de pest leek, hoewel niet allen er door werden getroffen. Toen ze
zich op de situatie beraadden, besloten ze al hun talrijke steden in het binnenland op te
geven en zich op de berg Ithome te vestigen.
(2) Daar lag een kleine stad die, zoals ze zeggen, ook door Homeros in de Katalogos
genoemd wordt:
"het op rotsen gelegen Ithome".
In dit stadje trokken ze zich terug, terwijl ze de oude ommuring zo uitbreidden, dat deze een
afdoende bescherming aan allen bood. Ook in andere opzichten was de plaats beveiligd.
Want Ithome is zeker niet minder hoog dan de andere bergen ten zuiden van de Isthmos en
was daar buitengewoon moeilijk te beklimmen. (3) Ze besloten ook een gezantschap naar
Delphi te sturen en vaardigden Tisis, de zoon van Alkis, af. Hij deed in reputatie voor
niemand onder en werd beschouwd als deskundige bij uitstek op het gebied van orakels.
Toen deze Tisis uit Delphi terugkwam, werd hij door de Lakedaimoniërs in een hinderlaag
opgewacht. Hij liet zich echter niet gevangen nemen, maar bleef zich verdedigen en
weerstand bieden, waarbij hij door de mannen in de hinderlaag gewond werd, totdat ze
vanuit een onzichtbare plaats een stem hoorden: " Laat de brenger van het orakel gaan". (4)
Zodra Tisis Ithome veilig had bereikt, bracht hij het orakel aan de koning, maar kort daarna
stierf hij aan zijn verwondingen. Euphaës verzamelde de Messeniërs en maakte het orakel
bekend: "Offer in een nachtelijke offerplechtigheid aan de goden van de onderwereld een
onbevlekt meisje, door het lot aangewezen uit het bloed van de Aipytiden. Wanneer U hierin
niet slaagt, offer dan een meisje van een ander huis, vrijwillig ten offer aangeboden".
(5) Toen de god dit verklaarde, werd er meteen een loting gehouden onder alle meisjes uit
het geslacht der Aipytiden. Het lot viel op de dochter van Lykiskos, maar de ziener Epebolos
verbood haar te offeren, omdat zij geen dochter van Lykiskos was. De vrouw die met
Lykiskos was getrouwd had, omdat zij zelf geen kinderen kon krijgen, het meisje als haar
eigen kind aangenomen. Terwijl Epebolos deze informatie over haar bekend maakte, liep
Lykiskos intussen over naar Sparta en nam het meisje met zich mee. (6) Toen de Messeniërs
merkten dat Lykiskos was gevlucht, waren ze radeloos. Daarop bood Aristodemos, die ook
tot het geslacht van de Aipytiden behoorde, hen vrijwillig zijn eigen dochter aan voor het
offer. Maar de menselijke aangelegenheden en in het bijzonder hun goede bedoelingen
worden bedolven door het lot zoals een kiezelsteentje door rivierslib. Terwijl Aristodemos
zijn uiterste best deed Messene te redden, werd hem de volgende hindernis in de weg
gelegd. (7) Een Messeniër, wiens naam niet wordt genoemd, was verliefd op Aristodemos'
dochter en stond al op het punt haar te huwen. Eerst bestreed hij Aristodemos, die volgens
hem geen recht meer op zijn dochter had, omdat hij haar aan hem had toegezegd, zodat zijn
eigen rechten groter waren. Toen hij zag dat dit niets uithaalde, nam hij zijn toevlucht tot een
schaamteloze bewering, dat Aristodemos sexuele omgang met zijn dochter had gehad en dat
zij zwanger van hem was geworden. (8) Uiteindelijk bracht hij Aristodemos zo ver, dat hij
waanzinnig van woede zijn dochter doodde. Daarna sneed hij haar open om te laten zien dat
ze niet zwanger was. Epebolos, die hierbij aanwezig was, beval iemand anders op te staan
om zijn dochter aan te bieden, omdat ze aan de dochter van Aristodemos, die nu dood was,
niets meer hadden. Haar vader had haar immers vermoord en niet geofferd aan de goden, die
de Pythia had opgedragen. (9) Na deze woorden van de ziener drong de menigte Messeniërs
op om de verloofde van het meisje te doden, omdat hij Aristodemos met een zinloze
bloedschuld had beladen en hun hoop op veiligheid in gevaar had gebracht. Maar deze man
was een intieme vriend van Euphaës. Dus overtuigde Euphaës de Messeniërs dat het orakel

door de dood van het meisje was vervuld en dat het voldoende voor hen was dat dit door
Aristodemos was gedaan. (10) Toen hij dit had gezegd, zeiden allen die tot het geslacht van
de Aipytiden hoorden dat hij gelijk had, want ieder wenste vurig vrij te zijn van de vrees om
zijn eigen dochter. De mensen lieten zich overtuigen door het advies van de koning, waarop
de vergadering werd ontbonden en men overging tot offerfeesten voor de goden.
10. Toen de Lakedaimoniërs het orakel dat de Messeniërs hadden gekregen hoorden, verloren
zij zelf en hun koningen de moed en aarzelden voortaan de strijd aan te gaan. In het zesde
jaar na de vlucht van Lykiskos uit Ithome hielden de Lakedaimoniërs een veldtocht tegen
Ithome, omdat de offertekens toen gunstig waren. De Kretenzers waren toen niet meer bij
hen. Ook de bondgenoten van de Messeniërs kwamen te laat, want de Peloponnesiërs, en
vooral de Arkadiërs en Argivers, koesterden argwaan jegens de Spartanen. De Argivers
wilden komen zonder dat de Lakedaimoniërs het zouden merken en meer als individuele
personen dan op grond van een officieel besluit. Bij de Arkadiërs was de veldtocht wel
openlijk afgekondigd, maar ook zij arriveerden niet. Maar de faam van het orakel deed de
Messeniërs besluiten ook zonder bondgenoten de gevaren tegemoet te treden. (2) In grote
lijnen verliep de strijd zoals de vorige. Ook deze keer viel de duisternis in voordat er een
eind aan de strijd was gekomen. Ze melden echter dat aan geen van beide kanten een
doorbraak tot stand is gekomen in een vleugel of afdeling, omdat de opstelling, zoals deze in
het begin was geformeerd, niet in stand bleef, maar aan beide kanten de sterksten elkaar
midden tussen beide legers troffen en daar de hele strijd uitvochten. (3) Want Euphaës, die
zich meer inzette dan van een koning was te verwachten en zonder zichzelf te ontzien de
lijfwacht van Theopompos aanviel, liep vele dodelijke verwondingen op. Toen hij buiten
westen en gevallen was, deden de Lakedaimoniërs hun uiterste best hem, terwijl hij toch nog
een beetje ademde, naar hun kant te trekken. Maar de Messeniërs werden door hun
genegenheid jegens Euphaës en de schande die ze zouden oplopen juist weer aangevuurd.
Ze vonden het beter voor hun koning gedood te worden en hun levens op te offeren dan hem
in de steek te laten en zelf te ontkomen. (4) Zo verlengde de val van Euphaës de strijd en
vermeerderde de heldendaden aan beide kanten. Later kwam hij weer bij en merkte dat zijn
mannen niet de minderen waren geweest in de strijd. Na enkele dagen stierf hij, nadat hij
dertien jaar koning van de Messeniërs was geweest en voortdurend in oorlog met de
Lakedaimoniërs.
(5) Omdat Euphaës geen kinderen had, ging het koningschap over op degene die door het
volk werd gekozen. Kleonnis en Damis bonden de strijd aan met Aristodemos, omdat zij in
alle opzichten als superieur werden beschouwd en vooral in de oorlogvoering. Antander was
door de vijanden gedood toen hij in de strijd zijn leven op het spel zette voor Euphaës. De
meningen van beide waarzeggers, Epebolos en Ophonieus, kwamen overeen, namelijk dat
ze de waardigheid van Aipytos en zijn nakomelingen niet mochten geven aan een man die
vervloekt en besmet was om de moord op zijn dochter. Toch werd Aristodemos tot koning
gekozen. (6) Deze Ophonieus, de Messeense waarzegger, was al vanaf zijn geboorte blind
en oefende zijn zienersgave als volgt uit. Hij onderzocht wat ieder in zijn privé-leven en
openbare leven gebeurde en voorspelde op grond daarvan de toekomst. Dit was de methode,
waarmee hij voorspellingen deed. Toen Aristodemos koning was geworden, deed hij steeds
zijn best het volk tevreden te stellen en bleef de aanzienlijken, vooral Kleonnis en Datis,
respecteren. Ook met de bondgenoten onderhield hij goede betrekkingen door geschenken te
zenden aan de leiders van de Arkadiërs en naar Argos en Sikyon. (7) Tijdens de regering van
Aristodemos voerden ze oorlog door strooptochten in kleine groepjes en rooftochten in de
oogsttijd in elkaars gebied. De Messeniërs werden bij hun invallen in Lakonië gesteund door
de Arkadiërs. De Argivers wilden de vijandschap jegens de Lakoniërs niet openlijk
afkondigen, maar maakten zich gereed aan een strijd deel te nemen, zodra deze plaats vond.
11. In het vijfde jaar van het koningschap van Aristodemos kondigden ze openlijk aan, dat een
slag plaats zou vinden, omdat ze door de lange duur van de oorlog en de hoge onkosten
uitgeput waren. De bondgenoten voegden zich bij beide partijen. Van de Peloponnesiërs

sloten alleen de Korinthiërs zich bij de Lakedaimoniërs aan, terwijl de Messeniërs steun
kregen van de Arkadiërs met hun hele leger en keurtroepen uit Argos en Sikyon. De
Lakedaimoniërs vertrouwden het centrum toe aan de Korinthiërs, heloten en perioiken, die
aan de veldtocht deelnamen. Zij zelf en hun koningen namen posities in op de vleugels in
een diepere en compactere formatie dan ooit tevoren.
(2) Aristodemos en zijn manschappen bereidden zich als volgt voor op de strijd. Voor de
Arkadiërs en Messeniërs, die een goede fysieke conditie hadden en een hoog moreel, maar
geen sterke wapens bezaten, koos hij de beste wapens uit en omdat de situatie dreigend was,
stelde hij hen samen met de Argivers en Sikyoniërs op. De linie maakte hij langer om te
voorkomen dat zij door de tegenstanders omsingeld werden. Ook zorgde hij er voor dat ze
bij hun opstelling de berg Ithome in de rug hadden.
(3) Kleonnis wees hij aan als hun bevelhebber. Damis en hij zelf hielden zich achter met de
lichtgewapende troepen, bestaande uit een klein aantal slingeraars en boogschutters, maar de
meerderheid was door fysieke conditie geschikt om snel aan te vallen en zich weer terug te
trekken en was licht bewapend. Want niet iedereen had een pantser, maar zij die dat niet
hadden droegen huiden van geiten en schapen, sommigen huiden van wilde dieren en met
name de Arkadische bergbewoners huiden van wolven en beren. (4) Maar ieder had veel
speren en sommigen droegen lansen. Ze lagen op dat deel van de Ithome, waar ze het minst
zichtbaar zouden zijn, op de loer. De Messeense hopliten en bondgenoten doorstonden
intussen de eerste aanval van de Lakedaimoniërs en bleven daarna op alle manieren hun
dapperheid tonen. Numeriek waren ze de mindere van hun tegenstanders, maar ze waren een
elitekorps en streden tegen een massa, die veel minder getraind was dan zij zelf, zodat ze
door hun grotere dapperheid en training lange tijd stand hielden. (5) Toen deed ook het
lichtbewapende leger van de Messeniërs, nadat een teken was gegeven, een stormaanval op
de Lakedaimoniërs. Ze omsingelden hen en gooiden hun speren naar de flanken. Degenen,
die nog driester waren, renden er op af en vochten van dichtbij. Terwijl de Lakedaimoniërs
tegelijk met dit tweede en zo onverwachte gevaar werden geconfronteerd, raakten ze toch
niet in paniek, maar richtten zich op de lichtbewapende troepen en probeerden zich te
verdedigen. Maar omdat zij zich door hun lichte bewapening gemakkelijk terug konden
trekken, wisten de Lakedaimoniërs zich geen raad meer en werden ze kwaad. (6) Het ligt in
de menselijke aard om bij wat bijzonder onwaardig is buitensporig te reageren. Zo renden
ook nu de Spartanen, die al verwondingen hadden opgelopen, en degenen, die na het
sneuvelen van hun kameraden direct aan de aanval van de licht bewapenden waren
blootgesteld, op hen af, zodra ze die licht bewapenden aan zagen komen, en in hun woede
zaten ze hen na, als zij zich weer terugtrokken. De Messeense licht bewapende troepen
sloegen en schoten, zoals ze waren begonnen, op hen zolang ze stil stonden en als ze
achterna werden gezeten, vluchtten ze snel weg, terwijl ze weer aanvielen, wanneer de
vijand probeerde terug te trekken. (7) Dit deden ze in kleine groepjes en op verschillende
punten van de vijandelijke linies. Ondertussen vielen de Messeense hopliten en de
bondgenoten de troepen die tegenover hen stonden nog heftiger aan. Tenslotte gaven de
Lakedaimoniërs, uitgeput door de lange duur en hun verwondingen en meer dan gewoon in
verwarring gebracht door de licht bewapenden, hun linies op. Maar toen ze zich
terugtrokken, brachten de licht bewapenden hun nog meer verliezen toe.
(8) Het is onmogelijk te berekenen, hoeveel Lakedaimoniërs in de slag zijn omgekomen,
maar ik ben er van overtuigd, dat het er heel veel zijn. De terugtocht naar huis verliep voor
de anderen rustig, maar voor de Korinthiërs zou het moeilijk worden. Want of ze nu
probeerden zich in veiligheid te brengen via Argos of langs Sikyon, in beide gevallen
moesten ze door vijandelijk gebied trekken.
12. De Lakedaimoniërs zaten in zak en as door de nederlaag, die ze hadden geleden, omdat
velen, onder wie aanzienlijke mannen, in de slag waren gesneuveld, en ze begonnen alle
hoop op een goede afloop van de oorlog te verliezen. Daarom stuurden ze gezanten naar
Delphi. Na hun komst gaf de Pythia hun het volgende antwoord:

"Phoibos heeft U aangespoord de strijd niet slechts met de hand te ondernemen, maar door
bedrog bezet een volk het Messeense land. Met dezelfde listen zal het worden veroverd als
waarmee het begon."
(2) Hoewel de koningen en de ephoren daarop hun uiterste best deden te achterhalen wat die
listen waren, slaagden zij daar niet in. Ze namen een van de daden van Odysseus bij Troje
als voorbeeld en stuurden honderd man naar Ithome om uit te zoeken wat hun verdere
plannen waren, terwijl ze zich als overlopers voordeden. Er was zelfs een officieel vonnis,
waardoor zij werden verbannen, over deze mannen uitgesproken. Na hun komst stuurde
Aristodemos hen onmiddellijk weer terug, zeggend dat de misdaden van de Lakedaimoniërs
nieuw waren, maar hun sluwe streken oud. (3) Toen deze poging van de Lakedaimoniërs
was mislukt, probeerden ze vervolgens een wig te drijven in het Messeense
bondgenoorschap. Toen de Arkadiërs, bij wie de afgezanten het eerst kwamen, echter
weigerden, zagen ze af van een reis naar Argos. Toen Aristodemos vernam wat door de
Lakedaimoniërs werd ondernomen, zond hij ook afgezanten om de god te raadplegen. De
Pythia gaf hen als antwoord:
(4) "De god geeft U roem in oorlog. Maar met bedrog moet U zich er voor hoeden dat een
gehate groep uit Sparta met list de goedgebouwde muren beklimt. Hun oorlogsgod is
immers sterker. De kring der dansplaatsen zal bittere bewoners hebben, wanneer de twee bij
toeval uit hun verborgen schuilplaats te voorschijn komen. Maar de heilige dag zal deze
afloop niet zien, voordat het noodlot wat hun natuur heeft veranderd zal treffen."
Op dat moment wisten Aristodemos en de zieners niet wat ze uit dit antwoord moesten
opmaken. Maar enkele jaren later zou de god het onthullen en in vervulling doen gaan. (5)
Intussen vonden bij de Messeniërs de volgende gebeurtenissen plaats. Tijdens het verblijf
van Lykiskos in Sparta overleed zijn dochter, die hij op zijn vlucht uit Messene met zich
mee had genomen. Terwijl hij haar graf vaak bezocht, lagen Arkadische ruiters op de loer en
grepen hem. Hij werd naar Ithome gebracht en voorgeleid voor de volksvergadering, waar
hij tot zijn verdediging aanvoerde, dat hij niet was weggegaan om zijn vaderland te
verraden, maar omdat hij de woorden van de waarzegger geloofde, dat het meisje niet zijn
echte dochter was. (6) Aan zijn verdediging werd geen geloof gehecht, totdat de vrouw, die
op dat moment de priesteres ven Hera was, het theater betrad. Zij bekende dat zij de moeder
van het meisje was en haar als kind aan de vrouw van Lykiskos had afgestaan. "En nu", zei
ze, "ben ik gekomen om het geheim te openbaren en mijn priesterschap neer te leggen." Ze
zei dit, omdat het een Messeens gebruik was, dat wanneer het kind van een priester of
priesteres eerder dan zijn ouders stierf, het priesterschap op een ander overging. Omdat ze
nu geloofden dat de vrouw de waarheid sprak, kozen ze een ander tot priesteres in haar
plaats en zeiden ze, dat wat Lykiskos had gedaan te verontschuldigen was.
(7) Daarna besloten ze, omdat het twintigste jaar van de oorlog naderde, opnieuw een
delegatie naar Delphi te sturen om de god te raadplegen over een overwinning. Op hun
vraag antwoordde de Pythia:
"Aan hen, die als eersten drievoeten plaatsen rondom het altaar van Zeus Ithomatas in een
aantal van twee maal vijf tientallen, verleent de godheid met roem in de oorlog het
Messeense land. Want zo heeft Zeus bepaald. Bedrog plaatst U voorop en later volgt straf. U
kunt de god niet misleiden. Handel zoals het noodlot wil. Onheil treft sommigen meer dan
anderen."
(8) Toen ze dit hoorden, dachten ze dat het orakel gunstig voor hen was en hen de
overwinning in de oorlog aankondigde. Want omdat zij het heiligdom van Zeus Ithomatas
binnen hun muren hadden, zouden de Lakedaimoniërs niet eerder dan zij wijgeschenken
kunnen opstellen. Ze begonnen houten drievoeten te maken, omdat ze geen geld meer
bezaten voor bronzen drievoeten. Maar een van de Delphiërs berichtte het orakel aan Sparta.
Toen zij dit hoorden, konden ze in gezamenlijk beraad geen plan bedenken. (9) Maar
Oibalos, een man die verder niet tot de aanzienlijken behoorde, maar, zoals hij liet zien, erg
slim was, maakte zo goed en zo kwaad als hij kon honderd drievoeten van klei, borg ze in

een zak en nam ze, vermomd als jager, tussen de jachtnetten mee. Omdat de meeste
Lakedaimoniërs hem ook niet kenden, kon hij des te gemakkelijker aan de aandacht van de
Messeniërs ontsnappen. Hij sloot zich aan bij een groepje boeren en kwam met hen Ithome
binnen. Zodra de nacht was gevallen, stelde hij de drievoeten van klei op en ging hij weer
terug naar Sparta om het de Lakedaimoniërs te vertellen. (10) Toen de Messeniërs dat zagen,
ontstond er grote verwarring en ze vermoedden dat de Lakedaimoniërs er achter zaten, zoals
inderdaad het geval was. Maar Aristodemos probeerde hen toch moed in te spreken met in
deze omstandigheden vereiste bewoordingen en plaatste de houten drievoeten, die al klaar
waren, om het altaar van Zeus Ithomatas. Ook gebeurde het dat Ophonieus, de ziener die al
sinds zijn geboorte blind was, volkomen onverwachts zijn gezichtsvermogen terugkreeg. Hij
kreeg namelijk hevige hoofdpijn en daarna kon hij weer zien.
13. Daarna, toen het noodlot al tot de val van de Messeniërs had besloten, voorspelde de god
hun de toekomst. Het beeld van Artemis namelijk, dat van bros was en ook met wapens van
brons, verloor zijn schild. En toen Aristodemos aan Zeus Ithomatas wilde offeren, stootten
de rammen vanzelf met hun horens heftig tegen het altaar en door die klap werden ze
gedood. Nog een derde voorteken kregen ze. De honden verzamelden zich op de één plaats
en huilden de hele nacht. Tenslotte vluchtten ze met zijn allen naar het Lakedaimonische
legerkamp. (2) Aristodemos raakte hierdoor in verwarring en ook nog door een droom, die
hij had. Hij droomde dat hij gewapend naar de strijd wilde gaan. Op een tafel voor hem
lagen de ingewanden van offerdieren. Daarop verscheen zijn dochter, in het zwart gekleed.
Ze toonde haar borst en opengesneden buik. Toen ze verscheen, gooide ze wat op de tafel
lag eraf, ze nam hem zijn wapens af en in plaats daarvan zette ze hem een gouden kroon op
en deed hem een witte mantel aan. (3) Aristodemos, die toch al erg moedeloos was, dacht
dat de droom hem het einde van zijn leven voorspelde, omdat de Messeniërs hun
aanzienlijke mannen begraven met een kroon op het hoofd en in witte kleding. Toen kwam
iemand melden dat de ziener Ophioneus niet langer kon zien en plotseling weer blind was
geworden zoals vroeger. Op dat moment begreep Aristodemos het orakel, dat de Pythia met
de twee , die uit hun schuilplaats komen en hun noodlot weer tegemoet gaan, de ogen van
Ophioneus had bedoeld. (4) Toen Aristodemos al zijn zorgen overdacht en tot de slotsom
kwam, dat hij zijn dochter voor niets had gedood en er voor zijn vaderland geen hoop op
veiligheid meer was, doodde hij zichzelf bij het graf van zijn dochter. Naar menselijke
maatstaven had hij alles gedaan om de Messeniërs te redden, maar het lot had al zijn
inspanningen en plannen op niets doen uitlopen. Hij stierf na een koningschap van zes jaar
en enkele maanden.
(5) De Messeniërs waren zo wanhopig, dat ze er over dachten een gezantschap naar de
Lakedaimoniërs te sturen en om genade te smeken. Zo gedemoraliseerd waren ze door de
dood van Aristodemos. Maar hun trots weerhield hen er van het te doen. Bijeengekomen in
een volksvergadering kozen ze geen koning, maar benoemden Damis tot opperbevelhebber
met onbeperkte macht. Deze benoemde Kleonnis en Phyleus tot medebevelhebbers en nam
maatregelen om met de nog aanwezige middelen de strijd aan te gaan. De blokkade en
vooral de honger en de daardoor ontstane angst, dat ze door gebrek zouden omkomen,
dwong hem daartoe. (6) Zelfs toen ontbrak het de Messeniërs niet aan moed en heldendaden,
maar al hun generaals en aanzienlijkste mannen waren gedood. Hierna hielden ze het nog
ongeveer vijf maanden vol, maar tegen het einde van het jaar verlieten ze Ithome, nadat de
oorlog twintig jaar had geduurd, zoals ook in een gedicht van Tyrtaios staat:
"In het twintigste jaar verlieten ze hun vruchtbare akkers
en vluchtten ze uit de machtige bergen van Ithome."
(7) Zo eindigde de oorlog in het eerste jaar vande veertiende Olympiade, waarin Dasmon
van Korinthe de stadionloop won en terwijl in Athene de Medontiden het tienjarige
archontaat bekleedden en Hippomenes zijn vierde jaar had voltooid.
14. Alle Messeniërs, die betrekkingen hadden met Sikyon en Argos en met enkele Arkadiërs,
trokken zich in deze steden terug. Zij, die tot de priesterfamilies behoorden en belast waren

met de mysteriën van de Grote Godinnen, weken uit naar Eleusis. Het grootste deel van de
mensen werd verspreid over hun oorspronkelijke vadersteden.
(2) De Lakedaimoniërs maakten eerst Ithome met de grond gelijk, daarna vielen ze de
overige steden aan en veroverden die. Van de wapenbuit richtten ze als wijgeschenk voor de
god van Amyklai bronzen drievoeten op. Onder de eerste drievoet staat een beeld van
Artemis, onder de tweede een van Artemis en onder de derde een van Kore of Demeter. (3)
Dat waren hun wijgeschenken daar. Aan de bevolking van Asine, die door de Argivers was
verdreven, gaven ze de kuststreek van Messenië, waar ze nu nog steeds wonen. Aan de
nakomelingen van Androkles - hij had een dochter die meteen na Androkles' dood met haar
kinderen naar Sparta was gevlucht - wezen ze het gebied met de naam Hyamia toe. (4) De
Messeniërs zelf werden door de Lakedaimoniërs als volgt behandeld. Eerst legden ze hun
een eed op, dat ze nooit in opstand zouden komen of enige vorm van rebellie zouden
beramen. In de tweede plaats legden ze geen vaste belasting op, maar ze moesten de helft
van alle opbrengsten van het land aan Sparta afdragen. Ook is bepaald dat bij begrafenissen
van koningen en andere magistraten de mannen uit Messene en hun vrouwen in zwarte
kleding moesten komen. Er was een straf vastgesteld voor overtreding van deze bepalingen.
(5) Over de vernederende straffen, die ze de Messeniërs oplegden, staat in de gedichten van
Tyrtaios:
"Als ezels, gebukt onder zware lasten, brengen zij hun meesters uit bittere noodzaak de helft
van alles wat het land opbrengt."
Dat zij gedwongen waren om mee te rouwen, laat hij in dit vers zien:
"Weeklagend om hun meesters, zij zelf en hun echtgenotes, steeds wanneer een ellendig
doodslot hen treft."
(6) In deze omstandigheden vonden de Messeniërs, die voor de toekomst geen vriendelijke
bejegening van de Lakedaimoniërs verwachtten, dat de dood in de strijd of een definitief
vertrek uit de Peloponnesos te verkiezen was boven de situatie, waarin ze zich toen
bevonden en daarom besloten ze in elk geval in opstand te komen. Vooral de jongeren
drongen daarop aan. Zij hadden nog geen oorlog meegemaakt, maar waren vol vuur en
strijdlust en wilden liever sterven in een vrij vaderland, zelfs als slavernij in alle andere
opzichten voordeel zou brengen. (7) Overal in Messenië groeiden jonge mannen op, maar de
beste en meeste rond Andania. Onder hen was Aristomenes, die door de Messeniërs nog
steeds als heros wordt vereerd. Ze geloven dat ook wat rond zijn geboorte gebeurde van
bijzondere betekenis was. Een geest of een god namelijk zou zich in de vorm van een slang
hebben verenigd met zijn moeder Nikoteleia. Ik weet dat de Makedoniërs een dergelijk
verhaal vertellen over Olympias en de Sikyoniërs over Aristodama, maar er is een verschil.
(8) De Messeniërs namelijk maken Aristomenes niet tot zoon van Herakles of Zeus, zoals de
Makedoniërs Alexander tot zoon van Ammon maken en de Sikyoniërs Aratos tot zoon van
Asklepios. De meeste Grieken zeggen dat Pyrrhos de vader van Aristomenes was, maar ik
weet zelf dat de Messeniërs bij hun plengoffers Aristomenes zoon van Nikomedes noemen.
Hij heeft, toen hij in de volle kracht van zijn jeugd was en vol dapperheid, samen met andere
leiders hen aangezet tot een opstand. Dit werd aanvankelijk niet openlijk gedaan, maar ze
stuurden in het geheim afgezanten naar Argos en Arkadië met de vraag of zij bereid waren
hen onvoorwaardelijk en even energiek als in de vorige oorlog te helpen.
15. Toen alles voor de oorlog klaar was en de bondgenoten nog bereidwilliger waren dan ze
hadden verwacht - want ook bij de Argivers en Arkadiërs was de haat tegen de
Lakedaimoniërs hoog opgelopen - brak de opstand uit in het negen en dertigste jaar na de
verovering van Ithome, in het vierde jaar van de drie en twintigste Olympiade, waarin Ikaros
uit Hyperesia de stadionloop won. In Athene waren er toen al jaarlijkse archonten en Tlesias
was archont. (2) Tyrtaios heeft de namen van de koningen, die toen in Lakedaimon
regeerden, niet opgeschreven, maar Rhianos meldt in zijn epos, dat Leotychides in de tijd
van deze oorlog koning was. Op dit punt kan ik het echter niet met Rhianos eens zijn.

Hoewel Tyrtaios er niets expliciet over meldt, kun je aannemen dat hij er in het volgende
toch wel iets over gezegd heeft. Er is een elegie van hem over de eerste oorlog:
"Negentien jaar lang streden ze om haar,
standvastig en altijd met onverschrokken hart,
de lansdragende vaders van onze vaders."
(3) Blijkbaar hebben de Messeniërs deze oorlog twee generaties later gevoerd en het verloop
van de tijd laat zien, dat in die tijd in Sparta Anaxander, zoon van Eurykrates, zoon van
Polydoros, koning was en van het andere huis Anaxidamas, zoon van Zeuxidamos, zoon van
Archidamos, zoon van Theopompos. Ik ga terug tot een afstammeling van Theopompos in
de derde generatie, omdat Archidamos, de zoon van Theopompos, eerder dan zijn vader
stierf en het koningschap van Theopompos op zijn kleinzoon overging. Leotychides
regeerde blijkbaar na Demaratos, de zoon van Ariston, nakomeling in de zesde generatie van
Theopompos.
(4) In het eerste jaar na het begin van de opstand raakten de Messeniërs slaags met de
Lakedaimoniërs bij Derai in Messenië. Aan beide kanten waren de bondgenoten afwezig.
Geen van beide partijen haalde een duidelijke overwinning, maar Aristomenes zou meer
gepresteerd hebben dan je van één man kon verwachten, zodat hij na de veldslag tot koning
werd gekozen. Maar hij weigerde en dus werd hij tot bevelhebber met onbeperkte macht
benoemd. (5) Aristomenes was van mening, dat niemand zou weigeren in de strijd te
sterven, nadat hij eerst heldendaden had verricht. Voor zichzelf echter vond hij het zijn taak
meteen in het begin van de oorlog de Lakedaimoniërs schrik aan te jagen en hen te laten
zien dat hij voor de toekomst nog verschrikkelijker zou zijn. Met dit doel ging hij 's nachts
naar Lakedaimon en stelde een schild op bij de tempel van Chalkioikos. Hierop had hij een
inscriptie laten maken, dat Aristomenes dit aan de godin aanbood, genomen uit de buit op de
Spartanen.
(6) De Lakedaimoniërs ontvingen een orakel uit Delphi, dat ze de Athener als raadgever
moesten nemen. Dus stuurden ze afgezanten naar Athene om het orakel bekend te maken en
om een man te vragen, die hen zou adviseren over wat hen te doen stond. De Atheners
wilden niet, dat de Lakedaimoniërs zonder grote gevaren het beste deel van de Peloponnesos
in handen kregen, maar toch wilden ze zelf niet ongehoorzaam aan de god zijn en daarom
vonden ze de volgende oplossing. Er was een zekere Tyrtaios, een schoolmeester die als niet
al te snugger bekend stond en aan één voet kreupel was. Die man stuurden ze naar Sparta.
Na zijn aankomst droeg hij aan de leiders afzonderlijk en aan allen die hij bij elkaar kon
krijgen zijn elegieën en gedichten in anapesten voor.
(7) Een jaar na de slag bij Derai arriveerden voor beide partijen de bondgenoten en werden
voorbereidingen getroffen strijd te leveren bij het zogenoemde Graf van het Everzwijn. Aan
de kant van de Messeniërs waren er de Eliërs en Arkadiërs en verder kwam er hulp uit Argos
en Sikyon. Ook waren allen die in vrijwillige ballingschap waren gegaan aanwezig samen
met degenen uit Elis, die door erfelijke taak belast waren met de rites van de Grote
Godinnen, en de nakomelingen van Androkles. Zij waren hun meest geestdriftige
medestanders. (8) Als bondgenoten van de Lakedaimoniërs kwamen de Korinthiërs en
enkelen uit Lepreon uit haat tegen de Eliërs. Maar de mensen uit Asine waren gebonden aan
een eed tegenover beide partijen. Die plaats, het Graf van het Everzwijn, ligt in Stenykleros
in Messenië. Herakles en de zonen van Neleus zouden hier elkaar een eed gezworen hebben
bij de ingewanden van een everzwijn.
16. Aan beide kanten brachten zieners offers voor de strijd, bij de Lakedaimoniërs Hekas,
afstammeling en naamgenoot van Hekas die met de zonen van Aristodemos naar Sparta was
gekomen en bij de Messeniërs Theoklos, die afstamde van Eumantis, een Eliër uit de familie
van de Iamiden en door Kresphontes meegenomen naar Elis. Daarna stortten beide legers
zich met door de aanwezigheid van de waarzeggers met des te meer vuur in de strijd. (2)
Allen toonden strijdlust al naar gelang hun leeftijd en kracht, maar vooral Anaxander en zijn
Spartaanse garde. Aan Messeense kant deden de nakomelingen van Androkles, Phintias en

Androkles, en hun manschappen hun best zich in dapperheid te onderscheiden. Tyrtaios en
de opperpriesters van de Grote Godinnen namen aan geen enkele actie deel, maar zij
vuurden ieder de achterhoede van het eigen leger aan. (3) Met Aristomenes zelf was het als
volgt gesteld. Hij had een keurkorps van tachtig Messeniërs, even oud als hij zelf, van wie
ieder er trots op was dat hij naast Aristomenes mocht strijden. Ze waren snel in het begrijpen
van elkaars bewegingen en vooral van Aristomenes, als die een actie ondernam of in de zin
had. Aanvankelijk hadden ze het samen met Aristomenes erg moeilijk, omdat ze tegenover
Anaxander en zijn Lakedaimonische elitetroepen stonden. Maar zonder op hun
verwondingen te letten en in de moed der wanhoop tot razernij gebracht dreven ze na een
poos de mannen van Anaxander terug. (4) Toen zij op de vlucht sloegen, gaf Aristomenes
een andere afdeling van de Messeniërs bevel hen te achtervolgen. Zelf viel hij de
vijandelijke linie aan, waar deze het sterkst was, en zodra hij ook die had overweldigd,
stortte hij zich weer op anderen. Weldra had hij ook die teruggeslagen, waarna hij hen die
nog stand hielden nog heftiger aanviel, totdat hij de hele linie van de Lakedaimoniërs en hun
bondgenoten had doorbroken. Ze vluchtten zonder schaamte en zonder op elkaar te wachten,
maar Aristomenes zat hen op de hielen en joeg hun meer angst aan dan ooit één man in zijn
razernij zou kunnen.
(5) In de vlakte stond een wilde perenboom. De waarzegger Theoklos verbood Aristomenes
daar langs te gaan, omdat volgens hem de Dioskouroi daar in zaten. Maar in zijn opwinding
hoorde Aristomenes niet alles wat de ziener zei en toen hij de boom bereikte, verloor hij zijn
schild. Deze fout van Aristomenes bood een aantal Lakedaimoniërs de kans te ontsnappen
en zich in veiligheid te brengen, omdat hij tijd verloor met het zoeken naar zijn schild.
(6) Na deze tegenslag verloren de Lakedaimoniërs de hoop en wilden ze de oorlog
beeindigen. Maar Tyrtaios probeerde hen tot andere gedachten te brengen door zijn verzen
voor te dragen en hij vulde hun gelederen aan met heloten om de gesneuvelden te
vervangen. Toen Aristomenes in Andania terugkwam, wierpen de vrouwen linten en
bloemen over hem en zongen een lied dat nog steeds wordt gezongen:
"Tot midden in Stenykleros' vlakte en tot de top van de berg
zat Aristomenes de Lakedaimoniërs achterna."
(7) Ook zijn schild kreeg hij terug, nadat hij naar Delphi was gegaan en was afgedaald in het
binnenste van het heiligdom van Trophonios in Lebadeia, zoals de Pythia hem had
opgedragen. Later bracht hij het schild als wijgeschenk naar Lebadeia, waar ik het zelf
tussen de offergaven heb zien hangen. Er staat een afbeelding van een adelaar op met
vleugels aan beide kanten uitgestrekt naar de rand van het schild. Toen Aristomenes terug
was uit Boiotië, nadat hij het schild bij Trophonios had gevonden en meegenomen,
verrichtte hij nog grotere daden. (8) Hij koos een aantal Messeniërs en nam zijn eigen
keurkorps, en nadat hij het invallen van de nacht had afgewacht, trok hij naar een
Lakonische stad, die met zijn oude naam Pharis in de Katalogos van Homeros voorkomt,
maar door de Spartanen en hun buren Pharai wordt genoemd. Toen hij daar arriveerde,
doodde hij allen die tegenstand boden en omringde het vee om het naar Messenië te drijven.
Onderweg werd hij aangevallen door Lakedaimonische zwaargewapenden onder leiding van
koning Anaxander, maar hij dreef hen op de vlucht en begon Anaxander te achtervolgen.
Maar hij moest de achtervolging opgeven, omdat hij door een speer werd gewond aan zijn
bil. Het vee echter, dat hij meevoerde, raakte hij niet kwijt. (9) Hij wachtte slechts zolang,
tot de wond was genezen en deed toen in de nacht een aanval op Sparta zelf. Maar door de
verschijning van Helena en de Dioskouroi werd hij afgeschrikt. Overdag wachtte hij in een
hinderlaag de meisjes op, die ter ere van Artemis dansen uitvoerden. De rijkste en
aanzienlijkste meisjes nam hij gevangen. Hij bracht ze naar een dorp in Messenië, waar hij
de nacht rustte, en vertrouwde de bewaking van de meisjes toe aan mannen van zijn troepen.
(10) Toen probeerden de jonge mannen, volgens mij omdat ze dronken waren en zich niet
konden beheersen, zich aan de meisjes te vergrijpen. Aristomenes probeerde hen af te

houden van handelingen die volstrekt niet bij Grieken passen, maar zij trokken zich niets
daarvan aan, zodat hij genoodzaakt was hen, die zich het liederlijkst gedroegen, te doden.
De krijgsgevangenen liet hij tegen een grote losprijs vrij, nog maagden, zoals hij hen
gevangen had genomen.
17. Aigila is een plaats in Lakonië, waar een heiligdom van Demeter staat. Aristomenes en zijn
mannen wisten, dat de vrouwen daar een feest vierden <en probeerden hen te ontvoeren,
maar> toen de vrouwen zich met hulp van de godin verzetten, werden de meeste Messeniërs
verwond door de messen, waarmee de vrouwen de offerdieren offerden, en de spiesen,
waaraan ze het vlees staken om het te roosteren. Aristomenes werd door de fakkels geraakt
en levend gegrepen, maar hij ontsnapte toch diezelfde nacht naar Messenië. De priesteres
van Demeter, Archidameia, werd er van beschuldigd dat zij hem had laten ontsnappen, niet
voor geld, maar omdat ze vroeger al verliefd op hem was geworden. Maar zij verdedigde
zich door te zeggen, dat Aristomenes was ontsnapt doordat hij zijn boeien had doorgebrand.
(2) Toen in het derde jaar van de oorlog een slag zou beginnen bij een plaats met de naam
Grote Gracht en uit alle steden Arkadiërs de Messeniërs te hulp waren gekomen, hebben de
Lakedaimoniërs Aristokrates, de zoon van Hiketas van Trapezous en in die tijd bevelhebber
van de Arkadiërs, omgekocht. De Lakedaimoniërs zijn de eersten, voor zover we weten, die
een vijand hebben omgekocht en de overwinning in een veldslag zo tot koopwaar hebben
gemaakt. (3) Voordat de Lakedaimoniërs deze misdaad begingen bij het verraad van de
Arkadiër Aristokrates in de Messeense oorlog, werd de strijd altijd beslist door dapperheid
en lotsbeschikkingen van de goden. De Lakedaimoniërs schijnen ook later, toen ze bij
Aigospotamoi tegenover de Atheense vloot voor anker lagen, verschillende Atheense
bevelhebbers, onder wie Adeimantos, te hebben omgekocht. (4) Na verloop van tijd echter
werden de Lakedaimoniërs zelf getroffen door wat de "straf van Neoptolemos" wordt
genoemd. Want Neoptolemos, de zoon van Achilles, die Priamos had gedood bij het altaar
van Zeus Herkeios, werd later zelf ook vermoord in Delphi bij het altaar van Apollo.
Sindsdien wordt het "straf van Neoptolemos" genoemd, als je ondergaat wat je zelf ook
gedaan hebt. (5) Zo zijn de Lakedaimoniërs, toen ze op het toppunt van hun macht stonden
en de Atheense vloot hadden vernietigd en Agesilaos het grootste deel van Azië in zijn
macht had, er niet in geslaagd het hele Perzische rijk te veroveren, maar de barbaren hebben
hen met hun eigen bedenksel bedrogen door geld te sturen naar Korinthe, Argos, Athene en
Thebe. Het gevolg van deze omkoperij was, dat de zogeheten Korinthische oorlog uitbrak,
waardoor Agesilaos gedwongen werd zijn veroveringen in Azië op te geven.
(6) Zo wilden de goden duidelijk maken dat hun eigen listen tegen de Messeniërs de
Lakedaimoniërs noodlottig werden. Toen Aristokrates het geld uit Lakedaimon had
ontvangen, hield hij voorlopig voor de Arkadiërs verborgen, wat hij in zijn schild voerde,
maar toen ze tot actie over wilden gaan, maakte hij hen bang door te beweren, dat ze in een
moeilijke positie zaten en niet zouden kunnen ontsnappen als ze verslagen werden.
Bovendien zouden de offers ongunstig zijn. Hij droeg iedereen op te vluchten, als hij het
signaal zou geven. (7) Toen de Lakedaimoniërs het gevecht aangingen en de Messeniërs
naar hun tegenstanders waren gekeerd, trok Aristokrates in het begin van de slag de
Arkadiërs terug, zodat de linkervleugel en het centrum van het Messeense leger verlaten
waren. Want die twee posities waren bij afwezigheid van de Eliërs, Argivers en Sikyoniërs
ingenomen door de Arkadiërs. En Aristokrates deed nog iets: hij leidde de vlucht dwars
tussen de Messeniërs door. (8) Die waren totaal verbijsterd door de onverwachte situatie en
tegelijk raakten ze door de vlucht van de Arkadiërs dwars door hun gelederen heen zo in
verwarring, dat ze bijna vergaten waarmee ze bezig waren. Want in plaats van een aanval
van de Lakedaimoniërs zagen ze dat de Arkadiërs vluchtten. Sommigen smeekten hen op
hun post te blijven, anderen begonnen hen uit te schelden voor verraders en schurken. (9)
Voor de Lakedaimoniërs was het nu niet moeilijk meer de Messeniërs, die alleen waren
overgebleven, te omsingelen en zonder enige moeite haalden ze een heel gemakkelijke
overwinning. Aristomenes en zijn mannen bleven bij elkaar en probeerden de hevigste

aanvallen van de Lakedaimoniërs af te slaan, maar ze waren gering in aantal en daardoor
konden ze weinig uitrichten. Van de Messeense bevolking werd een zo groot deel vernietigd,
dat zij, terwijl ze eerst dachten dat ze meesters in plaats van slaven van de Lakedaimoniërs
zouden worden, nu zelfs geen hoop meer hadden te overleven. Onder de vele
vooraanstaande mannen die zijn gedood waren Androkles en Phintas en iemand die
bijzonder dapper had gestreden, Phanas, die eerder op de Olympische spelen de lange
hardloopwedstrijd had gewonnen.
(10) Na de slag verzamelde Aristomenes de overlevende Messeniërs. Hij overreedde hen
Andana en de meeste andere steden in het binnenland op te geven en zich op de berg Eira te
verschansen. Daar verzamelden ze zich, maar de Lakedaimoniërs begonnen een belegering,
er van overtuigd dat ze hen weldra zouden veroveren. Toch hielden de Messeniërs het verzet
nog elf jaar na de ramp bij de Grote Gracht vol.
(11) Dat de belegering zo lang duurde, tonen de volgende versregels van Rhianos over de
Lakedaimoniërs:
"In de kloven van de witte berg waren ze gelegerd,
twee en twintig winters en groene kruiden te samen."
Hij telt de winters en de zomers. Met "groene kruiden" bedoelt hij de tijd waarin het graan
groen is of vlak voor de oogst.
18. Toen de Messeniërs zich op de Eira hadden verschanst en van de rest van hun land waren
afgesneden behalve de kuststreken, die de mensen van Pylos en Mothone voor hen hadden
behouden, hielden ze plundertochten in het Lakonische gebied en hun eigen land, dat ze nu
ook als vijandelijk gebied beschouwden. De mannen die deelnamen aan de plundertochten
kwamen overal vandaan en Aristomenes bracht het aantal leden van zijn keurkorps op
driehonderd. (2) Ze roofden en plunderden van het Lakedaimonische bezit wat ze maar
konden. Als ze graan, vee en wijn te pakken kregen, gebruikten ze dat zelf, maar de roerende
goederen en mensen verkochten ze. Omdat de Lakedaomoniërs merkten dat ze het land meer
ten behoeve van de mensen op de Eira bewerkten dan voor zichzelf, besloten ze Messenië en
het aangrenzende deel van Lakonië onbebouwd te laten, zolang de oorlog duurde. (3)
Daardoor ontstond in Sparta voedselschaarste en dat leidde weer tot onrust. Want de mensen
die daar bezittingen hadden verdroegen het niet dat hun land braak bleef liggen. Hun
geschillen werden bijgelegd door Tyrtaios. Aristomenes marcheerde aan het hoofd van zijn
keurkorps laat in de avond naar Amyklai, deed voor zonsopkomst een bliksemaanval,
veroverde en plunderde de stad en voordat een leger uit Sparta te hulp kon komen, had hij
zich al weer teruggetrokken. (4) Daarna bleef hij het land afstropen, totdat hij in een gevecht
met meer dan de helft van de infanterie van de Lakedaimoniërs en hun beide koningen
gewond werd, terwijl hij zich verdedigde, en door een steen aan zijn hoofd werd geraakt,
zodat het hem duister voor zijn ogen werd. Toen hij was gevallen, stormden de
Lakedaimoniërs in drommen op hem af en namen hem levend gevangen. Ongeveer vijftig
van zijn mannen werden ook gevangen genomen. De Lakedaimoniërs besloten hen allemaal
in de Keadas te gooien, waarin ze meestal als straf de zwaarste misdadigers gooien. (5) De
andere Messeniërs kwamen meteen om, toen ze vielen, maar Aristomenes werd net als bij
andere gelegenheden ook nu door een van de goden beschermd. Mensen die zijn daden
verheerlijken zeggen dat, toen Aristomenes in de Keadas werd gegooid, een adelaar onder
hem kwam vliegen en hem op zijn vleugels droeg, totdat hij hem ongedeerd en zonder
verwonding op de bodem had gebracht. En zelfs daaruit zou de godheid hem een uitweg
tonen.
(6) Toen hij op de bodem van het ravijn was gekomen, bleef hij daar liggen. Hij trok zijn
mantel over zich heen en wachtte op de dood, die hem vast en zeker leek voorbestemd. Maar
na twee dagen hoorde hij een geluid. Hij sloeg zijn mantel opzij en doordat zijn ogen al aan
de duisternis waren gewend, zag hij een vos, die aan de lijken vrat. Omdat hij vermoedde
dat er ergens een toegang voor het beest moest zijn, wachtte hij tot de vos vlakbij hem was
en greep hem toen beet. Iedere keer dat de vos zich naar hem toedraaide, hield hij met zijn

andere hand zijn mantel er voor en liet hem daar in bijten. Toen de vos wegrende, rende hij
het grootste deel achter hem aan, maar wanneer het pad te moeilijk was, liet hij zich
meesleuren. Tenslotte zag hij een opening, die voor de vos groot genoeg was om er
doorheen te gaan, en daglicht, dat naar binnen scheen. (7) De vos zocht zijn hol weer op,
toen Aristomenes hem had losgelaten. Maar omdat de opening te klein was om hem door te
laten, maakte Aristomenes die met zijn handen breder en kwam behouden thuis op de Eira.
Dat Aristomenes in gevangenschap was geraakt, was bijzonder, omdat zijn trots en
dapperheid zo groot waren, dat niemand zou verwachten dat hij ooit in krijgsgevangenschap
zou raken, maar nog buitengewoner en het duidelijkste bewijs, dat het niet zonder
goddelijke hulp gebeurde, is zijn redding uit de Keadas.
19. Onmiddellijk werd door overlopers aan de Lakedaimoniërs gemeld, dat Aristomenes veilig
thuis was gekomen. Zij vonden dit net zo ongelofelijk als wanneer iemand zou vertellen dat
een dode weer tot leven was gekomen, maar door wat Aristomenes daarna deed moesten ze
het wel geloven. De Korinthiërs stuurden een troepenmacht om de Lakedaimoniërs te helpen
bij de verovering van de Eira. (2) Toen Aristomenes van verspieders te weten kwam dat hun
opmars nogal wanordelijk verliep en hun kamp onbewaakt bleef, viel hij 's nachts aan. De
meesten werden in hun slaap gedood, onder wie hun aanvoerders Hypermenides,
Achladaios, Lysistratos en Sidektas. En door de veldheerstent te plunderen bracht hij de
Spartanen duidelijk aan het verstand dat Aristomenes en niemand anders dit had gedaan. (3)
Aan Zeus Ithomatas bracht hij het offer dat "offer voor de honderd doden" heet. Dit is een
oud gebruik en iedere Messeniër brengt dit offer, wanneer hij honderd vijanden gedood
heeft. De eerste keer dat Aristomenes dit offer bracht was na de slag bij het Graf van het
Everzwijn, de nachtelijke afslachting van de Korinthiërs gaf hem de tweede gelegenheid en
bij zijn latere strooptochten zou hij nog een derde keer het offer hebben gebracht.
(4) Omdat het feest van de Hyakinthia naderde, sloten de Lakedaimoniërs een
wapenstilstand van veertig dagen met de mannen op de Eira. Zelf gingen ze voor het feest
naar huis, maar Kretenzische boogschutters, die ze als huurlingen uit Lyktos en andere
steden hadden laten komen, zwierven rond door Messenië. Omdat er een wapenstilstand
was, waagde Aristomenes zich wat verder van de Eira en liep tamelijk zorgeloos rond, toen
hij door zeven van die boogschutters vanuit een hinderlaag werd overvallen. Bij het vallen
van de avond werd hij gegrepen en vastgebonden met de riemen die aan hun pijlkokers
zaten. (5) Twee van hen gingen naar Sparta om de Lakedaimoniërs het goede nieuws te
brengen dat Aristomenes was gegrepen. De anderen gingen naar een boerderij in Messenië.
Daar woonde een meisje, dat geen vader meer had, met haar moeder. De nacht daarvoor had
het meisje een droom gehad. Wolven brachten een leeuw naar hun boerderij, vastgebonden
en zonder klauwen. Ze bevrijdde de leeuw van zijn boeien, vond de klauwen en gaf die
terug. Zo leek het dat de wolven door de leeuw werden verscheurd. (6) Toen de Kretenzers
Aristomenes binnenbrachten, begreep het meisje dat haar droom werkelijkheid was
geworden en ze vroeg haar moeder, wie die man was. Toen ze dat hoorde, vatte ze moed en
hem strak aankijkend begreep ze, wat haar te doen stond. Ze schonk de Kretenzers een
royale hoeveelheid wijn in en toen ze dronken waren geworden, ontfutselde zij degene die
het diepst in slaap was zijn dolk. Daarmee sneed ze de boeien van Aristomenes door. Die
greep het zwaard en doodde de mannen. Aristomenes' zoon Gorgos kreeg dit meisje als
vrouw. Aristomenes gaf hem aan het meisje als dank voor het redden van zijn leven, want
Gorgos was nog geen achttien jaar oud, toen hij met haar trouwde.
20. Maar het was beschikt dat Eira in het elfde jaar van de oorlog zou worden veroverd en de
Messeniërs zouden worden verdreven en de god vervulde voor hen een orakel, dat aan
Aristomenes en Theoklos was gegeven. Want toen ze naar Delphi waren gegaan en een
vraag over hun redding hadden gesteld, gaf de Pythia het volgende antwoord: "Als een bok
drinkt uit de kronkelende stroom van de Neda, bescherm ik Messene niet meer; want de
ondergang is nabij."

(2) De bronnen van de Neda zijn op de berg Lykaios. De rivier stroomt door Arkadië en
buigt dan opnieuw af naar Messenië, waar hij de grens vormt tussen het kustgebied van
Messenië en Elis. Toen waren ze bang dat bokken uit de Neda zouden drinken. Maar wat de
god bedoelde was het volgende. Sommige Grieken noemen de wilde vijgenboom "olynthe",
maar de Messeniërs noemen hem "tragos" (bok). Er stond toen aan de Neda een wilde
vijgenboom, die niet recht omhoog groeide, maar over de rivier hing en met de punten van
de bladeren het water raakte. (3) Toen de waarzegger Theoklos dat zag, maakte hij daaruit
op dat de Pythia met de bok die uit de Neda zou drinken deze wilde vijgenboom bedoelde en
dat de vervulling van het lot al voor de Messeniërs was gekomen. Voor de anderen hield hij
dit geheim, maar hij bracht Aristomenes naar de boom en vertelde dat de tijd van hun
veiligheid voorbij was. Aristomenes geloofde dat dit zo was en dat ze geen respijt meer
hadden. Hij nam dus de in die situatie vereiste maatregelen. (4) De Messeniërs bezaten een
geheim voorwerp. Als dat zou verdwijnen, zou Messenië voor altijd onder water raken, maar
als het behouden bleef, zouden de Messeniërs eens hun land weer terug krijgen. Dat
verklaarden de orakels van Lykos, zoon van Pandion. Omdat Aristomenes de orakels kende,
haalde hij, toen het nacht was geworden, dit voorwerp weg. Hij ging naar het eenzaamste
deel van de Ithome en begroef het daar, terwijl hij Zeus die de Ithome beschermt en de
goden die de Messeniërs tot dan toe hadden bewaard smeekte behoeders van dit pand te
blijven en de enige hoop op terugkeer voor de Messeniërs niet in handen van de
Lakedaimoniërs te laten vallen.
(5) De rampspoed voor de Messeniërs begon, net als vroeger voor de Trojanen, met een
echtbreuk. Ze beheersten de berg Eira en het gebied tot de Neda. Sommigen hadden hun
woningen buiten de poorten. Uit Lakonië kwam geen enkele overloper naar hen toe behalve
een slaaf van Emperamos, die de runderen van zijn meester meevoerde. Emperamos was in
Sparta een man van aanzien. (6) Die herder liet het vee in de buurt van de Neda grazen. Daar
zag hij de vrouw van een van de Messeniërs die hun woning buiten de muren hadden, toen
ze water ging halen. Hij werd op slag verliefd op haar. Hij waagde het haar aan te spreken en
verleidde haar met geschenken. Vanaf dat ogenblik hield hij nauwkeurig in de gaten,
wanneer haar man wegging om wacht te lopen. De Messeniërs hadden om beurten
wachtdienst op de akropolis, omdat ze bang waren dat de vijanden juist daar de stad binnen
zou dringen. Steeds wanneer hij weg was, bezocht de herder de vrouw. (7) Op een keer, toen
het zijn beurt was om met anderen in de nacht wacht te houden, viel de regen met bakken
neer. De Messeniërs lieten hun posten in de steek, overweldigd door de heftige regen die in
stromen uit de hemel neerkwam. Omdat de wallen in grote haast waren opgetrokken, waren
er geen schuilplaatsen en ook waren er geen torens gebouwd. Bovendien verwachtten ze niet
dat de Lakedaimoniërs in een stormachtige nacht zonder maan in beweging zouden komen.
(8) Enkele dagen eerder was een koopman uit Kephalennia, een gastvriend van Aristomenes,
die alles wat ze nodig hadden naar de Eira bracht, door de Lakedaimoniërs en boogschutters
uit Aptera onder bevel van de Spartaan Euryalos gevangen genomen. Aristomenes had hem
bevrijd, maar was daarbij zelf gewond geraakt, zodat hij zijn gebruikelijke ronde langs de
wachtposten niet kon doen. Dat was de voornaamste reden dat de akropolis verlaten was. (9)
Net als de anderen had ook de man van de vrouw die door de herder was verleid zijn post
verlaten. Zij had op dat moment de herder in huis, maar hoorde haar echtgenoot aankomen
en verstopte de man zo snel als ze kon. Toen haar echtgenoot binnenkwam, deed ze lief
tegen hem als nooit tevoren en vroeg hem, waarom hij thuis kwam. Niet op de hoogte van
haar overspel noch van het feit dat de herder in huis was vertelde hij haar de waarheid, dat
hij zelf en alle anderen door de hevige regen hun post hadden verlaten. (10) De herder
hoorde hem dit vertellen en toen hij alles precies had gehoord, liep hij weer over van de
Messeniërs naar de Lakedaimoniërs. De Lakedaimonische koningen waren op dat moment
niet in het legerkamp aanwezig, maar Emperamos, de meester van de herder, leidde toen de
belegering van Eira. Toen hij bij hem kwam, smeekte hij eerst om vergiffenis voor zijn

vlucht en vervolgens bracht hij hem er van op de hoogte, dat het nu het moment was om de
Eira te veroveren door alles te vertellen wat hij van de Messeniër had gehoord.
21. Wat hij vertelde leek betrouwbaar en was voor Emperamos en de Spartanen aanleiding uit te
rukken. Hun mars was moeilijk, omdat het donker was en de regen niet minder werd. Toch
volbrachten ze dankzij hun enthousiasme de tocht en toen ze bij de akropolis van de Eira
waren gekomen, klommen ze omhoog met ladders en op elke mogelijke manier. De
Messeniërs kregen verschillende tekenen, die op de naderende ramp wezen, maar vooral de
honden waarschuwden hen, doordat ze niet op de gewone manier blaften, maar voortdurend
veel heftiger huilden. Omdat ze beseften dat ze nu voor de laatste en beslissende strijd
stonden, wachtten ze niet tot ze alle wapens bij elkaar hadden, maar grepen in allerijl alles
wat ze maar te pakken konden krijgen om het enige deel van Messenië, dat hen nog restte, te
verdedigen. (2) De eersten die merkten dat de vijanden binnen waren en op hen af kwamen
waren Gorgos, de zoon van Aristomenes, Aristomenes zelf, de waarzegger Theoklos, zijn
zoon Mantiklos en ook Euergetides, een man die in Messenië een grote reputatie had en via
zijn vrouw tot nog hoger aanzien was gekomen; hij was namelijk getrouwd met Hagnagora,
de zuster van Aristomenes. De anderen hadden, hoewel ze beseften dat ze in netten
gevangen zaten, in die situatie toch nog enige hoop. (3) Maar Aristomenes en de ziener
wisten dat de ondergang van de Messeniërs niet lang meer kon uitblijven, omdat ze het
orakel over de bok, dat de Pythia hen had gegeven, kenden. Maar ze hielden dit verborgen
en spraken er niet over met de anderen. Ze renden door de stad en gingen naar iedereen, die
ze tegenkwamen, toe. Als ze zagen dat het Messeniërs waren, spoorden ze hen aan dapper te
zijn en ze riepen degenen, die binnen waren gebleven, uit hun huizen.
(4) Zolang het nacht was, gebeurde aan beide kanten niets bijzonders. Want de
onbekendheid met de plaats en de dapperheid van Aristomenes veroorzaakte aarzeling bij de
Spartanen en de Messeniërs hadden tevoren geen wachtwoord van hun generaals gekregen
en de regen zou de fakkels of als iemand iets anders voor verlichting had aangestoken
gedoofd hebben. (5) Toen de dag weer aanbrak en ze elkaar konden zien, probeerden
Aristomenes en Theoklos de Messeniërs tot een uiterste wanhoopspoging aan te zetten door
alles wat in die situatie paste te zeggen en hen te herinneren aan de heldendaden van de
Smyrnaiers, hoe zij als Ioniërs Gyges, de zoon van Daskylos, en de Lydiërs die hun stad
bezet hielden door hun moed en dapperheid hadden verdreven. (6) Toen de Messeniërs dat
hoorden, werden ze helemaal met de moed der wanhoop vervuld. Ze groepeerden zich zoals
het toevallig uitkwam en stormden op de Lakedaimoniërs af. Ook de vrouwen gooiden
dakpannen en alles wat ze maar konden naar de vijanden. Maar de hevige regen hinderde
hen, toen ze dit deden en op de daken van de huizen wilden klimmen. Ze durfden echter de
wapens op te nemen en wekten bij de mannen een nog grotere strijdlust op, toen ze zagen
dat hun vrouwen liever met het vaderland ten onder wilden gaan dan als slavinnen naar
Lakedaimon te worden gevoerd, zodat ze misschien toch hun lot hadden kunnen ontlopen.
(7) Maar de god liet het nog harder regenen met hevige donderslagen en ze werden verblind
door de bliksems die in hun ogen flitsten. Dat alles maakte de Lakedaimoniërs, die zeiden
dat de god zelf hen hielp, nog driester. En dat de bliksems voor hen van rechts kwamen
legde de waarzegger Hekas uit als een gunstig voorteken. (8) Hij bedacht het volgende plan.
De Lakedaimoniërs waren numeriek ver in de meerderheid. Maar omdat de strijd niet op
open terrein in een geregelde slagorde werd gevoerd, maar verspreid over verschillende
delen van de stad, waren de achterste mannen van elk detachement nutteloos. Hij gaf hun
bevel terug te gaan naar het legerkamp, wat te eten en te slapen en voor de avond weer terug
te komen om de achtergebleven soldaten af te lossen.
(9) Doordat zij konden uitrusten en om beurten vochten hielden ze het langer vol, terwijl de
Messeniërs het aan alle kanten moeilijker kregen. Ze vochten drie dagen en drie nachten
ononderbroken door en steeds dezelfden. De vierde dag waren ze overmand door gebrek aan
slaap, de regen en de kou, terwijl ze ook honger en dorst leden. Vooral de vrouwen, niet
gewend aan vechten, waren uitgeput door de voortdurende ontberingen. Dus ging de ziener

Theoklos naar Aristomenes en zei: "Waarom laat je deze zinloze inspanningen voortduren?
Het lot heeft besloten dat Messene valt. Lang geleden heeft de Pythia deze ramp, die zich
voor onze ogen voltrekt, voorspeld en de vijgenboom heeft het onlangs onthuld. De god legt
mij nu het einde op, samen met het vaderland. Red jij met alle macht die je hebt de
Messeniërs en red ook jezelf." Toen hij dit tegen Aristomenes had gezegd, rende hij op de
vijanden af en schreeuwde tegen de Lakedaimoniërs: "Toch zullen jullie niet voor altijd
genieten van de oogst van de Messeniërs." (11) Daarna stortte hij zich op de mannen die
tegenover hem stonden en doodde hen en werd zelf gewond. Nadat hij zijn woede had
gekoeld met het doden van vijanden, gaf hij de geest. Aristomenes riep de Messeniërs terug
uit de strijd behalve degenen die in hun dapperheid in de voorste linies vochten; hen liet hij
op hun post blijven. De overigen droeg hij op de vrouwen en kinderen in hun midden te
nemen en hem te volgen, waar hij zelf een uitweg zou tonen. (12) Als leiders van de
achterhoede wees hij Gorgos en Mantiklos aan, zelf rende hij naar de voorhoede en met
hoofdbewegingen en het zwaaien van zijn speer gaf hij aan dat hij om een aftocht vroeg en
had besloten weg te gaan. Emperamos en de aanwezige Spartanen wilden de Messeniërs
doorlaten zonder de mannen, die in uiterste staat van razernij en wanhoop waren, nog verder
te verbitteren. Bovendien droeg de ziener Hekas hen op zo te handelen.
22. Zodra de Arkadiërs de verovering van Eira vernamen, droegen ze Aristokrates op de leiding
over hen op zich te nemen om de Messeniërs te redden of anders samen met hen ten onder te
gaan. Maar omdat hij steekpenningen uit Lakedaimon had gekregen, weigerde hij zo'n
expeditie te leiden en beweerde te weten dat er geen enkele Messeniër meer over was om te
helpen. (2) Toen ze echter nauwkeuriger hoorden dat ze nog in leven waren en de Eira
gedwongen hadden moeten opgeven, wilden ze hen bij de berg Lykaios opwachten, na eerst
voor kleding en voedsel te hebben gezorgd, en ze stuurden enkele van hun leiders om de
Messeniërs moed in te spreken en tegelijk hun gidsen te zijn op hun tocht. Toen ze de
Lykaios veilig hadden bereikt, werden ze door de Arkadiërs gastvrij ontvangen en in alle
opzichten vriendelijk behandeld. Ze wilden hen over hun steden verspreiden en een
herindeling van hun land voor hen maken. (3) Maar Aristomenes' verdriet over de
verwoesting van Eira en zijn haat tegen de Lakedaimoniërs bracht hem op het volgende
plan. Hij koos vijfhonderd Messeniërs, van wie hij wist dat zij zich tot het uiterste zouden
inzetten, uit de menigte en vroeg hen in het bijzijn van de anderen of ze bereid waren het
vaderland te wreken en met hem te sterven. Dat Aristokrates een verrader was, wist hij nog
niet, want hij dacht dat die indertijd door gebrek aan moed en uit lafheid uit de strijd was
gevlucht en niet door een schurkenstreek. Daarom vroeg hij de vijfhonderd ook waar
Aristokrates bij aanwezig was. (4) Toen zij verklaarden dat ze bereid waren, ontvouwde hij
zijn hele plan. Hij wilde hen de volgende avond naar Sparta leiden; want juist op dat tijdstip
waren de meeste Lakedaimoniërs weg naar Eira en de overigen waren druk bezig de
Messeense bezittingen te plunderen. "Als we Sparta kunnen veroveren en bezetten", zei
Aristomenes, "kunnen we de Lakedaimoniërs teruggeven wat van hen is en wat van ons is
terugkrijgen. Maar als we daar niet in slagen, zullen we gezamenlijk sterven, nadat we
daden hebben verricht die het nageslacht zich zal herinneren."
(5) Na deze woorden wilden ook ongeveer driehonderd Arkadiërs aan de actie deelnemen.
Maar eerst stelden ze het vertrek uit, omdat de offers niet gunstig waren.
De volgende dag merkten ze dat de Lakedaimoniërs van hun plannen op de hoogte waren en
dat ze voor de tweede keer door Aristokrates waren verraden. Hij had namelijk de
Aristomenes' plannen in een brief geschreven. Die brief had hij aan een slaaf, van wie hij
wist dat hij erg loyaal was, gegeven en naar Anaxander in Sparta gestuurd. (6) Bij zijn
terugkomst werd de slaaf onderschept door enkele Arkadiërs, die Aristokrates al eerder
vijandig gezind waren en hem ook toen nog niet vertrouwden. Na de onderschepping van de
slaaf leidden ze hem voor aan de Arkadiërs en maakten ze het volk bekend welk antwoord
uit Lakedaimon was gestuurd. Anaxander schreef Aristokrates dat zijn eerdere vlucht van de
Grote Gracht van de kant van de Lakedaimoniërs niet onbeloond was gebleven en dat hij

ook voor zijn informatie in deze zaak een vergoeding zou ontvangen. (7) Toen dat aan allen
bekend werd gemaakt, begonnen de Arkadiërs met stenen naar Aristokrates te gooien en
spoorden de Messeniërs aan dat ook te doen. Zij keken naar Aristomenes. Hij keek strak
naar de grond en huilde. Toen de Arkadiërs Aristokrates hadden gestenigd, wierpen ze hem
zonder hem te begraven buiten hun grenzen en ze richtte in het heiligdom van Zeus Lykaios
een zuil op met de inscriptie:
"Zeker bracht de tijd straf aan een onrechtvaardige koning
en heeft met hulp van Zeus zonder moeite de verrader van Messene gevonden.
Voor een meinedig man is het moeilijk verborgen te blijven voor een god.
Wees gegroet, koning Zeus, en bewaar Arkadië."
23. Alle Messeniërs die in de buurt van Eira en elders in Messenië werden aangetroffen zijn
door de Lakedaimoniërs tot lijfeigenen gemaakt. De inwoners van Pylos, Mothone en de
kuststreken vertrokken na de verovering van Eira met schepen naar Kyllene, de haven van
de Eliërs. Daarvandaan stuurden ze een gezantschap naar de Messeniërs in Arkadië met het
voorstel in een gezamenlijke expeditie een nieuw thuisland te zoeken en vroegen
Aristomenes de leiding bij het stichten van een kolonie op zich te nemen. (2) Maar hij zei
dat hij zolang hij leefde met de Lakedaimoniërs oorlog zou voeren en dat hij heel goed wist
dat door hem altijd onheil over Sparta zou komen. Maar hij gaf hun Gorgos en Mantiklos als
leiders. Euergetidas was met de rest van de Messeniërs ook naar Lykaios gegaan. Toen hij
zag dat de plannen van Aristomenes om Sparta te veroveren waren mislukt, haalde hij
ongeveer vijftig Messeniërs over om vandaar de Lakedaimoniërs in Eira aan te vallen. (3)
Hij trof hen aan, terwijl ze nog steeds aan het plunderen waren en veranderde hun
overwinningsfeest in rouw. Daar werd hij door zijn lot getroffen. Aristomenes droeg
iedereen die wilde deelnemen aan de stichting van een kolonie op zich bij de leiders in
Kyllene te voegen. Allen namen deel behalve degenen die dat door ouderdom niet meer
konden of de middelen voor een reis niet hadden.. Zij bleven bij de Arkadiërs.
(4) Eira was veroverd en de tweede oorlog tussen de Lakedaimoniërs en Messeniërs
eindigde toen Autosthenes archont in Athene was, in het eerste jaar van de achtentwintigste
Olympiade, waarin de Lakoniër Chionis zegevierde.
(5) Toen de Messeniërs in Kyllene waren verzameld, besloten ze die winter daar te blijven.
De Eliërs boden hun een markt en de middelen. In het begin van de lente overlegden ze
waarheen ze zouden gaan. Gorgos was van mening dat ze Zakynthos bij Kephalennia
moesten bezetten om dan, van vastelanders eilandbewoners geworden, met schepen naar de
kust van Lakonië te varen en het land te plunderen. Mantiklos echter drong er op aan
Messenië en hun haat tegen de Lakedaimoniërs te vergeten, naar Sardinië te varen en een
heel groot en bijzonder vruchtbaar eiland te verwerven. (6) Intussen stuurde Anaxilas een
gezantschap naar de Messeniërs om hen uit te nodigen naar Italië te komen. Anaxilas, een
nakomeling in de derde generatie van Alkidamas, was tiran van Rhegion. Na de dood van
koning Aristodemos en de verovering van Ithome was hij uit Messenië naar Rhegion
gegaan. Deze Anaxilas nodigde de Messeniërs uit. Toen zij kwamen, zei hij dat de bevolking
van Zankle met hem in oorlog was en dat zij een welvarend land en een stad in een mooi
deel van Sicilië hadden. Hij wilde hen wel helpen om het te veroveren. Toen ze zijn voorstel
accepteerden, bracht Anaxilas hen over naar Sicilië.
(7) Oorspronkelijk was Zankle bezet door piraten. Toen het nog onbewoond gebied was,
hadden ze een muur om de haven gebouwd en dit gebruikten ze als basis voor hun
strooptochten en piraterij op zee. Hun leiders waren Krataimenes van Samos en Periëres uit
Chalkis. Later besloten Periëres en Krataimenes ook andere Grieken als kolonisten toe te
laten. (8) Toen de Zanklaiers met hun vloot uitvoeren, werden ze door Anaxilas verslagen en
de Messeniërs versloegen hen te land. Daarop werden ze op land door de Messeniërs
ingesloten en de vloot van Rhegion legde een blokkade voor de kust. Toen hun fort tenslotte
werd veroverd, vluchtten de Zanklaiers naar de altaren en de tempels van de goden. Maar
Anaxilas adviseerde hun de Zanklaiers, die smekeling waren geworden, te doden en de

overigen met vrouwen en kinderen als slaaf te verkopen. (9) Maar Gorgos en Mantiklos
smeekten Anaxilas hen, die de dupe waren geworden van goddeloos gedrag van
stamverwanten, niet te dwingen zelf andere Grieken op dezelfde manier te behandelen.
Daarna lieten ze de Zanklaiers van de altaren opstaan en na het uitwisselen van plechtige
geloftes bewoonden beide partijen gezamenlijk de stad. De naam Zankle werd veranderd in
Messene.
Dit vond plaats in de negenentwintigste Olympiade, waarin de Lakoniër Chionis voor de
tweede keer de overwinning behaalde, terwijl Miltiades archont in Athene was. Mantiklos
stichtte voor de Messeniërs de tempel van Herakles die buiten de muren staat en de naam
Herakles Mantiklos draagt, zoals in Libye de tempel van Ammon genoemd is naar de herder
die hem gesticht heeft en in Egypte de tempel van Belos zijn naam van een Egyptische man
heeft gekregen.
24. Zo eindigden de omzwervingen van de Messeniërs in ballingschap. Nadat Aristomenes de
leiding over hen, die waren vertrokken om een kolonie te stichten, had afgewezen, gaf hij
zijn zuster Hagnagora ten huwelijk aan Tharys uit Phigalia, zijn oudste dochter aan
Damathoidas uit Lepreon en zijn tweede dochter aan Theopompos uit Heraia. Zelf ging hij
naar Delphi om de god te raadplegen. Welk antwoord Aristomenes kreeg, wordt niet
overgeleverd. (2) In dezelfde tijd kwam Damagetos van Rhodos, koning van Ialysos, bij de
god met de vraag waar hij een vrouw zou krijgen. De Pythia antwoordde dat hij de dochter
van de edelste man van Griekenland moest huwen. Aristomenes had nog een derde dochter
en met haar trouwde hij, omdat hij Aristomenes als verreweg de edelste van de Grieken in
die tijd beschouwde. Aristomenes ging nu met zijn dochter mee naar Rhodos en was van
plan daarvandaan verder te gaan naar Ardys, de zoon van Gyges, in Sardes en naar koning
Phraortes in het Perzische Ekbatana. (3) Maar voor het zover was werd hij ziek en stierf hij
en geen verder ongeluk zou de Lakedaimoniërs meer overkomen door toedoen van
Aristomenes. Na zijn dood bouwden Damagetas en de Rhodiërs een schitterende graftombe
voor hem en sindsdien vereerden ze hem. De overleveringen over de zogeheten Diagoriden,
het nageslacht van Diagoras, zoon van Damagetos, zoon van Dorieus, die de zoon was van
Damagetos en de dochter van Aristomenes, laat ik achterwege, omdat ik vind dat dit niet de
juiste plaats is daarover te schrijven.
(4) Toen de Lakedaimoniërs Messenië in hun bezit hadden, verdeelden ze het land behalve
het gebied van Asine. Ze gaven Mothone aan de inwoners van Nauplia, die kort tevoren
door de Argivers uit hun stad waren verdreven.
(5) De Messeniërs die in het land gevangen waren genomen en onder dwang tot heloten
waren gemaakt kwamen later tegen de Lakedaimoniërs in opstand tijdens de
negenenzeventigste Olympiade, waarin Xenophon van Korinthe zegevierde, toen
Archimedes archont in Athene was. De aanleiding tot de opstand was de volgende. Enkele
Lakedaimoniërs, die op grond van een of andere aanklacht ter dood waren veroordeeld,
vluchtten als smekelingen naar Tainaron. De raad van ephoren liet hen daar van de altaren
wegsleuren en ter dood brengen. (6) Omdat de Spartanen zich er niets van aantrokken dat zij
smekelingen waren, werden ze door de wraak van Poseidon getroffen. De god maakte hun
hele stad met de grond gelijk. Bij deze ramp trokken alle heloten van Messeense afkomst
naar de berg Ithome. De Lakedaimoniërs riepen hun bondgenoten tegen hen te hulp, onder
wie Kimon, de zoon van Miltiades, die hun gastvriend was, met een Atheense legermacht.
Maar toen de Atheners kwamen, verdachten ze, naar het schijnt, hen er van dat ze een
revolutie wilden veroorzaken en daarom stuurden ze hen al spoedig weer van de Ithome
weg.
(7) Omdat de Atheners begrepen dat de Lakedaimoniërs hen wantrouwden, sloten ze
vriendschap met de Argivers en toen de Messeniërs, die op de Ithome werden belegerd, na
een verdrag vrije aftocht kregen, gaven ze hun Naupaktos, dat ze hadden veroverd op de
zogeheten Ozolische Lokriërs bij Aitolië. Dat de Messeniërs van de Ithome konden
vertrekken was te danken aan de sterke positie van de plaats. Bovendien had de Pythia de

Lakedaimoniërs gewaarschuwd dat ze zeker gestraft zouden worden als ze een misdaad
begingen tegen de smekeling van Zeus Ithomatas.
25. Dat was de reden waarom zij een vrije aftocht uit de Peloponnesos kregen. Toen ze
Naupaktos in bezit hadden, waren ze er niet mee tevreden dat ze een stad en een gebied van
de Atheners hadden gekregen, maar wilden ze er erg graag laten zien dat ze met eigen kracht
iets belangrijks hadden veroverd. Omdat ze wisten dat de Akarnaniërs van Oiniadai een
goed land bezaten en altijd met de Atheners in oorlog waren, deden ze een aanval op hen. Ze
hadden geen meerderheid, maar doordat ze hen in dapperheid overtroffen versloegen ze hen
en nadat ze in hun vesting waren opgesloten, belegerden ze hen. (2) De Messeniërs
gebruikten alles wat door mensen aan belegeringswerktuigen was uitgedacht. Ze zetten
ladders op en probeerden zo de stad in te klimmen. Ze ondergroeven de muur en door alle
werktuigen die ze in korte tijd klaar konden maken te gebruiken haalden ze de muur stukje
bij beetje neer. Omdat de verdedigers bang waren dat ze bij verovering van de stad zouden
omkomen, gaven ze er de voorkeur aan een overeenkomst te sluiten en weg te gaan.
(3) Ongeveer een jaar lang hielden de Messeniërs de stad en bezetten ze het land. Maar het
volgende jaar brachten de Akarnaniërs uit al hun steden een leger bijeen en overwogen een
aanval op Naupaktos. Dit plan verwierpen ze echter, omdat ze zagen dat de tocht door
Aitolië zou gaan, dat altijd vijandig was. Bovendien vermoedden ze dat de mensen van
Naupaktos een vloot bezaten, wat inderdaad zo was, en dat het onmogelijk zou zijn met een
leger te land successen te boeken, wanneer zij de zee beheersten.(4) Dus veranderden ze hun
plannen en keerden zich direct tegen de Messeniërs in Oiniadai. Ze troffen voorbereidingen
om hen te belegeren, want ze verwachtten dat een zo gering aantal mannen nooit zo'n
vermetelheid konden opbrengen om tegen het gezamenlijke leger van de Akarnaniërs te
strijden. De Messeniërs hadden tevoren voedselvoorraden aangelegd en alles wat nodig was,
omdat ze een lange belegering verwachtten. (5) Maar ze besloten voordat de belegering zou
beginnen een strijd in het open veld te leveren en zich niet bang te laten maken door de
massa die uit Akarnanië kwam, omdat ze Messeniërs waren die het niet door dapperheid,
maar door het lot van de Lakedaimoniërs hadden verloren. Ze dachten aan wat de Atheners
bij Marathon hadden gepresteerd, hoe driehonderdduizend Perzen door nog geen
tienduizend man waren verslagen. (6) Ze raakten slaags met de Akarnaniërs en het verloop
van de strijd zou als volgt zijn geweest. Omdat de vijanden ver in de meerderheid waren,
hadden die geen enkele moeite de Messeniërs te omsingelen, behalve waar ze gehinderd
werden door de poorten die de Messeniërs in de rug hadden en waar ze vanaf de muur door
hun eigen mensen fel ondersteund werden. Daar konden ze niet omsingeld worden, maar de
Akarnaniërs sloten wel hun beide flanken in en schoten van alle kanten pijlen op hen af. (7)
Steeds wanneer de Messeniërs zich in een gesloten formatie als één man op de Akarnaniërs
stortten, stichtten ze verwarring onder hen die daar waren opgesteld. Ze doodden en
verwondden velen van hen, maar het lukte niet een definitieve vlucht te veroorzaken. Want
zodra de Akarnaniërs merkten dat hun linie ergens door de Messeniërs gebroken werd,
kwamen ze daar hun in het nauw gebrachte soldaten te hulp en drongen ze de Messeniërs
terug doordat ze hen in aantal de baas waren. (8) Steeds wanneer de Messeniërs werden
teruggeslagen, probeerden ze weer de Akarnanische linie ergens anders te breken, maar
overal met hetzelfde resultaat. Waar ze ook maar aanvielen stichtten ze verwarring en dreven
de vijand een eindje terug, maar wanneer de Akarnaniërs in alle hevigheid toestroomden,
werden ze tegen hun wil weer afgeslagen. Tot de avond ging de strijd gelijk op, maar aan het
begin van de nacht kregen de Akarnaniërs versterkingen uit hun steden en zo werden de
Messeniërs volledig ingesloten. (9) Ze waren niet bang dat de muur bij een aanval zou
worden veroverd door een beklimming van de Akarnaniërs of omdat zij zelf genoodzaakt
waren de bewaking op te geven. Maar in de achtste maand waren hun voorraden vrijwel
verbruikt. Spottend schreeuwden ze vanaf de muur tegen de Akarnaniërs dat ze zelfs als de
belegering tien jaar duurde geen tekort aan voedsel zouden hebben, (10) maar in de tijd van
de eerste slaap gingen ze weg uit Oiniadai. Toen hun ontsnapping door de Akarnaniërs werd

opgemerkt, werden ze tot een gevecht gedwongen, waarbij ze ongeveer driehonderd man
verloren, maar zelf nog meer tegenstanders doodden. Het merendeel ontsnapte door
Akarnanië en toen ze het gebied van de Aitoliërs die hun vrienden waren hadden bereikt
kwamen ze veilig in Naupaktos aan.
26. Daarna bleven ze, zoals altijd, vol haat tegen de Lakedaimoniërs. Het duidelijkst gaven ze
blijk van hun vijandschap in de oorlog, die werd gevoerd tussen de Peloponnesiërs en de
Atheners. Ze boden namelijk Naupaktos als operatiebasis tegen de Peloponnesiërs en
Messeense slingeraars hielpen mee om de Spartanen die op Sphakteria waren ingesloten
gevangen te nemen. (2) Na de Atheense nederlaag bij Aigospotamoi verdreven de
Lakedaimoniërs die de zee beheersten de Messeniërs uit Naupaktos. Zij trokken naar hun
verwanten op Sicilië en naar Rhegion, maar de meesten gingen naar Lybië en de Euesperitai
daar. Die hadden hevige conflicten met hun barbaarse buren en daarom nodigden ze iedere
Griek uit zich bij hen aan te sluiten. Het merendeel van de Messeniërs week dus naar hen
uit. Hun leider was Komon, die ook bij Sphakteria hun aanvoerder was geweest.
(3) Een jaar voordat de Thebanen de overwinning bij Leuktra behaalden voorspelde de
godheid aan de Messeniërs de terugkeer naar de Peloponnesos. In Messene aan de zeestraat
zou de priester van Herakles een droom hebben gehad. Hij droomde dat Herakles Mantiklos
door Zeus als gast naar Ithome was genodigd en dat Komon bij de Euesperitai gemeenschap
met zijn dode moeder had en dat zij na de gemeenschap weer tot leven kwam. Hij hoopte dat
zij, wanneer de Atheners hun macht ter zee hadden hersteld, weer naar Naupaktos zouden
terugkeren. Maar in werkelijkheid duidde de droom op het herstel van Messenië. (4) Niet
lang daarna werden de Lakedaimoniërs bij Leuktra getroffen door de ramp die al lang
geleden was bepaald. Want aan het einde van het orakel, dat aan Aristodemos die toen over
de Messeniërs regeerde was gegeven, staat:
"Handel zoals het noodlot wil. Onheil treft eerst sommigen en later anderen."
Hiermee wordt bedoeld dat hij en de Messeniërs toen moesten lijden, maar dat later ook
over Lakedaimon onheil komen.
(5) Toen stuurden de Thebanen na hun overwinning bij Leuktra bodes naar Italië en Sicilië
en naar de Euesperitai en uit elk ander gebied waar zich Messeniërs bevonden riepen ze hen
op naar de Peloponnesos te komen. Ze kwamen sneller dan iemand had kunnen verwachten,
uit heimwee naar hun vaderland en haat tegen de Lakedaimoniërs, die hen altijd was
bijgebleven. (6) Epaminondas begreep dat het erg moeilijk was een stad te stichten die het
zou kunnen opnemen tegen de Lakedaimoniërs en ook kon hij geen plek vinden waar zo'n
stad gebouwd zou moeten worden. Want de Messeniërs wilden zich niet weer in Andania en
Oichalia vestigen, omdat ze veel ellende hadden beleefd toen ze daar woonden. Toen hij niet
meer wist wat hij moest doen, zou hem in een nacht een oude man die erg op een
waarzegger leek zijn verschenen en hebben gezegd; "Mijn geschenk aan u is dat u ieder die
u met de wapens aanvalt zult overwinnen. Wanneer u niet meer onder de mensen zult zijn,
zal ik, o Thebaan, zorgen dat uw naam nooit zal worden vergeten en altijd beroemd zal
blijven. Geef de Thebanen hun vaderland en steden terug, omdat de toorn van de Dioskouroi
tegen hen nu ten einde is." (7) Dit zei hij tegen Epaminondas en aan Epiteles, de zoon van
Aischines - de Argivers hadden hem tot hun leider gekozen om Messene opnieuw te stichten
- gaf hij de volgende raad. De droom droeg hem op om midden tussen een taxisboom en een
myrteboom die op de Ithome waren gegroeid en die hij daar zou aantreffen, te graven en de
oude vrouw te laten herleven. Want zij lag daar, opgesloten in een bronzen kamer, uitgeput
en buiten bewustzijn. Bij het aanbreken van de dag ging Epiteles naar de aangeduide plek en
toen hij daar groef, vond hij een bronzen urn. (8) Meteen bracht hij die naar Epaminondas.
Hij vertelde hem zijn droom en vroeg hem het deksel er af te nemen en te kijken wat er in
zat. Nadat hij aan de droomverschijning had geofferd en gebeden, opende hij de urn en vond
een heel dun tinnen blad, opgerold als een boekrol. Daarop stonden de mysterierites van de
Grote Godinnen geschreven en dat was wat Aristomenes daar had gedeponeerd. De man die

aan Epiteles en Epaminondas in hun droom was verschenen zou Kaukon zijn, die uit Athene
naar Messene, de dochter van Triopas, in Andana kwam.
27. De toorn van de zonen van Tyndareus tegen de Messeniërs was voor de slag bij Stenykleros
begonnen. Ik denk dat de oorzaak daarvan het volgende was. Panormos en Gonippos uit
Andania, twee jonge mannen in de bloei van hun leven, waren erg bevriend. Altijd gingen ze
samen de strijd in en hielden samen strooptochten in het Lakonische gebied. (2) De
Lakedaimoniërs vierden eens in hun legerkamp een feest ter ere van de Dioskouroi en
hielden zich na het ontbijt al bezig met drinken en sport, toen Gonippos en Panormos
verschenen, gekleed in witte chitons en purperkleurige mantels, rijdend op de prachtigste
paarden, met mutsen op hun hoofden en lansen in hun handen. Toen de Lakedaimoniërs hen
zagen, dachten ze dat de Dioskouroi zelf bij hun offerfeest waren gekomen en vielen ze in
aanbidding neer. (3) Toen de jongemannen eenmaal bij hen waren, reden ze tussen hen door,
zwaaiend met hun lansen, en nadat ze velen hadden gedood, gingen ze terug naar Andania.
Zo verstoorden zij het offerfeest van de Dioskouroi. Volgens mij heeft dit voorval de haat
tegen de Messeniërs bij de Diokouroi opgewekt. Maar nu verzetten de Dioskouroi, zoals de
droom aan Epaminondas duidelijk maakte, zich niet langer tegen de terugkeer van de
Messeniërs. (4) Voor Epaminondas waren het vooral de orakels van Bakis die hem aanzetten
tot de stichting. Bakis had, in goddelijke bezieling door de nimfen, over andere Grieken en
de terugkeer van de Messeniërs geprofeteerd:
"Dan zal de stralende bloem van Sparta te gronde gaan
en Messene zal voor altijd weer worden bewoond."
Ik heb ontdekt dat Bakis ook heeft voorspeld hoe Eira veroverd zou worden. Dit is een van
zijn orakels:
"De mannen uit Messene, overweldigd door donder en waterstromen."
(5) Toen de mysteriën waren teruggevonden, legden allen die tot de families van priesters
behoorden deze vast in de boeken. Epaminondas vond de plek, waar de huidige stad van de
Messeniërs ligt, bijzonder geschikt om hem daar te stichten en droeg de zieners op
nauwkeurig te onderzoeken of de wil van de goden hem dat zou toestaan. Toen zij
verklaarden dat de offers gunstig waren, trof hij voorbereidingen voor de bouw. Hij gaf
opdracht stenen aan te voeren en liet mannen komen, die de vaardigheid bezaten straten aan
te leggen, huizen, tempels en een ringmuur te bouwen. (6) Toen alles klaar was, brachten ze
vervolgens op de gebruikelijke wijze de offers, waarbij de Arkadiërs de offerdieren
verschaften. Epaminondas zelf en de Thebanen offerden aan Dionysos en Apollo Ismenios,
de Argivers aan de Argivische Hera en de Nemeïsche Zeus, de Messeniërs aan Zeus
Ithomatas en de Dioskouroi en hun priesters aan de Grote Godinnen en aan Kaukon.
Gezamenlijk riepen ze de heroën op terug te komen en bij hen te blijven, speciaal Messene,
dochter van Triopas, en verder Eurytos en Aphareus en zijn kinderen, en van de Herakliden
Kresphontes en Aipytos. Maar de dringendste oproep was uit naam van allen gericht tot
Aristomenes.
(7) Die dag waren ze bezig met offers en gebeden. De volgende dagen bouwden ze een
ommuring, waarin ze huizen en tempels bouwden. Ze werkten met geen andere begeleiding
dan alleen Boiotisch en Argivisch fluitspel. De melodieën van Sakadas en Pronomos werden
vooral in een onderlinge competitie gespeeld. Aan de stad zelf gaven ze de naam Messene,
maar ze stichtten ook nog andere kleinere stadjes. (8) De mensen van Nauplia werden niet
uit Mothone verdreven en ook de Aioliërs stonden ze toe in het land te blijven, omdat ze
zich hun welwillende houding herinnerden toen ze weigerden zich bij de Lakedaimoniërs in
de oorlog tegen hen aan te sluiten. De mensen van Nauplia hadden de Messeniërs bij hun
terugkeer naar de Peloponnesos alle soorten geschenken die ze hadden gebracht en hadden
voortdurend gebeden tot de goden gericht voor hun terugkeer en ook vroegen ze hen in te
staan voor hun veiligheid.
(9) De Messeniërs keerden terug naar de Peloponnesos en heroverden hun land in
tweehonderd zeven en tachtig jaar na de inname van Eira, toen Dyskinetos archont in

Athene was, in het derde jaar van de honderd en tweede Olympiade, waarin Damon uit
Thourioi zegevierde. Ook voor de Plataiers duurde de tijd dat zij in ballingschap waren
behoorlijk lang, net als voor de Deliërs, toen ze zich in Adrymettion hadden gevestigd, nadat
ze door de Atheners waren verdreven. (10) De Minyers, die na de slag bij Leuktra door de
Thebanen uit Orchomenos waren verjaagd, werden door Philippos, zoon van Amyntas, naar
Boiotië teruggebracht, evenals de Plataiers. Nadat Alexander de stad van de Thebanen zelf
had verwoest, is Thebe later door Kassander, zoon van Antipater, herbouwd. Van de
genoemde gevallen schijnt de ballingschap van de Plataiers het langst te hebben geduurd,
maar zelfs die duurde niet langer dan twee generaties. (11) De ballingschap van de
Messeniërs duurde bijna driehonderd jaar. In die periode hebben ze geen van hun gebruiken
van thuis opgegeven en ook hun Dorische dialect niet verloren. Tot in onze tijd hebben ze dit
van alle Peloponnesiërs in de meest zuivere vorm gehandhaafd.
28. Na hun terugkeer hadden zij aanvankelijk niets te vrezen van de kant van de
Lakedaimoniërs. Want de Lakedaimoniërs legden zich uit vrees voor de Thebanen neer bij
de stichting van Messene en het feit dat de Arkadiërs weer in één stad bij elkaar waren. Maar
toen de Thebanen door de Phokische oorlog, die ook de Heilige oorlog wordt genoemd,
genoodzaakt waren zich uit de Peloponnesos terug te trekken, hervonden de Lakedaimoniërs
hun moed en konden ze zich er niet langer van weerhouden de Messeniërs aan te vallen. (2)
De Messeniërs hielden zich staande in de oorlog met behulp van de Argivers en Arkadiërs
en vroegen ook de Atheners om hulp. Zij weigerden met hen het Lakonische gebied binnen
te vallen, maar beloofden dat ze te hulp zouden komen, als de Lakedaimoniërs een oorlog
zouden beginnen en Messenië zouden aanvallen. Tenslotte sloten de Messeniërs een
bondgenootschap met Philippos, de zoon van Amyntas, en de Makedoniërs. Dat zou de
reden zijn, waarom ze niet deelnamen aan de slag die de Grieken bij Chaironeia leverden. In
elk geval wilden ze de wapens niet tegen Grieken opnemen. (3) Toen de Grieken na de dood
van Alexander een tweede oorlog tegen de Makedoniërs begonnen, deden ook de
Messeniërs mee, zoals ik al eerder in mijn beschrijving van Attika heb laten zien. Maar ze
vochten niet met de Grieken mee tegen de Galaten, omdat Kleonymos en de Lakedaimoniërs
geen verdrag met hen wilden sluiten.
(4) Niet lang daarna bezetten de Messeniërs Elis met een combinatie van slimheid en
stoutmoedigheid. De Eliërs hadden in de oudste tijden de beste wetten van de
Peloponnesiërs, maar nadat Philippos, de zoon van Amyntas, Griekenland al het kwaad, dat
al is genoemd, had aangedaan, waren de Eliërs voor het eerst onderling verdeeld en raakten
ze, zoals wordt verteld, verwikkeld in gewapende conflicten.
(5) De onderlinge tegenstellingen bij mensen die zo verdeeld waren ten opzichte van de
Lakedaimoniërs zouden daarna nog makkelijker toenemen en ze raakten verwikkeld in een
burgeroorlog. Toen de Lakedaimoniërs dat merkten, troffen ze voorbereidingen om de Eliërs
die hun kant hadden gekozen te hulp te komen. Voordat ze klaar waren met de formatie van
hun leger en de verdeling over compagnieën, arriveerden duizend man elitetroepen van de
Messeniërs in Elis met Lakonische emblemen op hun schilden. (6) Toen de Spartaans
gezinde Eliërs de schilden zagen, dachten ze dat hun bondgenoten waren gekomen en lieten
de mannen binnen de vesting. Nadat de Messeniërs zo binnen waren gekomen, verjoegen ze
de aanhangers van de Lakedaimoniërs en vertrouwden de stad toe aan hun eigen
partijgangers. (7) De list is van Homeros en de Messeniërs hebben hem blijkbaar precies op
het juiste moment nagevolgd. Homeros laat namelijk in de Ilias Patroklos optreden in de
wapenrusting van Achilles en hij zegt dat de barbaren er van overtuigd waren dat ze door
Achilles werden aangevallen en dat hun voorhoede daardoor in paniek raakte. Homeros
heeft ook andere krijgslisten bedacht, bijvoorbeeld dat in de nacht twee Griekse verspieders
in plaats van één naar de Trojanen kwamen en dat later een man naar Troje is gekomen, die
zich als overloper voordeed, maar in werkelijkheid om achter hun geheimen te komen. (8)
Verder liet hij de Trojanen die te jong of te oud waren om te vechten de muren bewaken,
terwijl de mannen van weerbare leeftijd tegenover de Grieken lagen. En bij Homeros

bewapenen de gewonde Grieken de strijders, zodat zij niet helemaal nutteloos waren. Zo
zijn de werken van Homeros in elk opzicht van nut gebleken voor de mensen.
29. Niet lang na de gebeurtenissen in Elis bezetten de Makedoniërs en Demetrios, de zoon van
Philippos, zoon van Demetrios, Messene. De meeste misdaden van Perseus tegen Philippos
en Demetrios, de zoon van Philippos, heb ik al beschreven in mijn verslag over Sikyon. De
bezetting van Messene geschiedde als volgt. (2) Philippos had financiële problemen en
omdat hij hoe dan ook aan geld moest komen, stuurde hij Demetrios met een vloot naar de
Peloponnesos. Demetrios ging in een van de minder druk bezochte havens van de Argolis
voor anker. Onmiddellijk voerde hij zijn leger via de kortste route naar Messene. In de
voorhoede posteerde hij licht gewapenden en degenen die de weg naar Ithome goed kenden.
Zo slaagde hij er in net voor het aanbreken van de dag ongemerkt over de muur te klimmen
in het gedeelte tussen de stad en de top van de Ithome. (3) Toen de dag aanbrak en de
inwoners het gevaar dat hen dreigde merkten, dachten ze aanvankelijk dat de
Lakedaimoniërs hun stad gewapend waren binnengedrongen en daarom vielen ze zonder
zich te ontzien vanwege hun oude haat aan. Maar toen ze door de bewapening en de taal
begrepen dat het de Makedoniërs en Demetrios waren, werden ze erg bang door de gedachte
aan de oorlogstraining van de Makedoniërs en het geluk, dat zij, zoals ze zagen, in alle
opzichten hadden. (4) Maar toch gaf de omvang van de ramp hun moed die boven hun
krachten uitsteeg en tegelijkertijd inspireerde het hen tot hoop op verbetering. Want hun
terugkeer naar de Peloponnesos na een zo lange tijd was niet zonder goddelijke hulp
mogelijk geweest. Dus stormden de mensen uit de stad uit alle macht op de Makedoniërs af
en het garnizoen van de akropolis viel van boven af aan. (5) De Makedoniërs, dapper en
ervaren als ze waren, boden eerst krachtig tegenstand. Maar uitgeput door de mars en
doordat de mannen hen aanvielen en de vrouwen hen bestookten met dakpannen en stenen
sloegen ze in wanorde op de vlucht. Het merendeel kwam om doordat ze van de rotsen
werden gestoten, want de Ithome is daar erg steil. Slechts enkelen gooiden hun wapens weg
en ontkwamen.
(6) Aanvankelijk sloten de Messeniërs zich niet aan bij de Achaiïsche bond, volgens mij om
de volgende reden. Toen de Lakedaimoniërs in oorlog waren met Pyrrhos, de zoon van
Aiakides, kwamen ze spontaan te hulp en dankzij deze dienst werd hun verhouding met
Sparta vreedzamer. Daarom wilden ze de vijandschap niet weer oprakelen door zich aan te
sluiten bij de bond, die openlijk erg vijandig jegens de Lakedaimoniërs was. (7) Ik weet heel
goed, en natuurlijk hebben de Messeniërs het ook geweten, dat ook zonder hun lidmaatschap
van de bond de politiek van de Achaiers anti-Lakedaimonisch was. Want de Argivers en de
Arkadische groep vormden de meerderheid in de bond. Maar na verloop van tijd sloten ze
zich toch aan bij de bond. Niet lang daarna veroverde Kleomenes, de zoon van Kleonymos,
Megalopolis, hoewel er een wapenstilstandsverdrag was. (8) Van hen die bij de verovering
gevangen werden genomen werden sommigen gedood, maar Philopoimen, de zoon van
Kraugis, en degenen die met Philopoimen waren ontkomen - meer dan twee derde deel van
de Megapolitanen zou ontsnapt zijn - werden opgenomen door de Messeniërs, die hen zo op
dezelfde manier beloonden voor wat de Arkadiërs vroeger ten tijde van Aristomenes voor
hen hadden gedaan en later bij de stichting van Messene. (9) De menselijke lotgevallen zijn
van nature zo wisselvallig, dat de wil van de goden de Messeniërs toestond nu op hun beurt
de Arkadiërs te redden en, nog onverwachter, Sparta in te nemen. Ze vochten namelijk bij
Sellasia tegen Kleomenes en veroverden met Aratos en de Achaiers Sparta. (10) Toen de
Lakedaimoniërs van Kleomenes bevrijd waren, kwam Machanidas als tiran aan de macht en
na zijn dood kwam er een andere tiran, Nabis. Omdat hij niet alleen de bezittingen van
mensen roofde, maar ook tempels plunderde, verzamelde hij in korte tijd een enorme
rijkdom, waarmee hij een leger op de been bracht. In dezelfde nacht, waarin Nabis Messene
bezette, arriveerden Philopoimen en de Megapolitanen. (11) De Spartaanse tiran trok zich
terug na het sluiten van een verdrag, maar daarna vielen de Achaiers, die een ruzie met de
Messeniërs hadden gekregen, hen met hun hele legermacht aan en verwoestten het grootste

deel van het land. In de tijd dat het koren rijp was verzamelden zij zich opnieuw om
Messenië binnen te vallen. Maar toen had Deinokrates de leiding over het volk en was tot
bevelhebber van de Messeniërs gekozen. Hij dwong Lykortas en zijn leger zich zonder enig
resultaat terug te trekken doordat hij tevoren de passen tussen Messenië en Arkadië had
bezet met Messeniërs uit de stad en de buren die te hulp waren gekomen. (12) Philopoimen
was met een kleine groep ruiters kort na het leger van Lykortas aangekomen en had nog
niets van wat hen was overkomen kunnen vernemen. Hij werd door de Messeniërs, die het
voordeel van een hoger gelegen terrein hadden, overwonnen en levend gevangen genomen.
Hoe Philopoimen gevangen werd genomen en hoe hij stierf, zal ik later vertellen in mijn
beschrijving van Arkadië. De Messeniërs die verantwoordelijk waren voor de dood van
Philopoimen werden gestraft en Messene werd weer lid van de Achaiïsche bond.
(13) Tot hier ging mijn verhaal over de talrijke tragedies van de Messeniërs, hoe de godheid
hen heeft verstrooid tot de uiterste randen van de aarde, heel ver van de Peloponnesos, en
hoe hij hen later weer veilig in hun eigen land heeft teruggebracht. Nu wil ik me weer
richten op de beschrijving van het land en de steden.
30. Tegenwoordig ligt in Messenië ongeveer twintig stadiën van het dal van de Choirios aan zee
de stad Abia. Vroeger zou deze stad Ire hebben geheten en het was een van de zeven steden,
die volgens Homeros Agamemnon aan Achilles had beloofd. Het verhaal gaat dat toen
Hyllos en de Doriërs door de Achaiers waren verslagen Abia, de voedster van Herakles'
zoon Glenos, in Ire heeft gewoond en nadat ze zich er had gevestigd hier een tempel van
Herakles heeft gebouwd. Daarom zou Kresphontes haar later veel eerbewijzen hebben
toegekend en de naam van de stad hebben veranderd in Abia. Er was daar een beroemde
tempel van Herakles en een tempel van Asklepios.
(2) Pharai ligt op een afstand van zeventig stadiën van Abia. Langs de weg is een bron met
zout water. Keizer Augustus heeft de Messeniërs van Pharai bij Lakonië ingedeeld. De
stichter Pharis is volgens de overlevering een zoon van Hermes en Phylodameia, de dochter
van Danaos. Pharis zou geen mannelijke nakomelingen hebben gehad, maar wel een
dochter, Telegone. Homeros heeft in de Ilias geprobeerd een geslachtsregister van haar
nakomelingen te maken: Krethon en Ortilochos, een tweeling, waren zonen van Diokles en
Diokles zelf een zoon van Ortilochos, zoon van Alpheios. Telegone noemt hij niet, maar
volgens het Messeense verhaal is zij de moeder van Ortilochos, terwijl Alpheios de vader is.
(3) Verder hoorde ik in Pharai dat Diokles behalve de tweeling nog en dochter had,
Antikleia. Zij zou weer de moeder zijn van Nikomachos en Gorgasos en hun vader zou
Machaon, de zoon van Asklepios, zijn. Toen Diokles gestorven was, bleven zij daar en
namen het koningschap over. Tot op de dag van vandaag hebben zij de gave behouden
zieken en verminkten te genezen en daarom worden offers en wijgeschenken naar hun
tempel gebracht. In Pharai is ook een tempel met een oud beeld van Tyche. (4) Voor zover ik
weet is Homeros de eerste die Tyche in zijn gedichten noemt. In de hymne op Demeter somt
hij de dochters van Okeanos op en vertelt hij dat zij spelen met Demeters dochter Kore. Een
daarvan is, zegt hij, Tyche. De versregels zijn als volgt:
"Wij waren allen in een lieflijke weide,
Leukippe, Phaino, Elektra en Ianthe,
Melobosis, Tyche en Okyrrhoë met het gelaat als een bloemknop."
Hij zegt er verder niets over dat zij de belangrijkste godin in menselijke zaken is en de
grootste macht heeft, terwijl hij in de Ilias wel Athene en Enyo voorstelt als de
opperleidsters van mensen in oorlog, Artemis als de godin die gevreesd wordt door vrouwen
in barensweeën en Aphrodite als de godin die zich bekommert om huwelijkszaken. Maar
over Tyche zegt hij niets. (6) Bouphalos, een bekwame tempelarchitect en beeldhouwer, die
in Smyrna een beeld van Tyche heeft gemaakt, is de eerste, voor zover we weten, die haar
heeft afgebeeld met de godenkroon op het hoofd en in één hand de hoorn van Amaltheia,
zoals de Grieken het noemen. Zo heeft hij haar functies aangeduid. Later heeft Pindaros
vaak over Tyche gedicht en hij noemt haar onder andere Pherepolis.

31. Niet ver van Pharai is een heilig woud van Apollo Karneios met een waterbron. Pharai ligt
ongeveer zes stadiën van de zee. Tachtig stadiën verder aan de weg die vandaar naar het
binnenland loopt ligt de stad Thuria, die in de gedichten van Homeros de naam Antheia zou
hebben. Augustus gaf Thuria aan de Lakedaimoniërs van Sparta in bezit. Toen Augustus
keizer van Rome was, voerde Antonius, ook een Romein, oorlog met hem. Evenals de
andere Grieken sloten de Messeniërs zich bij hem aan, omdat de Lakedaimoniërs de kant
van Augustus kozen. (2) Daarom strafte hij de Messeniërs en anderen, die zich tegen hem
hadden gekeerd, sommigen meer en anderen minder. De bewoners van Thuria trokken uit
hun stad, die oorspronkelijk in de hoger gelegen delen lag, en vestigden zich in de vlakte. Ze
hebben de bovenstad niet helemaal opgegeven, maar er zijn nog restanten van de muur en
een heiligdom, dat de tempel van de Syrische godin wordt genoemd. Langs de stad in de
vlakte loopt een rivier, genaamd Aris.
(3) In het binnenland ligt het dorp Kalamai en een plaats die Limnai heet. Daar is een
heiligdom van Artemis Limnatis, waar de Spartaanse koning Teleklos zou zijn gestorven. (4)
Onderweg van Thuria naar Arkadië zijn de bronnen van de Pamisos, waar kleine kinderen
genezing vinden.
Ongeveer veertig stadiën van het punt waar de weg vanaf de bronnen naar links afbuigt ligt
de stad van de Messeniërs aan de voet van de Ithome. Deze wordt niet alleen ingesloten
door de Ithome, maar aan de kant van de Pamisos ook door de Eua. De berg zou deze naam
hebben gekregen omdat de Bakchoskreet euoi hier voor het eerst is geroepen door Dionysos
zelf en de vrouwen die hem volgden.
(5) Om Messene loopt een ringmuur, helemaal van steen, met torens en borstweringen. De
muren van Babylon en die van Memnon in het Perzische Sousa heb ik niet gezien en ook
heb ik er niet over gehoord van anderen, die ze met eigen ogen hebben gezien. Maar de
muren van Ambrossos in Phokis, van Byzantion en op Rhodos - die plaatsen hebben de
beste fortificaties - zijn minder sterk dan die van Messene.
(6) Op de markt van Messene staat een beeld van Zeus Soter en er is de bron van Arsinoë.
Die naam komt van de dochter van Leukippos en het water daarvan komt uit een bron met
de naam Klepsydra. Er zijn twee godentempels, een van Poseidon en een van Aphrodite. Het
meest vermeldenswaard is een beeld van de Moeder der goden, van marmer uit Paros,
gemaakt door Damophon, die ook het beeld van Zeus in Olympia heel zorgvuldig heeft
gerestaureerd, toen het ivoor was gebarsten. Hij wordt door de bevolking van Elis vereerd
(7) De zogeheten Laphria in Messene is ook van Damophon. Haar cultus is als volgt
ingevoerd. In Kalydon heeft Artemis, die daar het meest van alle goden wordt vereerd, de
bijnaam Laphria. De Messeniërs, die Naupaktos van de Atheners kregen - in die tijd
grensden zij aan Aitolië - namen deze over van de Kalydoniërs. Haar uiterlijk zal ik elders
beschrijven. De naam Laphria heeft alleen de Messeniërs en Achaiers in Patrai bereikt, (8)
maar alle steden vereren Artemis van Ephese en mensen houden individueel haar het meest
van alle goden in ere. De reden is volgens mij de roem van de Amazonen, die volgens de
overlevering het beeld opgericht hebben, en de buitengewoon hoge ouderdom van de
tempel. Drie andere factoren hebben bijgedragen aan haar faam: de omvang van de tempel,
die alle andere menselijke gebouwen overtreft, de bloei van de stad Ephese en het
bijzondere prestige van de godin daarin.
(9) De Messeniërs hebben ook een tempel en een marmeren beeld van Eileithyia. Dichtbij
staat een megaron van de Koureten, waar allerlei levende dieren geofferd worden. Alles,
van runderen en geiten tot en met vogels, wordt aan het vuur toevertrouwd. De Messeniërs
hebben een heilige tempel van Demeter en beelden van de Dioskouroi, die de dochters van
Leukippos dragen. In een eerdere passage heb ik al duidelijk gezegd dat de Messeniërs
beweren dat de zonen van Tyndareus bij hen horen en niet bij de Lakedaimoniërs.
(10) In het heiligdom van Asklepios staan de meeste en ook de bezienswaardigste beelden.
Want behalve de beelden van de god en zijn zonen staan er ook beelden van Apollo, de
Muzen en Herakles. De stad Thebe is afgebeeld en er staan beelden van Epaminondas, de

zoon van Kleomnis, van Tyche en van Artemis Phosphoros. De stenen beelden zijn gemaakt
door Damophon - afgezien van hem ken ik geen enkele verdienstelijke beeldhouwer uit
Messene -, maar het beeld van Epaminondas is van ijzer en door iemand anders gemaakt
(11) Er is een tempel van Messene, de dochter van Triopas, met een beeld van goud en
Parisch marmer. Achter in de tempel zijn geschilderde portretten van de koningen van
Messene: van voor de komst van de Doriërs naar de Peloponnesos Aphareus en zijn zonen
en van na de terugkeer van de Herakliden de Dorische leider Kresphontes. Van de inwoners
van Pylos zijn er Nestor, Thrasymedes en Antilochos, die meer in eer zijn dan de andere
zonen van Nestor vanwege hun leeftijd en omdat ze hebben deelgenomen aan de expeditie
tegen Troje. (12) Aphareus' broer Leukippos is er en Hilaeira en Phoibe en met hen Arsinoë.
Er is een schildering van Asklepios, volgens de Messeense traditie een zoon van Arsinoë, en
Machaon en Podaleiros, omdat zij ook hebben deelgenomen aan de tocht tegen Troje. Deze
voorstellingen zijn geschilderd door Omphalion, leerling van Nikias, de zoon van
Nikomedes. Volgens sommigen was hij ook slaaf in het huis van Nikias en zijn favoriete
knaap.
32. De plaats die bij de Messeniërs Hierothesion wordt genoemd heeft beelden van alle goden
die de Grieken vereren en bovendien een bronzen beeld van Epaminondas. Er staan ook
oude drievoeten, waarvan Homeros zegt dat ze "onbekend met vuur" zijn. De beelden in het
gymnasion zijn werken van Egyptische beeldhouwers. Het zijn Hermes, Herakles en
Theseus. Bij alle Grieken en ook al bij veel barbaren is het gebruik hen in de gymnasia en
worstelscholen te vereren.
(2) Ik heb ontdekt dat er een zekere Aithidas was, ouder dan ik, en omdat hij door zijn
rijkdom erg invloedrijk was, wordt hij door de Messeniërs als een heros vereerd. Er zijn
Messeniërs die toegeven dat Aithidas wel erg rijk was, maar ze zeggen dat de man die op het
reliëf staat afgebeeld een voorouder en naamgenoot van hem is. De oudere Aithidas zou de
Messeense leider zijn, toen Demetrios, de zoon van Philippos, hen in de nacht verraste en
heimelijk met zijn leger de stad binnendrong.
(3) Ook staat er de tombe van Aristomenes. Het zou geen lege graftombe zijn, maar toen ik
vroeg hoe en waarvandaan ze Aristomenes' beenderen hadden gekregen, zeiden ze dat ze die
uit Rhodos hadden gehaald en dat de god in Delphi hen dat had opgedragen. Ook vertelden
ze, welke rites ze bij het graf houden. Ze brengen de stier die ze gaan offeren naar de tombe
en binden die vast aan de zuil die op het graf staat. Maar omdat de stier wild is en niet
gewend aan boeien, wil hij niet blijven staan. Als de zuil door het onstuimige springen van
de stier gaat wankelen, is dat een goed voorteken voor de Messeniërs, maar als hij niet
wankelt, kondigt het voorteken onheil aan. (4) Ze beweren dat Aristomenes, hoewel hij niet
meer onder de mensen was, toch aanwezig is geweest bij de slag bij Leuktra. Hij zou de
Thebanen hebben geholpen en de voornaamste oorzaak zijn geweest van de nederlaag van
de Lakedaimoniërs. Ik weet dat de Chaldaiers en Indische wijzen de eersten zijn geweest die
beweerden dat de menselijke ziel onsterfelijk is. Sommige Grieken, vooral Plato, de zoon
van Ariston, hebben dit van hen overgenomen. Als allen dat idee willen aanvaarden, kan niet
worden ontkend dat de haat tegen de Lakedaimoniërs Aristomenes altijd is bijgebleven. (5)
Wat ik zelf in Thebe heb gehoord maakt het Messeense verhaal enigszins waarschijnlijk,
hoewel het niet in alle opzichten daarmee overeenkomt. De Thebanen zeggen dat ze aan de
vooravond van de slag bij Leuktra afgezanten naar verschillende orakels hebben gestuurd,
onder andere naar de god in Lebadeia om hem te raadplegen. De antwoorden van de
Ismenische en Ptoïsche Apollo zijn bewaard en ook de orakelspreuken die in Abai en Delphi
zijn gegeven. Trophonios zou in hexameters hebben geantwoord:
"Voordat U slaags raakt, gewapend, met d' vijand, stel eerst een teken,
mijn schild als tooi, dat de oorlogszuchtige man van Messene
plaatst' in mijn tempel, Aristomenes, en het schilddragend leger,
bestaand uit boosaardige mannen, zal ik voor altijd verwoesten."

(6) Toen dit antwoord werd gebracht, zou Epaminondas Xenokrates hebben gevraagd. Hij
liet het schild van Aristomenes halen en tooide het zegeteken daarmee op een plaats die voor
de Lakedaimoniërs te zien was. Degenen die het schild in Lebadeia in vredestijd hadden
gezien herkenden het, maar iedereen had er over horen spreken. Na de overwinning gaven
de Thebanen het als wijgeschenk terug aan Trophonios. Er staat ook een bronzen beeld van
Aristomenes in het stadion van Messene.
Niet ver van het theater is een heiligdom van Sarapis en Isis.
33. Onderweg naar de top van de Ithome, de akropolis van Messene, is de bron Klepsydra. Het
is onmogelijk, hoe graag je ook zou willen, alle volken op te noemen die pretenderen dat
Zeus bij hen is geboren en opgegroeid. Ook de Messeniërs hebben zo'n overlevering. Ze
beweren namelijk dat de god bij hen is opgevoed en dat Ithome en Neda zijn voedsters
waren. De rivier zou naar Neda zijn genoemd en de andere, Ithome, zou haar naam aan de
berg hebben gegeven. Die nimfen zouden Zeus daar gewassen hebben, toen hij door de
Koureten was gestolen uit angst voor zijn vader en het water zijn naam gekregen hebben
van deze diefstal van de Koureten. Iedere dag brengen ze water uit de bron naar het
heiligdom van Zeus Ithomatas. (2) Het beeld van Zeus is een werk van Ageladas en is
oorspronkelijk gemaakt voor de Messeniërs die in Naupaktos woonden. Een priester die
ieder jaar wordt gekozen bewaart het beeld in zijn huis. Ze vieren een jaarlijks feest, de
Ithomea, en vroeger hielden ze ook een muziekwedstrijd. Dat is op te maken uit de
gedichten van Eumelos. Hij heeft in de hymne voor de processie naar Delos de volgende
dichtregel geschreven:
"Want dierbaar aan de god van Ithome was de muze.
Zij had een zuivere citer en vrije sandalen."
Ik denk dus dat hij deze versregels heeft geschreven, omdat hij wist dat zij een wedstrijd in
muziek hielden.
(3) Onderweg naar Megalopolis in Arkadië staat bij de poort een Herme in Attische stijl. De
vierkante vorm van de Hermen is namelijk Atheens en anderen hebben dat van hen
overgenomen. Als je een afstand van dertig stadiën van de poort afdaalt, kom je bij een
stroom, de Balyra. De rivier zou die naam hebben gekregen doordat Thamyris hier zijn lier
weggooide, toen hij blind werd gemaakt. Hij was de zoon van Philammon en de nimf
Argiope. Zij woonde vroeger op de Parnassos, maar toen ze zwanger was, verhuisde ze naar
Odrysa, volgens de overlevering, omdat Philammon haar niet in huis wilde nemen. Daarom
wordt Thamyris een Odrysiër en Thrakiër genoemd. De rivieren Leukasia en Amphitos
stromen hier tot één rivier samen.
(4) Als je die oversteekt, kom je in een vlakte, genaamd Stenykleros. Stenykleros zou een
heros zijn. Tegenover de vlakte is een plaats die vroeger Oichalia heette, maar tegenwoordig
het Karnasische bos, dicht begroeid met cipressen. Er staan beelden van de goden Apollo
Karneios en Hagne en Hermes die een ram draagt. Hagne is een bijnaam van Kore, dochter
van Demeter. Naast het beeld komt water van een bron op. (5) In het Karnasische bos
worden mysterierites voor de Grote Godinnen gehouden, maar die mag ik niet onthullen. Ik
beschouw die mysteriën als de heiligste na die in Eleusis. Maar mijn droom verbiedt mij niet
bekend te maken dat de bronzen urn, gevonden door de Argivische bevelhebber, en de
beenderen van Eurytos, de zoon van Melaneus, hier worden bewaard. (6) De rivier
Charadros stroomt langs het Karnesische bos. Ongeveer acht stadiën verder liggen links de
ruïnes van Andania. De gidsen verklaren eensluidend dat de stad naar een vrouw, Andania,
is genoemd, maar over haar ouders of echtgenoot kan ik niets zeggen. Aan de weg van
Andania naar Kyparissia ligt een plaats met de naam Polichne. Daar stromen de rivieren
Elektra en Koios. Misschien verwijzen die namen naar Elektra, de dochter van Atlas, en
Koios, de vader van Leto, of anders zouden Elektra en Koios locale heroën kunnen zijn.
(7) Als je de Elektra oversteekt, is er een bron met de naam Achaia en de ruïnes van de stad
Dorion. Homeros zegt dat Thamyris hier in Dorion door een ongeluk is getroffen, omdat hij
beweerde met zingen het van de muzen te kunnen winnen. Maar Prodikos van Phokaia zegt

in zijn epos Minyas - als dat inderdaad van hem is - dat Thamyris in de Hades gestraft werd
voor zijn pocherij tegen de Muzen. Maar ik denk dat hij zijn ogen verloor door een ziekte,
zoals later ook Homeros overkwam. Die bleef echter zijn hele leven dichten, want hij gaf
niet toe aan zijn ongeluk, maar Thamyris gaf, gedwongen door het kwaad dat hem trof, zijn
zangkunst op.
34. De weg van Messene naar de monding van de Pamisos is tachtig stadiën. De Pamisos
stroomt door bebouwd gebied en heeft schoon water. Over een lengte van ongeveer tien
stadiën vanaf zee is hij bevaarbaar. Vooral in het voorjaar zwemmen zeevissen de rivier in,
zoals in de Rijn en de Maiander. De grootste aantallen zwemmen in de Acheloös, die
tegenover de eilandengroep de Echinaden uitmondt, stroomopwaarts. (2) Maar de vissen die
in de Pamisos zwemmen zijn van een heel ander soort, omdat het water schoon is en niet
troebel, zoals van de rivieren die ik heb genoemd. Omdat zeebaars in modder leeft, komt die
in de meer troebele rivieren voor. De Griekse rivieren hebben geen dieren, die voor mensen
gevaarlijk zijn, zoals de Indus en de Nijl in Egypte, of de Rijn, Istros, Euphraat en Phasis.
Want die brengen mensenetende dieren van het ergste soort voort. In uiterlijk lijken ze op de
meerval in de Hermos en Maiander, maar ze zijn donkerder en sterker. In dat opzicht is de
meerval minder. (3) In de Indus en Nijl leven krokodillen, en in de Nijl ook nog nijlpaarden,
die voor mensen even gevaarlijk zijn. De Griekse rivieren hebben geen wilde dieren, waar
mensen bang voor moeten zijn, want de haaien in de Aoös, die door Thesprotia stroomt, zijn
geen riviervissen, maar komen uit zee.
(4) Korone is een stad, rechts van de Pamisos aan zee, aan de voet van de berg Mathia.
Langs de weg is aan de kust een plaats die aan Ino is gewijd. Zij zou hier uit zee zijn
opgekomen en haar naam zou van Ino in Leukothea zijn veranderd, toen ze al als godin
werd erkend. Een eindje verder stroomt de rivier Bias in zee uit. De naam zou afkomstig zijn
van Bias, de zoon van Amythaon. Twintig stadiën van de weg is de bron van de Plataniston,
waarvan het water uit een brede plataan die van binnen hol is stroomt. De breedte van de
boom maakt dat hij op een kleine grot lijkt en het water dat daaruit naar Korone stroomt is te
drinken. (5) De oude naam van Korone is Aipeia, maar toen de Messeniërs door de
Thebanen naar de Peloponnesos werden teruggebracht, zou Epimelides, die als stichter was
gestuurd, de stad Koroneia hebben genoemd, omdat hij afkomstig was uit Koroneia in
Boiotië. Maar de Messeniërs hebben direct al in het begin de naam niet goed overgenomen
en in de loop van de tijd is hun vergissing ingeburgerd. Er is nog een andere versie, namelijk
dat ze een bronzen kroon vonden, toen ze groeven voor de fundering van de muur.
(6) De goden, voor wie er tempels staan, zijn Artemis met de bijnaam Paidotrophos,
Dionysos en Asklepios. De beelden van Asklepios en Dionysos zijn van marmer en op de
markt staat een bronzen beeld van Zeus Soter. Ook het beeld van Athene op de akropolis is
van brons en staat in de open lucht, met een kroon in de hand. Ik heb ook het graf van
Epimelides gezien. Waarom ze de haven "haven van de Achaiers" noemen, weet ik niet.
Ongeveer tachtig stadiën voorbij Korone staat aan zee een tempel van Apollo, die wordt
vereerd omdat hij volgens de Messeense overlevering erg oud is en de god ziektes geneest.
Hij wordt Apollo Korynthos genoemd. Het beeld is van hout, maar het beeld van Apollo
Argeotas is van brons. Dit zou een wijgeschenk van de Argonauten zijn. (8) Kolonides ligt
naast Korone. De inwoners beweren dat ze geen Messeniërs zijn, maar dat Kolainos hen uit
Attika hierheen heeft geleid en dat een leeuwerik in opdracht van een orakel Kolainos de
weg naar deze vestiging heeft gewezen. Ze zouden in de loop van de tijd het dialect en
gewoontes van de Doriërs hebben overgenomen. Het stadje Kolonides ligt op een hoogte,
niet ver van de zee.
(9) De mensen van Asine leefden oorspronkelijk naast de Lykoritai op de Parnassos en hun
naam hebben ze ook na hun komst naar de Peloponnesos bewaard. Ze noemden zich
Dryopen, naar hun stichter. Twee generaties later werden de Dryopen toen Phylas koning
was door Herakles overwonnen en als offer voor Apollo naar Delphi gevoerd. In opdracht
van het orakel van de god aan Herakles werden ze naar de Peloponnesos gevoerd, waar ze

eerst Asine bij Hermion bezetten, maar nadat ze door de Argivers waren verdreven,
woonden ze in Messenië. Dat was een geschenk van de Lakedaimoniërs en toen de
Messeniërs na verloop van tijd terugkwamen, werden ze door hen niet uit hun stad
verjaagd. (10) De Asineërs vertellen het volgende over zichzelf. Ze erkennen dat ze door
Herakles zijn overwonnen en dat hun stad op de Parnassos is veroverd, maar ze zeggen dat
ze niet krijgsgevangen zijn gemaakt en naar Apollo zijn gebracht. Maar toen hun muur door
Herakles was veroverd, hadden ze hun stad verlaten en waren ze naar de hoogste delen van
de Parnassos gevlucht. Daarna waren ze, zoals ze zelf zeggen, met schepen naar de
Peloponnesos overgestoken en smekelingen van Eurystheus geworden. Hij had hun, omdat
hij een vijand van Herakles was, Asine in de Argolis gegeven. (11) De Asineërs zijn de enige
leden van de stam der Dryopen die tot op heden trots zijn op hun naam, heel anders dan de
Euboiers van Styra. Zij zijn van origine ook Dryopen, maar deden niet mee aan de strijd
tegen Herakles, omdat ze verder van de stad woonden. Maar de mensen van Styra hebben
minachting voor de naam Dryopen, zoals de Delphiërs geen Phokiërs genoemd willen
worden. De Asineërs echter stellen er erg veel prijs op Dryopen te heten en hun heiligste
tempels zijn duidelijk gebouwd om te herinneren aan de heiligdommen, die ze eens op de
Parnassos hadden. Want ze hebben zowel een tempel van Apollo als een heiligdom en oud
beeld van Dryops, voor wie ze ieder jaar een mysteriefeest vieren, omdat hij een zoon van
Apollo zou zijn. (12) De stad zelf ligt aan zee, net als het vroegere Asine aan het Argolische
gebied. De weg van Kolonides naar Asine is veertig stadiën, evenveel als van Asine naar de
kaap met de naam Akritas. Die steekt uit boven zee en er voor ligt een onbewoond eiland,
Theganousa. Na Akritas komt de baai van Phoinikos en de eilanden er tegenover zijn de
eilanden Oinoussai.
35. Mothone heette, voordat het leger tegen Troje werd verzameld en tijdens de oorlog, Pedasos,
maar later kreeg het, zoals de Mothoneërs zelf zeggen, een andere naam naar de dochter van
Oineus. Want toen Oineus, de zoon van Porthaon, na de verovering van Troje was
uitgeweken naar Diomedes op de Peloponnesos, zou hij bij een minnares een dochter,
Mothone, hebben gekregen. Maar ik denk dat de plaats de naam heeft ontleend aan de rots
Mothon. Deze rots vormt hun haven. Hij ligt namelijk onder water, zodat hij de toegang
voor schepen nauwer maakt en tevens de hoge golven vanuit zee breekt. (2) In eerdere
passages heb ik al verteld dat, toen de Naupliërs om hun Lakonische sympathieën werden
verdreven tijdens de regering van Damokratidas in Argos, de Lakedaimoniërs hun Mothone
hebben gegeven en dat er na de terugkeer van de Messeniërs niets voor hen veranderde. De
Naupliërs waren volgens mij oorspronkelijk Egyptenaren, die met Danaos over zee in
Argolis zijn gekomen en drie generaties later door Nauplios, de zoon van Amymone, in
Nauplia zijn gevestigd. (3) Keizer Trajanus heeft aan de inwoners van Mothone vrijheid en
autonomie gegeven. In een vroegere tijd waren zij de enige Messeniërs aan de kust, die door
een ramp als de volgende zijn getroffen. Het Thesprotische Epiros is door anarchie
geruïneerd. Deïdameia namelijk, de dochter van Pyrrhos, had geen kinderen en toen ze op
sterven lag, vertrouwde ze de macht toe aan het volk. Zij was de dochter van Pyrrhos, de
zoon van Ptolemaios, zoon van Alexander, zoon van Pyrrhos. (4) Het verhaal van Pyrrhos,
de zoon van Aiakides, heb ik al verteld in de beschrijving van Athene. De Karthager Prokles
had groter respect voor Alexander, de zoon van Philippos, om zijn successen en schitterende
prestaties, maar beweerde dat Pyrrhos beter was in het opstellen van hopliten en cavalerie en
het bedenken van krijgslisten tegen de vijanden. (5) Toen de Epiroten geen koningen meer
hadden, verloor het volk elke controle en weigerde nog naar de magistraten te luisteren. De
Illyriërs, die aan de Ionische zee boven Epiros wonen, onderwierpen hen door een
bliksemaanval. Ik ken geen ander volk waar democratie voorspoed heeft gebracht dan de
Atheners. De Atheners zijn daardoor tot grote hoogte gestegen. Zij overtroffen de andere
Grieken door een aangeboren schranderheid en waren het minst ongehoorzaam aan de
bestaande wetten. (6) Toen de Illyriërs de smaak van macht hadden geproefd en steeds meer
wilden, bouwden ze schepen en gingen op plundertocht tegen alles en iedereen. Ook voor de

kust van Mothone gingen ze voor anker, alsof ze vrienden waren. Ze stuurden een
boodschapper naar de stad met het verzoek wijn naar hun schepen te brengen. Enkele
mannen kwamen dit brengen en ze kochten het voor de prijs die de Mothoniërs vroegen. (7)
Zelf verkochten ze een deel van hun lading aan hen en toen de volgende dag meer mensen
kwamen, gaven ze ook aan hen de gelegenheid iets te verdienen. Tenslotte kwamen vrouwen
en mannen naar de schepen om wijn te verkopen en met de barbaren te handelen. Op dat
moment hadden de Illyriërs de brutaliteit een groot aantal mannen en nog meer vrouwen te
grijpen. Ze brachten hen aan boord van de schepen en voeren de Ionische zee op, nadat ze
zo de stad Mothone van haar bevolking hadden beroofd.
(8) In Mothone staat een tempel van Athene Anemotis. Het beeld zou een wijgeschenk zijn
van Diomedes en hij zou de godin die naam hebben gegeven. Toen het land nogal hevig
werd geteisterd door winden, die er niet in het juiste seizoen waaiden, bad Diomedes tot
Athene. Daarna leed het land geen schade meer, die door wind werd veroorzaakt. Er is ook
een heiligdom van Artemis en in een put water, dat met pek is gemengd en er ongeveer
uitziet als de olie van Kyzikos. (9) Water kan elke kleur en geur aannemen. Het blauwste
water dat ik ken heb ik gezien bij Thermopyle. Niet al het water is daar zo, maar alleen het
water dat uitstroomt in vijvers, die door de locale bevolking "potten van de vrouwen"
worden genoemd. Roodachtig water, met dezelfde kleur als bloed, komt voor in het land van
de Hebreeën bij de stad Joppe. Het water is vlakbij zee en over deze bron vertelt de
plaatselijke bevolking het verhaal, dat Perseus hier het bloed heeft afgewassen, nadat hij het
zeemonster, waaraan de dochter van Kepheus als prooi was gegeven, had gedood. (10)
Zwart water, dat uit bronnen opwelt, heb ik gezien in Astyra. Dat is tegenover Lesbos en het
is de naam van warme baden in een streek die Atarneus heet. Dat gebied hebben de mensen
van Chios van de Perzen gekregen als beloning voor het uitleveren van een smekeling,
Paktyas van Lydië. Dat water is zwart, maar de Romeinen hebben wit water boven de stad
aan de overkant van de rivier met de naam Anio. Als je daar in gaat, voelt het eerst koud aan
en veroorzaakt het een huivering, maar na een poosje verwarmt het je zoals de heetste
kruiden. (11) Al die bronnen, waarin iets bijzonders te zien is, heb ik zelf gezien, maar de
gewonere bronnen die ik ken noem ik niet, want het is niets bijzonders zout en brak water te
vinden. In de zogeheten Witte vlakte in Karië is bij een dorp met de naam Daskylos warm
water dat lekkerder is om te drinken dan melk. (12) Ik weet dat Herodotos zegt dat een bron
met bitter water uitkomt in de rivier Hypanis. We kunnen natuurlijk geloven dat die
bewering waar is, als in onze tijd in Dikaiarchia in het land van de Tyrrhenen heet water is
gevonden, dat zo scherp is dat het zelfs de loden buizen, waar het water doorheen stroomt,
in enkele jaren aantast.
36. De weg van Mothone naar het voorgebergte Koryphasion, waar Pylos ligt, is ongeveer
honderd stadiën. Het is gesticht door Pylon, de zoon van Kleson, die uit Megaris de daar
wonende Lelegen meebracht. Maar hij kon er niet lang van genieten, omdat hij verdreven
werd door Neleus en de Pelasgen uit Iolkos, en hij week uit naar het aangrenzende gebied,
waar hij Pylos in Elis bezette. Toen Neleus koning was geworden, bezorgde hij Pylos een zo
grote reputatie, dat Homeros de stad in zijn gedichten "stad van Neleus" noemt. (2) Er is een
heiligdom van Athene, bijgenaamd Koryphasia, en een huis dat "huis van Nestor" heet. Daar
is een geschilderd portret van Nestor. Zijn graf ligt binnen de stad en wat verder van Pylos
ligt het graf, dat van Thrasymedes zou zijn. In de stad is een grot, die de stal van de runderen
van Nestor en eerder van Neleus zou zijn. (3) Die runderen waren waarschijnlijk van het
Thessalische ras en waren eens van Iphikles, de vader van Protesilaos. Neleus had ze van de
vrijers gevraagd als bruidschat voor zijn dochter en om zijn broer Bias een dienst te
bewijzen ging Melampos naar Thessalië om ze te halen. Hij werd door de herders van
Iphikles gevangen genomen, maar kreeg de runderen in ruil voor de orakelspreuken die hij
hem gaf toen hij er om vroeg. De mensen in die tijd moeten er wel erg veel voor over
hebben gehad om zulke rijkdom, kuddes runderen en paarden, te vergaren, als het waar is
dat Neleus de runderen van Iphikles in bezit wilde krijgen en Eurystheus om de faam van de

Iberische runderen Herakles de opdracht gaf de kudde runderen van Geryones te halen. (4)
Ook Eryx, die toen in Sicilië regeerde, was kennelijk zo bezeten van verlangen om runderen
te bezitten, dat hij Herakles tot een worstelwedstrijd uitdaagde met als inzet deze runderen
en zijn koningschap. En Homeros zegt in de Ilias, dat het eerste deel van de bruidschat die
Iphidamas, de zoon van Antenor, aan zijn schoonvader betaalde uit honderd runderen
bestond. Dit bevestigt mijn bewering dat de mensen in die tijd runderen erg belangrijk
vonden.
(5) Maar volgens mij graasden de runderen van Neleus meestal in weiden over de grens. Het
land van Pylos is namelijk grotendeels zanderig en niet in staat zo veel gras voor de
runderen te bieden. Ook wat Homeros zegt duidt daar op. Steeds wanneer hij Nestor noemt,
voegt hij toe dat Nestor koning was van het "zandige Pylos."
(6) Voor de haven ligt het eiland Sphakteria, zoals Rheneia voor de rede van Delos. Het
schijnt dat menselijke lotgevallen tot dan toe onbekende plaatsen beroemd hebben gemaakt.
Want Kaphareus is beroemd sinds de Grieken met Agamemnon bij hun terugreis uit Troje
daar door een storm zijn overvallen. En we kennen Psyttaleia bij Salamis, omdat de Perzen
daar ten onder zijn gegaan. Zo heeft ook de ramp van de Lakedaomoniërs Sphakteria
algemeen bekend gemaakt. De Atheners hebben een beeld van Nike opgericht op de
akropolis ter herinnering aan de gebeurtenissen bij Sphakteria.
(7) Als je uit Pylos in Kyparissia aankomt, is onder de stad vlakbij zee een bron. Het water
daarvan zou voor Dionysos hebben gestroomd, toen hij met zijn thyrsosstaf op de grond
sloeg. Daarom wordt de bron Dionysias genoemd. In Kyparissiai is ook een heiligdom van
Apollo en Athene met de bijnaam Kyparissia. In het zogeheten Aulon is een tempel met een
beeld van Asklepios Aulonios.
Hier vormt de rivier Neda de grens tussen Messenië en Elis.
Pausanias boek V, Elis I
1. De Grieken die zeggen dat de Peloponnesos uit vijf delen bestaat en niet meer moeten toch
erkennen dat in Arkadië de Eliërs en Arkadiërs wonen, dat het tweede deel aan de Achaiers
toebehoort en de drie overige delen aan de Doriërs. Van de stammen die de Peloponnesos
bewonen zijn de Arkadiërs en Achaiers autochtoon. Toen ze echter door de Doriërs uit hun
gebied verjaagd werden, hebben ze de Peloponnesos niet verlaten, maar ze verdreven de
Ioniërs en vestigden zich in het vroegere Aigialos, dat nu naar deze Achaiers vernoemd is.
De Arkadiërs daarentegen hebben tot de dag van vandaag hun eigen land behouden. (2) De
overige delen zijn in bezit van immigranten. De tegenwoordige Korinthiërs zijn de jongste
bewoners van de Peloponnesos; tweehonderd en zeventien jaar geleden kregen zij hun land
van de keizer. De Dryopen zijn van de Parnassos en de Doriërs van de Oita in de
Peloponnesos gekomen.
(3) We weten dat de Eliërs vanuit Kalydon en de rest van Aitolië overgekomen zijn. Over
hun oudste geschiedenis vond ik het volgende. De eerste koning in dit land zou Aëthlios
geweest zijn, een zoon van Zeus en Protogeneia, de dochter van Deukalion, en de vader van
Endymion. (4) Selene zou verliefd geworden zijn op Endymion en hij zou vijftig dochters
van de godin gekregen hebben. Een waarschijnlijker verhaal is dat Endymion Asterodia als
vrouw nam. Maar sommigen beweren dat het Chromia was, de dochter van Itonos, zoon van
Amphitryon, en volgens anderen was het Hyperipa, dochter van Atlas. Maar allen zeggen
dat zijn zonen Paion, Epeios en Aitolos waren en dat hij bovendien een dochter, Eurykyda,
had. Endymion hield voor zijn zonen in Olympia een hardloopwedstrijd om de troon.
Winnaar werd Epeios en hij kreeg het koningschap. De mensen over wie hij heerste werden
toen eerst Epeiers genoemd. (5) Een van zijn broers, Aitolos, zou thuis zijn gebleven, maar
Paion kon de nederlaag niet verkroppen en ging zo ver mogelijk weg in ballingschap. Het
gebied voorbij de rivier Axios zou naar hem Paionië heten. Over de dood van Endymion
vertellen de bewoners van Herakleia bij Milete een ander verhaal dan de Eliërs. De Eliërs

tonen een graftombe van Endymion, maar de mensen van Herakleia zeggen dat hij naar de
berg Latmos gegaan is en daar vereren ze hem. Op de Latmos is een heiligdom van
Endymion. (6) Epeios touwde met Anaxiroë, de dochter van Koronos, en kreeg een dochter
Hyrmina, maar geen mannelijke nakomelingen. Tijdens de regering van Epeios vonden de
volgende gebeurtenissen plaats. Oinomaos, de zoon van Alxion – of van Ares, zoals dichters
verklaren, en dat is de meest verbreide overlevering – heerste in de streek die Pisa heet,
maar toen de Lydiër Pelops uit Azië overstak, werd hij uit zijn macht ontzet. (7) Na de dood
van Oinomaos kreeg Pelops Pisa en Olympia, dat aan Pisa grenst, en scheidde het af van het
land van Epeios. De Eliërs vertellen dat Pelops als eerste een tempel voor Hermes op de
Peloponnesos opgericht heeft en aan de god offerde om de woede van de god over de dood
van Myrtilos af te wenden.
(8) Aitolos, die na Epeios koning was, moest van de Peloponnesos vluchten, omdat de zonen
van Apis hem beschuldigden van een onbedoelde doodslag. Aitolos had namelijk de zoon
van Iason uit Pallantion in Arkadië gedood, toen hij hem met een wagen overreed bij
wedstrijden ter ere van Azan. De mensen die rond de Acheloös wonen zijn vernoemd naar
Aitolos, de zoon van Endymion, omdat hij naar dat deel van het vasteland gevlucht is. Het
koningschap over Elis kwam bij Eleios, de zoon van Endymions dochter Eurykyde en
Poseidon, als je dat tenminste wilt geloven. De huidige bevolking heeft de naam Epeiers
veranderd in Eliërs, naar Eleios.
(9) Augeas was een zoon van Eleios. Mensen die alles over hem willen overdrijven
verdraaien de naam Eleios en beweren dat Augeas een zoon was van Helios. De kuddes
runderen en geiten die deze Augeas bezat waren zo groot dat zijn land grotendeels
onbewerkt bleef door de mest van zijn vee. Daarom haalde hij Herakles over om het land te
reinigen van de mest in ruil voor een deel van Elis of een andere beloning. (10) Herakles
slaagde daarin door de stroom van de Menios door de mest te leiden. Maar omdat Herakles
dat meer door slimheid dan door hard werken voor elkaar had gekregen, weigerde Augeas
hem zijn loon te geven en verjoeg zijn oudste zoon Phyleus, omdat die hem verweet dat hij
zich onbehoorlijk gedroeg jegens een weldoener. Zelf trof hij voorbereidingen zich tegen
Herakles te verdedigen, als deze Elis zou aanvallen, en sloot vriendschap met de zonen van
Aktor en met Amarynkeus. (11) Amarynkeus was een bekwame strijder en was de zoon van
Pyttios, een Thessaliër van afkomst, die uit Thessalië naar Elis gekomen was. Augeas liet
Amarynkeus delen in de macht over Elis en ook Aktor en zijn zonen, een inheemse familie,
kregen een deel van het koninkrijk. Aktors vader was namelijk Phorbas, de zoon van
Lapithos, en zijn moeder was Hyrmina, de dochter van Epeios. Naar haar noemde Aktor de
stad die hij in Elis stichtte Hyrmina.
2. Herakles verrichtte in de oorlog tegen Augeas geen belangrijke daden. Want omdat de zonen
van Aktor in de volle kracht van hun jeugd waren, werden Herakles en zijn helpers steeds
weer door hen afgeslagen, totdat de Korinthiërs de wapenstilstand voor de Isthmische spelen
afkondigden en de zonen van Aktor als afgezanten naar de spelen kwamen. Ze werden door
Herakles in een hinderlaag in Kleonai opgewacht en gedood. Omdat de moordenaar
onbekend was, deed Moline haar uiterste best te ontdekken wie haar kinderen gedood had.
(2) Toen ze dat wist, eisten de Eliërs van de Argivers genoegdoening voor de moord.
Herakles verbleef namelijk in die tijd in Tiryns. De Argivers weigerden en daarom drongen
de Eliërs er vervolgens bij de Korinthiërs op aan het hele Argolische volk uit te sluiten van
deelname aan de Isthmische spelen. Toen ze echter ook hierin niet slaagden, zou Moline
vervloekingen over haar medeburgers uitgesproken hebben als ze zouden weigeren van de
Isthmische spelen weg te blijven. De vervloekingen van Moline worden nog steeds
gerespecteerd en daarom bestaat bij hen de regel dat geen enkele atleet uit Elis aan de
Isthmische spelen deelneemt. (3) Er zijn daarvoor twee andere verklaringen, heel
verschillend van de zojuist vertelde. Een daarvan zegt dat Kypselos, tiran van Korinthe, een
gouden beeld voor Zeus in Olympia opgericht heeft. Maar toen hij stierf voordat hij zijn
naam op dit wijgeschenk kon aanbrengen, vroegen de Korinthiërs aan de Eliërs hen toe te

staan de naam van hun stad op het wijgeschenk te vermelden. Toen ze die toestemming niet
kregen, werden ze razend op de Eliërs en kondigden ze af dat ze hen van deelname aan de
Isthmische spelen uitsloten. Maar hoe zouden de Korinthiërs op hun beurt kunnen
deelnemen aan de Olympische spelen, als ze de Eliërs tegen hun wil van de Isthmische
spelen weerden? (4) De andere verklaring is dat Prolaos, een man van aanzien in Elis, en
zijn vrouw Lysippe twee zonen hadden, Philanthos en Lampos. Zij gingen naar de
Isthmische spelen om mee te doen aan de pankration bij de jongens en een van hen ook aan
het worstelen. Maar voordat de wedstrijd begon, werden ze door hun tegenstanders gewurgd
of op een andere manier gedood. Zo zouden de vervloekingen van Lysippe de Eliërs treffen
als ze de Isthmische spelen niet uit eigen wil zouden mijden.
(5) Maar ook dat verhaal blijkt dwaas. Want Timon, een man uit Elis, heeft overwinningen
behaald bij de Griekse spelen en er is zelfs een beeld van hem in Olympia met een inscriptie
die alle door hem gewonnen kransen noemt en ook waarom hij nooit een Isthmische
overwinning behaald heeft. De inscriptie is als volgt:
“Een twist om de ellendige dood van de Molioniden
belette hem te gaan naar het land van Sisyphos.”
3. Dit moet het einde zijn van deze discussie. Later veroverde Herakles Elis en verwoestte het
met een leger dat hij bijeengebracht had uit Argos, Thebe en Arkadië. De Eliërs werden
geholpen door de mannen van Pylos in Elis en Pisa. De mannen van Pylos werden door
Herakles gestraft, maar een orakel uit Delphi hield hem af van een veldtocht tegen Pisa. Het
luidde als volgt: “Aan mijn vader gaat Pisa ter harte, maar aan mij Pytho in de dalen.” Dat
orakel betekende de redding van Pisa. Aan Phyleus gaf Herakles Elis en de rest, meer uit
respect voor Phyleus dan omdat hij het graag wilde. Hij liet hem de krijgsgevangenen
houden en liet toe dat Augeas zijn straf ontliep. (2) De vrouwen zouden, omdat hun land
geen mannen in de kracht van hun leven meer had, tot Athene gebeden hebben om te vragen
meteen zwanger te worden, zodra zij gemeenschap met hun mannen hadden. Hun gebed
werd verhoord en ze stichtten een heiligdom voor Athene met de bijnaam “Moeder”. Omdat
zowel de vrouwen als de mannen erg blij waren met hun omgang met elkaar, noemden ze de
plaats waar ze voor het eerst samen waren in het plaatselijke dialect Bady (Zoet) en de rivier
die daar stroomt Bady Water.
(3) Nadat Phyleus de situatie in Elis geregeld had en weer naar Doulichion teruggegaan was,
overleed Augeas op hoge leeftijd en zijn zoon Agasthenes erfde het koningschap samen met
Amphimachos en Thalpios. Want de zonen van Aktor trouwden met tweelingzusters,
dochters van Dexamenos, de koning van Olenos. Amphimachos werd geboren uit het
huwelijk van de ene zoon met Theronike en Thalpios was de zoon van Eurythos en
Theraiphone. (4) Maar Amarynkeus en zijn zoon Diores bleven evenmin gewone burgers.
Dat maakt Homeros duidelijk in de lijst van Eliërs. Hij schrijft dat hun hele vloot uit veertig
schepen bestond, waarvan de helft onder bevel stond van Amphimachos en Thalpios en van
de twintig overige tien onder bevel van Amarynkeus´ zoon Diores en de rest onder
Polyxenos, de zoon van Agasthenes. Toen Polyxenos veilig uit Troje teruggekomen was,
kreeg hij een zoon, Amphimachos. Ik denk dat hij zijn zoon die naam gegeven heeft
vanwege zijn vriendschap met Amphimachos, de zoon van Kteatos, die bij Troje gesneuveld
was. Eleios was de zoon van Amphimachos. (5) Tijdens het koningschap van Amphimachos
in Elis werd het Dorische leger verzameld onder leiding van de zonen van Aristomachos om
terug te keren naar de Peloponnesos. Hun koningen ontvingen een orakelspreuk dat ze de
man met drie ogen tot leider van de tocht moesten maken. Toen ze zich afvroegen wat het
orakel betekende, kwam er toevallig een man voorbij, rijdend op een muilezel die aan één
oog blind was. (6) Kresphontes begreep dat het orakel op die man doelde en zo namen de
Doriërs hem in hun midden op. Hij drong er bij hen op aan met schepen naar de
Peloponnesos gaan en niet te proberen met een leger over land via de Isthmos te trekken.
Dat was zijn advies en tegelijkertijd leidde hij hen op de tocht over zee van Naupaktos naar
Molykrion. Ze spraken af hem in ruil daarvoor op zijn verzoek het land van Elis te geven.

Die man was Oxylos, de zoon van Haimon, zoon van Thoas. Thoas was degene die de zonen
van Atreus hielp bij de verwoesting van het rijk van Priamos en er zijn zes generaties tussen
Thoas en Aitolos, de zoon van Endymion. (7) Tussen de Herakliden en de koningen van
Aitolië bestonden verschillende familiebanden; de moeders van Thoas, zoon van
Andraimon, en Hyllos, zoon van Herakles, waren zusters. Oxylos moest in ballingschap uit
Aitolië weggaan. Hij zou namelijk bij het discuswerpen een fout gemaakt hebben, waardoor
hij per ongeluk iemand doodde. Degene die door de discus gedood werd was Oxylos´ broer
Thermios, maar volgens anderen was het Alkidokos, de zoon van Skopios.
4. Over Oxylos wordt ook het volgende verteld. Hij vermoedde dat, wanneer de zonen van
Aristomachos zouden zien dat Elis een vruchtbaar gebied was en helemaal in cultuur
gebracht, zij hem het land niet meer wilden geven en daarom leidde hij de Doriërs niet door
Elis, maar door Arkadië. Oxylos wilde de heerschappij over Elis graag zonder strijd in
handen krijgen, maar Dios wilde van geen wijken weten. Hij deed het voorstel om niet met
het hele leger een riskante strijd te leveren, maar van elk van beide partijen één soldaat te
kiezen om de oorlog te beslissen. (2) Beide partijen gingen akkoord en degenen die daarvoor
gekozen werden waren de Eliër Degmenos, een boogschutter, en aan Aitolische kant
Pyraichmes, een slingeraar. Pyraichmes won het gevecht en zo kreeg Oxylos het
koningschap. Hij stond de oude Epeiers toe in hun land te blijven wonen, maar bracht de
Aitoliërs als hun medebewoners om het land met hen te delen. Ook aan Dios stond hij
privileges toe en handhaafde de eerbewijzen aan de heroën op de oude manier, in het
bijzonder de verering van Augeas, die nog steeds bestaat. (3) Hij zou ook de mensen uit de
dorpen die niet ver van de muur verwijderd lagen overgehaald hebben in de stad te komen
en door het toenemende aantal bewoners Elis groter en over de hele linie welvarender
hebben gemaakt. Uit Delphi ontving hij een orakel dat hij de afstammeling van Pelops als
medestichter moest meebrengen. Oxylos ging intensief op zoek en bij zijn zoektocht
ontdekte hij Agorios, zoon van Damasios, zoon van Penthilos, zoon van Orestes, en nam
hem mee uit Helike in Arkadië samen met een klein deel van de Achaiers. (4) Men zegt dat
Oxylos´ vrouw Piëria heette, maar over haar wordt verder niets vermeld. Oxylos zou twee
zonen gehad hebben, Aitolos en Laias. Aitolos is jong gestorven en zijn ouders begroeven
hem, nadat ze een graftombe gemaakt hadden juist in de poort die toegang geeft tot Olympia
en het heiligdom van Zeus. Ze hebben hem daar begraven in overeenstemming met een
orakel dat zei dat het lichaam niet buiten de stad, maar ook niet in de stad mocht liggen. Nog
altijd brengt de gymnasiarch Aitolos ieder jaar een offer.
(5) Na Oxylos kreeg zijn zoon Laias het koningschap. Ik heb niet gevonden dat zijn
nakomelingen koningen waren. Wel weet ik wie zij waren, maar ik noem hen niet omdat ik
mij in mijn boek niet bezig wil houden met privé personen. Later heeft Iphitos, een
afstammeling van Oxylos en tijdgenoot van de Lakedaimonische wetgever Lykourgos, de
wedstrijden in Olympia georganiseerd en het Olympische festival en de wapenstilstand
opnieuw ingesteld na een onderbreking van onzekere tijd. De reden waarom de Olympische
spelen onderbroken zijn zal ik in de beschrijving van Olympia vertellen. (6) Omdat
Griekenland geteisterd werd door binnenlandse strijd en door de pest, kwam Iphitos op de
gedachte de god in Delphi te vragen naar een uitweg uit de ellende. De Pythia zou
opgedragen hebben dat Iphios zelf met de Eliërs de Olympische spelen in ere moest
herstellen. Iphitos haalde de Eliërs over ook aan Herakles te offeren, die ze eerder als een
vijandige god beschouwd hadden. De inscriptie in Olympia zegt dat Iphitos een zoon van
Haimon is, maar de meeste Grieken beweren dat hij een zoon van Praxonides is en niet van
Haimon. De oude Elische geschriften geven hem een vader met dezelfde naam.
(7) De Eliërs namen deel aan de Trojaanse oorlog en ook aan de gevechten bij de Perzische
invasie van Griekenland. Toen de gevaren van hun conflicten met de Pisanen en Arkadiërs
over de organisatie van de Olympische spelen voorbij waren, sloten ze zich ongaarne bij de
Lakedaimoniërs aan bij hun invasie in het Atheense gebied. Na korte tijd kwamen ze samen
met de Mantineiers en Argivers in opstand tegen de Lakedaimoniërs. Ook Athene haalden ze

over zich bij het bondgenootschap aan te sluiten. (8) Bij de invasie van Agis in het land en
het verraad van Xenias haalden de Eliërs een overwinning bij Olympia. Ze joegen de
Lakedaimoniërs op de vlucht en verdreven hen uit het heilige gebied. Korte tijd later werd
de oorlog beëindigd met het verdrag waarover ik al gesproken heb in mijn boek over de
Lakedaimoniërs.
(9) Toen Philippos, de zoon van Amyntas, Griekenland niet met rust wilde laten, sloten de
Eliërs, die erg verzwakt waren door onderlinge twisten, zich bij het Makedonische
bondgenootschap aan, maar ze konden het niet opbrengen tegen de Grieken bij Chaironeia te
strijden. Ze namen deel aan de aanval van Philippos op de Lakedaimoniërs vanwege hun
oude vijandschap met hen, maar na de dood van Alexander streden ze aan de kant van de
Grieken tegen de Makedoniërs en Antipater.
5. Enige tijd later werd Aristotimos, de zoon van Damaretos, zoon van Etymon, tiran in Elis.
Bij zijn machtsgreep werd hij geholpen door Antigonos, de zoon van Demetrios, koning van
Makedonië. Na een bewind van zes maanden kwamen Chilon, Hellanikos, Lampis en Kylon
in opstand tegen Aristotomos en ontzetten hem uit zijn macht. Kylon doodde de tiran
eigenhandig, nadat hij als smekeling zijn toevlucht had gezocht bij het altaar van Zeus Soter.
Dit zijn de oorlogen waarvan ik voor dit moment een korte samenvatting heb gegeven.
(2) In het Elische land gebeuren twee merkwaardige dingen: het is het enige gebied in
Griekenland waar vlas groeit en in de streek over de grens – dus niet in de streek zelf –
worden merries drachtig van ezels. De oorzaak hiervan zou een vloek zijn. Het Elische vlas
is even fijn als dat van de Hebreeërs, maar minder geel.
(3) Wanneer je van Elis weggaat, kom je in een gebied dat zich tot aan de zee uitstrekt. Het
heet Samikon. Aan de rechterkant ligt landinwaarts een streek met de naam Triphyllia met
daarin de stad Lepreos. De Lepreaten beweren dat ze tot de Arkadiërs behoren, maar het is
duidelijk dat zij vanaf het begin aan de Eliërs onderworpen waren. Winnaars bij de
Olympische spelen werden door de heraut aangekondigd als Eliërs uit Lepreos. Ook
Aristophanes noemde in een van zijn komedies Lepreos als een Elische stad. Als je de rivier
de Anigros aan de linkerkant laat, loopt er een weg van Samikon naar Lepreos; een tweede
weg komt van Olympia en een derde van Elis. De langste daarvan heeft een lengte van een
dagreis. (4) De naam van de stad zou ontleend zijn aan Lepreos, de zoon van Pyrgeus. Ook
gaat het verhaal dat Lepreos beweerde dat hij in schranspartijen niet zou onderdoen voor
Herakles. Beiden slachtten tegelijkertijd een rund en bereidden die voor de maaltijd. Toen
Lepreos, precies zoals hij zelf verzekerde, in staat was evenveel te eten als Herakles, waagde
hij het daarna hem uit te dagen tot een duel. In dat gevecht is Lepreos, volgens het verhaal,
overwonnen en gedood. Hij is begraven in het land van Phigaleia. Maar de Phigaliërs
kunnen geen graf van Lepreos laten zien. (5) Ik heb gehoord dat er mensen zijn die de
stichting van Lepreos toeschrijven aan Leprea, de dochter van Pyrgeus. Anderen zeggen dat
er een pestepidemie in het gebied is geweest en dat de stad zijn naam ontleend heeft aan het
ongeluk van de bewoners. De Lepreaten vertelden dat in er hun stad een tempel van Zeus
Leukaios geweest is, en verder het graf van Lykourgos, de zoon van Aleos, en het graf van
Kaukon waarop een beeld van een man met een lier stond. (6) Maar in mijn tijd hadden ze
geen belangrijk graf of heiligdom van een god behalve een tempel van Demeter. En zelfs die
was gebouwd van ongebakken steen en had geen beeld. Niet ver van de stad Lepreos is een
bron met de naam Arene, die genoemd zou zijn naar de vrouw van Aphareus.
(7) Als je naar Samikon teruggaat en dan door de streek reist, bereik je het punt waar de
rivier de Anigros in zee uitmondt. De stroom van die rivier wordt vaak belemmerd door
hevige winden. Zij voeren vanuit open zee zand aan, waardoor het water verderop
tegengehouden wordt. Wanneer het zand van twee kanten doordrenkt is, door het zeewater
aan de ene kant en het water van de rivier vanaf de landzijde, lopen lastdieren en vooral
voetgangers risico daarin weg te zakken. (8) De Anigros ontspringt op de Lapithos, een berg
in Arkadië, en direct vanaf de bronnen heeft het water geen aangename geur, maar stinkt
verschrikkelijk. Voordat hij het water van de zijrivier Akidas krijgt, kunnen er duidelijk

helemaal geen vissen in leven. De vissen die met het water van de rivier mee in de Anigros
komen wanneer de rivieren samenstromen zijn niet eetbaar, terwijl ze tevoren, wanneer ze in
de Akidas gevangen worden, wel te eten zijn. (9) Dat de Anigros oorspronkelijk de naam
Iardanos had heb ik zelf nergens uit op kunnen maken, maar ik heb het gehoord van iemand
uit Ephese. Ik denk dat de vreemde geur van de Anigros veroorzaakt wordt door de grond
waar het water door stroomt. Dat is immers ook de oorzaak bij de rivieren in Ionië, waarvan
de damp schadelijk is voor mensen. (10) Sommige Grieken zeggen dat Chiron, anderen dat
Pylenor, een andere kentaur, zijn wond in het water gewassen heeft, nadat hij door Herakles
neergeschoten was en op de vlucht geslagen. De smerige stank zou door het gif van de hydra
in de Anigros gekomen zijn. Weer anderen schrijven de slechte kwaliteit van het rivierwater
toe aan Melampos, de zoon van Amynthaon. Hij zou de middelen die hij gebruikt had voor
de reiniging van de dochters van Proitos in de rivier gegooid hebben.
(11) In Samikon is niet ver van de rivier een grot, genaamd Grot van de Agridische Nimfen.
Wie aan de ziekte alphos of leuke lijdt en de grot binnengaat moet eerst tot de nimfen bidden
en een offer beloven, waarna hij de zieke delen van zijn lichaam afwist. Wanneer hij dan in
de rivier zwemt, laat hij die onreinheid in het water achter en komt er gezond en zonder
vlekken op zijn huid weer uit.
6. Als je de Anigros oversteekt en over de rechtstreekse weg in de richting van Olympia gaat,
is niet veel verder rechts van de weg een hoog gelegen terrein waar de stad Samia ligt. De
Aitoliër Polysperchon zou die stad als bolwerk tegen de Arkadiërs gebruikt hebben.
(2) Niemand in Elis of Messenië kon mij precies wijzen waar de ruïnes van Arene liggen. Er
zijn daarover veel elkaar tegensprekende veronderstellingen, maar ik denk dat zij die
geloven dat Samikon in de tijd van de heroën of nog eerder Arene heette de meest
overtuigende argumenten geven. Zij citeren ook de woorden in de Ilias: “Er is een rivier,
Minyeios, die dichtbij Arene in zee uitmondt.” (3) Die ruïnes zijn vlakbij de Anigros. Je kunt
je afvragen of Samikon Arene genoemd werd, maar de Arkadiërs zijn algemeen van mening
dat Minyeios de oorspronkelijke naam van de rivier Anigros was. Je kunt er wel zeker van
zijn dat het laatste stuk van de Neda bij de zee in de tijd van de terugkeer van de Herakliden
naar de Peloponnesos de grens tussen Elis en Messenië geworden is.
(4) Als je na de Anigros een flink eind verder reist door een grotendeels zanderig en met
wilde pijnbomen begroeid gebied, zul je achter je aan de linkerkant de ruïnes van Skillous,
een van de steden in Triphylia, zien. In de oorlog tussen Pisa en Elis steunden de inwoners
van Skillous Pisa en stonden openlijk vijandig tegenover de Eliërs. Daarom hebben de Eliërs
hen uit hun stad verdreven. (5) Later scheidden de Lakedaimoniërs Skillous af van Elis en
gaven het aan Xenophon, de zoon van Grylos, die uit Athene verbannen was. Xenophon
werd door de Atheners vervolgd, omdat hij deelgenomen had aan de veldtocht van Kyros,
een van de ergste vijanden van het Atheense volk, tegen de Perzische koning die hun vriend
was. Toen Kyros in Sardes gelegerd was, verschafte hij Lysander, de zoon van Aristokritos,
en de Lakedaimoniërs geld voor hun vloot. Dat was de reden van Xenophons verbanning.
Toen hij zich in Skillous gevestigd had, bouwde hij ter ere van de Ephesische Artenis een
heilig domein met een heiligdom en tempel. (6) Skillous is ook een jachtgebied vol wilde
zwijnen en herten. Door het gebied van Skillous loopt de rivier de Selinous. De Elische
gidsen vertelden dat de Eliërs Skillous weer terugkregen en dat Xenophon voor de
Olympische raad terechtstond omdat hij het land van de Lakedaimoniërs gekregen had, maar
dat hij, toen hij vergiffenis van de Eliërs had gekregen, rustig in Skillous kon blijven wonen.
Een eindje voorbij het heiligdom wordt een graftombe getoond met daarop een beeld van
Pentelisch marmer. Volgens de omwonenden is dat het graf van Xenophon.
(7) Als je vanaf Skillous de weg naar Olympia neemt, komt, voordat je de Alpheios
oversteekt, een steile berg met hoge rotsen. Die berg heet Typaion. Er is een wet bij de Eliërs
dat daar vrouwen vanaf gegooid worden die betrapt zijn op een bezoek aan de Olympische
spelen of zelfs op dagen dat het hen verboden is de Alpheios hebben overgestoken. Er zou
echter geen enkele vrouw betrapt zijn behalve Kallipateira. Anderen noemen haar niet

Kallipateira, maar Pherenike. (8) Na de dood van haar echtgenoot had zij zich helemaal als
trainer vermomd en bracht ze haar zoon naar Olympia om aan de wedstrijden mee te doen.
Toen Kallipateira bij de overwinning van Peisidoros over de omheining sprong, waarbinnen
de trainers afgezonderd werden gehouden, raakte ze ontbloot. Zo werd ontdekt dat ze een
vrouw was, maar uit respect voor haar vader, broers en zoon, die allemaal Olympische
winnaars waren, lieten ze haar ongestraft gaan. Wel werd een wet gemaakt dat gymnasten
voortaan naakt het strijdperk moesten betreden.
7. Op het punt waar je in Olympia aankomt is de Alpheios een brede rivier en erg mooi om te
zien. Er stromen zeven belangrijke rivieren in uit. De Helisson die door Megalopolis stroomt
komt in de Alpheios uit; vanuit het gebied van Megalopolis komt de Brentheates; langs
Gortyna waar een heiligdom van Asklepios is stroomt de Gortynios; uit Melaneai, tussen de
gebieden van Megalopolis en Heraia, komt de Bouphagos; uit het land van de Klitoriërs
komt de Ladon en vanaf de berg Erymanthos een rivier met dezelfde naam als de berg. Dat
zijn de rivieren die vanuit Arkadië in de Alpheios uitkomen en vanuit Elis stroomt de
Kladeos er in uit. Maar de bronnen van de Alpheios zelf zijn in Arkadië en niet in Elis.
(2) Er bestaat een legende over Alpheios. Hij zou een jager geweest zijn en verliefd op
Arethousa, een jageres. Maar Arethousa wilde niet met hem trouwen en stak over naar
Ortygia, een eiland tegenover Syracuse, waar ze in een bron veranderde. Ten gevolge van
zijn hartstocht veranderde ook Alpheios in een rivier.
(3) Dat is het verhaal over Alpheios en Ortygia. Dat de Alpheios door de zee heen gaat en
zich dan met de bron verenigt moet ik wel geloven, omdat ik weet dat het verhaal bevestigd
wordt door de god in Delphi. Toen hij de Korinthiër Archias uitstuurde om Syracuse te
stichten, sprak hij de volgende woorden:
“Ortygia ligt in de nevelige zee, tegenover Thrinakia,
waar de monding van de Alpheios bruist,
zich mengend met de bronnen van de prachtig stromende Arethousa.”
Ik ben er van overtuigd dat de legende over de liefde van de rivier ontstaan is doordat het
water van de Alpheios zich mengt met de Arethousa.
(4) De Grieken en Egyptenaren die tot in Ethiopië ten zuiden van Syene en de Ethiopische
stad Meroë gegaan zijn vertellen dat de Nijl een meer in stroomt en daar doorheen gaat alsof
hij door droog land gaat, vervolgens door beneden-Ethiopië naar Egypte loopt en dan bij
Pharos de zee bereikt. En ik heb zelf gezien dat in het land van de Hebreeën de rivier de
Jordaan door het zogeheten meer van Tiberias gaat en daarna een ander meer, de Dode Zee,
in stroomt, waarin hij dan verdwijnt. (5) De Dode Zee heeft eigenschappen die totaal
verschillen van elk ander water. Levende wezens kunnen er in drijven zonder te zwemmen,
maar kadavers zinken naar de bodem. Daardoor heeft het meer helemaal geen vissen, omdat
ze bij het minste of geringste gevaar terugvluchten naar het hen vertrouwde water. Dezelfde
bijzonderheid als bij de Alpheios doet zich ook voor bij een rivier in Ionië. De bron van die
rivier is op de berg Mykale, dan loopt hij door de er tussen liggende zee en komt tegenover
Branchidai weer boven bij een haven met de naam Panormos.
(6) Deze verschijnselen zijn zoals ik ze beschreven heb. Met betrekking tot de Olympische
spelen zeggen de Eliërs die de oudste overleveringen goed kennen dat Kronos de eerste
koning in de hemel was en dat in Olympia een tempel ter ere van Kronos gebouwd was door
de mensen van toen, die het “gouden geslacht” genoemd werden. Toen Zeus geboren was,
vertrouwde Rhea de bewaking van het kind toe aan de Daktylen van de Ida, die ook wel
Koureten genoemd worden. Zij – Herakles, Paionios, Epimedes, Iasios en Ida – kwamen van
de Ida op Kreta. (7) Herakles, de oudste van hen, hield bij wijze van spel een
hardloopwedstrijd tussen zijn broers en kroonde de winnaar met een krans van olijftakken.
Daarvan waren er zo veel dat ze hopen groene olijfbladeren opgetast hadden om op te
slapen. Herakles zou de wilde olijf meegebracht hebben naar Griekenland uit het land van
de Hyperboreeërs, mensen die nog verder dan de Noordenwind leven. (8) De Lykiër Olen
zegt in zijn hymne op Achaiia als eerste dat Achaiia van deze Hyperboreeërs naar Delos is

gekomen. Later heeft Melanopos van Cymae in een ode op Opis en Hekaërge bezongen dat
zij zelfs nog eerder dan Achaiia van de Hyperboreeërs naar Delos zijn gekomen. (9) Aristeas
van Prokonnesos noemt de Hyperboreeërs ook en hij heeft misschien meer informatie over
hen van de Isidonen, bij wie hij, zoals hij zelf in zijn gedichten zegt, geweest is. Herakles
van de Ida heeft dus de reputatie dat hij toen als eerste de spelen gehouden heeft en daaraan
de naam Olympisch gegeven heeft. Hij bepaalde dat ze elk vijfde jaar gehouden zouden
worden, omdat hij en zijn broers met hun vijven waren. (10) Sommigen zeggen dat Zeus
daar met Kronos geworsteld heeft om de heerschappij, anderen dat hij de spelen ingesteld
heeft ter ere van zijn overwinning op Kronos. Als een van de winnaars wordt Apollo
genoemd, die Hermes versloeg in het hardlopen en Ares in het boksen. Daarom wordt
volgens hen ook het Pythische fluitspel gespeeld bij het verspringen in de vijfkamp, omdat
het fluitspel aan Apollo gewijd is en Apollo Olympische overwinningen behaald heeft.
8. Ongeveer vijftig jaar na de zondvloed die de Grieken trof in de tijd van Deukalion kwam,
naar verluidt, Klymenos, de zoon van Kardys, een afstammeling van Herakles van de Ida,
uit Kreta. Hij organiseerde spelen in Olympia en richtte voor zijn voorvader Herakles en de
andere Koureten een altaar op. Aan Herakles gaf hij de bijnaam Parastates. Endymion, de
zoon van Aëthlios, ontzette Klymenos uit zijn macht en hield voor zijn zonen
hardloopwedstrijden met het koningschap als inzet. (2) Ongeveer een generatie na
Endymion hield Pelops ter ere van de Olympische Zeus de prachtigste spelen die er tot dan
toe geweest waren. Nadat de zonen van Pelops uit Elis over de rest van de Peloponnesos
verspreid waren, hield Amythaon, de zoon van Kretheus en van vaderskant een neef van
Endymion – Aëthlion zou een zoon van Aiolos zijn, hoewel hij in naam een zoon van Zeus
was -, de Olympische spelen. Na hem deden Pelias en Neleus dat samen. (3) Ook Augeas en,
na de verovering van Elis, Amphytrions zoon Herakles hielden de spelen. Een van degenen
die hij als overwinnaar kranste was Iolaos, die de wedstrijd gewonnen had met de merries
van Herakles. Het was immers van oudsher toegestaan met andermans merries aan de
wedstrijden deel te nemen. Homeros heeft tenminste geschreven dat Menelaos bij de
wedstrijden ter ere van Patroklos een span merries gebruikte, waarvan de een, Aëthe, van
Agamemnon was en de ander van hemzelf. (4) Overigens was Iolaos de wagenmenner van
Herakles. Iolaos zelf won de wagenrace en de Arkadiër Iasios de paardenrace. De zonen van
Tyndareus wonnen met hardlopen en Polydeukes met boksen. Herakles zelf zou de
overwinning behaald hebben bij worstelen en pankration.
(5) Na de regering van Oxilos, die de spelen ook hield, werden de Olympische spelen
onderbroken tot de tijd van Iphitos. Toen Iphitos, zoals ik al verteld heb, de wedstrijden in
ere herstelde, waren de mensen de oude gebruiken vergeten, maar langzaam maar zeker
kwam de herinnering daaraan weer boven. Steeds wanneer ze zich iets herinnerd hadden,
voegden ze dat toe aan de spelen. (6) Dat blijkt heel duidelijk. Want sinds de ononderbroken
traditie van de Olympische spelen begon, verleende men eerst prijzen voor de
hardloopwedstrijd, waarbij Koroibos, een Eliër de overwinning behaalde. Er staat geen
beeld van Koroibos in Olympia, maar zijn graf bevindt zich aan de grens van Elis. Later, bij
de veertiende Olympiade, werd de dubbele wedloop toegevoegd. Hypenos uit Pisa won bij
de dubbele wedloop de wilde olijfkrans en bij de volgende spelen won de Lakedaimoniër
Akanthos de dubbele wedloop. (7) Bij de achttiende Olympiade herinnerde men zich de
pentathlon en het worstelen. De eerste werd gewonnen door Lampis, bij het worstelen was
Eurybatos winnaar, beiden Lakedaimoniërs. Bij de drie en twintigste Olympiade werden
weer prijzen voor het boksen uitgereikt. De winnaar was Onomastos uit Smyrna, dat in die
tijd al tot Ionië hoorde. Bij de vijf en twintigste spelen voegden ze de race met volwassen
paarden toe en Pagondas uit Thebe werd tot winnaar van de wagenrace uitgeroepen. (8) Bij
de achtste Olympiade daarna werden de pankration en de paardenrennen toegevoegd. Het
paard van Krauxidas uit Krannon kwam als eerste aan en alle deelnemers aan de pankration
werden overwonnen door Lygdamis uit Syracuse. Maar of hij even groot was als Herakles
uit Thebe, zoals de Syracusanen beweren, weet ik niet.

(9) De wedstrijden voor jongens gaan niet terug op oude tradities, maar zijn door de Eliërs
zelf ingesteld, omdat ze daar plezier in hadden. Prijzen voor het hardlopen en worstelen voor
jongens werden vanaf de zeven en dertigste Olympiade uitgeloofd. Hipposthenes uit
Lakedaimon won het worstelen, Polyneikes uit Elis het hardlopen. Bij de een en veertigste
Olympiade werd het boksen voor jongens geïntroduceerd en Philytas uit Sibaris overwon
alle deelnemers. (10) De hoplietenrace werd ingesteld bij de vijf en zestigste Olympiade,
volgens mij als training voor de oorlog. De eerste winnaar van de wedloop met schild was
Damaretos uit Heraia. De race voor wagens, getrokken door twee volwassen paarden, die
synoris genoemd wordt, werd ingevoerd bij de drie en negentigste Olympiade. Euagoras uit
Elis was de winnaar. Bij de negen en negentigste Olympiade besloot men wedstrijden met
door veulens getrokken wagens te houden. Sybariades uit Lakedaimon won de krans met
zijn veulenwagen. (11) Later werden wedstrijden met tweespannen van veulens en de
veulenrace toegevoegd. Men zegt dat bij de tweespanwedstrijd Belistiche, een vrouw van de
Makedonische kust, en bij de veulenrace de Lykiër Tlepolemos tot winnaars uitgeroepen
werden, de laatste bij de 131e Olympiade en Belistiche drie Olympiades eerder. Bij de 145e
Olympiade werden prijzen voor de pankration voor jongens toegevoegd. Daarin was
Phaidimos, een Aitoliër uit de stad Troas, de winnaar.
9. Er zijn ook wedstrijden in Olympia van het programma geschrapt, omdat de Eliërs besloten
die niet meer te houden. De pentathlon voor jongens werd bij de acht en dertigste
Olympiade ingesteld, maar toen de Lakedaimoniër Eutelidas hierbij de wilde olijfkrans won,
wilden de Eliërs niet meer dat jongens aan de pentathlon deelnamen. De wedstrijd voor
wagens en de drafwedstrijd zijn ingesteld, de eerste op de zeventigste Olympiade en de
tweede op de daarop volgende, maar bij de vier en tachtigste Olympiade is een proclamatie
uitgevaardigd dat zowel de wagenwedstrijd als de drafwedstrijd voortaan niet meer
gehouden zouden worden. Toen ze voor de eerste keer gehouden werden,behaalde de wagen
van Thersios uit Thessalië de overwinning en in de drafwedstrijd ging de overwinning naar
Pataikos, een Achaier uit Dyme. (2) De drafwedstrijd was voor merries. Aan het einde van
de renbaan sprongen de berijders van de merries af en draafden met hen mee met de teugels
in de hand, net zoals tegenwoordig nog de zogenaamde “bestijgers”. Zij verschillen van de
rijders in de drafwedstrijd door hun herkenningstekens en het feit dat zij mannelijke paarden
hebben. Bij de wagenrace valt geen oude traditie te ontdekken en deze bood evenmin een
fraai schouwspel. Bovendien rust op de Eliërs een oude vloek als het dier in hun land
geboren wordt: de wagen wordt namelijk getrokken door een span muilezels in plaats van
paarden.
(3) De huidige inrichting van de spelen, dat de godenoffers na de pentathlon en de
paardenraces, maar voor de overige wedstrijden gebracht worden, is bij de zeven en
zeventigste Olympiade vastgesteld. Voordien werden de wedstrijden van mensen en paarden
op dezelfde dag gehouden. Maar toen gingen de deelnemers aan de pankration tot in de
nacht door, omdat ze niet op tijd opgeroepen waren. De oorzaak van het oponthoud was de
paardenrace, maar nog meer de pentathlon. Kallias uit Athene was kampioen bij de
pankratiasten, maar in het vervolg zou de pentathlon of de wagenrace de pankration niet
meer hinderen.
(4) De regeling met betrekking tot de wedstrijdleiders is tegenwoordig niet meer hetzelfde
als zij oorspronkelijk was. Iphitos regelde persoonlijk de wedstrijden en na hem
handhaafden de nakomelingen van Oxylos dezelfde regeling. Maar bij de vijftigste
Olympiade werd de regeling van de Olympische spelen aan twee door het lot aangewezen
Eliërs toevertrouwd en lange tijd bleef het aantal wedstrijdleiders twee. (5) Maar bij de vijf
en negentigste Olympiade werden negen Hellanodikai benoemd. Drie van hen waren belast
met de wagenrace, drie anderen hielden toezicht op de pentathlon en de laatste drie waren
verantwoordelijk voor de resterende wedstrijden. Twee Olympiaden later werd een tiende
scheidsrechter toegevoegd. Bij de 103e Olympiade waren er twaalf Elische districten die elk
een Hellanodikes leverden. (6) Maar de Eliërs kregen het in een oorlog tegen de Arkadiërs

zwaar te verduren en verloren een deel van hun gebied met de daartoe behorende demen. Zo
werd bij de 104e Olympiade het aantal districten teruggebracht tot acht en werden even
zoveel Hellanodikai gekozen. Bij de 108e Olympiade is men weer teruggekomen op een
aantal van tien mannen en dat is tot op heden zo gebleven.
10. In Griekenland zijn veel bezienswaardigheden en je kunt er veel bijzondere verhalen horen,
maar de mysteriën van Eleusis en de Olympische spelen genieten de bijzondere zorg van de
goden. De naam van het heilige bos van Zeus, Alsos, wordt, na een naamsverandering,
vanouds Altis genoemd. Ook Pindaros noemt de plaats in een ode op een Olympische
overwinnaar Altis.
(2) De tempel en het beeld van Zeus zijn gemaakt van de buit die de Eliërs veroverden, toen
ze Pisa en hun buren die met de inwoners van Pisa tegen hen in opstand gekomen waren
vernietigd hadden. Dat Pheidias de maker van het beeld is wordt aangegeven door een
inscriptie onder de voeten van Zeus:
“Pheidias, Charmides´ zoon, een Athener, heeft mij vervaardigd.”
De stijl van de tempel is Dorisch en aan de buitenkant staan er zuilen rondom. Hij is
gebouwd van steen uit de streek zelf. (3) De hoogte tot het gevelveld bedraagt achtenzestig
voet, de breedte vijfennegentig en de lengte tweehonderddertig. De architect was Libon, een
man uit de streek. De dakpannen zijn niet van terracotta, maar van Pentelisch marmer,
waarvan dakpannen gemaakt zijn. Dat zou een idee zijn van een zekere Byzes uit Naxos.
Deze heeft op Naxos beelden gemaakt, waarop de inscriptie staat:
“Leto´s kinderen gewijd ben ik door Euergos van Naxos,
Byzes’ zoon, die voor het eerst marmeren dakpannen schiep.”
Deze Byzes was een tijdgenoot van de Lydiër Alyattes en van Astyages, de zoon van
Kyaxares, koning van de Perzen.
(4) In Olympia staat op iedere hoek van het dak een vergulde schaal; midden boven de gevel
staat een beeld van Nike dat ook verguld is. Onder het beeld van Nike hangt een gouden
schild met een afbeelding van Medousa. De inscriptie noemt degenen die het schild gewijd
hebben en de reden die ze daarvoor hadden. Zij luidt als volgt:
“De tempel heeft een gouden schaal; uit Tanagra
hebben de Lakedaimoniërs en hun bondgenoten het gewijd.
Het was een geschenk, een tiende deel van de buit behaald op
de Argivers, Atheners en Ioniërs, wegens winst in de strijd.”
Die slag heb ik ook vermeld in mijn boek over Attika bij de beschrijving van de
grafmonumenten in Athene.
(5) Aan de buitenkant van de tempel in Olympia bevinden zich boven het fries dat boven de
zuilen om de tempel loopt eenentwintig vergulde schilden, een wijgeschenk van de
Romeinse generaal Mummius na zijn overwinning op de Achaiers, de inname van Korinthe
en de verdrijving van de Dorische inwoners.
(6) Onder de figuren op de gevel staat aan de voorkant de wagenrace tussen Pelops en
Oinomaos die nog niet begonnen is en de voorbereidingen van beiden. In het midden van de
gevel staat een beeld van Zeus. Rechts van Zeus staat Oinomaos met een helm op zijn
hoofd, naast hem zijn vrouw Sterope, een van de dochters van Atlas. Myrtilos, de
wagenmenner van Oinomaos, staat voor de paarden, vier in getal. Achter hem zijn twee
mannen. Zij hebben geen namen, maar kennelijk hebben ze van Oinomaos opdracht
gekregen voor de paarden te zorgen. (7) Helemaal aan het eind ligt Kladeos, de rivier die na
de Alpheios door de Eliërs het meest geëerd wordt. Links van Zeus staan Pelops,
Hippodameia, de wagenmenner van Pelops, paarden en twee mannen die kennelijk
stalknechten van Pelops zijn. Dan wordt de gevel smaller en op dat deel is Alpheios
afgebeeld. De wagenmenner van Pelops heet volgens de Troizeniers Sphairos, maar de gids
in Olympia verzekerde dat hij Killas heette. (8) De sculpturen van het gevelveld aan de
voorkant zijn van Paionios die uit Mende in Thrakië kwam; die van het gevelveld aan de
achterkant van Alkamenes, een tijdgenoot van Pheidias en na hem de beste beeldhouwer.

Zijn sculpturen stellen de strijd tussen de Lapithen en Kentauren tijdens de bruiloft van
Peirithoös voor. In het midden van de gevel staat Peirithoös. Aan de ene kant naast hem
staan Eurythion die de vrouw van Peirithoös geroofd heeft en Kaineus die Peirithoös te hulp
komt, aan de andere kant Theseus die zich met een bijl tegen de Kentauren verweert. De ene
Kentaur heeft een meisje gegrepen, de andere een frisse jongen. Volgens mij heeft
Alkamenes die scènes afgebeeld omdat hij in de gedichten van Homeros gelezen heeft dat
Peirithoös een zoon van Zeus was en wist dat Theseus een achterkleinzoon van Pelops was.
(9) In Olympia zijn ook afbeeldingen van de meeste werken van Herakles te zien. Boven de
deuren van de tempel de jacht op het Arkadische everzwijn, de strijd tegen de Thrakiër
Diomedes en die tegen Geryones in Erytheia. Ook staat hij op het punt de last van Atlas over
te nemen. Hij reinigt voor de Eliërs het land van de mest. Boven de deuren van het achterste
tempeldeel neemt hij de Amazonen de gordel af. Daar zijn ook de verhalen afgebeeld over
het hert, de stier van Knossos, de Styphalische vogels, de hydra en de leeuw in Argolis. (10)
Als je door de bronzen deuren naar binnen gaat, staat rechts voor de zuil Iphitos die, zoals
de inscriptie op het beeld zegt, gekroond wordt door een vrouw, Ekecheiria. Binnen in de
tempel staan zuilen en er zijn ook zuilengalerijen op de bovenverdieping. Hier is de toegang
tot het beeld. Ook is er een wenteltrap naar het dak gemaakt.
11. De god, gemaakt van goud en ivoor, zit op een troon. Op zijn hoofd ligt een krans, een
nabootsing van olijftakken. In zijn rechterhand draagt hij een Nike die ook van goud en
ivoor is. Zij draagt een haarband en heeft een krans om haar hoofd. In de linkerhand van de
god is een staf die met allerlei soorten metaal versierd is. De vogel die op de staf zit is een
adelaar. Ook de sandalen van de god zijn van goud, evenals zijn gewaad. Daarop zijn dieren
en lelies gegraveerd.
(2) De troon is versierd met goud, edelstenen, ebbenhout en ivoor. Daarop zijn afbeeldingen
van dieren geschilderd en beelden aangebracht. Vier Nike´s, voorgesteld als dansende
vrouwen, staan bij elke poot van de troon en nog twee andere op de grond bij elke poot. Bij
beide voorpoten zijn jongens geplaatst, die door Thebaanse sfinxen ontvoerd zijn. Onder de
sfinxen schieten Apollo en Artemis de kinderen van Niobe neer.
(3) Tussen de poten van de troon zijn vier stangen, die elk van de ene poot naar de andere
lopen. Op de stang recht tegenover de ingang staan zeven beelden; hoe de achtste
verdwenen is, weet men niet. Dat moeten wel voorstellingen zijn van wedstrijden uit oude
tijden, want wedstrijden voor jongens waren er in de tijd van Pheidias nog niet. De jongen
die een haarband om zijn hoofd bindt zou op Pantarkes lijken, een knaap uit Elis die de
geliefde van Pheidias was. Pantarkes heeft bij de zesentachtigste Olympische spelen het
worstelen voor jongens gewonnen. (4) Op de overige stangen staat de groep die met
Herakles tegen de Amazonen strijdt. Het aantal van beide partijen is negenentwintig; onder
de medestrijders van Herakles staat ook Theseus. De troon wordt niet alleen door de poten
gedragen, maar daartussen staat een gelijk aantal zuilen. Het is niet mogelijk onder de troon
te komen, zoals we wel in het binnenste deel van de troon in Amyklai kunnen komen. In
Olympia zijn afscheidingen gemaakt als muurtjes, die dat onmogelijk maken. (5) Die
afscheidingen zijn alleen tegenover de deuren donkerblauw geschilderd, de andere delen
hebben schilderingen van Panainos. Daarop staan Atlas die de hemel en aarde draagt, naast
hem staat Herakles die klaar staat de last van hem over te nemen, verder Theseus,
Peirithoös, Hellas en Salamis, die de versieringen die aan de boeg van schepen bevestigd
worden in haar hand houdt. Van Herakles´ werken het gevecht tegen de leeuw van Nemea;
dan de misdaad van Aias tegen Kassandra; (6) Hippodameia, de dochter van Oinomaos, met
haar moeder; Prometheus, nog geketend in zijn boeien; Herakles komt uit de hoogte op hem
toe. Een van de verhalen die over Herakles verteld worden is dat hij de adelaar die
Prometheus in de Kaukasos kwelde gedood heeft en dat hij Prometheus van zijn boeien
bevrijd heeft. Tenslotte staat Penthesileia op de schildering op het moment dat zij sterft en
Achilles die haar ondersteunt. Twee Hesperiden dragen de appels die volgens de legende aan

hun hoede waren toevertrouwd. Deze Panainos was een broer van Pheidias en heeft in de
Stoa Poikile in Athene ook de slag bij Marathon geschilderd.
(7) Op het bovenste deel van de troon heeft Pheidias boven het hoofd van het beeld aan de
ene kant de drie Chariten en aan de andere kant de drie Horai uitgebeeld. In de epische
poëzie wordt verteld dat ook zij dochters van Zeus zijn. Homeros vertelt in de Ilias dat aan
de Horai de hemel toevertrouwd was, als wachters van een koninklijk hof.
(8) Het bankje onder de voeten van Zeus, in Attika thranion genoemd, heeft gouden leeuwen
en voorstellingen van de strijd van Theseus tegen de Amazonen, de eerste heldendaad van
Atheners tegen buitenlanders. Op het voetstuk dat de troon en Zeus met al zijn versieringen
draagt zijn figuren van goud: Helios die zijn wagen bestegen heeft, Zeus en Hera; verder
Hephaistos en naast hem Charis. Naast haar staat Hermes en naast Hermes Hestia. Achter
Hestia staat Eros die Aphrodite ontvangt, wanneer zij uit zee opkomt en door Peitho
gekroond wordt. Er zijn afbeeldingen van Apollo met Artemis, Athene en Herakles en aan de
rand van het voetstuk Amphitrite, Poseidon en Selene die volgens mij op een paard rijdt.
Volgens sommigen rijdt de godin niet op een paard, maar op een muilezel en zij vertellen
een of ander dwaas verhaal over de muilezel.
(9) Ik weet dat de hoogte en breedte van het beeld van de Olympische Zeus opgeschreven
zijn, maar ik wil degenen die de metingen gedaan hebben niet prijzen, omdat de genoemde
afmetingen in het niets verzinken bij de indruk die het beeld maakt op de toeschouwers. Er
bestaat een verhaal dat de god persoonlijk getuige was van de artistieke vaardigheid van
Pheidias. Want toen het beeld voltooid was, bad Pheidias tot de god om kenbaar te maken of
het werk naar zijn zin was. Onmiddellijk zou toen een bliksem zijn ingeslagen op dat punt
van de vloer, waar nog steeds de bronzen waterkruik staat om de plek aan te geven.
(10) Het gedeelte van de vloer voor het beeld is niet met wit, maar met zwart marmer
bedekt. Om de zwarte steen loopt in een cirkel een rand van Parisch marmer om de olijfolie
die uitgegoten wordt op te vangen. Olijfolie is namelijk goed voor het beeld in Olympia en
beschermt het ivoor tegen de schadelijke effecten van de vochtigheid van de Altis. Op de
akropolis in Athene gebruikt men voor het beeld dat Parthenos genoemd wordt geen
olijfolie, maar water voor het ivoor. Want omdat de akropolis door zijn hoogte erg droog is,
heeft het ivoren beeld water of vochtigheid nodig. (11) Toen ik in Epidauros vroeg waarom
er geen water of olijfolie over het beeld van Asklepios gegoten wordt, vertelden de
tempelbeheerders mij dat het beeld van de god en de troon boven een bron geplaatst zijn.
12. Mensen, die denken dat wat bij olifanten door de mond naar buiten steekt geen hoorns, maar
tanden zijn, moeten maar eens naar de eland kijken, een dier in het Keltische land, of naar de
Ethiopische stier. Mannelijke elanden hebben hoorns op hun wenkbrauwen, maar bij de
vrouwtjesdieren groeien ze helemaal niet. Bij de Ethiopische stier groeit de hoorn op de
neus. Wie zou er dus erg verbaasd over kunnen zijn dat er een dier is, waarbij de hoorns
door de mond groeien? (2) Men kan ook zijn vergissing nog corrigeren aan de hand van de
volgende gegevens. Bij dieren vallen ieder jaar de hoorns af en groeien daarna weer aan. Dat
gebeurt bij herten en gemzen en bij olifanten gaat het net zo. Maar er is geen dier, waarbij
een tand voor de tweede keer groeit, althans geen volwassen dier. Als dat wat door de mond
steekt geen hoorn, maar een tand was, hoe zou het dan weer kunnen aangroeien? En dan nog
iets: tanden zijn van nature niet gevoelig voor vuur. Maar de hoorns van runderen en
olifanten krijgen onder invloed van vuur in plaats van een gebogen een vlakke of andere
vorm. De onderkaak van het nijlpaard en het everzwijn heeft slagtanden, maar dat er hoorns
op de kaken groeien heb ik nog nooit gezien. (3) Ieder moet nu goed weten dat bij de olifant
de hoorns door de slapen naar beneden gaan en zo naar buiten buigen. Ik weet dat niet alleen
van horen zeggen, maar ik heb in Campanië in het heiligdom van Artemis een schedel van
een olifant gezien. Het heiligdom ligt op een afstand van ongeveer dertig stadiën van Capua,
de hoofdstad van Campanië. De olifant verschilt niet alleen door de manier waarop de
hoorns groeien van andere dieren, maar ook in zijn omvang en uiterlijk lijkt hij totaal niet op
een ander dier. Volgens mij zijn de Grieken buitengewoon ijverig en sparen geen middelen

om de goden te vereren, daar ze ivoor uit India en Ethiopië halen voor de vervaardiging van
beelden.
(4) In Olympia is een wollen gordijn, versierd met Assyrische weefsels en Phoinikisch
purper, een wijgeschenk van Antiochos, die ook de aegis boven het theater in Athene met de
afbeelding van Gorgo als wijgeschenk geschonken heeft. Dat gordijn wordt niet helemaal tot
het dak opgetrokken zoals in de tempel van Artemis in Ephese, maar men laat het met
koorden tot de vloer zakken. (5) De wijgeschenken die binnen of in de voorhof staan zijn
een troon van de Etruskische koning Arimnestos, de eerste barbaar die een wijgeschenk aan
Zeus in Olympia gaf, en bronzen paarden van Kyniska als aandenken aan een Olympische
overwinning. Die zijn minder groot dan echte paarden en staan, als je binnenkomt, aan de
rechterkant. Ook staat er een met brons overtrokken drievoet, waarop overwinningskransen
uitgestald werden voordat de tafel gemaakt was. (6) Er staan beelden van keizers:
Hadrianus, van marmer uit Paros, gewijd door de steden van de Achaiïsche bond, en
Trajanus, gewijd door alle Grieken. Deze keizer onderwierp de Geten ten noorden van
Thrakië en voerde oorlog tegen Osroës, de afstammeling van Arsakes, en tegen de Parthen.
De aanzienlijkste bouwwerken die hij liet maken zijn de naar hem genoemde thermen, een
groot rond theater, een hippodroom met een lengte van twee stadiën en het forum in Rome,
dat niet alleen om zijn algehele schoonheid bezienswaardig is, maar in het bijzonder om het
dak dat van brons gemaakt is.
(7) Op ronde sokkels staan twee beelden opgesteld. De ene is van barnsteen en stelt de
Romeinse keizer Augustus voor, de andere is van ivoor en dat zou een beeld zijn van
Nikomedes, koning van Bithynië. De grootste stad in Bithynië heette vroeger Astakos, maar
nu is zij naar hem Nikomedeia genoemd. De oorspronkelijke stichter was Zypoites, naar de
naam te oordelen een Thrakiër. Het barnsteen, waarvan het beeld van Augustus gemaakt is,
is een natuurproduct en wordt gevonden in het zand van de Eridanos. Het is uiterst zeldzaam
en om meerdere redenen kostbaar voor mensen. Het andere “barnsteen” is een legering van
goud en zilver. (8) In de tempel van Olympia bevinden zich wijgeschenken van Nero: drie
kransen die bladeren van de wilde olijf imiteren en een vierde krans in de vorm van
eikenbladeren. Er liggen ook vijfentwintig bronzen schilden, die hopliten moeten dragen bij
de wapenrace. Dan is er nog een aantal stele´s. Op een daarvan staat een inscriptie met de
eed die de Eliërs afgelegd hebben voor de Atheners, Argivers en Mantineeërs, dat zij
honderd jaar lang bondgenoten zouden zijn.
13. Binnen de Altis ligt ook een apart heilig terrein, gewijd aan Pelops. Van de heroën wordt hij
in Olympia door de Eliërs het meest vereerd, zoals Zeus het meest van alle goden. Het
Pelopion ligt rechts van de ingang van de tempel van Zeus, aan de noordkant. Het ligt zo ver
van de tempel af dat er op het tussenliggende stuk beelden en andere wijgeschenken staan.
Het Pelopion begint ongeveer ter hoogte van het midden van de tempel en reikt tot het
achterste deel daarvan. Het wordt omgeven door een stenen omheining, waarbinnen bomen
groeien en beelden staan.
(2) De ingang is aan de westzijde. Volgens de legende heeft Herakles, de zoon van
Amphytrion, het heiligdom aan Pelops gewijd, omdat hij de achterkleinzoon van hem was.
Bovendien gaat het verhaal dat hij in de kuil aan Pelops offerde. Nog altijd offeren de
archonten van het jaar aan hem. Het offerdier is een zwarte ram. De ziener krijgt geen enkel
stuk daarvan, maar het is gebruik dat alleen de nek gegeven wordt aan de man die
“houthakker” genoemd wordt. (3) De houthakker is een van de dienaren van Zeus, wiens
taak het is tegen een vastgesteld tarief hout voor offers te leveren aan steden en
particulieren. Dat mag alleen hout van de witte populier zijn en van geen andere boom.
Wanneer iemand, Eliër of vreemdeling, van het vlees van het dier dat aan Pelops geofferd
wordt heeft gegeten, is het hem niet toegestaan de tempel van Zeus te betreden. Hetzelfde
geldt voor degenen die in Pergamon bij de rivier Kaïkos aan Telephos offeren. Zij mogen
ook niet naar de tempel van Asklepios gaan, voordat ze een bad genomen hebben.

(4) Ook wordt het volgende verteld. Toen de oorlog tussen de Grieken en Trojanen lang
duurde, profeteerden de waarzeggers hun dat ze de stad niet zouden veroveren, voordat ze
de pijl en boog van Herakles en een bot van Pelops gehaald hadden. Dus werd Philoktetes
naar het legerkamp ontboden en uit Pisa werd hun een bot van Pelops, een schouderblad,
gebracht. Tijdens de thuisreis verging het schip dat de bot vervoerde bij Euboia in een storm.
(5) Vele jaren na de verovering van Troje zette een visser, Damarmenos, zijn netten in zee
uit en haalde het bot op. Verbaasd over de grootte daarvan hield hij het verborgen onder het
zand. Tenslotte ging hij naar Delphi met de vraag van welke man het bot was en wat hij
ermee moest doen. (6) Nu was er door goddelijke voorzienigheid net op dat moment een
gezantschap van Eliërs die om bevrijding van een pestepidemie baden. De Pythia droeg hun
nu op de beenderen van Pelops terug te zoeken en Damarmenos moest wat hij gevonden had
aan de Eliërs teruggeven. Toen hij dat gedaan had, beloonden de Eliërs hem door hem en
zijn nakomelingen te benoemen tot bewakers van het bot. Tegenwoordig is het schouderblad
van Pelops verdwenen, omdat het, naar ik denk, lange tijd diep in de zee verborgen is
geweest en het niet alleen door de tijd, maar evenzeer door het zoute water is aangetast. (7)
Er zijn nog steeds sporen over die er op wijzen dat Pelops en Tantalos in ons land gewoond
hebben. Er is een meer dat naar Tantalos genoemd is en een beroemd graf. Er staat een troon
van Pelops op de top van de berg Sipylos achter het heiligdom van Plastene, de Moeder, en
als je de rivier Hermos overgestoken bent, zie je in Temnos een beeld van Aphrodite, dat van
een jonge myrteboom gemaakt is. Volgens de traditie heeft Pelops dat gewijd, toen hij de
godin genadig stemde en Hippodameia ten huwelijk vroeg.(8) Het altaar van de Olympische
Zeus staat ongeveer even ver van het Pelopion als van het heiligdom van Hera; het staat
voor beide gebouwen. Volgens sommigen is het gebouwd door Herakles van de Ida, maar
anderen beweren dat het twee generaties na Herakles door plaatselijke helden gebouwd is.
Het is gemaakt van de as van de schenkels van aan Zeus geofferde offerdieren, net zoals in
Pergamon. Ook het altaar van Hera op Samos bestaat uit as en dat is zeker niet mooier dan
wat de Atheners in Attika escharai (brandofferaltaren) noemen. (9) De omtrek van de basis
van het altaar in Olympia, prothysis genoemd, bedraagt honderdvijfentwintig voet en van
het bovengedeelte tweeëndertig voet. De totale hoogte van het altaar is tweeëntwintig voet.
Men heeft de gewoonte de offerdieren zelf op het onderste deel, de prothysis, te offeren.
Maar de schenkels worden naar het hoogste deel van het altaar gebracht en daar geofferd.
(10) Aan beide kanten leiden marmeren treden omhoog naar de prothysis, maar de treden
daarvandaan naar het bovendeel van het altaar zijn in de as uitgehouwen. Meisjes en
vrouwen mogen, wanneer het hen niet verboden is in Olympia te komen, tot de prothysis
komen. Alleen mannen mogen vandaar naar het hoogste deel van het altaar klimmen.Ook
buiten de officiële feesten om wordt er door particulieren aan Zeus geofferd en iedere dag
worden door de Eliërs offers gebracht. (11) Ieder jaar houden waarzeggers zorgvuldig in de
gaten wanneer het de negentiende dag van de maand Elaphios is. Dan halen ze de as uit het
prytaneion, mengen het met water van de Alpheios tot een soort specie en pleisteren het
altaar daarmee. Met ander water kan de as nooit tot specie gemaakt worden. Dat is de reden,
waarom de Alpheios als de meest geliefde rivier van de Olympische Zeus beschouwd wordt.
Er is ook in Didyma een altaar van de Milesiërs. Dat is, zoals de Milesiërs zeggen, door
Herakles van Thebe gemaakt van het bloed van offerdieren. Maar in later tijden heeft het
bloed van de offerdieren dit altaar niet bijzonder hoog gemaakt.
14. Het altaar in Olympia heeft nog iets bijzonders: de wouwen, die tot de meest roofzuchtige
vogels behoren, doen de mensen die in Olympia offeren geen enkel kwaad. Wanneer echter
een wouw eens de ingewanden of een stuk vlees rooft, wordt dat beschouwd als een
ongunstig voorteken voor wie offert. Herakles, de zoon van Alkmene, zou eens bij het
offeren erg veel last van vliegen hebben gehad. Dus offerde hij uit eigen beweging of op
advies van iemand anders aan Zeus Apomyios (Vliegenverjager). Zo werden de vliegen naar
de overkant van de Alpheios verjaagd. De Eliërs zouden op dezelfde manier aan Zeus
Apomyios offeren om de vliegen uit Olympia weg te jagen.

(2) De Eliërs plegen voor hun offers aan Zeus hout van geen andere boom dan de witte
populier te gebruiken. De reden waarom ze de witte populier verkiezen is volgens mij dat
Herakles deze uit Thesprotis in Griekenland heeft gebracht. Ik denk dat Herakles zelf ook,
toen hij in Olympia aan Zeus offerde, de schenkels van de offerdieren op populierenhout
verbrand heeft. Herakles ontdekte de witte populier bij de rivier de Acheron in Thesprotis en
daarom wordt hij door Homeros Acheroïs genoemd.
(3) Het is altijd zo geweest dat rivieren van elkaar verschillen en niet dezelfde
eigenschappen hebben voor de groei van verschillende soorten planten en bomen. Zo
groeien tamarisken het best en het meest aan de Maiander, aan de Asopos in Boiotië groeit
het hoogste riet en de Perseaboom gedijt slechts in het water van de Nijl. Zo is het dus
helemaal niet vreemd dat de witte populier eerst aan de Acheron groeide, de wilde olijfboom
aan de Alpheios en dat de zwarte populier thuis hoort aan de Keltische Eridanos in het land
van de Kelten.
(4) Nu ik het grootste altaar beschreven heb, wil ik de aandacht vestigen op alle altaren in
Olympia. De volgorde die ik daarbij zal aanhouden is die waarin de Eliërs gewoonlijk
daarop hun offers brengen. Eerst offeren ze aan Hestia, vervolgens aan de Olympische Zeus,
terwijl ze naar het altaar in de tempel gaan, daarna aan <Zeus Laoitas en Poseidon Laoitas>.
Dit offer vindt gewoonlijk plaats op één altaar. Het vierde offer is aan Artemis en het vijfde
aan Athene Leïtis, (5) het zesde aan Ergane (Werkster). De nakomelingen van Pheidias, die
Phaidryntai (Schoonmakers) genoemd worden, hebben van de Eliërs het privilege ontvangen
het beeld van Zeus te reinigen van het vuil dat er aankleeft en voordat zij beginnen offeren
ze aan deze Ergane.
Er staat nog een altaar van Athene, dichtbij de tempel en daarnaast een vierkant altaar van
Artemis dat geleidelijk hoger wordt.
(6) Na de hier genoemde altaren volgt een altaar waarop aan Alpheios en Artemis
gezamenlijk geofferd wordt. Waarom dat zo gedaan wordt, vertelt Pindaros in een ode en ik
zal het beschrijven in mijn verslag over Letrini.
Niet ver daarvandaan staat nog een altaar voor Alpheios en daarnaast een van Hephaistos.
Dit altaar wordt door sommige Eliërs het altaar van Zeus Areios genoemd en dezelfde
mensen beweren dat Oinomaos, steeds wanneer hij een van de vrijers van Hippodameia zou
uitdagen tot een wagenrace, hierop aan Zeus Areios offerde.
(7) Dan volgt een altaar van Herakles met de bijnaam Parastates en een voor Herakles´
broers Epimedes, Idas, Paionaios en Iasos. Ik weet dat het altaar van Idas door anderen het
altaar van Akesidas genoemd wordt.
Op de plaats waar de fundamenten van het huis van Oinomaos liggen staan twee altaren, een
van Zeus Herkaios, dat Oinomaos zelf gebouwd schijn te hebben, en een van Zeus
keraunios, dat volgens mij gebouwd is toen het huis van Oinomaos door de bliksem
getroffen was. (8) Het grote altaar heb ik kort hiervoor al beschreven en wordt het altaar van
de Olympische Zeus genoemd. Daarnaast staat een altaar voor de Onbekende Goden en dan
een altaar van Zeus Katharsios (Reiniger), een van Nike en weer een van Zeus, met de
bijnaam Chthonios. Er zijn altaren van alle goden en van Hera, bijgenaamd de Olympische,
dat ook van as gemaakt is. Dat zou door Klymenes gewijd zijn. Dan volgt een
gemeenschappelijk altaar van Apollo en Hermes. Over hen hebben de Grieken namelijk het
verhaal dat Hermes de uitvinder was van de lier en Apollo van de citer.
(9) Dan komen achtereenvolgens een altaar van Homonoia, weer een van Athene en een van
de Moeder der goden.
Heel dicht bij de ingang van het stadion staan twee altaren.
Het ene wordt het altaar van Hermes Enagonios (Wedstrijdbewaker) genoemd, het andere
Kairos; over hem bestaat, naar ik weet, een hymne van Ion van Chios. In die hymne wordt
Kairos voorgesteld als de jongste zoon van Zeus. Dichtbij het schathuisje van de Sikyoniërs
staat een altaar van Herakles, een van de Koureten, of Herakles, de zoon van Alkmene.
Beide versies worden verteld.

(10) Op het zogenaamde Gaion staat een altaar van Gè, ook bestaande uit as. Hier zou in
oude tijden een orakel van Gè geweest zijn.
Op het zogenaamde Stomion is het altaar voor Themis gebouwd.
Rondom het altaar van Zeus Katabaites (Afdaler) loopt een omheining. Dit altaar staat bij
het grote altaar van as.
Men moet er aan blijven denken dat de altaren niet in de volgorde waarin ze staan
opgenoemd worden, maar dat mijn beschrijving de volgorde aanhoudt die de Eliërs bij het
offeren volgen.
Bij het heilige domein van Pelops staat een gemeenschappelijk altaar van Dionysos en de
Chariten, daartussen een altaar van de Muzen en naast hen een altaar van de Nimfen.
15. Buiten de Altis staat een gebouw dat men het atelier van Pheidias noemt. Daar heeft
Pheidias elk onderdeel van het beeld vervaardigd. In dat gebouw staat een
gemeenschappelijk altaar voor alle goden. Wanneer je weer teruggaat naar de Altis, kom je
bij het Leonidaion. (2) Dit staat buiten het heilige omheinde gebied bij de toegang tot de
Altis die voor processies bestemd is, de enige weg voor processiegangers. Het is gewijd
door Leonidas, iemand uit de streek,en in mijn tijd verbleven de Romeinse gouverneurs van
Griekenland er. Het Leonidaion en de processieingang zijn van elkaar gescheiden door een
straat, want wat door de Atheners een steegje wordt genoemd heet bij de Eliërs een straat.
(3) Waar je het Leonidaion aan de linkerkant passeert, staat in de Altis een altaar van
Aphrodite en dan een van de Horai.
Ongeveer ter hoogte van het achterdeel van de tempel van Zeus groeit aan de rechterkant
een olijfboom. Die wordt Kallistephanos genoemd en de takken worden gebruikt voor de
overwinningskransen bij de Olympische wedstrijden.
Bij deze olijfboom staat een altaar voor de nimfen die ook Kallistephanai genoemd worden.
(4) Buiten de Altis, rechts van het Leonidaion, staat een altaar van Artemis Agoraia en een
altaar voor de Meesteressen. Over de godin die men Meesteres noemt zal ik in mijn
beschrijving van Arkadië vertellen.
Dan staat er een altaar van Zeus Agoraios en voor de zogenaamde Proëdria een altaar van
Apollo, bijgenaamd Pythios en daarna een van Dionysos. Dat altaar zou niet oud zijn en
gewijd door particuliere burgers.
(5) Wanneer je naar het startpunt van de wagenrace gaat, zie je een altaar met het opschrift
Moiragetes. Het is duidelijk dat dit een bijnaam is van Zeus, die de menselijke
aangelegenheden kent, alles wat door de Moiren wordt beschoren en wat ze weigeren.
Vlak daarbij is ook een altaar, langwerpig van vorm, van de Moiren, dan een altaar van
Hermes en de volgende twee zijn van de Zeus Hypsistos (de Allerhoogste).
Ongeveer op het midden van de startplaats van de wagenrace staan onder de blote hemel
altaren van Poseidon Hippios en Hera Hippia.
Naast de zuil een altaar van de Dioskouroi.
(6) Aan de ene kant van de toegang tot wat men de Embolos (sprekerstribune) noemt staat
een altaar van Ares Hippios, aan de andere kant een van Athene Hippia.
Wanneer je dan de Embolos zelf betreedt, staat er een altaar van de Nimfen die men
Akmenai noemt.
Als je terugkomt van de zuilengalerij die de Eliërs zuilengalerij van Agnaptos noemen, naar
de architect die hem gemaakt heeft, zie je rechts een altaar van Artemis.
(7) Wanneer je via de processieingang de Altis weer betreedt, zie je achter het Heraion een
altaar van de rivier Kladeos en een altaar van Artemis.
Het altaar daarachter is van Apollo, het vierde altaar is van Artemis met de bijnaam
Kokkoka (met de granaatappel) en het vijfde altaar is van Apollo Thermios.
Ik vermoed dat de Elische naam Thermios in het Attische dialect Thesmios (van de wetten)
is, maar waarom Artemis de bijnaam Kokkoka heeft, heb ik niet kunnen achterhalen.
(8) Voor het zogenaamde Theëkoleon staat een gebouw. In een hoek daarvan staat een altaar
van Pan.

Het prytaneion van de Eliërs staat binnen de Altis naast de ingang tegenover het gymnasion.
In dit gymnasion zijn renbanen en worstelperken voor de atleten.
Voor de deuren van het prytaneion staat een altaar van Artemis Agrotera.
(9) Als je in het prytaneion zelf het vertrek waar de haard is binnengaat, zie je rechts van de
ingang een altaar van Pan. Deze haard is ook van as gemaakt en dag en nacht brandt er vuur.
De as van de haard wordt, zoals ik al verteld heb, naar het altaar van de Olympische Zeus
gebracht. Wat uit de haard daarheen gebracht wordt draagt vooral bij aan de hoogte van het
altaar.
(10) De Eliërs offeren één keer per maand op alle hierboven genoemde altaren. Ze doen dat
volgens een oude rite. Ze branden wierook en met honing gemengde tarwe op de altaren.
Daarop leggen ze olijftakken. Voor de plengoffers gebruiken ze wijn. Alleen aan de Nimfen
brengen ze geen plengoffers met wijn, evenmin als op het gemeenschappelijk altaar voor
alle goden. De zorg voor de offers berust bij een Theekolos die deze functie een maand lang
bekleedt, bij waarzeggers en plengofferdragers, en verder een uitlegger, fluitspeler en
houthakker. (11) Ik vind het niet op zijn plaats de woorden die in het prytaneion bij de riten
uitgesproken worden en de hymnen die gezongen worden in dit verslag te vermelden. Niet
alleen aan de Griekse goden, maar ook aan de god in Libye, aan Hera Ammonia en aan
Parammon, een bijnaam van Hermes, worden plengoffers gebracht. De Eliërs schijnen sinds
onheugelijke tijden het orakel in Libye geraadpleegd te hebben. In de tempel van Ammon
staan altaren als wijgeschenken van de Eliërs. Daarop staan de vragen die de Eliërs gesteld
hebben en de antwoorden die ze van de god gekregen hebben. Ook staan er de namen van de
mannen uit Elis die naar Ammon gekomen zijn. Dat alles is in de tempel van Ammon.
(12) De Eliërs brengen ook plengoffers aan alle heroën en vrouwen van heroën die in Elis en
Aitolië vereerd worden. Ze zingen in het prytaneion liederen in het Dorisch, maar wie de
dichter daarvan is, vertellen ze niet. De Eliërs hebben ook een eetzaal. Die is in het
prytaneion, tegenover het vertrek met de haard. In die zaal worden de winnaars van de
Olympische wedstrijden ontvangen.
16. Hierna rest mij nog de beschrijving van de tempel van Hera en de bezienswaardigheden in
de tempel. De Eliërs zeggen dat de tempel gebouwd is ongeveer acht jaar, nadat Oxylos in
Elis aan de macht was gekomen, door de inwoners van Skillous, een stad in Triphylia. De
stijl van de tempel is Dorisch en hij wordt helemaal door zuilen omgeven. Een van de twee
zuilen in het achterdeel is van eikenhout. De tempel is honderdnegenenzestig voet lang,
drieenzestig voet breed en de hoogte is niet minder dan vijftig voet. Wie de architect is,
vermelden ze niet.
(2) Elk vijfde jaar wordt door de Zestien Vrouwen een gewaad voor Hera geweven.
Dezelfde vrouwen organiseren ook wedstrijden die Heraia genoemd worden. Die
wedstrijden bestaan uit hardloopwedstrijden voor meisjes. Zij lopen in verschillende
leeftijdsklassen: de jonge meisjes lopen eerst, dan de middengroep en tenslotte de oudste
meisjes. (3) Ze lopen op de volgende manier: ze hebben loshangend haar, hun chiton reikt
tot even boven de knie en ze hebben de rechterschouder ontbloot tot aan de borst. Ook voor
hun wedstrijden is het Olympische stadion gereserveerd, maar de lengte van hun wedloop
wordt met ongeveer een zesde deel verminderd. Aan de winnaressen worden olijfkransen
gegeven en een deel van het vlees van het rund dat aan Hera geofferd wordt. Ook hebben ze
het recht hun portretten te laten schilderen en als wijgeschenk op te stellen. De vrouwen die
de wedstrijden leiden hebben in overeenstemming met hun aantal zestien helpsters. (4) De
wedstrijden van de meisjes gaan terug tot oude tijden. Hippodameia zou om Hera te danken
voor haar huwelijk met Pelops zestien vrouwen verzameld hebben en met hen de Heraia
ingesteld hebben. Ook zou Chloris, de dochter van Amphion, een overwinning behaald
hebben. Zij zou de enige overlevende van haar familie zijn, hoewel ook gezegd wordt dat
een van haar broers in leven gebleven zou zijn. Wat ik over de kinderen van Niobe te weten
gekomen ben, heb ik verteld in mijn beschrijving van Argos.

(5) Behalve bovenstaand verhaal wordt over de zestien vrouwen ook het volgende verteld.
Toen Damophon tiran van Pisa was, deed hij de Eliërs veel kwaad. Het volk van Pisa wilde
geen medeverantwoordelijkheid dragen voor de misdaden van de tiran en ook de Eliërs
wilden graag een einde maken aan de beschuldigingen tegen hen. Zo kozen ze uit elk van de
zestien steden die toen nog bewoond werden de oudste en meest in aanzien staande vrouw
om een einde te maken aan hun geschillen. (6) De steden waaruit ze vrouwen kozen waren
Elis ********** . De vrouwen uit die steden brachten een verzoening tot stand tussen de
mensen van Pisa en de Eliërs. Later werd hun ook de organisatie van de Heraia opgedragen,
als ook het weven van het gewaad van Hera. De zestien vrouwen vormen ook twee
koordansen, waarvan de een het koor van Physkoa genoemd wordt en de andere het koor
van Hippodameia. Die Physkoa was volgens hen afkomstig uit Koilè in Elis; de naam van
het district waar zij woonde was Orthia. (7) Volgens de overlevering had Dionysos
gemeenschap met Physkoa en kreeg zij van hem een zoon, Narkaios. Toen hij opgroeide,
voerde hij oorlog tegen de naburige volken en verwierf hij grote macht. Bovendien richtte
hij een heiligdom op voor Athene, bijgenaamd Narkaia. Narkaios en Physkoa zouden de
eersten zijn geweest die Dionysos vereerden. Physkoa ontvangt verschillende eerbewijzen,
in het bijzonder de naar haar genoemde koordans van de zestien vrouwen. Hoewel de steden
verwoest zijn, houden de Eliërs de andere eerbewijzen toch in stand. Want ze zijn nu
verdeeld in acht districten en uit elk daarvan kiezen ze twee vrouwen. (8) De Zestien
Vrouwen en de Elische Hellanodikai voeren geen enkele rite uit, voordat ze zich gereinigd
hebben met water en een voor de reiniging geschikte big. De reiniging vindt plaats bij de
bron Piëra. Je kunt die bron bereiken langs de vlakke weg van Olympia naar Elis.
17. Deze dingen zijn zoals ik beschreven heb. In de tempel van Hera staat een <beeld> van Zeus
en er is een beeld van Hera, zittend op een troon. Zeus staat er naast. Hij heeft een baard, op
zijn hoofd draagt hij een helm. De beelden zijn van eenvoudige makelij.
De daarop volgende beelden van de Horai, zittend op tronen, zijn gemaakt door Smilis van
Aigina.
Naast hen staat een beeld van Themis, moeder van de Horai, gemaakt door Dorykleides, een
Lakedaimoniër en leerling van Dipoinos en Skyllis.
(2) De Hesperiden, vijf in getal, zijn gemaakt door Theokles,ook een Lakedaimoniër, de
zoon van Hegylos, die ook bij Skyllis en Dipoinos in de leer zou zijn geweest.
Het beeld van Athene, die een helm draagt en een speer en schild vasthoudt, zou een werk
zijn van de Lakedaimoniër Medon, broer van Dorykleidas en leerling van dezelfde
leermeesters.
(3) Dan zijn er beelden van Kore, Demeter, Apollo en Artemis.
De eerste twee zitten tegenover elkaar, terwijl Apollo en Artemis tegenover elkaar staan.
Ook staan er beelden van Leto, Tyche, Dionysos en een gevleugelde Nike.
Ik kan niet zeggen wie de beeldhouwers zijn, maar wel heb ik de indruk dat deze beelden
erg oud zijn.
De genoemde beelden zijn van ivoor en goud. Later zijn nog andere beelden in het Heraion
opgesteld:
een marmeren Hermes die de baby Dionysos draagt, een werk van Praxiteles,
en een bronzen Aphrodite, gemaakt door Kleon van Sikyon. (4) De leermeester van deze
Kleon, Antiphanes, kwam uit de school van Periklytos en deze was weer een leerling van
Polykleitos van Argos.
Voor Aphrodite staat een beeld van een zittend naakt jongetje, gemaakt door Boëthos van
Kalchedon.
Ook uit het zogeheten Philippeion zijn beelden van goud en ivoor gebracht, namelijk
Eurydike, de vrouw van Aridaios, en Olympias, de vrouw van Philippos.
(5) Er staat ook een cederhouten kist waarop figuren afgebeeld zijn, sommige van ivoor,
andere van goud, maar ook uitgesneden in het cederhout zelf. Kypselos,de tiran van
Korinthe, is door zijn moeder in die kist verstopt, toen de Bakchiden hem na zijn geboorte

met man en macht probeerden te vinden. Als dank voor redding van Kypselos hebben zijn
nakomelingen, de zogeheten Kypseliden, de kist als wijgeschenk in Olympia geplaatst. De
Korinthiërs van toen gebruikten het woord kypsele voor kist en het kind zou naar dat woord
de naam Kypselos gekregen hebben. (6) Bij de meeste figuren op de kist staan inscripties,
met archaïsche letters geschreven. Soms lopen de letters in een rechte lijn, maar in andere
gevallen gaat het schrift in de vorm die de Grieken boustrophedon noemen. Dat gaat zo: aan
het einde van de regel loopt de volgende regel terug zoals hardlopers bij een wedloop met
dubbele afstand. Bovendien zijn de inscripties op de kist in gedraaide letters geschreven en
daardoor lastig te ontcijferen. Beginnend aan de onderkant laat de eerste strook de volgende
taferelen zien:
(7) Oinomaos achtervolgt Pelops, die Hippodameia vasthoudt. Beiden hebben twee paarden,
maar de paarden van Pelops hebben vleugels.
Meteen daarna staat er het huis van Amphiaraos en een oude vrouw draagt de baby
Amphilochos. Voor het huis staat Eriphyle met haar halssnoer en naast haar staan haar
dochters Eurydike en Demonassa en een naakt jongetje, Alkmaion. (8) Asios zegt in zijn
epos dat Alkmene een dochter is van Amphiaraos en Eriphyle. Baton, de wagenmenner van
Amphiaraos, houdt de teugels van de paarden in zijn ene hand en in de andere een speer.
Amphiaraos staat al met één voet op de wagen; hij heeft een getrokken zwaard en richt zich
naar Eriphyle, zo door zijn woede meegesleept dat hij zijn handen nauwelijks van haar kan
afhouden.
(9) Na het huis van Amphiaraos volgen de lijkspelen voor Pelias en het publiek dat naar de
deelnemers kijkt. Herakles is afgebeeld, zittend op een troon en achter hem een vrouw. Er is
geen inscriptie die aangeeft wie deze vrouw is, maar ze speelt op een Phrygische en niet op
een Griekse fluit. Pisos, de zoon van Periëres, en Asterion, de zoon van Kometas, die zou
hebben deelgenomen aan de tocht van de Argo, mennen een tweespan. Polydeukes en
Admetos zijn er en naast hen Euphemos, volgens de dichters een zoon van Poseidon en
metgezel van Iason op zijn tocht naar Kolchis. Hij is de winnaar van de wagenrace. (10)
Degenen die zich aan een bokswedstrijd gewaagd hebben zijn Admetos en Mopsos, de zoon
van Ampyx. Tussen hen in speelt een man op een fluit, zoals tegenwoordig ook de gewoonte
is op de fluit te spelen bij het springen in de vijfkamp. De worstelwedstrijd tussen Iason en
Peleus is nog onbeslist. Eurybotas, die een gerenommeerde discuswerper geweest moet zijn,
staat afgebeeld, terwijl hij de discus werpt. De deelnemers aan een hardloopwedstrijd zijn
Melanion, Neotheus en Phalareus; de vierde is Argeios en de vijfde Iphiklos. Deze laatste is
de winnaar en aan hem reikt Akastos de krans uit. Waarschijnlijk is hij de vader van
Protesilaos, die deelgenomen heeft aan de expeditie tegen Troje. (11) Er staan drievoeten,
prijzen voor de winnaars. De dochters van Pelias zijn er, maar alleen van Akestis is de naam
erbij geschreven. Iolaos, die vrijwillig Herakles bijstond bij zijn werken, is afgebeeld als
winnaar van de wagenrace. Hier eindigen de lijkspelen voor Pelias.
Dan staat Athene naast Herakles; hij schiet op de hydra, het wilde dier in de rivier
Amymone. Omdat Herakles makkelijk te herkennen is aan wat hij doet en zijn gestalte, staat
zijn naam er niet bijgeschreven. De Thrakiër Phineus is er en de zonen van Boreas jagen de
Harpijen bij hem vandaan.
18. De beschrijving van de tweede strook zal ik aan de linkerkant beginnen. Daar staat een
vrouw die in haar rechterarm een wit, slapend kind draagt en in haar andere arm een zwart
kind dat ook lijkt te slapen. De voeten van beide kinderen zijn naar verschillende kanten
gekeerd. De inscripties geven aan, hoewel het ook zonder die inscripties wel te begrijpen is,
dat zij Thanatos (Dood) en Hypnos (Slaap) zijn en dat Nyx (Nacht) hun voedster is.
(2) Een vrouw met een mooie verschijning straft een lelijke vrouw. Met haar ene hand grijpt
zij haar keel en met haar andere hand slaat ze haar met een stok. Dat is Dikè (Recht) die
Adikia (Onrecht) zo behandelt. Twee andere vrouwen stampen met stampers in vijzels. Men
denkt dat zij veel van tovermiddelen weten, hoewel er geen inscriptie bij staat. Wie de man

en de vrouw die hem volgt zijn wordt aangegeven door de versregels in hexameters. Ze
luiden zo:
“Niet tegen haar wil brengt Idas Marpessa met mooie enkels,
Euanos´ dochter, ontvoerd door Apollo, terug naar haar huis.”
(3) Een in chiton geklede man houdt in zijn rechterhand een beker en in zijn andere hand
een halssnoer. Alkmene wil die pakken. Deze scène stelt het Griekse verhaal voor dat Zeus
in de gestalte van Amphytrion gemeenschap had met Alkmene. Menelaos draagt een pantser
en komt met een zwaard op Helena af om haar te doden. Het is dus duidelijk dat Troje al
veroverd is. Rechts van Medeia die op een troon zit staat Iason en aan de andere kant
Aphrodite. Er staat een inscriptie bij: “Iason trouwt Medeia, naar Aphrodite´s raad.”
(4) Dan zijn er de zingende Muzen en Apollo die hun zang leidt. Ook zij hebben een
inscriptie:
“De van ver treffende Apollo, Leto´s zoon, is dit.
Rondom hem zingen de Muzen, het bevallige koor, door hem geleid.”
Atlas draagt, zoals de legende is, de hemel en aarde op zijn schouders; hij draagt ook de
appels van de Hesperiden. Er is geen aparte inscriptie die vertelt wie de man is, die het
zwaard vasthoudt en op Atlas afkomt, maar voor iedereen is het duidelijk dat het Herakles
is. De inscriptie luidt: “Hier draagt Atlas de hemel, maar de appels zal hij laten vallen.”
(5) Ares is er in wapenrusting en hij voert Aphrodite mee. De inscriptie bij hem vermeldt:
Enyalios. Thetis is afgebeeld als meisje. Peleus grijpt haar en uit de hand van Thetis kronkelt
een slang op Peleus af. De zusters van Medousa, met vleugels, achtervolgen de vliegende
Perseus. Alleen bij Perseus staat een inscriptie met zijn naam.
(6) Op de derde strook van de kist staan militaire taferelen. Voor het grootste deel staat er
voetvolk op, maar er zijn ook ruiters met tweespannen afgebeeld. Bij de soldaten kun je
denken dat ze ten strijde trekken, maar ook dat ze samenkomen, omdat ze elkaar herkennen
en elkaar willen begroeten. Door de uitleggers worden beide interpretaties gegeven.
Sommigen zeggen dat zij de Aitoliërs van Oxylos zijn en de oude Eliërs, die elkaar
ontmoeten, terwijl ze zich hun oorspronkelijke afkomst herinneren en hun goede gezindheid
jegens elkaar tonen. Maar anderen zeggen dat het soldaten zijn, die tegen elkaar ten strijde
trekken, en mensen uit Pylos en Arkadiërs, die vechten bij de stad Pheia en de rivier
Iardanos. (7) Maar niemand zou ook maar een ogenblik kunnen aannemen dat de voorvader
van Kypselos, een Korinthiër die de kist als bezit voor zichzelf liet maken, opzettelijk de
locale Korinthische traditie zou hebben veronachtzaamd en totaal onbekende buitenlandse
gebeurtenissen op de kist liet afbeelden. Mijn eigen interpretatie is als volgt. Kypselos en
zijn voorouders kwamen oorspronkelijk uit Gonoussa boven Sikyon. (8) Melas, de zoon van
Antasos, was hun voorvader. Alates weigerde, zoals ik in de beschrijving van Korinthe al
verteld heb, Melas en zijn leger als medebewoners op te nemen, omdat hij door een orakel
dat hij uit Delphi gekregen had argwaan koesterde. Maar uiteindelijk heeft hij, zij het met
tegenzin, Melas toch toegelaten, toen hij op alle mogelijke manieren zijn gunst probeerde te
winnen en iedere keer als hij weggestuurd werd met smeekbeden weer terugkwam. Je kunt
daarom wel veronderstellen dat dit leger op de kist afgebeeld is.
19. Op de vierde strook staat, als je van links rondgaat, Boreas die Oreithyia geschaakt heeft. In
plaats van voeten heeft hij slangenstaarten. Dan volgt de strijd tussen Herakles en Geryones.
Deze wordt voorgesteld als drie met elkaar verbonden mannen. Daarna staat Theseus met
een lier en naast hem Ariadne; zij houdt een krans vast. Naast Achilles en Memnon, die met
elkaar vechten, staan hun moeders. (2) Melanion is er en naast hem Atalanta met een
hertenkalf. Aiax en Herakles hebben elkaar tot een duel uitgedaagd en tussen hen staat Eris
met het uiterlijk van een afzichtelijke vrouw. Kalliphon van Samos heeft in de tempel van
Artemis in Ephese ook zo´n soort voorstelling van Eris gemaakt, toen hij de strijd bij de
Griekse schepen schilderde. Op de kist zijn ook de Dioskouroi afgebeeld. Een heeft geen
baard en tussen hen in staat Helena. (3) Aithra, de dochter van Pittheus, is er, voor de voeten

van Helena op de grond geworpen. Zij is in het zwart gekleed. Bij hen staat een inscriptie in
een hexameter, waaraan één woord is toegevoegd:
“Tyndareus´ zonen vervoeren Helena en sleuren ook Aithra weg van Athene.”
(4) Op deze manier is de versregel gemaakt. Iphidamas, de zoon van Antenor, ligt op de
grond en Koön vecht voor hem met Agamemnon. Op het schild van Agamemnon staat
Phobos (Angst) met een leeuwenkop. De inscriptie boven het lichaam van Iphidamas luidt:
“Iphidamas en hier is Koön die om hem strijdt.”
Op het schild van Agamemnon staat de inscriptie:
(5) “Dit is Phobos en de man die hem draagt is Agamemnon.”
Hermes brengt de godinnen bij Alexander, de zoon van Priamos, om over hun schoonheid te
oordelen. De inscriptie die er bij staat is:
“Hermes toont Alexander Hera, Athene en Aphrodite om te oordelen over hun schoonheid.”
Waarom Artemis vleugels op haar schouders heeft, weet ik niet. Met haar ene hand houdt zij
een panter vast, met de andere een leeuw. Ook is afgebeeld dat Aiax Kassandra wegsleurt
van het beeld van Athene. Daarbij staat een inscriptie:
“Aiax van Lokri sleurt Kassandra weg van Athene.”
(6) Dan zijn er de zonen van Oidipous. Polyneikes is op zijn knieën gevallen en Eteokles
komt op hem af. Achter Polyneikes staat een vrouw met tanden die er even grimmig uitzien
als die van een roofdier. De nagels van haar vingers zijn gekromd. De inscriptie bij haar zegt
dat zij Kèr (doodsdemon) is, om aan te geven dat Polyneikes door het noodlot meegevoerd
is en Eteokles een verdiende dood krijgt. Dionysos ligt in een grot. Hij heeft een baard en
een gouden beker en is gekleed in een chiton die tot zijn voeten reikt. Om hem heen staan
wijnstokken, appelbomen en granaatappelbomen.
(7) De bovenste strook – er zijn er vijf – heeft geen inscripties, zodat we slechts kunnen
raden naar de betekenis van de voorstellingen. In een grot ligt een slapende vrouw met een
man op een bed. Afgaande op het aantal dienaressen voor de grot en wat zij doen denk ik dat
zij Odysseus en Kirke zijn. Er zijn namelijk vier vrouwen bezig met de taken die Homeros
in zijn gedichten noemt. Er is een Kentaur. Niet al zijn benen zijn die van een paard, de
voorbenen zijn die van een man. (8) Dan is er een wagen met twee paarden. Daarin staan
vrouwen. De paarden hebben gouden vleugels en een man geeft wapens aan een vrouw. Ik
denk dat deze scène betrekking heeft op de dood van Patroklos. De vrouwen op de wagen
zijn dan de Nereïden en Thetis ontvangt de wapenrusting van Hephaistos. Bovendien staat
de man die de wapenrusting geeft niet stevig op zijn benen en wordt hij gevolgd door een
dienaar met een vuurtang. (9) De Kentaur zou Chiron zijn. Hij zou, hoewel hij niet meer
onder de mensen was en waardig bevonden bij de goden te wonen, gekomen zijn om het
leed van Achilles te verlichten. Er zijn twee meisjes op een muilezelwagen. Een meisje
houdt de teugels vast, het andere heeft een sluier over haar hoofd. Men denkt dat dit
Nausikaä, de dochter van Alkinoös, is met een dienares, die naar de wasplaats rijdt. De man
die op de Kentauren schiet en enkelen van hen gedood heeft is klaarblijkelijk Herakles,
bezig met een van zijn werken.
(10) Ik kan onmogelijk gissen wie de maker van de kist is. Hoewel de inscripties van een
andere dichter kunnen zijn, heb ik een sterk vermoeden dat ze aan Eumelos van Korinthe
toegeschreven moeten worden. Daarvoor zijn verschillende aanwijzingen. De belangrijkste
daarvan is de processiehymne die hij voor Delos maakte.
20. Er zijn hier nog andere wijgeschenken: een bed, klein van formaat en grotendeels versierd
met ivoor, de discus van Iphitos en een tafel waarop de kransen voor de winnaars uitgestald
worden. Het bed zou een stuk speelgoed van Hippodameia geweest zijn. Op de discus van
Iphitos staat een inscriptie met de tekst van het wapenstilstandsverdrag dat de Eliërs
afkondigen ter gelegenheid van de Olympische spelen. De regels zijn niet in een rechte lijn,
maar lopen in een cirkel over de discus. (2) De tafel is van ivoor en goud en is een werk van
Kolotes. Kolotes zou afkomstig zijn uit Herakleia, maar mensen die deskundig zijn op het

gebied van sculpturen beweren dat hij uit Paros stamt en een leerling was van Pasiteles en
deze was weer een leerling van *********.
Er zijn voorstellingen van Hera, Zeus, de Moeder van de goden, Hermes en Apollo met
Artemis. Aan de achterkant zijn de wedstrijden afgebeeld. (3) Daarnaast staan aan de ene
kant Asklepios en Hygeia, een van zijn dochters, en verder Ares met naast zich Agon. Aan
de andere kant staan Pluto, Dionysos, Persephone en de Nimfen; een van hen houdt een bal
vast. Over de sleutel – Pluto heeft namelijk een sleutel – vertelt men dat de zogeheten Hades
daarmee door hem gesloten wordt, zodat niemand daaruit terugkomt.
(4) Een verhaal dat Aristarchos, de gids van de bezienswaardigheden in Olympia, vertelde,
wil ik niet achterwege laten. Hij zei dat in zijn jeugd, toen de Eliërs het dak van het Heraion,
dat in verval was geraakt, restaureerden, het lichaam van een soldaat, overdekt met wonden,
aangetroffen is tussen het versierde plafond en de dakconstructie die de dakpannen droeg.
Deze soldaat had deelgenomen aan de gevechten van de Eliërs tegen de Lakedaimoniërs in
de Altis. (5) De Eliërs klommen toen immers op de heiligdommen van de goden en alle hoge
plaatsen om zich te verdedigen. Ik denk dat deze man daar onder gekropen is en ten gevolge
van zijn verwondingen in onmacht gevallen en gestorven is. Toen hij dood was, konden
noch de verstikkende zomerhitte noch de ijzige winterkou zijn lichaam aantasten, omdat het
op een geheel geïsoleerde plek lag. Verder vertelde Aristarchos dat ze zijn lichaam buiten de
Altis gebracht hebben en het met zijn wapens begraven hebben.
(6) De zuil die de Eliërs de zuil van Oinomaos noemen staat er als je vanaf het grote altaar
naar de tempel van Zeus loopt. Aan de linkerkant staan vier zuilen met daar overheen een
dak, bedoeld om de houten zuil, die langzamerhand in verval is geraakt en door stutten
overeind gehouden wordt, te beschermen. Die zuil zou in het huis van Oinomaos gestaan
hebben. Het huis is door de bliksem getroffen en afgebrand; alleen de zuil is bewaard
gebleven. (7) Er staat een bronzen plaat bij met de volgende inscriptie:
“Vreemdeling! Ik ben een zuil, een relict van de roemrijke woning.
Ik, Oinomaos´ bezit, stut van zijn roemrijk paleis;
thans sta ik hier, bij de tempel van Kronos´ zoon, in de stutten
kostbaar te zijn; want het vuur gaf me aan zijn vlammen niet prijs.”
(8) In mijn tijd deed zich nog iets voor. Een Romeinse senator had een Olympische
overwinning behaald. Ter herinnering aan zijn overwinning wilde hij een bronzen beeld met
een inscriptie plaatsen en liet graafwerkzaamheden verrichten voor het voetstuk. Toen de
werklieden bij het graven vlakbij de zuil van Oinomaos gekomen waren, vonden ze daar
restanten van wapens, teugels en paardenbitten.
(9) Die dingen heb ik zelf bij de graafwerkzaamheden gezien. Er is een kleine tempel in
Dorische stijl, die nog steeds Metroön genoemd wordt, een naam die al heel oud is. Er staat
geen beeld van de Moeder der goden. Wel staan er beelden van Romeinse keizers. Het
Metroön staat in de Altis, evenals een rond gebouw met de naam Philippeion. Op de nok van
het dak van het Philippeion bevindt zich een bronzen papaver die dienst doet als verbinding
tussen de balken. (10) Dit gebouw staat links bij de uitgang van het Prytaneion. Het is
gemaakt van baksteen en er staan zuilen omheen. Het is gebouwd door Philippos na de val
van Griekenland bij Chaironeia. Er staan beelden van Philippos en Alexander met Amyntas,
de vader van Philippos. De maker is Leochares en ze zijn van goud en ivoor, net als de
beelden van Olympias en Eurydike.
21. Ik zal nu mijn verslag vervolgen met een beschrijving van de beelden en votiefgeschenken.
Ik wil deze liever niet door elkaar behandelen. Want op de Akropolis in Athene zijn de
beelden, zoals alle andere voorwerpen, allemaal votiefgeschenken. Maar in de Altis zijn
sommige dingen opgesteld ter ere van de goden, terwijl de beelden van de winnaars van de
wedstrijden als prijzen aan hen toegekend worden. De beelden zal ik later behandelen; eerst
zal ik me bezig houden met de votiefgeschenken en de meest opmerkelijke daarvan nagaan.
(2) Wanneer je over de weg vanaf het Metroön in de richting van het stadion gaat, zie je
links aan de voet van de Kroniosheuvel een stenen terras, vlakbij de heuvel, met traptreden

er voor. Op dat terras staan bronzen beelden van Zeus opgesteld. Die zijn gemaakt van de
geldboetes die de atleten opgelegd werden bij overtreding van de wedstrijdreglementen.
Door de locale bevolking worden ze Zanes genoemd. (3) De eerste zes zijn opgesteld tijdens
de 98e Olympiade. Want Eupolos van Thessalië had de deelnemers aan de bokswedstrijden,
Agetor van Arkadië en Prytanis van Kyzikos, omgekocht. Bovendien ook Phormio van
Halikarnassos, die bij de voorgaande Olympische spelen had gewonnen. Ze zeggen dat dit
de eerste keer was dat een atleet de regels heeft overtreden. Eupolos en wie zich door hem
had laten omkopen zouden de eersten geweest aan wie de Eliërs een geldboete opgelegd
hebben. Twee van de beelden staan op naam van Kleon van Sikyon; wie de volgende vier
gemaakt heeft, weet ik niet. (4) Behalve het derde en vierde beeld hebben ze verder allemaal
een inscriptie. De eerste inscriptie zegt dat een Olympische zege niet door geld, maar door
snelheid van voeten of lichaamskracht behaald hoort te worden. De inscriptie op het tweede
beeld zegt dat dit beeld er dankzij de vroomheid van de Eliërs ter ere van de god staat om
atleten die de regels overtreden te waarschuwen. De bedoeling van de inscriptie op het
vijfde beeld is de Eliërs te prijzen, in het bijzonder voor het feit dat zij de boksers een straf
opgelegd hebben. De laatste is dat de beelden een waarschuwing zijn aan alle Grieken om
geen Olympische zege met geld te kopen.
(5) Na Eupolos zou de Athener Kallippos, deelnemer aan de pentathlon, de volgende
geweest zijn die zijn tegenstanders omgekocht heeft. Dat gebeurde tijdens de 112e
Olympiade. De Eliërs legden Kallippos en zijn tegenstanders een boete op, waarna de
Atheners Hypeirides stuurden om de Eliërs over te halen hun de boete kwijt te schelden.
Toen de Eliërs weigerden hun die gunst toe te staan, waren de Atheners zo arrogant, dat ze
het geld niet betaalden en ze boycotten de Olympische spelen, totdat de god in Delphi zei
hun geen orakel meer te zullen geven voordat ze de boete aan de Eliërs betaald hadden. (6)
Toen die betaald was, zijn zes beelden voor Zeus gemaakt. Daarop zijn inscripties
aangebracht, die op geen enkel punt fraaier zijn dan de inscriptie over de straf van Eupolos.
De strekking van de eerste inscriptie is dat de beelden opgericht zijn, omdat de god in een
orakel de besluiten van de Eliërs over de atleten goedgekeurd had. In de tweede en derde
inscriptie worden de Eliërs geprezen voor de maatregelen tegen de atleten. De strekking van
de vierde inscriptie is dat het bij de Olympische spelen om verdienste gaat en niet om geld;
de vijfde maakt duidelijk waarom de beelden opgericht zijn en de zesde noemt het orakel dat
de Atheners uit Delphi gekregen hebben.
(8) De twee beelden die op de zojuist genoemde volgen zijn opgericht van de boetes die aan
worstelaars opgelegd zijn. Hoe zij heten, is mij en ook de Elische gidsen onbekend. Op die
beelden staan wel inscripties, maar de eerste vermeldt dat de Rhodiërs geld betaald hebben
aan de Olympische Zeus voor de overtreding van een worstelaar en de andere zegt dat
worstelaars om geschenken gestreden hebben en het beeld opgericht is van de opgelegde
boete. (9) Als aanvulling daarop vertellen de Elische gidsen dat dit gebeurd is bij de 178e
Olympiade en dat Eupolos geld van Philostratos, een Rhodiër, geaccepteerd heeft. Ik heb
gevonden dat de Elische verslagen over de Olympische overwinningen niet met deze versie
overeenkomen. Daarin staat namelijk dat Straton uit Alexandrië bij de 178e Olympiade op
dezelfde dag de pankration en het worstelen gewonnen heeft. Alexandrië, aan de monding
van de Kanopos van de Nijl, is gesticht door Alexander, de zoon van Philippos, maar men
vertelt dat er al eerder een klein stadje, Rhakotis, was. (10) Van drie mensen uit de tijd voor
deze Straton en evenveel mannen na hem is bekend dat ze de olijftak als prijs voor het
winnen van de pankration en het worstelen gekregen hebben. Dat waren Kapros uit Elis zelf,
van de Grieken aan de andere kant van de Aigeïsche zee Aristomenos van Rhodos en
Protophanes van Magnesia aan de Lethaios. De mannen na Straton zijn: Marion, een
stadgenoot van Straton, Aristeas van Stratonikeia – vroeger hadden de streek en de stad
beiden de naam Chrysaoris – en de zevende was Nikostratos van Cilicië aan de kust,
hoewel hij behalve de naam niets gemeen had met de Ciliciërs. (11) Deze Nikostratos, telg
van een aanzienlijke familie, was als kind door rovers uit Prymnessos in Phrygië ontvoerd

en, naar Aigeai gebracht, door iemand gekocht. Deze man had later een droom. Hij droomde
dat er een leeuwenwelp lag onder het veldbed waarop Nikostratos sliep. Toen Nikostratos
opgegroeid was, behaalde hij op de Olympische spelen behalve in de pankration en het
worstelen nog andere overwinningen.
(12) Later kregen ook anderen boetes van de Eliërs. Bijvoorbeeld een bokser uit Alexandrië
bij de 218e Olympiade. De gestrafte man heette Apollonios en zijn bijnaam was Rhantes. In
Alexandrië is het een soort folklore mensen een bijnaam te geven. Hij was de eerste
Egyptenaar die door de Eliërs veroordeeld is voor een overtreding. (13) Hij is niet
veroordeeld voor het zelf geven of aannemen van geld, maar omdat hij de volgende schande
over de spelen gebracht had. Hij was niet op het voorgeschreven tijdstip aanwezig en omdat
de Eliërs zich aan de regels hielden, restte hun niets anders dan hem te diskwalificeren. Want
zijn excuus, dat hij tussen de Kykladen door tegenwind opgehouden was, is door
Herakleides, ook uit Alexandrië afkomstig, als een leugen ontmaskerd. Hij toonde aan dat
Apollonios te laat was, omdat hij bij de Ionische spelen geld verdiend had. (14) In deze
situatie hebben de Eliërs Apollonios en elke andere bokser, die niet op het voorgeschreven
tijdstip aanwezig was, van deelname van de wedstrijden uitgesloten. Ze kenden de
overwinningskrans toe aan Herakleides zonder dat hij er omgestreden had. Hierop wikkelde
Apollonios leren riemen om zijn handen, stormde op Herakleides af en begon hem flink toe
te takelen, hoewel deze de wilde olijfkrans al droeg en toevlucht gezocht had bij de
scheidsrechters. Hij zou voor zijn lichtzinnig gedrag een zware geldboete krijgen.
(15) Er zijn nog twee andere beelden in moderne stijl. Want tijdens de 226e spelen werd
ontdekt dat twee boksers, die om de overwinning streden, met elkaar een geldbedrag
afgesproken hadden. Daarvoor werd een boete opgelegd. Van de beelden die daarvan
gemaakt zijn staat het ene links van de ingang van het stadion, het andere rechts. De naam
van de ene bokser was Didas; degene die het geldbedrag had aangeboden heette
Sarapammon. Zij waren afkomstig uit hetzelfde district, het jongste in Egypte, genaamd
Arsinoïtis.
(16) Het is op zichzelf al verbazingwekkend dat iemand geen respect betoont voor de god
van Olympia door steekpenningen te accepteren of te bieden bij wedstrijden, maar nog veel
vreemder wordt het, als een van de Eliërs zelf een dergelijke laagheid begaat. Er wordt
verteld dat Damonikos dat gedaan heeft bij de 192e Olympiade. Polyktor, de zoon van
Damonikos, en Sosander uit Smyrna, die dezelfde naam had als zijn vader, waren
aangetreden voor het worstelen om de zegekrans. Omdat Damonikos tot iedere prijs wilde
dat zijn zoon de overwinning zou behalen, had hij de vader van Sosander een geldbedrag
geboden. (17) Toen de zaak aan het licht was gekomen, legden de Hellanodikai een
geldboete op, niet aan de zonen, maar ze richtten hun verontwaardiging op de vaders, omdat
zij de werkelijke overtreders waren. Van die boete zijn beelden gemaakt. Een is opgesteld in
het gymnasion van de Eliërs, het andere staat in de Altis voor de zuilengalerij die Poikile (de
Bonte) genoemd wordt, omdat vroeger op de wanden schilderingen waren. Sommigen
noemen die zuilengalerij ook wel Echohal, omdat wanneer iemand schreeuwt, de stem zeven
keer of vaker door de echo herhaald wordt.
(18) Sarapion, een pankratiast uit Alexandrië, zou bij de 201e Olympiade zo onder de indruk
van zijn tegenstanders geraakt zijn, dat hij de dag voordat de pankration afgekondigd zou
worden ervandoor is gegaan. Dat is de enige keer dat vermeld wordt dat iemand, en dan nog
een Egyptenaar, beboet is voor laf gedrag.
22. Ik heb gevonden dat dit de redenen waren, waarom de genoemde beelden gemaakt zijn. Ook
staan er beelden van Zeus, die van staatswege of door privé-personen opgesteld zijn. In de
Altis staat dichtbij de toegang tot het stadion een altaar. Daarop offeren de Eliërs niet aan
een van de goden, maar het is gebruik dat trompetblazers en herauten er op staan bij hun
wedstrijden. Naast dat altaar bevindt zich een bronzen voetstuk met een beeld van Zeus er
op, ongeveer zes el hoog, met in iedere hand een bliksem. Het is opgesteld door het volk van

Kynaitha. Het beeld,dat een halsketting draagt en een jonge knaap voorstelt, is een
wijgeschenk van Kleolas uit Phlia.
(2) Naast het zogeheten Hippodamion bevindt zich een halfrond marmeren voetstuk met
beelden van Zeus, Thetis en Hemera die Zeus smeekt ten behoeve van haar kinderen.
Achilles en Memnon, in de houding van mannen die met elkaar gaan vechten, staan elk aan
een uiteinde van het voetstuk. Op dezelfde manier staan ook anderen tegenover elkaar,
steeds een barbaar tegenover een Griek: Odysseus tegenover Helenos, omdat zij de naam
hadden het slimst in beide legers te zijn, en Menelaos tegenover Alexander vanwege hun
oude vijandschap. Verder Aineias en Diomedes en Deïphobos en Aias, de zoon van Telamon.
(3) Die beelden zijn het werk van Lykios, de zoon van Myron, en zijn wijgeschenken van
het volk van Apollonia aan de Ionische zee. Onder de voeten van Zeus staat een inscriptie in
archaïsche letters:
“Gewijd zijn wij, gedenktekens van Apollonia,
gesticht aan de Ionische zee door Phoibos met lange haren.
Veroveraars van Abantis´ grenzen en land wijdden de gaven,
met hulp van de goden, een tiende van Thronions buit.”
Het gebied met de naam Abantis en het stadje Thronion lagen op het Thesprotische
vasteland tegenover de Keraunische bergen. (4) Toen de Griekse schepen op hun terugreis
uit Troje uiteengedreven waren, werden de Lokriërs uit Thronion aan de rivier Boagrios en
de Abanten uit Euboia met in totaal acht schepen naar de Keraunische bergen afgedreven.
Daar vestigden zij zich en stichtten er een stad, Thronion. Het deel van het gebied dat ze
bezetten gaven ze met algemene instemming de naam Abantis. Later werden ze door hun
buren, de bewoners van Apollonia, in een oorlog overwonnen en verdreven. Men zegt dat
Apollonia een kolonie was van Korkyra en Korkyra een kolonie van Korinthe en dat de
Korinthiërs een deel van de buit kregen.
(5) Een eindje verder staat een beeld van Zeus, naar het oosten gericht, met in zijn ene hand
een adelaar en in de andere een bliksem. Op het hoofd draagt hij een krans van
voorjaarsbloemen. Het is een wijgeschenk van het volk van Megapontos en vervaardigd
door Aristonos van Aigina. Wie de leermeester van deze Aristonos was en in welke tijd hij
leefde, weet ik niet. (6) De Phliasiërs hebben ook beelden opgesteld van Zeus, de dochters
van Asopos en Asopos zelf. Ze staan in deze volgorde: Nemea is de eerste van de zusters,
dan volgt Zeus die Aigina grijpt, naast Aigina staat Harpina – volgens de overlevering van
de Eliërs en Phliasiërs had Ares gemeenschap met haar en was zij de moeder van Oinomaos,
de koning van Pisa – ,dan komt Korkyra en naast haar staat Thebe; tenslotte Asopos. Over
Korkyra wordt verteld dat Poseidon gemeenschap met haar had. Pindaros zegt in een gedicht
iets dergelijks over Thebe en Zeus.
(7) Mannen uit Leontinoi hebben niet op staatskosten, maar privé een beeld van Zeus
opgericht. Dat is ongeveer zeven el hoog. In zijn handen heeft hij een adelaar en de pijl van
Zeus, zoals dichters het noemen. Hippagoras, Phrynon en Ainesidamos hebben het
opgericht. Volgens mij was dat een andere Ainesidamos dan de tiran van Leontinoi.
23. Wanneer je de ingang tot het Bouleuterion passeert, staat er een beeld van Zeus zonder
inscriptie en als je dan in noordelijke richting teruggaat, zie je weer een Zeusbeeld. Dat is op
het oosten gericht en opgesteld door de Grieken die in de slag bij Plataiai tegen Mardonios
en de Perzen gestreden hebben. Rechts op het voetstuk zijn de steden die aan de strijd
deelgenomen hebben vermeld, eerst de Lakedaimoniërs, dan de Atheners, als derde en
vierde zijn de Korinthiërs en Sikyoniërs genoemd, (2) als vijfde de Aigineten, vervolgens de
Megariërs en Epidauriërs, van de Arkadiërs de Tegeaten en Orchomeniërs, dan de bewoners
van Phlious, Troizen en Hermion, uit de Argolis de mannen van Tiryns, uit Boiotië alleen de
Plataiers, van de Argivers de bewoners van Mykenai en van de eilanden de mannen van
Keos en Melos, van het Thesprotische vasteland de Ambrakioten, uit Triphylia alleen de
Teniërs en Lepreaten, uit de Aigeïsche zee en de Kykladen niet alleen de Teniërs, maar ook
nog de Naxiërs en Kythniërs, van Euboia de Styriërs, dan de Eliërs, de mensen van Potidaia

en de Anaktoriërs en tenslotte de Chalkidiërs van de Euripos. (3) Van deze steden zijn
tegenwoordig de volgende onbewoond. Mykenai en Tiryns zijn na de Perzische oorlogen
door de Argivers verwoest. De bewoners van Ambrakia en Anaktoria, kolonisten van
Korinthe, zijn door de Romeinse keizer weggevoerd om te helpen bij de stichting van
Nikopolis bij Actium. De Potidaiers overkwam het twee maal dat ze uit hun stad verdreven
werden, een keer door Philippos, de zoon van Amyntas, en al eerder door de Atheners, maar
later bracht Kassander hen terug naar hun vaderland. De stad kreeg echter de oude naam niet
terug, maar werd Kassandreia genoemd, naar de stichter. Het beeld dat de Grieken in
Olympia wijdden is gemaakt door Anaxagoras van Aigina. Degenen die de geschiedenis van
Plataiai beschreven hebben noemen hem niet in hun werk.
(4) Voor deze Zeus staat een bronzen stele met de bepalingen van het dertigjarige
vredesverdrag tussen de Lakedaimoniërs en Atheners. Die vrede sloten de Atheners, toen ze
Euboia voor de tweede keer onderworpen hadden, in het derde jaar van de 83e Olympiade,
waarin Krison van Himera de hardloopwedstrijd won. Een van de bepalingen van het
verdrag was dat de stad Argos geen partij was in de vrede tussen Athene en Sparta, maar dat
zij, als de Atheners en Argivers het wilden, apart vriendschappelijke betrekkingen met elkaar
mochten onderhouden. Zulke bepalingen bevatte het verdrag.
(5) Een ander beeld van Zeus staat naast de wagen van Kleosthenes. Daarover zal ik later
spreken. Het Zeusbeeld is een wijgeschenk van de Megariërs en gemaakt door de broers
Psylakos en Onaithos en hun zonen. Over hun leeftijd, vaderland en wie hun leermeester
was kan ik niets vertellen. (6) Bij de wagen van Gelon staat een archaïsche Zeus met een
scepter. Dat zou een wijgeschenk zijn van de Hyblaiers. Er waren op Sicilië twee steden met
de naam Hybla. Een daarvan had de bijnaam Gereatis, de andere werd de Grotere genoemd
en dat was het ook. Die namen hebben ze nog steeds, maar het Grotere Hybla in het district
Katana is geheel onbewoond. Gereatis is een dorp in Katana met een heiligdom van de
godin Hyblaia die op Sicilië vereerd wordt. Ik denk dat het beeld door hen naar Olympia
gebracht is. Want Philistos, de zoon van Archomenides, zegt dat zij uitleggers waren van
droomvoorspellingen en zich in vroomheid onderscheidden van de barbaren op Sicilië.
(7) Vlakbij het wijgeschenk van de Hyblaiers staat een bronzen voetstuk met een Zeusbeeld.
De hoogte daarvan schat ik op ongeveer achttien voet. Wie het aan de goden gewijd hebben
en wie de makers waren, wordt in een inscriptie die er op aangebracht is verteld:
“De Kleitoriërs hebben dit beeld gewijd aan de god, tiende deel
van buit uit veel steden die zij in oorlog bedwongen.
# De makers zijn Ariston en Telestas,
Broers van elkaar en Lakoniërs.” #
Ik denk dat zij niet overal in Griekenland bekend zijn. Anders hadden de Eliërs wel iets over
hen te melden en de Lakedaimoniërs nog meer, omdat zijn hun medeburgers waren.
24. Naast het altaar van Zeus Laoitas en Poseidon Laoitas staat een Zeus op een bronzen
voetstuk, een geschenk van het Korinthische volk en een werk van een zekere Mousos.
Wanneer je van het Bouleuterion naar de grote tempel gaat, staat links een beeld van Zeus,
als het ware met een bloemenkrans, en in zijn linkerhand is een bliksem aangebracht. Het is
een werk van Askaros van Thebe, een leerling van Kanachos van Sikyon. De inscriptie er op
zegt dat dit het tiende deel is van de buit uit de oorlog tussen de Phokiërs en Thessaliërs. (2)
Als de Thessaliërs in een oorlog met de Phokiërs geraakt zijn en dit hun wijgeschenk uit de
buit op de Phokiërs is, kan het niet de zogenaamde Heilige oorlog zijn, maar moet het de
oorlog zijn die ze gevoerd hebben voordat de Perzen en hun koning naar Griekenland
overstaken. Niet ver daarvandaan staat een Zeus die de Psophidiërs opgericht hebben na een
succesvolle oorlog, zoals de er op aangebrachte inscriptie aangeeft.
(3) Rechts van de grote tempel staat een Zeus, gericht naar het oosten en twaalf voet hoog.
Het zou een wijgeschenk zijn van de Lakedaimoniërs, toen ze in oorlog kwamen met de
Messeniërs bij hun tweede opstand. Er staat een epigram op:
“Ontvang, heerser, zoon van Kronos, Olympische Zeus,

een mooi beeld met een hart, de Lakedaimoniërs genadig.”
(4) We kennen geen Romein, particulier burger of senator, die vóór Mummius een
wijgeschenk opgesteld heeft in een Grieks heiligdom. Mummius wijdde van de buit uit
Achaia een bronzen Zeus in Olympia. Het staat links van het wijgeschenk van de
Lakedaimoniërs naast de eerste zuil van de tempel. Het grootste bronzen Zeusbeeld in de
Altis is door de Eliërs zelf opgesteld van de buit uit de oorlog tegen de Arkadiërs. Het is
zevenentwintig voet hoog. (5) Naast het Pelopion staat een niet zo hoge zuil met daarop een
klein beeld van Zeus die een hand uitstrekt. Er tegenover staan andere wijgeschenken op een
rij, evenals beelden van Zeus en Ganymedes. In de gedichten van Homeros staat dat
Ganymedes ontvoerd is door de goden om te dienen als wijnschenker voor Zeus en in ruil
voor hem paarden als geschenk aan Tros gegeven zijn. Het is een wijgeschenk van Gnathis
van Thessalië en het is gemaakt door Aristokles, leerling en zoon van Kleoitas. (6) Er is nog
een andere Zeus, nog zonder baard, die tussen de wijgeschenken van Mikythos staat. Wie
Mikythos was, uit welke familie hij kwam en waarom hij talrijke wijgeschenken in Olympia
opstelde, zal ik later vertellen. Wanneer je van het genoemde beeld een klein stukje
rechtdoor gaat, kom je bij een beeld van Zeus, ook zonder baard. Het is een wijgeschenk van
de Elaïten die de eerste stad van Aiolis, als je van de Kaïkosvlakte richting zee gaat,
bewonen. (7) Daarnaast staat weer een ander Zeusbeeld. De inscriptie daarop meldt dat de
Chersonesiërs van Knidos het opgericht hebben van de buit op hun vijanden. Aan
weerskanten van Zeus hebben ze Pelops en de rivier Alpheios opgesteld. Het grootste deel
van de stad Knidos ligt op het Karische vasteland en daar bevinden zich ook de belangrijkste
bezienswaardigheden. De zogeheten Chersonesos is een eiland voor het vasteland waarmee
het door een brug verbonden is. (8) De wijgeschenken in Olympia zijn opgesteld door de
mensen die daar wonen, zoals de bewoners van het deel van Ephese, dat Koresos heet,
zouden zeggen dat onafhankelijk van de stad Ephese wijgeschenken opgesteld hebben. Bij
de muur van de Altis staat nog een Zeus, gericht op het westen, zonder inscriptie. Ook deze
zou door Mummius opgericht zijn van de buit uit de oorlog met de Achaiers.
(9) Het beeld van Zeus in het Bouleuterion is meer dan alle andere beelden bedoeld om hen
die onrecht doen af te schrikken. Het heeft de bijnaam Horkios (god van de eed) en heeft in
beide handen een bliksem. Bij dit beeld moeten de atleten, hun vaders en broers en ook hun
trainers bij stukken vlees van een everzwijn de eed afleggen dat ze geen overtreding tegen
de regels van de Olympische spelen zullen begaan. De atleten zweren bovendien dat ze zich
tien maanden lang nauwgezet hebben gehouden aan de trainingsvoorschriften. (10) Ook zij
die de jongens en de veulens bij de wedrennen keuren zweren dat ze eerlijk en zonder
omkoping zullen oordelen en alles over wie toegelaten wordt en wie niet geheim zullen
houden. Ik heb er niet aan gedacht te vragen wat ze na de eed van de atleten met het
everzwijn doen, omdat het in oude tijden geen gebruik was dat iemand mocht eten van
offerdieren waarbij een eed afgelegd was. (11) Homeros geeft dat heel duidelijk aan.
Agamemnon liet namelijk het everzwijn waarbij hij had gezworen dat Briseïs nooit met hem
het bed had gedeeld door de heraut in zee gooien.
“Zo sprak hij en met het meedogenloos brons sneed hij de strot van het zwijn door.
Talthybios gooide het met een zwaai in de diepte der zee, een prooi voor de vissen.”
Zo waren de oude gebruiken. Voor de voeten van Horkios is een bronzen plaat met een
inscriptie in versregels, bedoeld om meineedplegers vrees in te boezemen.
25. Ik heb met de grootst mogelijke nauwkeurigheid een overzicht gegeven van de Zeusbeelden
in de Altis. Het wijgeschenk bij de grote tempel, opgesteld door een Korinthiër – niet een
oude Korinthiër, maar iemand van hen die de stad van de keizer gekregen hebben – is
Alexander, de zoon van Philippos, voorgesteld als Zeus. De andere beelden, die niet Zeus
voorstellen, zal ik ook vermelden. Beelden die niet ter ere van goden opgesteld zijn, maar
om mensen te belonen, zal ik opnemen in het verslag van de atleten.
(2) De Messeniërs aan de zeestraat stuurden volgens oud gebruik een koor van vijfendertig
jongens naar Rhegion, een koorleider en een fluitspeler naar een locaal festival van Rhegion.

Op een keer werden ze getroffen door een ramp en geen van de uitgezonden mensen keerde
levend terug. Want het schip met de jongens aan boord verging met man en muis. (3) Die
zeestraat is namelijk het meest stormachtige deel van de hele zee. Want het is onstuimig
doordat de winden de golven van twee kanten opstuwen, vanuit de Adriatische zee en vanuit
de andere zee die de Thyrreense zee heet. Ook wanneer er geen wind waait, is de zeestraat
uit zichzelf heel heftig en zijn er sterke stromingen. Er verzamelen zich altijd zo veel dieren,
dat de lucht boven de zee vol is van hun stank. Voor een schipbreukeling is er dus geen
enkele hoop op redding uit de zeestraat. Als de schipbreuk van Odysseus hier
plaatsgevonden heeft, kun je nauwelijks geloven dat hij zijn leven gered heeft door naar
Italie te zwemmen. Maar de welwillendheid van de goden maakt alles mogelijk.
(4) De Messeniërs treurden over het verlies van de jongens. Er werden veel eerbewijzen
voor hen bedacht; een daarvan was dat ze bronzen beelden in Olympia opstelden en ook
voor de koorleider en de fluitspeler. De oude inscriptie gaf aan dat de wijgeschenken van de
Messeniërs aan de zeestraat waren. Later heeft Hippias, die de Grieken de wijze noemen,
een gedicht op hen geschreven. De beelden zijn gemaakt door Kallon van Elis.
(5) Op het voorgebergte van Sicilië, dat op het zuiden gericht is en Pachynon heet, ligt de
stad Motye. Die stad wordt bewoond door Libyers en Phoinikiërs. Met die barbaren raakten
de Agrigentijnen in oorlog en van de buit die ze op hen veroverden plaatsten ze in Olympia
de bronzen jongens met uitgestrekte rechterhanden als mensen die tot de god bidden. Ze
staan op de muur van de Altis. Ik vermoed dat ze vervaardigd zijn door Kalamis en dat is
ook wat over hen verteld wordt. De volken die op Sicilië wonen zijn deze: de Sikaniërs en
Sikeliërs, overgekomen uit Italië, en Phrygiërs van de rivier Skamander en het gebied van
Troas. De Phoinikiërs en Libyers arriveerden in een gezamenlijke expeditie op het eiland en
zijn kolonisten van Karthago. Dit zijn de barbaarse volken op Sicilië. Grieken die er wonen
zijn Doriërs, Ioniërs, een klein deel Phokiërs en mensen uit Attika.
(7) Op dezelfde muur als de wijgeschenken van de Agrigentijnen staan twee naakte beelden
van Herakles als jongen. Een beeld stelt hem voor, terwijl hij de leeuw van Nemea schiet.
Dat beeld is, net als de leeuw die bij hem staat, een wijgeschenk van Hippotion van Tarente
en is het werk van Nikodamos van Mainalos. Het andere beeld is een wijgeschenk van
Anaxippos van Mende en door de Eliërs hierheen gebracht. Vroeger stond het aan het einde
van de weg die van Elis naar Olympia loopt en de Heilige weg heet.
(8) Er staan ook gemeenschappelijke wijgeschenken van het Achaiïsche volk. Ze stellen de
mannen voor, die er om loten wie mag vechten, toen Hektor een Griek tot een tweegevecht
uitdaagde. Ze staan, bewapend met lansen en schilden, vlakbij de grote tempel. Er tegenover
staat op een ander voetstuk Nestor die het lot van ieder in een helm gegooid heeft. Het aantal
mannen dat meeloot bedraagt acht, want de negende, een beeld van Odysseus, zou door
Nero naar Rome overgebracht zijn. Van deze acht staat alleen op het beeld van Agamemnon
een inscriptie met de naam; de letters van die inscriptie lopen van rechts naar links. Degene
die de haan als embleem op zijn schild heeft is Idomeneus, afstammeling van Minos.
Idomeneus zou afstammen van Helios, de vader van Pasiphaë, en de haan is gewijd aan
Helios en kondigt aan wanneer de zon opkomt. (10) Op het voetstuk staat ook een inscriptie:
“Aan Zeus wijdden de Achaiers deze beelden,
afstammelingen van de godengelijke Pelops, zoon van Tantalos.”
Zo luidt de inscriptie op het voetstuk. Wie de beeldhouwer was, staat geschreven op het
schild van Idomeneus:
“Talrijke werken, ook deze, maakte de knappe Onatas.
Zijn vader was Mikon, hij kwam van Aigina.”
(11) Niet ver van het wijgeschenk van de Achaiers staat ook een Herakles die met de
Amazone, een vrouw te paard, om haar gordel strijdt. Deze is gewijd door Euagoras van
Zankle en gemaakt door Aristokles van Kydonia. Je kunt Aristokles tot de oudste
beeldhouwers rekenen. Niemand kan met zekerheid zeggen in welke tijd hij leefde, maar het
is duidelijk dat hij geleefd moet hebben voordat Zankle zijn huidige naam Messene kreeg.

(12) De Thasiërs, die oorspronkelijk Phoinikiërs waren en met Thasos, zoon van Agenor,
vanuit Tyros en de rest van Phoinikië uitgevaren zijn om Europa te zoeken, hebben een
Herakles in Olympia opgesteld. Het voetstuk daarvan is, evenals het beeld, van brons. De
hoogte van het beeld is tien el; hij heeft een knuppel in zijn rechterhand en in zijn linkerhand
een boog. Ik heb vernomen dat ze in Thasos dezelfde Herakles vereren als de Tyriërs, maar
dat ze later, toen ze zichzelf als Grieken beschouwden, ook eer bewezen aan Herakles, de
zoon van Amphitryon. (13) Op het wijgeschenk van de Thasiërs staat een inscriptie:
“Onatas, zoon van Mikon, die op Aigina een huis bewoonde, vervaardigde mij.”
Deze Onatas vertoont in zijn beelden kenmerken van de Aiginetische stijl en ik zal hem niet
later dateren dan de navolgers van Daidalos en de Attische school.
26. De Dorische Messeniërs, die Naupaktos van de Atheners kregen, hebben in Olympia een
beeld van Nike op een zuil opgesteld. Het is een werk van Paionios van Mende en is
gemaakt van de buit op de vijanden, volgens mij toen ze in oorlog waren met de Akarnaniërs
en Oiniaden. De Messeniërs zelf beweren echter dat het een wijgeschenk is na hun strijd
samen met de Atheners bij het eiland Sphakteria en dat ze de naam van de vijanden er niet
op vermeld hebben uit vrees voor de Lakedaimoniërs, terwijl ze toch helemaal geen angst
kenden voor de Oiniaden en Akarnaniërs.
(2) De wijgeschenken van Mikythos, die ik aantrof, zijn talrijk en staan niet bij elkaar, maar
na de beelden van Iphitos van Elis en Ekecheiria die Iphitos bekranst komen wijgeschenken
van Mikythos: Amphitrite, Poseidon en Hestia, gemaakt door Glaukos van Argos. Aan de
linkerkant van de grote tempel heeft hij nog andere beelden opgericht: Kore, de dochter van
Demeter, Aphrodite, Ganymedes en Artemis, de dichters Homeros en Hesiodos en dan weer
enkele goden, Asklepios en Hygeia. (3) Een van de wijgeschenken van Mikythos is Agon
die halters vasthoudt. Die halters zien er zo uit: ze hebben de vorm van een halve ellips, niet
exact rond en zijn zo gemaakt dat de vingers er omheen passen als bij de handgreep van een
schild. Hun vorm is zoals ik gezegd heb. Naast het beeld van Agon staan een Dionysos, de
Thrakiër Orpheus en het Zeusbeeld dat ik zojuist genoemd heb. Dit zijn werken van
Dionysios van Argos. Deze en andere beelden zouden door Mikythos opgesteld zijn en ook
deze zouden door Nero weggehaald zijn. (4) Van de uit Argos afkomstige beeldhouwers
Dionysios en Glaukos wordt geen leermeester genoemd, maar het feit dat Mikythos ze in
Olympia gewijd heeft geeft aan in welke tijd ze leefden. Herodotos zegt namelijk in zijn
geschiedwerk dat deze Mikythos, een slaaf van Anaxilas, de tiran van Rhegion, en beheerder
van zijn schatten, later na de dood van Anaxilas naar Tegea gegaan is. (5) De inscripties op
de wijgeschenken noemen Choiros als vader van Mikythos en als zijn vaderland de Griekse
steden Rhegion en Messene aan de zeestraat. De inscripties zeggen ook dat hij in Tegea
woonde en de wijgeschenken heeft hij gebracht om een gelofte te vervullen voor de
genezing van zijn zoon die aan een dodelijke ziekte leed.
(6) Vlakbij de grotere wijgeschenken van Mikythos, gemaakt door Glaukos van Argos, staat
een beeld van Athene met een helm op het hoofd en de aigis dragend. Het is gemaakt door
Nikodamos van Mainalos en is een wijgeschenk van de Eliërs. Naast Athene staat Nike. Die
is gewijd door de bevolking van Mantineia, maar de oorlog wordt in de inscriptie niet
genoemd. Kalamis zou haar zonder vleugels afgebeeld hebben naar het voorbeeld van het
houten beeld van de zogeheten Apteros in Athene. (7) De kleinere door Dionysios gemaakte
wijgeschenken van Mikythos stellen werken van Herakles voor: het gevecht met de leeuw
van Nemea, de hydra, de hond van Hades en het everzwijn aan de rivier Erymanthos. De
bewoners van Herakleia hebben die naar Olympia gebracht, toen ze het land van hun
barbaarse buren, de Mariandyniërs, binnengevallen waren. Herakleia ligt aan de Zwarte zee
en is een kolonie van Megara. Ook het volk van Tanagra in Boiotië heeft aan de stichting
deelgenomen.
27. Tegenover de genoemde wijgeschenken staan andere geschenken op een rij, naar het zuiden
gericht en vlakbij het domein dat aan Pelops gewijd is. Daaronder zijn de wijgeschenken
van Phormis uit Mainalos, die daarvandaan naar Sicilië overgestoken is naar Gelon, de zoon

van Deinomenes. Voor hem en later voor zijn broer Hieron verrichtte hij schitterende
krijgsdaden en kwam tot zo´n grote welstand, dat hij deze wijgeschenken in Olympia wijdde
en nog andere aan Apollo in Delphi. (2) De wijgeschenken in Olympia zijn twee paarden en
twee wagenmenners. Naast elk paard staat een wagenmenner. Het eerste paard en de eerste
man zijn werken van Dionysios van Argos, de tweede van Simon van Aigina. Op de flank
van het eerste paard staat een inscriptie, waarvan het begin niet in metrum is. Het luidt zo:
“Phormis heeft mij gewijd,
Arkadiër van Mainalos, maar nu van Syracuse.”
(3) Dit is het paard waarop volgens de Eliërs hippomanes ligt, een kruid dat paarden gek
maakt. Het is overigens duidelijk dat wat met het paard gebeurt het gevolg is van magische
kunsten. Het is veel kleiner en minder mooi dan de andere paarden die in de Altis staan.
Bovendien is de staart er afgebroken, wat het nog lelijker maakt. Niet alleen in het voorjaar,
maar iedere dag worden hengsten opgewonden door dit paard. (4) Ze rukken de teugels los
en rennen de Altis in of ontkomen aan hun begeleiders en bespringen het nog veel vuriger
dan de mooiste levende merrie. Hun hoeven glijden er op af, maar toch houden ze niet op
steeds meer te hinniken en bespringen het nog onstuimiger, totdat ze met zweepslagen en
hevig geweld weggetrokken worden. Op een andere manier laten ze zich niet van het
bronzen paard weghalen.
(5) In Lydië heb ik een ander wonder gezien, heel anders dan het paard van Phormis, maar
ook daaraan lag magische kunst ten grondslag. De Lydiërs met de bijnaam Perzisch hebben
heiligdommen in de stad met de naam Hierokaisareia en in Hypaipa. Elk daarvan heeft een
vertrek waarin hete as op een altaar ligt. Maar de kleur daarvan is niet zoals van gewone as.
(6) Wanneer een magiër het vertrek betreedt en droog hout op het altaar legt, zet hij eerst een
tiara op zijn hoofd en zingt hij een bezweringsformule voor een of andere god in een vreemd
voor Grieken volstrekt onbegrijpelijk dialect. Hij leest de bezweringsformule zingend voor
uit een boek. Zo moet het hout zonder vuur ontbranden en moeten er heldere vlammen uit
oplichten.
(7) Hierover heb ik nu voldoende gezegd. Tussen deze wijgeschenken staat ook Phormis zelf
tegenover een vijand en daarna strijdt hij nog met een tweede en derde man. Op de beelden
staat geschreven dat de vechtende soldaat Phormis van Mainalos is en degene die ze gewijd
heeft Lykortas van Syracuse. Klaarblijkelijk heeft Lykortas ze opgesteld uit vriendschap met
Phormis. Die wijgeschenken van Lykortas worden door de Grieken ook wijgeschenken van
Phormis genoemd.
(8) De Hermes, die de ram onder zijn arm draagt, met een helm op zijn hoofd en gekleed in
een chiton en mantel, behoort niet meer tot de wijgeschenken van Phormis, maar is door de
Arkadiërs van Pheneos aan de god geschonken. De inscriptie zegt dat Onatas van Aigina
hem gemaakt heeft, geholpen door Kalliteles. Ik denk dat Kalliteles een leerling of zoon van
Onatas was. Niet ver van het wijgeschenk van de Pheneaten staat een ander beeld, Hermes
met een herautstaf. De inscriptie zegt dat deze gewijd is door Glaukias van Rhegion en
gemaakt door Kallon van Elis. (9) Een van de bronzen runderen is een wijgeschenk van de
Korkyraiers, de andere van de Eretriërs. Ze zijn gemaakt door Philesios van Eretria. Waarom
de Korkyraiers het rund in Olympia opgesteld hebben en een ander rund in Delphi, zal ik
vertellen in mijn boek over Phokis. (10) Over het wijgeschenk in Olympia heb ik het
volgende verhaal gehoord. Een klein jongetje zat onder dat rund te spelen met zijn hoofd
naar de grond gebogen. Toen hij plotseling overeind kwam, stootte hij zijn hoofd tegen het
brons en kreeg hij een schedelbreuk. Enkele dagen later stierf hij door de wond. Omdat er nu
een bloedsmet op het rund rustte, wilden de Eliërs het van de Altis weghalen. Maar de god
in Delphi zei in een orakel dat ze het op zijn plaats moesten laten en de gebruikelijke
reinigingsrituelen die de Grieken bij een onbedoelde moord houden moesten uitvoeren.
(11) Onder de platanen in de Altis, ongeveer in het midden van het heilige domein staat een
bronzen zegeteken. De inscriptie op het schild daarvan meldt dat de Eliërs dit opgericht
hebben ter gelegenheid van hun overwinning op de Lakedaimoniërs. In die slag heeft ook de

man het leven verloren, die in mijn tijd, toen het dak van het Heraion hersteld werd, daar
liggend in zijn wapenrusting gevonden werd. (12) Bij het wijgeschenk van de inwoners van
Mende in Thrakië heb ik bijna de vergissing gemaakt te denken dat het een beeld van een
vijfkamper was. Het staat namelijk naast Anauchidas van Elis en draagt ouderwetse halters.
Op het dijbeen staat een epigram:
“Aan Zeus, koning der goden, wijdden ze mij, eerstelingoffer der buit,
Mendaiers die door de macht van hun handen Sipte bedwongen.”
Sipte schijnt een Thrakische vesting of stad te zijn. De Mendaiers zelf zijn van Griekse
origine en komen uit Ionië. Ze wonen op enige afstand van de zee bij de stad Ainos.
Pausanias boek VI
1. Na de behandeling van de wijgeschenken ga ik verder met het noemen van wedstrijdpaarden
en van zowel atleten als andere mannen. Niet van alle Olympische winnaars staan er
beelden, maar sommige mensen hebben zich door hun prestaties in wedstrijden of in andere
opzichten onderscheiden en hebben toch geen beelden gekregen. (2) Ik moet hen onvermeld
laten in mijn werk, omdat dit geen opsomming is van atleten die een Olympische
overwinning behaald hebben, maar een beschrijving van wijgeschenken en andere beelden.
Ook zal ik niet alle beelden die er staan noemen, omdat ik weet dat velen gewonnen hebben
door een gril van het lot en niet door eigen kracht de olijfkrans gewonnen hebben. Ik zal
slechts degenen noemen die op eigen kracht roem behaald hebben of van wie de beelden
beter gemaakt zijn dan van anderen.
(3) Rechts van de tempel van Hera staat een beeld van een worstelaar, Symmachos, zoon
van Aischylos, afkomstig uit Elis. Naast hem staat Neolaïdos uit Pheneos, zoon van
Proxenos, winnaar van het boksen bij jongens. Dan komt Archedamos, zoon van Xenias,
ook een Eliër, die ook bij het worstelen voor jongens een overwinning behaald heeft. De
beelden van de hier genoemde atleten zijn gemaakt door Alypos van Sikyon, een leerling
van Naukydes van Argos. (4) De inscriptie bij Kleogenes, zoon van Silenos, zegt dat hij uit
de streek zelf kwam en een overwinning gehaald heeft met een renpaard uit eigen stal.
Vlakbij Kleogenes staat Deinolochos, zoon van Pyrrhos, en Troïlos, zoon van Alkinoös. Zij
komen ook uit Elis, maar hun overwinningen kwamen niet op dezelfde manier tot stand.
Troïlos was namelijk Hellanodikes en tegelijkertijd haalde hij overwinningen in de
wagenrace en met de veulenwagen. Dat gebeurde bij de 102e Olympiade. (5) Daarna hebben
de Eliërs wettelijk bepaald dat voortaan geen enkele Hellanodikes zijn paarden mocht laten
meedoen. Het beeld van Troïlos is gemaakt door Lysippos. De moeder van Deinolochos
droomde dat zij haar zoon aan haar boezem hield met een krans op zijn hoofd. Daarom werd
Deinolochos getraind voor de wedstrijd en overwon de jongens in het hardlopen. Het beeld
is gemaakt door Kleon van Sikyon. (6) Over Kyniska, dochter van Archidamos, haar
afkomst en Olympische zeges heb ik al eerder gesproken in het boek over de
Lakedaimonische koningen. In Olympia staat naast het beeld van Troïlos een marmeren
voetstuk met een wagen en paarden, een wagenmenner en een beeld van Kyniska zelf,
gemaakt door Apelles, met een inscriptie over Kyniska. (7) Naast Kyniska staan
Lakedaimoniërs die overwinningen in de wagenrace gehaald hebben. Anaxandros werd
uitgeroepen tot winnaar in een wagenrace en de inscriptie vermeldt dat zijn grootvader van
vaderskant vroeger al de pentathlon gewonnen heeft. Hij is afgebeeld terwijl hij tot de god
bidt. Polykles, die de bijnaam Polychalkos kreeg, zegevierde ook met een vierspan. Zijn
beeld heeft een band in de rechterhand. Naast hem staan twee jongetjes; een houdt een wiel
vast en de ander vraagt om de band. Polykles heeft, zoals de inscriptie vermeldt, met zijn
paarden overwinningen behaald in Delphi, de Isthmos en Nemea.
2. Het beeld van een pankratiast is gemaakt door Lysippos. Deze man was de eerste, niet alleen
van Stratos, maar van heel Arkadië, die een overwinning in de pankration haalde. Zijn naam
is Xenarkes, zoon van Philandrides. De Lakedaimoniërs werden na de Perzische invasie de

meest ambitieuze paardenfokkers van alle Grieken. Behalve degenen die ik al genoemd heb
staan achter het beeld van de Akarnanische atleet de volgende paardenfokkers uit Sparta:
Xenarkes, Lykinos, Arkesilaos en zijn zoon Lichas. (2) Xenarkes haalde ook overwinningen
in Delphi, Argos en Korinthe. Lykinos bracht veulens naar Olympia en toen een daarvan niet
toegelaten werd, liet hij ze uitkomen in de wedstrijd van volwassen paarden en haalde
daarmee de overwinning. Ook heeft hij in Olympia twee standbeelden opgesteld, werken
van Myron van Athene. Arkesilaos haalde twee Olympische overwinningen en zijn zoon
Lichas liet, omdat de Lakedaimoniërs in die tijd niet tot de spelen toegelaten werden, zijn
wagen in naam van het Thebaanse volk deelnemen. De winnende wagenmenner bekranste
hij eigenhandig met een band. Daarvoor lieten de Hellanodikai hem geselen. (3) Om deze
Lichas vonden de veldtocht van de Lakedaimoniërs onder koning Agis tegen de Eliërs en het
gevecht in de Altis plaats. Toen de oorlog beëindigd was, stelde hij daar het standbeeld op,
maar de Elische lijsten van Olympische winnaars noemen niet de naam Lichas, maar het
Thebaanse volk als winnaar.
(4) Vlakbij Lichas staat de Elische ziener Thrasyboulos, zoon van Aineas, een van de
Iamiden, die ook als ziener optrad voor de Mantineiers in hun oorlog tegen de
Lakedaimoniërs onder koning Agis, zoon van Eudamidas. Hierover zal ik meer vertellen in
het boek over Arkadië. Op het beeld van Thrasyboulos kruipt een hagedis tegen de
rechterschouder op. Naast hem ligt een hond, een offerdier, in tweeën gesneden, zodat de
lever te zien is. (5) Voorspellingskunst door middel van bokken, geiten en lammeren is sinds
oude tijden bekend bij de mensen. De Kypriers hebben ontdekt dat ook door varkens de
toekomst voorspeld kan worden, maar nergens worden honden gebruikt om te profeteren.
Blijkbaar heeft Thrasyboulos een eigen methode van voorspellen geïntroduceerd, door
middel van ingewanden van honden. De zieners die Iamiden genoemd worden stammen af
van Iamos. Pindaros zegt in een gedicht dat hij een zoon was van Apollo en van hem de
zienersgave ontving.
(6) Naast het beeld van Thrasyboulos staan Timosthenes van Elis, winnaar van de
hardloopwedstrijd van jongens, en Antipater van Milete, zoon van Kleinopater, die het
boksen bij de jongens gewonnen heeft. Syracusanen, die met een offer van Dionysios naar
Olympia kwamen, probeerden de vader van Antipater om te kopen om zijn zoon tot
Syracusaan te verklaren. Maar Antipater trok zich niets van de geschenken van de tiran aan.
Hij verklaarde zichzelf tot Milesiër en schreef op het beeld dat hij Milesiër van geboorte was
en de eerste Ioniër die een beeld in Olympia opgesteld heeft. (7) Dat beeld is gemaakt door
Polykleitos en dat van Timosthenes door Eutychides van Sikyon, leerling van Lysippos. Die
Eutychides heeft ook voor de Syriërs het beeld van Tyche gemaakt. Dat wordt door de
plaatselijke bevolking erg vereerd.
(8) Naast het beeld van Timosthenes staan in de Altis Timon en zijn zoon Aisypos, een
jongen die op een paard zit. De jongen won namelijk de paardenrace en Timon is tot
winnaar van de wagenrace uitgeroepen. De beelden van Timon en zijn zoon zijn gemaakt
door Daidalos van Sikyon, die voor de Eliërs ook het monument voor hun overwinning op
Sparta gemaakt heeft.
(9) De inscriptie op de bokser uit Samos zegt dat dit beeld opgesteld is door zijn trainer
Mykon en dat de Samiërs de beste atleten en zeesoldaten van Ionië zijn. Dat zegt de
inscriptie, maar over de bokser zelf wordt niets verteld.
(10) Daarnaast staat Damiskos van Messene, die op de leeftijd van twaalf jaar een
Olympische zege haalde. Maar er was nog iets dat mij erg verbaasde. Tijdens hun
ballingschap van de Peloponnesos liet het geluk bij de Olympische spelen de Messeniërs in
de steek. Want behalve Leontiskos en Symmachos, die uit Messene aan de zeestraat
kwamen, heeft voor zover bekend geen enkele Messeniër, noch van Sicilië noch van
Naupaktos, een Olympische overwinning behaald en zelfs van hen zeggen de Sikelioten dat
ze tot de oude Zangklaiers behoorden en geen Messeniërs waren. (11) Met de terugkeer van
de Messeniërs naar de Peloponesos kwam echter ook het geluk bij de Olympische spelen

weer terug. Want toen de Eliërs een jaar na de stichting van Messene de Olympische spelen
hielden, won deze Damiskos het hardlopen bij de jongens. Later won hij ook de pentathlon
in Nemea en de Isthmos.
3. Vlakbij Damiskos staat een beeld van een man. Zijn naam wordt niet genoemd, maar het is
een wijgeschenk van Ptolemaios, zoon van Lagos. In de inscriptie noemt Ptolemaios
zichzelf Makedoniër, hoewel hij koning van Egypte was. Over Chaireas van Sikyon, een
bokser bij de jongens, zegt de inscriptie dat hij op jeugdige leeftijd een overwinning behaald
heeft en dat Chairemon zijn vader was. Ook de maker van het beeld wordt genoemd,
namelijk Asterion, zoon van Aischylos. (2) Na Chaireas komen Sophios, een jongen uit
Messene, en Stomios, een Eliër. Sophios overwon zijn tegenstanders bij het hardlopen en
Stomios haalde een overwinning in de pentathlon in Olympia en drie op de Nemeïsche
spelen. De inscriptie op zijn beeld zegt ook nog dat hij als commandant van de Elische
ruiterij een overwinningsmonument opgericht heeft en dat de vijandelijke bevelhebber door
hem gedood is, toen deze hem tot een duel uitgedaagd had. (3) De Eliërs zeggen dat hij uit
Sikyon kwam en het bevel over de Sikyoniërs voerde en dat zijzelf uit vriendschap met de
Thebanen samen met een leger uit Boiotië Sikyon aangevallen hebben. De veldtocht van de
Eliërs en Thebanen tegen Sikyon schijnt dus plaatsgevonden te hebben na de nederlaag van
de Lakedaimoniërs bij Leuktra.
(4) Vervolgens staat er een bokser uit Lepreos in Elis, Labax, zoon van Euphron, en uit Elis
zelf een worstelaar, Aristodemos, zoon van Thrasis. Ook hij haalde twee overwinningen in
Delphi. Het beeld van Aristodemos is een werk van Daidalos van Sikyon, leerling en zoon
van Patrokles. (5) Het beeld van Hippos van Elis, winnaar van het boksen van de jongens, is
gemaakt door Damokritos van Sikyon, een leerling in de vijfde generatie uit de school van
Kritias van Attika. Ptolichos van Korkyra was leerling van Kritias zelf, Amphion was
leerling van Ptolichos, Pison van Kalaureia werd onderwezen door Amphion en Damokritos
door Pison. (6) Kratinos uit Aigeira in Achaia was de mooiste man van zijn tijd en
worstelaar met de beste techniek. Toen hij de jongens in het worstelen verslagen had, kreeg
hij van de Eliërs toestemming ook een beeld van zijn trainer op te stellen. Het beeld is
gemaakt door Kantharos van Sikyon, zoon van Alexis en leerling van Eutychides.
(7) Het beeld van Eupolemos van Elis is gemaakt door Daidalos van Sikyon. De inscriptie
geeft aan dat Eupolemos op de Olympische spelen de hardloopwedstrijd van mannen
gewonnen heeft en ook kransen voor de pentathlon ontvangen heeft, twee bij de Pythische
spelen en een bij de Nemeïsche spelen. Over Eupolemos wordt ook verteld dat er drie
Hellanodikai aan het einde van zijn parcours stonden. Twee van hen wezen de overwinning
toe aan Eupolemos, maar de derde aan Leon van Ambrakia. Leon liet de beide Hellanodikai
die Eupolemos tot winnaar uitgeroepen hadden door de Olympische Raad tot een geldboete
veroordelen.
(8) De Achaiers hebben het standbeeld van Oibotas opgesteld in opdracht van de Delphische
Apollo tijdens de 80e Olympiade. Maar Oibotas haalde zijn overwinning in het hardlopen bij
de 6e Olympiade. Hoe kan Oibotas dus met de Grieken in de slag bij Plataiai meegevochten
hebben? Want de nederlaag van Mardonios en de Perzen was in de 75e Olympiade. Wat door
de Grieken daarover verteld wordt moet ik wel noemen, maar ik hoef niet alles te geloven.
De verdere gebeurtenissen met Oibotas zal ik in mijn boek over Achaia vertellen.
(9) Het beeld van Antiochos is door Nikodamos gemaakt, Antiochos was afkomstig uit
Lepreos. Hij won in Olympia een keer de pankration voor mannen en twee keer zowel bij de
Isthmische spelen als bij de Nemeïsche spelen. Want de Lepreaten kenden geen vrees voor
de Isthmische spelen zoals de Eliërs zelf. Hysmon van Elis bijvoorbeeld, wiens beeld
dichtbij Antiochos staat, won toen hij aan de pentahlon deelnam zowel op de Olympische
spelen als op de Nemeïsche spelen, maar hield zich blijkbaar net als de andere Eliërs ver van
de Isthmische spelen. (10) Er wordt verteld dat Hysmon als kind aan reuma in zijn spieren
leed en zich daarom op de pentahlon toelegde om door harde oefening een sterk en gezond
te worden. Zijn training zou hem zulke schitterende overwinningen bezorgen. Zijn beeld is

een werk van Kleon en hij heeft een ouderwets soort halters. (11) Na Hysmon volgt een
jongensworstelaar uit Heraia in Arkadië, Nikostratos, zoon van Xenokleides. Zijn beeld is
gemaakt door Pantias die de zevende was in de rij van leerlingen gerekend vanaf Aristokles
van Sikyon. Dikon, zoon van Kallibrotos, won het hardlopen op de Pythische spelen vijf
keer, drie keer op de Isthmische spelen, vier keer in Nemea, op de Olympische spelen een
keer bij de jongens en nog eens twee keer bij de mannen. In Olympia staan van hem
evenveel beelden als hij overwinningen behaald heeft. Als jongen werd hij uitgeroepen tot
burger van Kaulonia, wat hij eigenlijk ook was, maar later verklaarde hij zich voor een
bedrag aan geld tot burger van Syracuse. (12) Kaulonia was een kolonie van de Achaiers in
Italië en de stichter was Typhon van Aigion. Toen Pyrrhos, de zoon van Aiakides, en de
Tarantijnen in oorlog waren met de Romeinen, zijn verscheidene steden in Italië door de
Romeinen of door de Epiroten verwoest. Zo is ook Kaulonia veroverd en met de grond
gelijk gemaakt door de Campaniërs, die aan Romeinse kant het grootste contingent
bondgenoten vormden.
(13) Bij Dikon staat Xenophon, zoon van Menephylos, een pankratiast uit Aigion in Achaia,
en verder Pyrilampes van Ephese die op de lange renbaan gewonnen heeft. Het beeld van
Xenophon is gemaakt door Olympos, dat van Pyrilampes door een beeldhouwer met
dezelfde naam, niet afkomstig uit Sikyon, maar uit Messene aan de Ithome.
(14) De Spartaan Lysander, zoon van Aristokritos, is door de Samiërs opgesteld in Olympia.
De eerste inscriptie luidt:
“In het door velen bezochte heiligdom van Zeus, heerser in de hemel,
sta ik, een wijgeschenk van het volk van Samos.”
Deze regels geven dus aan wie dit wijgeschenk opgesteld hebben, maar wat volgt is een
lofprijzing aan Lysander:
“Onsterfelijke roem hebt U, Lysander, verworven voor uw vaderland en Aristokritos.
U bezit de roem der dapperheid.”
(15) Het is duidelijk dat de Samiërs en andere Ioniërs “de twee muren hebben gepleisterd”,
zoals de door henzelf gebruikte uitdrukking luidt. Toen Alkibiades met de Atheense triëren
sterk was in Ionië, probeerden de Ioniërs hem te paaien en er staat een bronzen beeld van
Alkibiades als wijgeschenk bij de Hera van Samos. Maar toen de Attische schepen bij
Aigospotamoi veroverd waren, stelden de Samiërs een beeld van Lysander op in Olympia en
de Ephesiërs stelden in het heiligdom van Artemis beelden op van Lysander zelf, Eteonikos,
Pharax en andere Spartanen die bij de Grieken totaal onbekend zijn. (16) En toen de situatie
weer anders was en Konon de overwinning behaald had in de zeeslag bij Knidon en de berg
met de naam Dorion, veranderde de houding van de Ioniërs weer en zo zijn beelden te zien
van Konon en Timotheos bij de Hera op Samos en ook in Ephese bij de Ephesische godin.
Zo gaat het altijd en net als de Ioniërs vleien alle mensen steeds de sterkste partij.
4. Naast het beeld van Lysander staat een bokser uit Ephese die de andere jongens in de
wedstrijden overwonnen heeft. Zijn naam is Athenaios. Verder een pankratiast, Sostratos van
Sikyon, met de bijnaam Akrochersites. Hij greep namelijk zijn tegenstander altijd bij zijn
vingers en brak die dan. Hij liet niet los voordat hij merkte dat zijn tegenstander het opgaf.
(2) Op de Nemeïsche en Isthmische spelen heeft hij samen twaalf overwinningen behaald,
op de Pythische spelen twee en in Olympia drie. De 104e Olympische spelen, waar Sostratos
zijn eerste overwinning haalde, tellen de Eliërs niet mee, omdat ze die niet zelf
georganiseerd hebben, maar in hun plaats de Pisanen. (3) Naast Sostratos staat de worstelaar
Leontiskos, afkomstig uit Sicilië, namelijk Messene aan de zeestraat. Men zegt dat hij door
de Amphiktyonen bekranst is en twee keer door de Eliërs en dat hij worstelde zoals
Sostratos van Sikyon de pankration beoefende. Want ook Leontiskos kende geen manier om
zijn tegenstanders te verslaan bij het worstelen, maar hij overwon hen door hun vingers te
breken. (4) Het beeld is gemaakt door Pythagoras van Rhegion, een van de beste
beeldhouwers ooit. Hij zou een leerling geweest zijn van Klearchos, ook uit Rhegion, die

weer leerling was van Eucheiros. Eucheiros zou afkomstig zijn uit Korinthe en tot de school
van de Spartanen Syadras en Chartas behoren.
(5) De jongen die een band om zijn hoofd bindt moet ik in mijn beschrijving noemen
vanwege Pheidias en zijn vaardigheid als beeldhouwer, maar ik weet niet wie het beeld dat
Pheidias gemaakt heeft voorstelt. Satyros van Elis, zoon van Lysianax uit het geslacht van
de Iamiden, heeft in Nemea vijf keer het boksen gewonnen, in Delphi twee keer en in
Olympia twee keer. Het beeld is een werk van Silanion van Athene. Een andere beeldhouwer
uit de Attische school, Polykles, leerling van Stadieus van Athene, heeft het beeld gemaakt
van een jongenspankratiast uit Ephese, Amyntas, zoon van Hellanikos.(6) Chilon, een
Achaier uit Patrai, won twee prijzen in Olympia bij het worstelen van mannen, een in
Delphi, vier op de Isthmos en drie in Nemea. Hij kreeg een staatsbegrafenis van de Achaiers.
Het was zijn lot dat hij zijn leven op het slagveld verloor. De inscriptie in Olympia bevestigt
dat:
“Twee keer overwon ik in het worstelen de mannen in Olympia en Pytho,
drie keer in Nemea en vier keer op de Isthmos, dichtbij de zee,
Chilon van Patrai, zoon van Chilon, gevallen op het slagveld,
om mijn dapperheid begraven door het volk der Achaiers.”
(7) Dit is wat de inscriptie vertelt. Als ik afgaande op de tijd waarin Lysippos, de maker van
het beeld, leefde moet veronderstellen in welke oorlog Chilon gesneuveld is, denk ik dat hij
met alle Achaiers deelgenomen heeft aan de slag bij Chaironeia of dat hij door zijn
persoonlijke moed en dapperheid als enige van de Achaiers bij Lamia in Thessalië
gevochten heeft tegen Antipater en de Makedoniërs.
(8) Naast Chilon staan twee beelden. De eerste is een man, Molpion genaamd, die volgens
de inscriptie door de Eliërs bekranst is. De andere heeft geen inscriptie en is volgens de
overlevering Aristoteles uit Stageira in Thrakië. Het is opgesteld door een leerling of anders
een soldaat, omdat hij een grote invloed had op Antipater en eerder op Alexander. (9)
Sodamas uit Assos in de Troas aan de voet van het Idagebergte is de eerste van de Aioliërs
uit die streek die een prijs gewonnen heeft in het hardlopen voor jongens in Olympia. Naast
Sodamas staat Archidamos, zoon van Agesilaos, koning van de Lakedaimoniërs. Voor geen
enkele koning eerder dan deze Archidamos hebben de Lakedaimoniërs, voor zover ik heb
kunnen nagaan, een beeld buiten hun grenzen opgesteld. Volgens mij hebben ze een beeld
van Archidamos naar Olympia gestuurd vooral vanwege zijn dood. Hij is namelijk in een
vreemd land gestorven en was blijkbaar de enige koning van Sparta die geen begrafenis
gekregen heeft. (10) Die gebeurtenissen heb ik uitvoeriger verteld in mijn boek over Sparta.
Euanthes van Kyzikos heeft prijzen bij het boksen gewonnen, een bij de mannen in Olympia
en in Nemea en op de Isthmos bij de jongens. Naast Euanthes staat het beeld van een
paardenfokker met zijn wagen. Op de wagen staat een jong meisje. De naam van de man is
Lampos en zijn vaderstad was de jongste stad in Makedonië, genoemd naar de stichter,
Philippos, zoon van Amyntas. (11) Het beeld van de jongensbokser Kyniskos van Mantineia
is gemaakt door Polykleitos. Ergoteles, zoon van Philanor, heeft in Olympia twee
overwinningen behaald op de lange renbaan en ook twee in Delphi, op de Isthmos en in
Nemea. Oorspronkelijk kwam hij niet uit Himera, zoals de inscriptie zegt, maar hij zou een
Kretenzer uit Knossos zijn. Hij werd echter door zijn politieke tegenstanders uit Knossos
verdreven en arriveerde in Himera, waar hij het burgerschap kreeg en veel andere
eerbewijzen ontving. Het lag dus voor de hand dat hij bij de wedstrijden als burger van
Himera aangekondigd werd.
5. Het beeld op het hoge voetstuk is het werk van Lysippos en stelt de grootste van alle mensen
voor, afgezien van de zogeheten heroën en als er mensen vóór de heroën leefden. Maar van
de mensen van onze tijd is Poulydamas, zoon van Nikias, de grootste. (2) Skotousa, de
vaderstad van Poulydamas, is tegenwoordig niet meer bewoond. Alexander, de tiran van
Pherai, veroverde de stad tijdens een wapenstilstand. Hij omsingelde de bewoners van
Skotousa die in het theater verzameld waren – ze hielden toen juist een volksvergadering –

met lichtgewapenden en boogschutters en liet hen allemaal neerschieten. De overige
volwassen mannen liet hij afslachten, maar de vrouwen en kinderen werden als slaven
verkocht om de huurlingen te betalen. (3) Deze ramp trof Skotousa toen Phrasikleides
archont in Athene was in het tweede jaar van de 102e Olympiade, toen Damon van Thourioi
voor de tweede keer de overwinning behaalde. De Skotousaiers die aan de ramp ontsnapten
bleven nog een tijdje, maar ze waren zo verzwakt dat ook zij de stad verlieten toen de
godheid voor de tweede keer alle Grieken een ramp bracht in de oorlog tegen de
Makedoniërs.(4) Anderen hebben schitterende overwinningen in de pankration behaald,
maar van Poulydamas zijn behalve zijn overwinningen in de pankration nog andere
prestaties te melden. In het Thrakische bergland aan de andere kant van de rivier de Nestos
die door het gebied van Abdera stroomt leven allerlei soorten wilde dieren. Daarbij zijn ook
de leeuwen die eens het leger van Xerxes aanvielen en de kamelen die de voorraden droegen
toetakelden. (5) Deze leeuwen zwierven ook vaak rond in het gebied rondom de Olympos.
De flanken van deze berg zijn aan een kant gericht op Makedonië en aan de andere kant op
Thessalië en de rivier de Peneios. Daar, op de Olympos, heeft Poulydamas een leeuw, een
buitengewoon sterk dier, gedood zonder een wapen te gebruiken. Hij werd tot dat waagstuk
gedreven omdat hij Herakles wilde evenaren. Immers Herakles heeft volgens de legende de
leeuw van Nemea overwonnen. (6) Ook een andere geweldige daad van Poulydames blijft in
herinnering. Hij ging naar een kudde runderen en greep de grootste en wildste stier bij een
van zijn achterpoten. De hoef hield hij stevig vast en hoe het dier ook sprong en probeerde
zich te bevrijden, hij liet niet los totdat de stier met uiterste krachtsinspanning eindelijk
ontsnapte, terwijl hij de hoef in Poulydamas´ hand achterliet. Ook gaat het verhaal dat hij
een wagenmenner die met zijn wagen in volle vaart reed tegengehouden heeft. Met één hand
greep hij de achterkant van de wagen vast en stopte tegelijk de paarden en de wagenmenner.
(7) Dareios, de bastaardzoon van Artaxerxes, zette met hulp van het Perzische volk Sogdios,
de wettige zoon van Artaxerxes af en werd koning in zijn plaats. Toen hij koning was
geworden, stuurde hij boodschappers, omdat hij over Poulydamas´ daden gehoord had. Hij
haalde hem door allerlei geschenken te beloven over bij hem in Sousa te komen. Daar
daagde hij drie van de zogenaamde Onsterfelijken uit tot een gevecht van hen samen tegen
hem alleen en doodde hen alle drie. Sommigen van de hier genoemde daden zijn afgebeeld
op het voetstuk van het beeld in Olympia, andere worden in de inscriptie vermeld. (8) Maar
ook Poulydamas zou getroffen worden door wat Homeros aan anderen die prat gaan op hun
kracht voorspelde en ook hij zou het slachtoffer worden van zijn eigen kracht. Het was
zomer en Poulydamas ging met een groep makkers een grot in om te drinken. Het ongeluk
wilde echter dat net op dat moment het plafond van de grot begon te scheuren en het was
duidelijk dat dit het niet lang meer zou houden en dreigde in te storten. (9) Toen de anderen
het naderende onheil merkten, vluchtten ze weg, maar Poulydamas besloot te blijven. Hij
hief zijn handen op omdat hij dacht dat hij het instorten van de grot zou kunnen tegenhouden
en niet door de berg verpletterd zou worden. Zo vond hij de dood.
6. Naast het beeld van Poulydamas in Olympia staan drie atleten, twee uit Arkadië en een uit
Attika. Het beeld van Protolaos van Mantinea , zoon van Dialkes, die het boksen voor
jongens gewonnen heeft, is gemaakt door Pythagoras van Rhegion en dat van Narkydas,
zoon van Damaretos, een worstelaar uit Phigalia, door Daidalos van Sikyon. De Atheense
schilder Mikon heeft het beeld van de pankratiast Kallias van Athene gemaakt.
Androsthenes, de pankratiast uit Mainalos, die twee overwinningen bij de mannen behaald
heeft, is het werk van Nikodamos van Mainalos. (2) Bij hen staat Eukles, zoon van
Kallianax, afkomstig uit Rhodos uit de familie van de Diagoriden. Hij was namelijk de zoon
van de dochter van Diagoras en heeft een overwinning in het boksen van de mannen
behaald. Zijn beeld is het werk van Naukydes. Polykleitos, niet degene die het beeld van
Hera gemaakt heeft, maar een leerling van Naukydes, heeft het beeld van de
jongensworstelaar Agenor van Thebe gemaakt. Dat beeld is gewijd door de gemeenschap
der Phokiërs. Want Agenors vader Theopompos behartigde de belangen van hun volk. (3)

Nikodamos, de beeldhouwer uit Mainalos, heeft het beeld van de bokser Damoxenidas uit
Mainalos gemaakt. Er staat ook een beeld van Lastratidas, een Elische jongen die de krans
bij het worstelen gewonnen heeft. Hij behaalde ook op de Nemeïsche spelen een
overwinning bij de jongens en nog een bij de jongemannen. Paraballon, de vader van
Lastratidas, won de dubbele race en latere generaties daagde hij uit door de namen van de
Olympische winnaars op te schrijven in het gymnasion van Olympia.
(4) Dat alles heeft betrekking op hen. Ik wil niet voorbijgaan aan de geschiedenis van de
bokser Euthymos, zijn overwinningen en andere roemrijke daden. Euthymos was afkomstig
uit Lokri in Italië, dat bij de kaap Zephyrion ligt, en hij werd zoon van Astykles genoemd.
De bevolking van die streek echter beweert dat hij niet de zoon van hem was, maar van de
rivier de Kaikinos die de grens vormt tussen het gebied van Lokri en Rhegion en het
wonderbaarlijke fenomeen van de krekels biedt. De krekels namelijk in het gebied van Lokri
tot de Kaikinos zingen zoals andere krekels, maar aan de overkant van de Kaikinos in het
gebied van Rhegion maken de krekels geen enkel geluid. (5) Euthymos zou een zoon van
die rivier zijn. Nadat hij in Olympia in de 74e Olympiade het boksen gewonnen had, zou
hem dat op de volgende Olympische spelen niet meer lukken. Want Theagenes van Samos
wilde in diezelfde Olympiade het boksen en de pankration winnen en versloeg Euthymos in
het boksen. Maar hij had niet meer de kracht om de olijfkrans voor de pankration te winnen,
omdat hij uitgeput was door het gevecht met Euthymos. (6) Daarop legden de Hellanodikai
Theagenes een boete van één talent op voor de god en één talent als schadevergoeding aan
Euthymos. Ze geloofden namelijk dat hij alleen aan het boksen meegedaan had om
Euthymos dwars te zitten. Daarom veroordeelden zij hem ook tot het betalen van een boete
aan Euthymos zelf. Op de 76e Olympiade betaalde Theagenes het voor de god bestemde
bedrag en als genoegdoening voor Euthymos deed hij niet mee aan de bokswedstrijden. Op
deze en de volgende Olympiade won Euthymos de krans bij het boksen. Zijn beeld is een
werk van Pythagoras en is zeer bezienswaardig.
(7) Bij zijn terugkeer in Italië vocht hij met de Heros. Het verhaal daarover is als volgt.
Odysseus is, zo wordt verteld, op zijn zwerftochten na de verovering van Troje door de
winden naar verschillende steden in Italië en op Sicilië gedreven. Zo kwam hij met zijn
schepen ook in Temesa. Daar werd een van zijn matrozen dronken en vergreep zich aan een
meisje. Voor dat vergrijp werd hij door de inheemse bevolking gestenigd. (8) Odysseus
bekommerde zich niet om zijn dood en voer weer weg, maar de geest van de gestenigde man
bleef steeds zonder onderscheid mensen in Temesa doden en viel mensen van elke leeftijd
aan. Ze besloten Italië voor goed te verlaten, maar de Pythia verbood hen te vertrekken en
droeg hen op de Heros gunstig te stemmen door een heilig domein aan hem te wijden, een
tempel te bouwen en hem ieder jaar het mooiste meisje van Temesa als vrouw te geven. (9)
Toen ze deden wat hen door de god was opgedragen, overkwam hen geen enkel kwaad meer
van de kant van de geest. Juist op het moment waarop ze dat ritueel voor de geest uitvoerden
arriveerde Euthymos in Temesa. Hij hoorde wat er aan de hand was en wilde meteen de
tempel ingaan om het meisje te zien. Toen hij haar zag, kreeg hij eerst medelijden met haar,
maar al gauw werd hij verliefd. Het meisje zwoer dat ze met hem zou trouwen als hij haar
zou redden en zo wachtte Euthymos in volle wapenrusting de komst van de geest af. (10)
Hij versloeg hem in het gevecht en de Heros werd uit het land verdreven, dook onder in zee
en verdween. Euthymos kreeg een schitterend huwelijk en de mensen van Temesa waren
voortaan bevrijd van de geest. Ik heb nog een verhaal over Euthymos gehoord. Hij zou erg
oud geworden zijn en nadat hij weer aan de dood ontsnapt was op een andere manier uit het
leven verdwenen zijn. Van iemand die als koopman daarheen gevaren was heb ik gehoord
dat Temesa nog steeds bewoond wordt. (11) Dat heb ik gehoord, maar het volgende weet ik
omdat ik toevallig een schilderij van die geschiedenis gezien heb. Het was een kopie van een
oud schilderij. Daarop stond een jonge man, Sybaris, de rivier de Kalabros, de bron Lyka en
verder een heroön en de stad Temesa. Daar was ook de geest die door Euthymos verjaagd

was, met een pikzwarte kleur en een bijzonder angstaanjagend uiterlijk. Als kledingstuk had
hij een wolvenhuid omgeslagen. De letters op het schilderij vormden de naam Lykas.
7. Hiermee is over dit onderwerp genoeg gezegd. Na het beeld van Euthymos staan de
stadionloper Pytharchos van Mantinea en de Elische bokser Charmides, die bij de jongens
prijzen gewonnen hebben. Als je die gezien hebt, kom je bij de beelden van atleten uit
Rhodos, Diagoras en zijn familie. Zij staan in deze volgorde naast elkaar: Akousilaos, die de
krans bij het boksen van mannen gewonnen heeft, Dorieus, de jongste, die op drie
achtereenvolgende Olympiaden de winnaar van de pankration was. Kort voor Dorieus
versloeg ook Damagetos de deelnemers aan de pankration. (2) Zij waren broers en zonen
van Diagoras. Ook Diagoras zelf, die de overwinning behaald heeft bij het boksen voor
mannen, staat bij hen. Het beeld van Diagoras is gemaakt door Kallikles van Megara, zoon
van Theokosmos, die ook het beeld van Zeus in Megara gemaakt heeft. Ook de zonen van
Diagoras´ dochters hebben het boksen beoefend en Olympische overwinningen behaald, bij
Eukles, zoon van Kallianax en Diagoras´ dochter Kallipateira, bij de mannen en Peisirodos
bij de jongens. Zijn moeder had zich als trainer verkleed en hem zo naar de Olympische
spelen begeleid. (3) Deze Peisirodos staat ook in de Altis naast zijn grootvader van
moederskant. Er wordt verteld dat Diagoras met zijn zonen Akousilaos en Damagetos
meegekomen is naar Olympia. Toen de jongemannen de overwinning behaald hadden,
droegen ze hun vader door het publiek dat bloemen naar hem gooide en hem gelukkig prees
om zijn zonen. In vrouwelijke lijn was Diagoras een Messeniër en stamde af van de dochter
van Aristomenes.
(4) Dorieus, de zoon van Diagoras, behaalde behalve in Olympia nog acht overwinningen op
de Isthmos en zeven in Nemea. Ook zou hij een Pythische overwinning behaald hebben
zonder te strijden. Hij en Peisirodos werden tot Thouriërs uitgeroepen, omdat ze door
politieke tegenstanders uit Rhodos verdreven waren en naar Thourioi in Italië gegaan waren.
Later keerde Dorieus terug naar Rhodos. Het schijnt dat hij het meest van alle mensen de
Lakedaimoniërs vriendschappelijk gezind was, zo zeer dat hij zelfs met eigen schepen tegen
Athene gevochten heeft, totdat hij door Atheense triëren gevangen genomen werd en levend
naar Athene gebracht werd. (5) Voordat Dorieus bij hen gebracht werd, waren de Atheners
woedend op hem en uitten ze dreigementen tegen hem. Maar toen ze, in volksvergadering
samengekomen, een zo grote en beroemde man zagen, sloeg hun stemming om en lieten ze
hem gaan zonder hem ook maar iets onaangenaams aan te doen, hoewel ze hem met het
volste recht zwaar hadden kunnen straffen. (6) De dood van Dorieus is door Androtion
verteld in zijn Attische geschiedenis. Hij zegt dat de vloot van de Koning op dat moment bij
Kaunos lag onder bevel van Konon, die het volk van Rhodos overhaalde de Lakedaimoniërs
ontrouw te worden en zich aan te sluiten bij de Koning en de Atheners. Dorieus was in die
tijd ver van huis en bevond zich in de binnenlanden van de Peloponnesos. Door enkele
Lakedaimoniërs gegrepen en naar Sparta gebracht, werd hij door de Lakedaimoniërs
schuldig bevonden aan verraad en ter dood veroordeeld. (7) Als het verhaal van Androtion
waar is, denk ik dat hij de Lakedaimoniërs op één lijn met de Atheners wil stellen, omdat
ook de Atheners beschuldigd werden van onbezonnenheid tegen Thrasyllos en zijn
medecommandanten bij de Arginousai.
(8) Zo beroemd werden Diagoras en zijn familie. Ook Alkainetos, zoon van Theantos, uit
Lepra en zijn zonen behaalden Olympische overwinningen. Alkainetos zelf won het boksen
voor mannen en eerder had hij al bij de jongens gewonnen. Zijn zonen Hellanikos en
Theantos werden tot winnaars van het boksen voor jongens uitgeroepen, Hellanikos op de
89e Olympiade en Theantos op de volgende. Allen hebben ze beelden in Olympia. (9) Naast
de zonen van Alkainetos staan Gnathon, een Mainaliër uit Dipaia, en Lykinos uit Elis. De
inscriptie op het beeld van Gnathon zegt dat hij erg jong was toen hij zijn overwinning
behaalde. Dat beeld is gemaakt door Kallikles van Megara. (10) Een man uit Stymphalos,
Dromeus genaamd, maakte zijn naam waar bij de lange wedloop, want hij won twee keer in
Olympia, even vaak in Delphi, drie keer op de Isthmos en vijf keer in Nemea. Hij zou op het

idee gekomen zijn een vleesdieet te volgen. Tot dan toe bestond het voedsel van atleten uit
in mandjes gedroogde kaas. Zijn beeld is gemaakt door Pythagoras en het volgende, dat van
de pentatleet Pythokles van Elis, door Polykleitos.
8. Wie het beeld van Sokrates van Pellene, die het hardlopen voor jongens gewonnen heeft,
gemaakt heeft wordt niet verteld, maar het beeld van Amertes van Elis, die het worstelen bij
de jongens gewonnen heeft en in Delphi het worstelen voor mannen, is door Phradmon van
Argos gemaakt. Euanoridas van Elis won zowel in Olympia als in Nemea het worstelen voor
jongens. Toen hij Hellanodikes was geworden, maakte ook hij een lijst van namen van
winnaars in Olympia. (2) Over de Arkadische bokser uit Parrhasia met de naam Damarchos
wordt door fantasten van alles verteld, maar behalve zijn overwinning in Olympia geloof ik
daar niets van. Hij zou bij het offeren aan Zeus Lykaios in een wolf veranderd zijn en tien
jaar later zijn menselijke gestalte teruggekregen hebben. Ik denk dat dit zelfs door de
Arkadiërs niet over hem verteld wordt, want anders zou het wel in de inscriptie in Olympia
vermeld zijn. Die is als volgt: “Dinytas´ zoon Damarchos wijdde dit beeld, van geboorte een
Parrhasiër in Arkadië.”
(3) Zo ver gaat de inscriptie. Eubotas van Kyrene had, omdat hij tevoren al van het orakel in
Libye gehoord had dat hij in Olympia het hardlopen zou winnen, al een beeld laten maken
en dezelfde dag waarop hij tot winnaar werd uitgeroepen heeft hij dat beeld gewijd. Men
vertelt dat hij ook de wagenrace gewonnen heeft op die Olympiade, die volgens de Eliërs
ongeldig is omdat hij door de Arkadiërs georganiseerd was.(4) Het beeld van Timanthes van
Kleonai, die de krans van de pankration voor mannen gewonen heeft, is door Myron van
Athene gemaakt en het beeld van Baukis van Troizen, winnaar van het worstelen voor
mannen, is het werk van Naukydes. De oorzaak van Timanthes´ dood is, zoals men vertelt,
als volgt. Hij had zijn carrière in de atletiek beëindigd, maar wilde toch zijn kracht blijven
testen en daarom spande hij iedere dag een enorme boog. Maar toen hij een tijd van huis
was, moest hij het oefenen met de boog onderbreken. Bij zijn terugkeer kon hij de boog niet
meer spannen. Daarom stak hij een brandstapel aan en wierp zich er levend op. Zulke
dingen, die al gebeurd zijn bij de mensen of nog zullen gebeuren, zijn in mijn ogen eerder
tekenen van waanzin dan van moed.(5) Na Baukis komen beelden van Arkadische atleten,
Euthymenes uit Mainalos zelf, winnaar van het worstelen voor mannen en al eerder winnaar
bij de jongens, en de Azaniër Philippos uit Pellana, die het boksen bij de jongens gewonnen
heeft. Dan Kritodamos uit Kleitor, die ook tot winnaar van het boksen voor jongens
uitgeroepen is. Het beeld van Euthymenes voor zijn overwinning bij de jongens is door
Alypos gemaakt, dat van Kritodamos door Kleon en het beeld van de Azaniër Philippos door
Myron. Over Promachos, zoon van Dryon, zal ik in mijn boek over Achaia vertellen. (6)
Niet ver van Promachos staat Timasitheos, afkomstig uit Delphi, een werk van Ageladas van
Argos. Hij heeft in de pankration twee overwinningen in Olympia behaald en drie in Delphi.
Ook in oorlogen verrichtte hij schitterende daden door zijn durf en niet minder zijn goede
geluk, met uitzondering van zijn laatste onderneming. Toen namelijk de Athener Isagoras de
akropolis van Athene wilde veroveren, deed Timasitheos daar ook aan mee. Omdat hij een
van degenen was die op de akropolis gevangen werden genomen, veroordeelden de Atheners
hem voor zijn misdaad ter dood.
9. Theognetos van Aigina heeft een krans gewonnen bij het worstelen voor jongens en zijn
beeld is gemaakt door Ptolichos van Aigina. Ptolichos was een leerling van zijn vader
Synnoön die zelf leerling was van Aristokles van Sikyon en bijna even beroemd als hij.
Waarom Theognetos een pijnappel en een granaatappel draagt, kan ik niet verkleren, maar
misschien bestaat er een locale sage in Aigina over.(2) Na het beeld van de man die volgens
de Eliërs niet bij de anderen op de lijst geschreven is omdat hij tot winnaar van de
veulenrace uitgeroepen is staan Xenokles van Mainalos die de jongens bij het worstelen
versloeg en Alketos, zoon van Alkinoös, winnaar van het boksen voor jongens, ook een
Arkadiër uit Kleitor. Het beeld van Alketos is door Kleon gemaakt, dat van Xenokles door
Polykleitos.(3) Aristeus van Argos won zelf de lange wedloop en zijn vader Cheimon het

worstelen. Zij staan vlak bij elkaar. Het beeld van Aristeus is gemaakt door Pantias van
Chios, leerling van zijn vader Sostratos, en de beelden van Cheimon behoren naar mijn
oordeel tot de prachtigste werken van Naukydes, zowel het beeld in Olympia als het beeld
dat uit Argos naar de tempel van de Vrede in Rome overgebracht is. Er wordt verteld dat
Cheimon Taurosthenes in het worstelen versloeg en Taurosthenes op de volgende
Olympiade hen die het worstelperk betraden. Dezelfde dag zou een geest in de gestalte van
Taurosthenes in Aigina verschenen zijn en de overwinning aangekondigd hebben. (4) Het
beeld van de Eliër Philles, winnaar van het worstelen voor jongens, is door Kratinos van
Sparta gemaakt. Over de wagen van Gelon deel ik niet de mening van mijn voorgangers die
daarover gesproken hebben. Zij beweren dat de wagen een wijgeschenk is van Gelon, de
tiran op Sicilië. De inscriptie geeft aan dat hij gewijd is door Gelon, zoon van Deinomenes,
uit Gela en de tijd van de overwinning van deze Gelon is de 75e Olympiade. (5) Maar de
Gelon die tiran op Sicilië was veroverde Syracuse toen Hybrilides archont in Athene was, in
het tweede jaar van de 72e Olympiade, waarin Tisikrates van Kroton de stadionloop won.
Het is dus duidelijk dat hij zich als burger van Syracuse en niet van Gela aangekondigd zou
hebben. Deze Gelon moet dus wel een privé-persoon geweest zijn, een naamgenoot van de
tiran en wiens vader dezelfde naam had als de vader van de tiran. De wagen en het beeld van
Gelon zelf zijn gemaakt door Glaukias van Aigina. (6) Op de daaraan voorafgaande
Olympiade heeft Kleomedes van Astypalaia, zo wordt verteld, iemand uit Epidauros, Ikkos,
bij een worstelwedstrijd gedood. Door de Hellanodikai werd hij schuldig verklaard aan
onreglementair gedrag en de overwinning werd hem ontnomen. Gek van verdriet ging hij
terug naar Astypalaia. Daar ging hij een school binnen waarin ongeveer zestig kinderen
waren en trok de zuil die het dak droeg omver. (7) Dat stortte neer op de kinderen en toen hij
door de burgers met stenen bekogeld werd, vluchtte hij de tempel van Athene in. Daar kroop
hij in een kist die in de tempel stond en trok het deksel dicht. De Astypalaiers deden hun
uiterste best de kist te openen, maar al hun pogingen waren vergeefs. Tenslotte braken ze de
zijkanten van de kist open, maar ze vonden geen Kleomedes, dood of levend. Daarop
stuurden ze mannen naar Delphi om te vragen wat er met Kleomedes gebeurd was. De
Pythia gaf hun dit orakel:
“Kleomedes uit Astypalaia is de laatste der Heroën.
Eert hem met offers, want hij is niet langer een sterveling.”
Sinds die tijd vereren de Astypalaiers Kleomedes als een heros.
(9) Naast de wagen van Gelon staat Philon, een werk van Kallias van Aigina. Voor deze
Philon heeft Simonides, zoon van Leoprepes, een fraai epigram geschreven:
“Mijn vaderland is Korkyra, Philon is mijn naam.
Glaukos´ zoon ben ik, winnaar van het boksen bij twee Olympiades.”
Ook Agametor van Mantinea staat er, die het boksen voor jongens gewonnen heeft.
10. Naast degenen die ik opgesomd heb staat Glaukos van Karystos. Hij zou afkomstig zijn uit
Anthedon in Boiotië en oorspronkelijk afstammen van de zeegod Glaukos. Deze Karystiër
was een zoon van Demylos en was aanvankelijk, naar verluidt, landbouwer. Toen de
ploegschaar van de ploeg losraakte, maakte hij die weer vast, waarbij hij zijn hand als hamer
gebruikte. (2) Toevallig zag Demylos wat zijn zoon deed en daarop bracht hij hem naar
Olympia om aan het boksen mee te doen. Daar werd Glaukos, omdat hij helemaal geen
wedstrijdervaring had, door zijn tegenstanders gewond. Toen hij tegen de laatst
overgebleven tegenstander bokste, dacht men dat hij de strijd moest opgeven vanwege het
grote aantal verwondingen. Maar op dat moment schreeuwde zijn vader hem toe: “Kom op,
zoon, geef hem die van de ploeg!” Zo gaf hij zijn tegenstander een veel zwaardere slag en
behaalde meteen de overwinning. (3) Hij zou ook andere kransen gewonnen hebben, twee in
Delphi en zowel in Nemea als op de Isthmos acht. Het beeld van Glaukos is door zijn zoon
gewijd en gemaakt door Glaukias van Aigina. Het stelt een man voor die een spiegelgevecht
houdt, omdat Glaukos die techniek in zijn tijd het best beheerste. De Karystiërs zeggen dat
hij na zijn dood begraven is op een eiland dat nog steeds eiland van Glaukos heet.

(4) Damaretos van Heraia, zijn zoon en kleinzoon hebben ieder twee overwinningen in
Olympia behaald. De overwinningen van Damaretos waren op de 65e Olympiade, toen de
wapenloop voor het eerst gehouden werd, en op de volgende spelen. Zijn beeld heeft een
schild zoals tegenwoordige hardlopers nog steeds dragen en draagt een helm op zijn hoofd
en scheenplaten aan zijn benen. Die werden na verloop van tijd door de Eliërs en andere
Grieken verwijderd bij de wapenloop. Damaretos´ zoon Theopompos won de pentathlon en
de tweede Theopompos, die naar zijn vader genoemd is, het worstelen. (5) Wie het beeld
van de worstelaar Theopompos gemaakt heeft weten we niet, maar de inscriptie zegt dat de
beelden van de vader en grootvader door de Argivers Eutelidas en Chrysothemis gemaakt
zijn. Maar van wie zij leerlingen waren staat er niet, want de inscriptie luidt:
“Eutelidas en Chrysothemis maakten deze werken,
Argivers, die hun kunst van ouderen leerden.”
Ikkos, zoon van Nikolaïdas, uit Tarente, won de Olympische krans bij de pentathlon en hij
zou later de beste trainer van zijn tijd geweest zijn.
(6) Na Ikkos komt Pantarkes van Elis, winnaar van het worstelen voor jongens, de geliefde
van Pheidias. Naast Pantarkes staat de wagen van Kleosthenes, een man uit Epidamnos. Het
is een werk van Agelades en staat achter de Zeus die de Grieken gewijd hebben uit de buit
van de slag bij Plataiai. Kleosthenes won op de 66e Olympiade en tegelijk met zijn paarden
wijdde hij ook een beeld van zichzelf en zijn wagenmenner. (7) De inscriptie noemt de
namen van de paarden, Phoinix en Korax, en de paarden aan de buitenkanten van het juk,
rechts Knakias en links Samos. Deze inscriptie staat op de wagen:
“Pontis´ zoon Kleosthenes uit Epidamnos, wijdde mij
na de overwinning met zijn paarden in de mooie strijd van Zeus.”
(8) Die Kleomenes was de eerste Griekse paardenfokker die een beeld in Olympia wijdde.
Want het wijgeschenk van Euagoras is wel een wagen, maar zonder beeld van Euagoras zelf
en de wijgeschenken van de Athener Miltiades zal ik elders behandelen. De Epidamniërs
bewonen nog wel hun oorspronkelijke gebied, maar niet meer hun oude stad. De huidige
stad ligt een eindje verder en heet Dyrrhachion naar de stichter. (9) Lykinos van Heraia,
Epikradios van Mantinea, Tellon van Oresthas en Agiadas van Elis hebben prijzen in de
wedstrijden voor jongens gewonnen, Lykinos bij het hardlopen, de anderen bij het boksen.
Het beeld van Epikradios is gemaakt door Ptolichos van Aigina, dat van Agiadas door
Serambos die ook uit Aigina kwam. Het beeld van Lykinos is een werk van Kleon, maar wie
het beeld van Tellon gemaakt heeft wordt niet verteld.
11. Dan staan er wijgeschenken van Eliërs, Philippos, zoon van Amyntas, Alexander, zoon van
Philippos, Seleukos en Antigonos. Antigonos is te voet, de anderen zitten op paarden. (2)
Niet ver van de genoemde koningen staat Theagenes van Thasos, de zoon van Timosthenes.
Maar de Thasiërs beweren dat Theagenes niet een zoon van Timosthenes was. Thimosthenes
zou een priester van de Thasische Herakles geweest zijn, die in de gedaante van
Timosthenes gemeenschap met Theagenes´ moeder had gehad. Het verhaal gaat dat de
jongen, toen hij negen jaar oud was, op weg van school naar huis een beeld van een of
andere god dat op de markt stond optilde, omdat hij het erg mooi vond, het op zijn
schouders zette en meenam. (3) De burgers waren woedend op hem over wat hij gedaan had,
maar een gerespecteerde en oudere man weerhield hen er van de jongen te doden en gebood
hem het beeld naar de markt terug te brengen. Toen hij dat gedaan had, werd de jongen
meteen erg beroemd om zijn kracht en overal in Griekenland werd rondverteld wat hij
gedaan had. (4) De beroemdste prestaties van Theagenes op de Olympische spelen heb ik al
verteld, namelijk hoe hij de bokser Euthymos versloeg en de Eliërs hem een boete oplegden.
Dromeus uit Mantineia werd tot overwinnaar uitgeroepen en dat zou,voor zover we weten,
ook de eerste keer zijn dat iemand zonder strijd de pankration gewonnen heeft. Op de
volgende Olympiade won Theagenes de pankration. (5) Hij heeft drie overwinningen in
Delphi op zijn naam. Die zijn in het boksen. Verder negen overwinningen in Nemea en tien
op de Isthmos, sommige in de pankration en andere bij het boksen. Maar in Phthia in

Thessalië stopte hij met de training voor het boksen en de pankration. Hij besloot beroemd
te worden bij de Grieken in het hardlopen en versloeg de andere hardlopers in de lange
wedloop. Ik denk dat het zijn ambitie was Achilles te evenaren door in het vaderland van de
snelste van alle heroën het hardlopen te winnen. In het totaal won hij 1400 kransen. (6) Toen
hij gestorven was, kwam een man die hem tijdens zijn leven erg had gehaat iedere nacht
naar het beeld van Theagenes en ranselde dan met een zweep het bronzen beeld in de
mening dat hij zo Theagenes zelf mishandelde. Maar het beeld viel bovenop hem en maakte
zo een eind aan zijn razernij. Na de dood van de man dienden zijn zonen een aanklacht tegen
het beeld in wegens moord. De Thasiërs gooiden het beeld in zee in navolging van de regel
van Drakon. Die had in zijn wetten inzake moord en doodslag voor de Atheners de bepaling
opgenomen dat ook levenloze dingen verbannen moesten worden als een daarvan op iemand
zou vallen en hem zou doden. (7) Na enige tijd, toen de aarde geen gewassen meer voor de
Thasiërs voortbracht, stuurden ze een gezantschap naar Delphi. De god antwoordde dat zij
de mensen die verbannen waren weer moesten toelaten. Op grond van dat antwoord werden
zij weer toegelaten, maar hun terugkomst bood geen remedie tegen de onvruchtbaarheid.
Dus gingen ze opnieuw naar de Pythia en zeiden dat ze de bevelen van het orakel wel
uitgevoerd hadden, maar dat de toorn van de goden bleef. (8) Daarop antwoordde de Pythia
hun:“Maar uw grote Theagenes hebt u vergeten.” In hun radeloosheid konden ze geen
manier bedenken om het beeld van Theagenes terug te krijgen. Maar, zo wordt verteld,
vissers die uitgevaren waren om te gaan vissen kregen het beeld in hun netten en brachten
het aan land. De Thasiërs zetten het weer op zijn oude plaats en brengen het offers als aan
een god. (9) Ik weet dat ook op veel andere plaatsen in Griekenland en bij de barbaren
beelden van Theagenes staan. Hij geneest ziektes en wordt door de locale bevolking vereerd.
Het beeld van Theagenes is een werk van Glaukias van Aigina en staat in de Altis.
12. Vlakbij staat een bronzen wagen met een man erop. Aan beide kanten van de wagen staan
renpaarden waarop jongens zitten. Dat zijn herinneringen aan de Olympische overwinningen
van Hieron, zoon van Deinomenes, die na zijn broer Gelon tiran van Syracuse was. Die
wijgeschenken zijn echter niet door Hieron gestuurd, maar zijn zoon Deinomenes schonk ze
aan de god. De wagen is door Onatos van Aigina gemaakt, de paarden aan weerskanten en
de jongens door Kalamis.
(2) Naast de wagen van Hieron staat een man met dezelfde naam als de zoon van
Deinomenes en die ook tiran van Syracuse geweest is. Hij heette Hieron, zoon van
Hierokles. Na de dood van Agathokles, een vroegere tiran, stond weer een tiran in Syracuse
op in de persoon van deze Hieron. Hij greep de macht in het tweede jaar van de 126e
Olympiade, waarin Idaios van Kyrene de stadionrace won. (3) Die Hieron sloot
gastvriendschap met Pyrrhos, de zoon van Aiakides, en bevestigde dat door een huwelijk
van zijn zoon Gelon met Pyrrhos´ dochter Nereïs. Toen de Romeinen in oorlog kwamen met
de Karthagers om het bezit van Sicilië, beheersten de Karthagers meer dan de helft van het
eiland. Hieron besloot in het begin van die oorlog de kant van de Karthagers te kiezen. Korte
tijd later echter liep hij over naar de Romeinen omdat hij dacht dat zij sterker waren en
betrouwbaarder vrienden. (4) Hij vond de dood door toedoen van Deinomenes, een
Syracusaan en een bittere vijand van de tirannie. Later, toen Hippokrates, de broer van
Epikydes, juist uit Erbessos naar Syracuse gekomen was en het volk begon toe te spreken,
rende hij op hem af met de bedoeling hem te doden. Maar Hippokrates verzette zich en
enkele lijfwachters overmeesterden Deinomenes en doodden hem. De beelden van Hieron in
Olympia, een te paard en de andere te voet, zijn door zijn zonen gewijd en gemaakt door de
Syracusaan Mykon, zoon van Nikeratos.
(5) Na de beelden van Hieron staan Areus, de zoon van Akrotatos, koning van de
Lakedaimoniërs, en Aratos, de zoon van Kleinias, en dan nog een beeld van Areus, zittend
op een paard. Het beeld van Aratos is een wijgeschenk van de Korinthiërs en Areus van de
Eliërs. Eerder in mijn boek heb ik zowel Aratos als Areus al genoemd. (6) Ook Aratos is tot
winnaar uitgeroepen in de wagenrace in Olympia. De Eliër Timon, zoon van Aisypos, deed

met zijn paarden mee aan de wedstrijd in Olympia ******* dat is van brons en er zit een
meisje op, volgens mij Nikè. Dan zijn er Kallon, zoon van Harmodios, en Hippomachos,
zoon van Moschion, Eliërs van geboorte. Zij zijn winnaars van het boksen voor jongens. Het
beeld van Kallon is gemaakt door Daïppos, maar wie het beeld van Hippomachos gemaakt
heeft weet ik niet. Hij zou drie tegenstanders overwonnen hebben zonder zelf ook maar één
slag of verwonding aan zijn lichaam te hebben opgelopen.
(7) Theochrestos van Kyrene fokte paarden op de in Libye gebruikelijke manier. De
inscriptie op de wagen zegt dat hij in Olympia met zijn paarden gewonnen heeft en voor
hem zijn grootvader van moederskant die dezelfde naam droeg en dat zijn vader op de
Isthmos gewonnen heeft.
(8) Agesarchos, zoon van Haimostratos, uit Triteia won de bokswedstrijden voor mannen in
Olympia, Nemea, Delphi en de Isthmos. Dat wordt verteld door het epigram, maar ik heb
gevonden dat de verklaring van het epigram dat de Tritaiers Arkadiërs waren onjuist is. Want
wat betreft de steden in Arkadië die beroemd zijn geworden, daarvan zijn ook de daden van
hun stichters niet onbekend, maar de steden die door hun zwakte van het begin af aan
onbeduidender zijn geweest en daarom tot Megalopolis samengevoegd zijn, zijn niet
opgenomen in het decreet dat door de Arkadische gemeenschap uitgevaardigd is. (9) In
Griekenland is geen andere stad Triteia te vinden dan in Achaia. Je kunt dus denken dat
Triteia in die tijd tot Arkadië behoorde zoals ook nu nog sommige Arkadiërs deel uitmaken
van de Argolische gemeenschap. Het beeld van Agesarchos is een werk van de zonen van
Polykles die ik later in mijn boek nog zal vermelden.
13. Het beeld van Astylos van Kroton is een werk van Pythagoras. Hij heeft op drie
achtereenvolgende Olympiades de stadionloop en de dubbele wedloop gewonnen. Om
Hieron, de zoon van Deinomenes, een plezier te doen verklaarde hij zich bij de twee laatste
Olympiades tot Syracusaan. Daarom besloten de mensen van Kroton dat zijn huis een
gevangenis zou zijn en haalden ze zijn beeld neer, dat in de tempel van Hera Lakinia stond.
(2) In Olympia staat ook een stele die de overwinningen van de Lakedaimoniër Chionis
noemt. Mensen die menen dat de stele door Chionis zelf gewijd is en niet door de
Spartaanse staat zijn nogal onnozel. Want gesteld dat, zoals op de stele staat, de
wapenwedloop er nog niet was, hoe zou Chionis dan kunnen weten of de Eliërs die ooit aan
de lijst van wedstrijden zouden toevoegen? Maar nog dwazer zijn zij die beweren dat het
beeld naast de stele, een werk van Myron van Athene, een afbeelding van Chionis is.
(3) Beroemde prestaties, vergelijkbaar met Chionis, leverde Hermogenes van Xanthos, een
Lykiër. Hij won op drie Olympiades acht keer de olijfkrans en kreeg van de Grieken de
bijnaam Paard. Ook voor Polites kun je grote bewondering hebben. Deze Polites was
afkomstig uit Keramos in Karië en toonde in Olympia al zijn capaciteiten bij het lopen.
Want hij schakelde van de langste afstand, die het grootste uithoudingsvermogen vereist,
ogenblikkelijk over op de kortste en snelste afstand en na een overwinning op de lange
afstand en meteen daarop in de stadionloop voegde hij er op dezelfde dag nog een derde
overwinning in de dubbele afstand aan toe. (4) Polites heeft in de tweede ******* en vier,
zoals zij door loting in groepen gedeeld worden en ze laten hen niet tegelijkertijd starten
voor de wedstrijd. De winnaars van iedere groep lopen nog een keer om de prijzen. Zo
behaalt degene die de krans voor de stadionloop wint twee overwinningen. De schitterendste
resultaten bij het hardlopen staan echter op naam van Leonidas van Rhodos. Hij bewaarde
zijn topvorm in het hardlopen gedurende vier Olympiades en haalde daarin twaalf
overwinningen.
(5) Niet ver van de stele van Chionis staat Skaios, zoon van Douris, uit Samos, die het
boksen voor jongens gewonnen heeft. Het beeld is een werk van Hippias, zoon van *******
en de inscriptie erop verklaart dat hij zijn overwinning behaalde toen de Samiërs in
ballingschap van hun eiland waren en de gelegenheid ******** het volk naar zijn eigen
woonplaatsen.

(6) Naast de tiran staat Diallos, zoon van Pollis, afkomstig uit Smyrna. Deze Diallos beweert
dat hij de eerste Ioniër was die in Olympia een krans bij de pankration voor jongens won. De
beelden van Thersilochos van Korkyra en Aristion van Epidauros, zoon van Theophiles, zijn
door Polykleitos van Argos gemaakt. Aristion won de krans bij het boksen van mannen,
Thersilochos bij de jongens. (7) Het beeld van Bykelos, de eerste Sikyoniër die het boksen
voor jongens won, is een werk van Kanachos van Sikyon, een leerling van Polykleitos van
Argos. Naast Bykelos staat een hopliet, Mnaseas van Kyrene, bijgenaamd de Libyer. Dat
beeld is door Pythagoras van Rhegion gemaakt. Voor Agemachos van Kyzikos van het
vasteland van Azië ******* de inscriptie geeft aan dat hij in Argos geboren is.
(8) Van de stad Naxos, eens op Sicilië gesticht door de Chalkidaiers aan de Euripos, bestaan
tegenwoordig zelfs de ruïnes niet meer. Dat latere generaties de naam Naxos nog kennen is
vooral te danken aan Tisandros, zoon van Kleokritos. Tisandros heeft namelijk vier keer het
boksen voor mannen in Olympia gewonnen en haalde evenveel overwinningen op de
Pythische spelen. In die tijd hielden de Korinthiërs en ook de Argivers geen lijsten van
winnaars op de Isthmische en Nemeïsche spelen bij. (9) De merrie van de Korinthiër
Pheidolas heette, zoals de Korinthiërs zeggen, Aura. Meteen in het begin van de wedstrijd
wierp zij per ongeluk haar berijder af. Maar ze bleef volgens de regels doorrennen, draaide
om het keerpunt en toen ze de trompet hoorde verhoogde ze haar snelheid. Als eerste kwam
ze bij de Hellanodikai, besefte dat ze gewonen had en stond toen stil. De Eliërs wezen
Pheidolas de overwinning toe en gaven hem toestemming een beeld van die merrie op te
stellen.
(10) Ook de zonen van Pheidolas haalden overwinningen in de paardenrace. Op de stele
staat een reliëf van een paard, waarbij deze inscriptie staat:
“Lykos, snel in het rennen, bekranste met een overwinning op de Ithmos
en twee overwinningen hier de huizen van Pheidolas´ zonen.”
Maar de Elische lijsten van Olympische winnaars kloppen niet met de inscriptie. Want de
overwinning van de zonen van Pheidolas staat in de Elische lijsten opgetekend bij de 68e
Olympiade en bij geen andere. Dat kun je als zeker aannemen.
(11) Er zijn beelden van de Eliërs Agathinos, zoon van Thrasyboulos, en Telemachos. Het
beeld van Telemachos is voor zijn overwinning in de wagenraces, dat van Agathinos is door
de Achaiers van Pellene gewijd. Ook het volk van Athene heeft een beeld gewijd, van
Aristophon, zoon van Lysinos, die de pankration van mannen in Olympia gewonnen heeft.
14. Pherias van Aigina, die naast de Athener Aristophon staat, werd bij de 78e Olympiade te
jong bevonden en nog niet geschikt geacht voor het worstelen. Daarom werd hij uitgesloten
van de wedstrijd, maar bij de volgende Olympiade werd hij wel toegelaten bij de jongens en
won hij het worstelen. Een heel ander lot, dat helemaal niet leek op dat van deze Pherias,
trof Nikasylos van Rhodos. (2) Want toen hij achttien jaar oud was werd hij door de Eliërs
toegelaten tot het worstelen van jongens, maar hij werd tot winnaar uitgeroepen van de
wedstrijd van de mannen. Later werd hij ook tot winnaar uitgeroepen in Nemea en op de
Isthmos. Maar hij stierf toen hij twintig jaar oud was, voordat hij naar huis naar Rhodos
terugkeerde. De prestatie van de Rhodische worstelaar in Olympia wordt in mijn ogen nog
overtroffen door Artemidoros van Thralles. Artemidoros faalde in de pankration voor
jongens in Olympia. De oorzaak van die mislukking was het feit dat hij veel te jong was. (3)
Maar toen de tijd voor de wedstrijd die de Smyrnaiers in Ionië hielden kwam, was zijn
kracht zo toegenomen dat hij op dezelfde dag zijn tegenstanders van Olympia in de
pankration overwon en behalve de jongens ook de zogenoemde baardlozen en in de derde
plaats het puik der mannen. Hij zou aan de wedstrijd van de baardlozen deelgenomen
hebben op uitnodiging van een trainer en aan de mannenwedstrijd omdat een pankratiast
hem bespotte. Artemidoros haalde een Olympische overwinning bij de mannen op de 212e
Olympiade. (4) Naast het beeld van Nikasylos staat een klein bronzen paard, door Krokon
van Eretria gewijd toen hij met zijn renpaard een krans gewonnen had. Vlakbij het paard

staat Telestas van Messene, winnaar van de bokswedstrijd voor jongens. Het beeld van
Telestas is een werk van Silanion.
(5) Het beeld van Milon, zoon van Diotimos, is gemaakt door Dameas, net als hij afkomstig
uit Kroton. Milon behaalde in Olympia zes overwinningen bij het worstelen, waarvan een
bij de jongens, en in Delphi won hij zes keer bij de mannen en ook daar een keer bij de
jongens. Hij kwam nog een zevende keer naar Olympia om te worstelen, maar was toen niet
meer in staat Timasitheos te verslaan, een medeburger van hem en nog heel jong, die
bovendien geen direct gevecht met hem wilde leveren. (6) Milon zou zelf zijn beeld naar de
Altis gedragen hebben. Verder wordt over hem een verhaal met een granaatappel en een
discus verteld. Hij hield een granaatappel zo stevig vast dat het niemand lukte die met
geweld hem af te nemen, maar toch beschadigde hij hem niet, ondanks de druk. En hij ging
op een met vet ingesmeerde discus staan en maakte iedereen belachelijk die zich op hem
wierp en probeerde hem van de discus af te duwen. Ook de volgende prestaties liet hij zien.
(7) Hij bond een koord om zijn hoofd zoals men een haarband of krans omdoet. Dan hield
hij zijn adem in, liet de aderen bij zijn slapen zwellen met bloed en brak het koord door de
kracht in de aderen. Ook wordt verteld dat hij zijn rechterarm van de schouder tot de
elleboog stijf langs zijn lichaam hield en zijn onderarm recht vooruit strekte, waarbij hij zijn
duim omhoog stak en de andere vingers tegen elkaar hield. Zo was de pink aan de onderkant
en niemand was in staat die beweging te krijgen, hoeveel kracht hij ook gebruikte.
(8) Hij zou gedood zijn door wilde dieren. In de omgeving van Kroton trof hij een
boomstam met droog hout aan. Er waren beitels in gestoken die spleten in het hout maakten.
Vol zelfvertrouwen stak Milon zijn handen in de spleten. De beitels vielen er uit en Milon,
vastgeklemd in het hout, werd een prooi voor wolven. Deze dieren leven in grote getale in
het gebied van Kroton.
(9) Zo vond Milon de dood. Het beeld van Pyrrhos, de zoon van Aiakides, die koning was
van het Thesprotische vasteland en veel gedenkwaardige prestaties verricht heeft die ik in
het boek over Athene behandeld heb, is in de Altis gewijd door Thrasyboulos van Elis. Naast
Pyrrhos staat een man van klein postuur met een fluit in reliëf afgebeeld op een stele. Hij
was de tweede winnaar op de Pythische spelen na Sakadas van Argos. (10) Want Sakadas
won de door de Amhiktyonen ingestelde wedstrijd, toen er nog geen overwinningskrans
gegeven werd, en daarna nog twee keer, toen de winnaar wel een krans ontving. Pythokritos
van Sikyon won de volgende zes Pythische spelen. Hij was de enige fluitspeler die daarin
slaagde. Ook op de Olympische spelen begeleidde hij blijkbaar zes keer de vijfkamp op de
fluit. Daarom staat er voor Pythokritos een stele met een inscriptie:
“Dit is een monument voor de fluitspeler Pythokritos,
de zoon van Kallinikos.”
(11) De Aitolische bond heeft een beeld gewijd voor Kylon die de Eliërs bevrijdde van de
tirannie van Aristotimos. Er staan beelden van Gorgos van Messene, zoon van Eukletos,
winnaar van de pentathlon, en van Damaretos, ook een Messeniër, die het boksen voor
jongens gewonnen heeft. Het beeld van Gorgos is gemaakt door Theron van Boiotië en dat
van Damaretos door Silanion van Athene. Anauchidas, zoon van Philys, een Elische
worstelaar, kreeg de krans bij de jongens en later bij de mannen. Wie zijn beeld gemaakt
heeft weet ik niet, maar het beeld van Anachos van Tarente, zoon van Adamatas, winnaar
van de stadionloop en de dubbele wedloop, is een werk van Ageladas van Argos. (12) Een
op een paard zittende jongen en een man die naast het paard staat zijn volgens de inscriptie
Xenombrotos uit het Meropische Kos, die tot winnaar van de paardenrace verklaard is, en
Xenodikos, tot winnaar van het boksen voor jongens uitgeroepen. Dit beeld is gemaakt door
Pantias, dat van Xenombrotos door Philotimos van Aigina. Er staan twee beelden van
Pythos, zoon van Andromachos, afkomstig uit Abdera. Die zijn opgesteld door zijn soldaten
en gemaakt door Lysippos. Het schijnt dat Pythos een huurlingenkapitein was of in elk geval
een uitblinkende krijgsheer.

(13) Dan staan er Meneptolemos van Apollonia in Ionië en Philon van Korkyra, winnaars
van het hardlopen voor jongens. Verder Hieronymos van Andros, die in Olympia Tisamenos,
deelnemer aan de pentathlon, in het worstelen versloeg. Hij was de latere waarzegger van
de Grieken in de strijd tegen Mardonios en de Perzen bij Plataiai. Dat is Hieronymos en
naast hem staat een jongensworstelaar, Prokles, zoon van Lykastidas, ook uit Andros. De
beeldhouwer die het beeld van Lykastidas gemeekt heeft heet Stomios en de maker van het
beeld van Prokles is Somis. Aischines van Elis behaalde twee overwinningen in de
pentathlon en hij heeft voor iedere overwinning een beeld.
15. Archippos van Mitylene versloeg de deelnemers aan de bokswedstrijd voor mannen en aan
zijn roem voegen de Mityleners nog toe dat hij de krans in Olympia, Delphi, Nemea en de
Isthmos gewonnen heeft toen hij nog geen twintig jaar oud was. Het beeld van de
jongenshardloper Xenon, zoon van Kalliteles uit Lepreos in Triphylia, is gemaakt door
Pyrilampes, maar wie de maker is van het beeld van Kleinomachos van Elis weet ik niet.
Kleinomachos werd tot winnaar van de pentathlon uitgeroepen.
(2) De inscriptie op het beeld van Pantarkes meldt dat het een wijgeschenk is van de
Achaiers, omdat hij de vrede tussen de Achaiers en Eliërs tot stand bracht en door zijn
toedoen de krijgsgevangenen aan beide kanten vrijgelaten zijn. Pantarkes behaalde ook een
overwinning met zijn renpaard en daarvoor staat in Olympia een zegeteken. Het beeld van
Olidas van Elis is door het Aitolische volk gewijd en er staat een beeld van Charinos van
Elis voor zijn overwinning in het hardlopen over de dubbele afstand en de wapenwedloop.
Naast hem staat Ageles van Chios, winnaar van het boksen voor jongens, een werk van
Theomnestos van Sardes.
(3) Het beeld van Kleitomachos van Thebe is gewijd door zijn vader Hermokrates. Zijn
roemrijke daden zijn de volgende. Op de Isthmos won hij het worstelen voor mannen en op
dezelfde dag versloeg hij zijn tegenstanders in het boksen en de pankration. Zijn
overwinningen in Delphi behaalde hij allemaal in de pankration, drie in getal. In Olympia
was deze Kleitomachos de tweede, na Theagenes van Thasos, die tot winnaar in zowel de
pankration als het boksen uitgeroepen werd. (4) Hij behaalde zijn overwinning in de
pankration op de 141e Olympiade. Op de volgende Olympiade was deze Kleitomachos
deelnemer aan de pankration en het boksen en ook de Eliër Kapros verlangde op dezelfde
dag mee te doen aan zowel het worstelen als de pankration. (5) Toen Kapros al een
overwinning in het worstelen had behaald, richtte Kleitomachos zich tot de Hellanodikai
met de verklaring dat het eerlijk was als zij de pankration zouden aankondigen voordat hij
verwondingen bij het boksen opgelopen zou hebben. Dat leek een redelijk verzoek en zo
werd de pankration aangekondigd. Daarin werd hij door Kapros verslagen, maar toch deed
hij met ongebroken geest en onverzwakt lichaam mee aan het boksen.
(6) De Ioniërs uit Erythrai hebben een beeld gewijd van Epitherses, zoon van Metrodoros,
die twee overwinningen in het boksen in Olympia haalde en ook twee in Delphi, Nemea en
de Isthmos. De Syracusanen hebben namens de staat twee beelden gewijd van Hieron en een
derde beeld is gewijd door de zonen van Hieron. Kort hiervoor heb ik al verteld dat deze
Hieron een naamgenoot was van de zoon van Deinomenes en net als hij tiran van Syracuse
was. (7) De Paliërs, een van de vier groepen Kephalenniërs, hebben het beeld van
Timoptolis, zoon van Lampis, gewijd. Deze Paliërs werden oorspronkelijk Doulichiërs
genoemd. Er staat ook een beeld van Archidamos, de zoon van Agesilaos, en van een man,
voorgesteld als jager. Demetrios, die een veldtocht tegen Seleukos hield en in de strijd
gevangen genomen is, en zijn zoon Antigonos zijn, zoals je moet weten, wijgeschenken van
de Byzantiërs. (8) De Spartaan Eutelidas haalde op de 38e Olympiade twee overwinningen
bij de jongens, een in het worstelen en de tweede in de pentathlon. Dat was de eerste en ook
de laatste keer dat jongens tot de pentahlon toegelaten werden. Het beeld van Eutelidas is in
archaïsche stijl en de letters op het voetstuk zijn door de tijd onduidelijk geworden. (9) Na
Eutelidas volgt weer een beeld van de Lakedaimonische koning Areus en naast hem staat de

Eliër Gorgos. Gorgos is tot nu toe de enige die in Olympia vier overwinningen in de
pentathlon behaalde en ook nog een op de dubbele afstandsloop en op de wapenloop.
(10) De man die er staat met jongens naast zich zou Ptolemaios, zoon van Lagos, zijn. Naast
hem staan twee beelden van de Eliër Kapros, zoon van Pythagoras, die op dezelfde dag de
krans voor het worstelen en voor de pankration gewonnen heeft. Wie door hem in de
pankration verslagen is heb ik al verteld. In het worstelen versloeg hij de Eliër Paianios die
een Olympiade eerder het worstelen gewonnen had en in Delphi de krans voor het boksen
voor jongens kreeg en daarna op dezelfde dag voor het worstelen voor mannen en het
boksen.
16. Kapros behaalde zijn overwinningen niet zonder grote moeite en zware inspanning. In
Olympia staan ook beelden van Anauchidas en Pherenikos, Eliërs van geboorte, die kransen
gewonnen hebben bij het boksen voor jongens. Degenen die het beeld hebben gewijd van
Pleistainos, de zoon van Eurydamos, die het bevel voerde over de Aitoliërs in de strijd tegen
de Galaten, zijn de Thespiërs.
(2) Tydeus van Elis heeft het beeld van Antigonos, de vader van Demetrios, en van Seleukos
gewijd. De roem van Seleukos is bij alle mensen vooral groot vanwege de gevangenneming
van Demetrios. Timon behaalde overwinningen in de pentathlon op alle Griekse spelen
behalve de Isthmische. Zoals de andere Eliërs werd hij hier van deelname uitgesloten. De
inscriptie op zijn beeld vermeldt onder andere dat hij met de Aitoliërs deelnam aan de
veldtocht tegen de Thessaliërs en commandant werd van het garnizoen in Naupaktos dankzij
zijn vriendschap met de Aitoliërs.
(3) Niet ver van het beeld van Timon staat Hellas en naast Hellas staat Elis. Hellas legt
Antigonos, de voogd van Demetrios´ zoon Philippos met één hand een krans op en met de
andere hand bekranst zij Philippos zelf, terwijl Elis Demetrios, die tegen Seleukos en
Ptolemaios, de zoon van Lagos, ten strijde trok, bekranst.
(4) De inscriptie op het beeld van Aristeides van Elis meldt dat hij in Olympia de wapenloop
gewonnen heeft, in Delphi de dubbele wedloop en in Nemea de paardenrace bij de jongens.
De lengte van de paardenrace is twee maal de dubbele wedloop. Toen dit onderdeel bij de
Nemeïsche spelen en de Isthmische spelen geschrapt was, heeft keizer Hadrianus die aan de
Argivers weer toegestaan voor hun winterspelen.
(5) Vlakbij Aristeides staat Menalkes van Elis, tot winnaar van de pentathlon in Olympia
uitgeroepen, en Philonides, zoon van Zotes, afkomstig uit Chersonesos op Kreta en
boodschapper van Alexander, de zoon van Philippos. Dan komen Brimias van Elis, winnaar
van het worstelen voor mannen, Leonidas van Naxos in de Egeïsche zee, een wijgeschenk
van de Arkadiërs uit Psophis, dan een beeld van Asamon, winnaar van het boksen voor
mannen, en Nikander, die twee overwinningen behaalde op de dubbele wedloop in Olympia
en zes overwinningen op verschillende hardloopnummers op de Nemeïsche spelen. Asamon
en Nikander waren Eliërs. Het beeld van Nikander is gemaakt door Daïppos en dat van
Asamon door Pyrilampes van Messenië.
(6) Eualkidas van Elis haalde overwinningen bij het boksen voor jongens en Seleadas van
Lakedaimon bij het worstelen voor mannen. Hier staat als wijgeschenk ook een kleine
wagen van de Lakoniër Polypeithes en op dezelfde stele de vader van Polypeithes,
Kalliteles, een worstelaar. Polypeithes haalde overwinningen met zijn vierspan en Kalliteles
in het worstelen.
(7) Beelden van privé personen uit Elis, Lampos, de zoon van Arniskos, en ******* van
Aristarchos, zijn door de Psophidiërs gewijd omdat zij hun staatsvrienden waren of omdat
zij hun een andere dienst bewezen hadden. Tussen hen in staat Lysippos van Elis die zijn
tegenstanders verslagen heeft in het worstelen voor jongens. Dat beeld heeft Andreas van
Argos gemaakt.
(8) De Lakedaimoniër Deinosthenes behaalde een Olympische overwinning in de
hardloopwedstrijd voor mannen en heeft in de Altis naast zijn beeld een stele gewijd. In de
inscriptie staat dat de lengte van de weg van Olympia tot een andere stele in Lakedaimon

660 stadiën is. Je moet weten dat Theodoros, die een overwinning in de pentathlon behaalde,
Pyttalos, de zoon van Lampis, die het boksen voor jongens gewonnen heeft, en Neolaïdas,
die de krans voor het hardlopen en de wapenloop kreeg, allen Eliërs waren. Over Pyttalos
wordt verder nog verteld dat hij, toen er tussen de Arkadiërs en Eliërs een grensconflict
gerezen was, daarover een vonnis uitgesproken heeft.
(9) Zijn beeld is een werk van Sthennis van Olynthos. Het volgende beeld is Ptolemaios,
zittend op een paard, en naast hem staat de Elische atleet Paianios, zoon van Damatrios, die
het worstelen gewonnen heeft en twee overwinningen in Delphi behaald heeft. Dan staat er
Klearetos van Elis, die een krans voor de pentathlon kreeg, en de wagen van een Athener,
Glaukon, zoon van Eteokles. Die Glaukon is tot winnaar uitgeroepen van de wagenrace met
volwassen paarden.
17. Dit zijn de beelden die de aandacht verdienen, als je op de door mij beschreven manier over
de Altis gaat. Maar als je van het Leonidaion rechts naar het grote altaar wilt gaan, tref je de
volgende belangrijke beelden aan. Daar staan Demokrates van Tenedos en Kriannos van
Elis. De laatste won de wapenloop en Demokrates het worstelen voor mannen. Zijn beeld is
door Dionysikles van Milete gemaakt en dat van Kriannos door Lysos van Makedonië. (2)
De beelden van Herodotos van Klazomenai en Philinos van Kos, zoon van Hegepolis, zijn
door hun steden gewijd. De Klazomeniërs hebben het beeld gewijd omdat Herodotos de
eerste uit Klazomenai was die in Olympia tot winnaar uitgeroepen werd. Zijn overwinning
was bij het hardlopen voor jongens. De bewoners van Kos hebben het beeld van Philinos
gewijd vanwege zijn roem. In Olympia haalde hij vijf overwinningen, in Delphi vier,
evenveel in Nemea en elf op de Isthmos. (3) Ptolemaios, zoon van Ptolemaios, zoon van
Lagos, is gewijd door Aristolaos van Makedonië. Er staat ook een bokser die bij de jongens
gewonnen heeft, Boutas van Milete, zoon van Polyneikes, en Kallikrates uit Magnesia aan
de Lethaios, die twee kransen voor de wedloop ontving. (4) Het beeld van Kallikrates is een
werk van Lysippos. Enation won het hardlopen voor jongens en Alexibios de pentathlon.
Zijn vaderstad is Heraia in Arkadië en zijn beeld is gemaakt door Akestor. Uit welke stad
Enation afkomstig is deelt de inscriptie niet mee, maar wel wordt vermeld dat hij een
Arkadiër was. Er staan twee Kolophoniërs, Hermesianax, zoon van Agoneas, en Eikasios,
zoon van Lykinos en de dochter van Hermesianax, die beiden het worstelen voor jongens
gewonnen hebben. Het beeld van Hermesianax is door de gemeenschap van Kolophon
gewijd. (5) Vlakbij hen staan twee Eliërs die het boksen voor jongens gewonnen hebben,
Choirilos, een werk van Sthennis van Olynthos, en Theotimos, een werk van Daitondas van
Sikyon. Theotimos was de zoon van Moschion, die deelnam aan de veldtocht van Alexander,
de zoon van Philippos, tegen Dareios en de Perzen. Dan staan er weer twee Elische atleten,
Archidamos, winnaar met zijn vierspan, en Eperastos, zoon van Theogonos, die de
wapenwedloop gewonnen heeft. Aan het einde van de inscriptie zegt Eperastos dat hij een
ziener was uit het geslacht van de Klytiden:
“Een ziener te zijn van ´t geslacht der Klytiden met heilige tongen zeg ik vol trots,
bloed der Melampodiden, aan de goden gelijk.”
Want Mantios was een zoon van Melampos, de zoon van Amythaon, en zijn zoon was
Oïkles en Klytios was een zoon van Alkmaion, de zoon van Amphiaraos, de zoon van
Oïkles. De ouders van Klytios waren Alkmaion en de dochter van Phegeus. Hij vestigde zich
in Elis, omdat hij niet bij de broers van zijn moeder wilde leven. Want hij wist dat zij
schuldig waren aan de moord op Alkmaion. (7) Tussen minder belangrijke wijgeschenken
zijn de beelden te zien van Alexinikos van Elis, een werk van Kantharos van Sikyon, die een
overwinning bij het worstelen voor jongens behaalde, en van Gorgias van Leontini.
Eumolpos, de kleinzoon van Deïkrates, die getrouwd was met de zuster van Gorgias, zegt
dat hij dat beeld in Olympia wijdde. (8) Deze Gorgias was een zoon van Charmantides. Men
zegt dat hij als eerste de kunst der rhetorica die helemaal verwaarloosd en vrijwel in
vergetelheid geraakt was weer deed herleven. Gorgias zou door zijn welsprekendheid erg
beroemd zijn geworden op het Olympische feest en ook toen hij met Tisias op een

gezantschapsreis in Athene gekomen was. Ook Tisias heeft veel bijgedragen aan de rhetorica
en hij heeft de meest overtuigende redevoering van zijn tijd geschreven voor een vrouw uit
Syracuse bij een geschil om een financiële kwestie. (9) Maar Gorgias overtrof hem in roem
bij de Atheners en Iason, de tiran van Thessalië, verkoos hem boven Polykrates, die in de
school van Athene zeker niet de laatste plaats innam. Gorgias zou 105 jaar oud geworden
zijn. De stad Leontini, eens door de Syracusanen verwoest, was in mijn tijd weer bewoond.
18. Er staat ook een bronzen wagen van Kratisthenes van Kyrene waarop een Nikè staat en
Kratisthenes zelf. Het is dus duidelijk dat hij een overwinning in de wagenrace behaald
heeft. Kratisthenes zou een zoon zijn van de hardloper Mnaseas die bij de Grieken bekend
stond als de Libyër. Zijn wijgeschenken in Olympia zijn het werk van Pythagoras van
Rhegion.
(2) Ik heb hier ook een beeld aangetroffen van Anaximenes die de hele geschiedenis van de
Grieken schreef, inclusief de daden van Philippos,de zoon van Amyntas, en later van
Alexander. Hij werd in Olympia geëerd door het volk van Lampsakos. Over Anaximenes is
het volgende overgeleverd. Hij was Alexander, de zoon van Philippos, een niet bepaald
milde koning met een onstuimig karakter, op de volgende manier te slim af. (3) De
Lampsakeners hadden partij gekozen voor de Perzische koning of werden daarvan verdacht
en Alexander, briesend van woede, dreigde hen met de ergste rampen. Omdat hun vrouwen
en kinderen en hun vaderland zelf gevaar liepen stuurden ze Anaximenes om voor hen te
pleiten, omdat hij Alexander zelf en eerder Philippos persoonlijk kende. Anaximenes trad op
Alexander toe en toen die vernomen had waarom hij kwam, zwoer hij, zoals verteld wordt,
onder aanroeping van de Griekse goden dat hij precies het tegenovergestelde zou doen van
wat hij zou vragen. (4) Daarop zei Anaximenes: “Bewijs mij, koning, deze gunst: maak de
vrouwen en kinderen van de Lampsakeners tot slaven, maak de hele stad met de grond gelijk
en steek de heiligdommen van hun goden in brand.” Dat waren zijn woorden en Alexander
schonk, omdat hij niets tegen die list kon bedenken en aan zijn eed gebonden was, met
tegenzin de Lampsakeners vergiffenis. (5) Anaximenes schijnt ook op een heel slimme,
maar erg boosaardige manier wraak genomen te hebben op een persoonlijke vijand. Zelf had
hij van nature retorische gaven en het vermogen de stijl van andere retoren te imiteren. Toen
hij een ruzie had met Theopompos, de zoon van Damasistratos, schreef hij een smaadschrift
tegen de Atheners en tevens de Lakedaimoniërs en Thebanen. Daarin imiteerde hij perfect
de stijl van Theopompos, zette diens naam boven het geschrift en stuurde het naar de steden.
Hoewel het dus door Anaximenes geschreven was, groeide in heel Griekenland de haat
tegen Theopompos. (6) Ook beheerste vóór Anaximenes niemand de kunst van
improviserend spreken. Maar dat Anaximenes de auteur is van het epos over Alexander kan
ik niet geloven.
Sotades werd bij zijn overwinningen op de lange afstand aangekondigd als Kretenzer, wat
hij in werkelijkheid ook was, maar toen hij op de volgende Olympiade geld van de staat van
Ephese gekregen had, maakte hij zichzelf tot Ephesiër. Daarom veroordeelden de Kretenzers
hem tot ballingschap. (7) De eerste atleten van wie beelden in Olympia gewijd werden zijn
Praxidamas van Aigina, die op de 59e Olympiade het boksen gewonnen heeft, en de
Opuntiër Rhexibios, die op de 61e Olympiade de pankratiasten versloeg. Die beelden staan
niet ver van de zuil van Oinomaos. Het zijn houten beelden, het beeld van Rhexibios is van
vijgenhout en dat van de Aigineet van cipressenhout. Dat beeld heeft minder geleden dan het
eerste.
19. Er is een tufstenen plateau in de Altis aan de noordzijde van het Heraion. Daarachter ligt de
Kronosheuvel. Op dat plateau staan schathuisjes, zoals sommige Grieken ook in Delphi voor
Apollo gebouwd hebben. In Olympia staat een schathuisje dat schathuisje van de Sikyoniërs
genoemd wordt. Dat is een wijgeschenk van Myron, de tiran van de Sikyoniërs. (2) Myron
heeft het gebouwd na zijn overwinning in de wagenrace op de 33e Olympiade. In dat
schathuisje liet hij twee vertrekken maken, een in Dorische en de andere in Ionische stijl. Ik
heb gezien dat ze van brons gemaakt zijn, maar of ze van Tartessisch brons zijn, zoals de

Eliërs beweren, weet ik niet. (3) De Tartessos zou een rivier in het land van de Iberiërs zijn,
die met twee mondingen in zee uitstroomt. Tussen de twee riviermondingen ligt een stad
met dezelfde naam. De rivier is de grootste in Iberië en kent getijden. Door latere generaties
werd hij Baitis genoemd. Sommige mensen denken dat de Iberische stad Karpia
oorspronkelijk Tartessos heette.
(4) In het kleinste vertrek in Olympia zijn inscripties die melden dat het gewicht van het
brons vijfhonderd talenten is en dat degenen die ze opgericht hebben Myron en het volk van
Sikyon zijn. In het vertrek liggen drie discussen die men bij de pentathlon gebruikt. Ook is
er een met brons beslagen schild dat aan de binnenkant beschilderd is. Bij dat schild zijn een
helm en scheenbeschermers. De inscriptie op de wapens vertelt dat ze als deel van de
wapenbuit van de Myanen aan Zeus gewijd zijn. Over de vraag wie zij waren zijn diverse
gissingen gedaan. (5) Ik herinner me dat Thoukydides in zijn werk verscheidene Lokrische
steden bij Phokis noemt, waaronder ook de Myoniërs. De Myanen op het schild zijn volgens
mij dezelfden als de Myoniërs op het Lokrische vasteland. De letters op het schild zijn wat
vervaagd doordat ze geleden hebben onder de ouderdom van het wijgeschenk.
(6) Er liggen ook andere voorwerpen die het verdienen genoemd te worden. Bijvoorbeeld de
dolk van Pelops met een gouden grip en de ivoren hoorn van Amaltheia, een wijgeschenk
van Miltiades, de zoon van Kimon. Hij was de eerste van zijn geslacht die de macht over de
Thrakische Chersonesos kreeg. Op de hoorn staat een inscriptie in oude Attische letters:
“Aan de Olympische Zeus wijdden de mannen van de Chersonesos mij,
nadat ze de muur van Aratos hadden veroverd. Miltiades was hun leider.”
Er staat ook een palmhouten beeld van Apollo met een vergulde kop. De inscriptie zegt dat
het gewijd is door de Lokriërs van de kaap Zephyrios en gemaakt door Patrokles van
Kroton, de zoon van Katillos.
(7) Naast het schathuisje van de Sikyoniërs staat dat van de Karthagers, gemaakt door
Pothaios, Antiphilos en Megakles. Daarin staan als wijgeschenken een groot beeld van Zeus
en drie linnen pantsers,gewijd door Gelon en de Syracusanen na hun overwinning op de
Phoinikiërs met de triëren of in een veldslag.
(8) Het derde en vierde schathuisje zijn gewijd door de Epidamniërs ********** het stelt
het hemelgewelf voor, gedragen door Atlas, en het heeft een afbeelding van Herakles en de
appelboom van de Hesperiden met de slang die zich om de appelboom heeft gewonden. Ook
die zijn van cederhout en gemaakt door Theokles, de zoon van Hegylos. De inscriptie op het
hemelgewelf zegt dat hij dat samen met zijn zoon gemaakt heeft. De Hesperiden zijn door
de Eliërs verwijderd en bevonden zich in mijn tijd nog in het Heraion. Het schathuisje van
de Epidamniërs is door Pyrrhos en zijn zonen Lakrates en Hermon gebouwd.
(9) De Sybariten hebben ook een schathuisje gebouwd naast dat van de Byzantiërs. Kenners
van de geschiedenis van Italië en de steden daar zeggen dat Loupiai, dat tussen Brentesion
en Hydrous ligt, een andere naam gekregen heeft en oorspronkelijk Sybaris was. Het heeft
een kunstmatige haven, aangelegd door keizer Hadrianus.
(10) Naast het schathuisje van de Sybariten staat dat van de Libyers uit Kyrene. Daarin staan
beelden van Romeinse keizers. Selinous op Sicilië is door de Karthagers in een oorlog
verwoest, maar voordat het door die ramp getroffen werd hadden de inwoners in Olympia
ook een schathuisje voor Zeus gebouwd. Daarin staat een beeld van Dionysos waarvan het
gezicht, de handen en voeten van ivoor zijn.
(11) In het schathuisje van de Metapontiërs, dat naast dat van Selinous staat, bevindt zich
een beeld van Endymion. Dat beeld is helemaal van ivoor, behalve de kleding. Wat de
oorzaak is van de ondergang van Metapontum weet ik niet, maar in mijn tijd was er niets
meer van over behalve het theater en de ringmuur.
(12) De mensen van Megara bij Attika hebben een schathuisje gebouwd, waarin ze als
wijgeschenken kleine cederhouten figuurtjes ingelegd met goud opgesteld hebben. Ze
stellen de strijd tussen Herakles en Acheloös voor. Zeus staat er, verder Deianeira, Herakles
en Ares die Acheloös te hulp komt. Ook stond er een beeld van Athene, omdat zij de helpster

van Herakles was, maar dat staat nu naast de Hesperiden in het Heraion. (13) Op de
geveldriehoek van het schathuisje staat de voorstelling van de strijd tussen goden en
Giganten. Boven de geveldriehoek hangt een schild met een inscriptie die vertelt dat de
Megariërs het schathuisje gebouwd hebben van de buit die ze op de Korinthiërs behaald
hebben. Ik denk dat de Megariërs die overwinning behaalden in de tijd dat Phorbas archont
in Athene was. Phorbas in zijn hele leven archont geweest. De ambten in Athene wisselden
namelijk toen nog niet per jaar en ook werden de Olympiaden in die tijd nog niet door de
Eliërs geregistreerd. (14) Ook de Argivers zouden deelgenomen hebben aan de strijd tegen
de Korinthiërs. Maar de Megariers hebben het schathuisje jaren na de strijd gebouwd. De
wijgeschenken echter hebben ze waarschijnlijk al sinds oude tijd, omdat ze gemaakt zijn
door de Lakedaimonier Dontas, leerling van Dipoinos en Skyllis.
(15) Het laatste schathuisje staat pal naast het stadion. De inscriptie daarop zegt dat het
schathuisje en de beelden wijgeschenken zijn van het volk van Gela. Maar de beelden staan
er niet meer.
20. De Kronosheuvel verheft zich, zoals ik al verteld heb, langs het terras waarop de
schathuisjes staan. Op de top van de heuvel offeren de Basilai, zoals ze genoemd worden, bij
de nachtevening in de lente in de Elische maand Elaphios aan Kronos.(2) Bij de helling van
de Kronosheuvel aan de noordzijde staat tussen de schathuisjes en de heuvel een heiligdom
van Eileithuia waarin Sosipolis, een locale Elische godheid, vereerd wordt. Eileithuia krijgt
de bijnaam Olympisch en ieder jaar wordt een priesteres voor de godin gekozen. De oude
priesteres die met de eredienst van Sosipolis belast is moet volgens de Elische wet in
kuisheid leven. Zij brengt badwater voor de god binnen en legt honingkoeken voor hem
neer. (3) In het voorste gedeelte van de tempel – deze bestaat namelijk uit twee vertrekken –
staat een altaar van Eileithuia en hier mag iedereen binnenkomen. In het achterste deel
wordt Sosipolis vereerd, maar hier mag niemand binnenkomen behalve de priesteres van de
god Zij moet haar hoofd en gezicht met een witte sluier bedekken. Meisjes en vrouwen
blijven intussen in het heiligdom van Eileithyia, zingen een hymne en branden allerlei
soorten reukwerk voor de god, maar het is geen gebruik dat ze ook plengoffers van wijn
brengen. In de belangrijkste zaken wordt een eed in naam van Sosipolis afgelegd.
(4) Ook wordt verteld dat toen de Arkadiërs met een leger Elis binnenvielen en de Eliërs
tegenover hen gelegerd waren een vrouw bij de Elische aanvoerders kwam met een
pasgeboren kind aan haar borst. Ze zei dat zij de moeder van het kind was, maar dat ze het,
omdat het haar in dromen zo opgedragen was, aan hen gaf om de Eliërs te helpen. De
aanvoerders geloofden wat de vrouw zei en legden het kind naakt voor het leger. (5) De
Arkadiërs naderden en plotseling veranderde het kind in een slang. Toen ze dat zagen
raakten de Arkadiërs in paniek, sloegen op de vlucht en werden door de Eliërs achtervolgd.
Die behaalden een schitterende overwinning. Daarna gaven ze de god de naam Sosipolis. Op
de plek waar ze dachten dat de slang na de strijd in de grond verdween bouwden ze een
heiligdom. Ze besloten samen met hem ook Eileithuia te vereren, omdat die godin haar zoon
voor hen bij de mensen had gebracht. (6) Het graf van de Arkadiërs die in de strijd
gesneuveld zijn is op de heuvel aan de overkant van de Kladeos aan de westzijde. Vlakbij
het heiligdom van Eileithuia zijn nog de resten van een tempel van Aphrodite Ourania. Ook
daar worden offers gebracht op altaren.
(7) In de Altis bevindt zich bij de processie-ingang het zogeheten Hippodameion, een terrein
van ongeveer een plethron lang en omgeven door een muur. Een keer per jaar mogen
vrouwen dat betreden om aan Hippodameia te offeren en andere rituelen ter ere van haar uit
te voeren. Hippodameia zou naar Midea in de Argolis uitgeweken zijn omdat Pelops
woedend op haar was om de dood van Chrysippos. De Eliërs zeggen dat ze later op grond
van een orakel het gebeente van Hippodameia naar Olympia gebracht hebben.
(8) Aan het einde van de rij beelden die opgericht zijn van de aan atleten opgelegde boetes is
de zogeheten Krypte. Daardoor gaan de Hellanodikai en de atleten het stadion in. Het
stadion is een wal van aarde waarop een zittribune voor de wedstrijdleiders is. Tegenover de

Hellanodikai staat een wit marmeren altaar. (9) Op dat altaar zit een vrouw die naar de
Olympische wedstrijden kijkt. Zij is priesteres van Demeter Chamyne. Dat is een eer die
steeds weer aan een andere Elische vrouw toegekend wordt. Jonge meisjes mogen als
toeschouwers aanwezig zijn. Aan het einde van het stadion ligt bij de startlijn van de
stadionlopers het graf van Endymion, zoals de Eliërs zeggen.
(10) Als je vanuit het stadion bij de plaats waar de Hellanodikai zitten omhoogklimt, kom je
bij het terrein voor de wagenrennen en de startplaats van de paarden. Die startplaats heeft de
vorm van een scheepsboeg waarvan de sneb naar de renbaan gekeerd is. Waar de boeg de
zuilengalerij van Agnaptos raakt is hij het breedst. Op de punt van de sneb staat een paal met
een bronzen dolfijn. (11) De zijden van de startplaats zijn elk meer dan 400 voet lang en
daarlangs zijn boxen gebouwd. Die boxen worden door loting aan de deelnemers van de
wagenrennen toegewezen. Voor de wagens en renpaarden is als versperring een kabel
gespannen. Voor iedere Olympiade wordt zo dicht mogelijk bij het midden van de
scheepsboeg een altaar van gebakken steen met aan de buitenkant een pleisterlaag gemaakt.
(12) Op het altaar staat een bronzen adelaar die zijn vleugels in de volle breedte spreidt. De
wedstrijdleider brengt het mechaniek in het altaar in beweging. Als dat gebeurd is, vliegt
voor de ogen van de toeschouwers de adelaar omhoog en valt de dolfijn op de grond. Eerst
vallen de kabels aan beide kanten bij de zuilengalerij van Agnaptos en de paarden die daar
staan kunnen het eerst starten. Ze rennen weg en komen bij de paarden die volgens loting op
de tweede rij staan. Dan gaan ook de kabels van de tweede rij los. Zo gaat het verder met
alle paarden totdat ze bij de sneb van de boeg op gelijke hoogte met elkaar zijn. Daarna is
het aan de menners om hun vaardigheid en aan de paarden om hun snelheid te tonen. (14)
Die manier van starten is door Kleoitas bedacht en hij was zo trots op zijn vinding dat hij op
een standbeeld in Athene deze inscriptie liet aanbrengen:
“Hij die als eerste de manier van starten van de paarden in Olympia bedacht, Kleoitas, de
zoon van Aristokles, heeft mij gemaakt.”
Na Kleoitas zou Aristeides dit mechanisme verder geperfectioneerd hebben.
(15) Een baan van de hippodroom is langer dan de andere. De langste baan gaat langs een
aarden wal. Daar staat Taraxippos, de Paardenverschrikker. Het is een altaar met een ronde
vorm en als de paarden er langs rennen worden ze om onduidelijke redenen door een hevige
angst overvallen en raken ze in paniek. De wagens worden verbrijzeld en de menners raken
gewond. Daarom brengen de menners offers aan Taraxippos en smeken hem hun genadig te
zijn. (16) Over Taraxippos geven de Grieken verschillende verklaringen. Sommigen
beweren dat dit het graf is van een man uit de streek die deskundig was op het gebied van
paarden. Ze noemen hem Olenios en zeggen dat de rots Olenia in Elis naar hem genoemd is.
Maar anderen zeggen dat Dameon, de zoon van Phlious, die aan de expeditie van Herakles
tegen Augeas en de Eliërs deelgenomen heeft, met het paard waarop hij reed door Kteatos,
de zoon van Aktor, gedood is en dat Dameon daar met zijn paard begraven is. (17) Een
andere verklaring is dat Pelops daar een leeg graf voor Myrtilos bouwde. Hij zou aan hem
geofferd hebben om de vloek van de moord weg te nemen en hem Taraxippos genoemd
hebben omdat de paarden van Oinomaos door de list van Myrtilos in paniek geraakt waren.
Weer anderen zeggen dat het Oinomaos zelf is die de wagenrennen verstoort. Verder heb ik
gehoord dat er mensen zijn die de schuld leggen bij Alkathous, de zoon van Porthaon en dat
hij daar zijn deel van de aarde kreeg, gedood door Oinomaos omdat hij naar de hand van
Hippodameia dong. Omdat dat ongeluk hem in de Hippodroom trof, zou hij een
kwaadwillende demon geworden zijn die de paardenmenners behekste. (18) En dan was er
een Egyptenaar die vertelde dat Pelops iets van de Thebaan Amphion gekregen had en op
de plek die ze Taraxippos noemen begraven. De paarden van Oinomaos en later de paarden
van alle wagenmenners zouden daardoor in paniek raken. Deze Egyptenaar dacht dat
Amphion en de Thrakiër Orpheus knappe magiërs waren. Door hun betovering zouden de
wilde dieren bij Orpheus gekomen zijn en de stenen zich voor Amphion vanzelf tot een

muur opgestapeld hebben. Het meest waarschijnlijk vind ik de verklaring dat Taraxippos een
bijnaam is van Poseidon Hippios.
(19) Op de Isthmos staat ook een Taraxippos, namelijk Glaukos, de zoon van Sisyphos. Hij
zou door zijn paarden gedood zijn toen Akastos lijkspelen voor zijn vader hield. In het
Argivische Nemea was er geen heros die paarden verschrikte. Maar boven het keerpunt voor
de paarden steken roodkleurige rotsen uit en de gloed die daarvan afstraalt jaagt de paarden
schrik aan alsof het vuur was. Maar de Taraxippos in Olympia bezorgt de paarden verreweg
de grootste angst. Op een van de keerpunten staat een bronzen beeld van Hippodameia. In
haar hand houdt ze een hoofdband waarmee ze Pelops gaat bekronen voor zijn overwinning.
21. De andere kant van de hippodroom is geen aarden wal, maar een lage heuvel. Aan de rand
van die heuvel staat een heiligdom van Demeter met de bijnaam Chamyne. Sommigen
menen dat dit een oude naam is omdat de aarde zich hier opende en daarna weer sloot voor
de wagen van Hades. Anderen denken dat Chamynos een man uit Pisa was die zich verzette
tegen Pantaleon, zoon van Omphalion, de tiran van Pisa, toen hij een opstand tegen de
Eliërs beraamde. Pantaleon zou hier Chamynos gedood hebben en van zijn bezittingen zou
de tempel van Demeter gebouwd zijn. (2) In plaats van de oude beelden van Kore en
Demeter heeft de Athener Herodes nieuwe beelden van Pentelisch marmer opgericht.
In het gymnasion van Olympia vinden de trainingen van de vijfkampers en hardlopers
plaats. In de open lucht is een voetstuk gebouwd, waarop oorspronkelijk een monument
voor de overwinning op de Arkadiërs stond. Links van de toegang tot het gymnasion is nog
een ander, kleiner omheind terrein, waar de worstelperken voor de atleten zijn. Aansluitend
aan de muur van de zuilengalerij zijn aan de oostkant van het gymnasion de verblijven van
de atleten, op het zuidwesten gericht.
(3) Aan de overkant van de Kladeos is het graf van Oinomaos, een met stenen omgeven
tumulus van aarde. Wat hoger dan de grafheuvel zijn resten van gebouwen waar Oinomaos
zijn paarden gestald zou hebben.
De huidige grens tussen Elis en Arkadië die oorspronkelijk ook de grens met Pisa was ligt
hier. Als je bij de bergketen die Sauros heet de rivier Erymanthos oversteekt is daar het graf
van Sauros en een heiligdom van Herakles, tegenwoordig een ruïne. Het verhaal gaat dat
Sauros hier reizigers en omwonenden mishandelde totdat hij door Herakles gestraft werd.
(4) Bij deze bergrug die dezelfde naam heeft als de rover stroomt vanuit het zuiden precies
tegenover de Erymanthos een rivier in de Alpheios uit. Die rivier vormt de grens tussen Pisa
en Arkadië en de naam is Diagon. Veertig stadiën voorbij de bergrug Sauros staat een tempel
van Asklepios met de bijnaam Demainetos, naar de man die hem gebouwd heeft. Ook die is
een ruïne. Hij is gebouwd op een hoogte langs de Alpheios.
(5) Niet ver daarvandaan staat een tempel van Dionysos Leukyanetes waarlangs de rivier
Leukyanas stroomt. Die mondt ook in de Alpheios uit en hij komt van de berg Pholoë. Als je
daar de Alpheios oversteekt, ben je in het land van Pisa. (6) In dat gebied is een steil
oplopende heuvel. Daar liggen de ruïnes van de stad Phrixa en een tempel van Athene met
de bijnaam Kydonia. Die is niet helemaal bewaard gebleven, maar in mijn tijd was er nog
een altaar. De tempel zou voor de godin gesticht zijn door Klymenos, een nakomeling van
Herakles van de Ida. Hij was afkomstig uit Kydonia op Kreta en van de rivier de Iardanos.
De Eliërs vertellen dat Pelops ook aan Athene Kydonia offerde voor zijn wedstrijd met
Oinomaos.
(7) Als je daarvandaan verder gaat, kom je bij het water van de Parthenia en het graf van de
paarden van Marmax bij de rivier. Het verhaal gaat dat deze Marmax de eerste vrijer was die
voor Hippodameia kwam en vóór alle anderen door Oinomaos gedood werd. De namen van
zijn paarden waren Parthenia en Eripha. Oinomaos doodde na Marmax ook zijn paarden,
maar stond wel toe dat zij ook begraven werden. De rivier is Parthenia genoemd naar het
paard van Marmax. Er is nog een andere rivier met de naam Harpinates. Niet ver van die
rivier liggen de ruïnes van de stad Harpina en vooral zijn er altaren. Die stad zou door
Oinomaos gesticht zijn, die hem naar zijn moeder Harpina noemde.

(9) Een klein eindje verder ligt een grote aardhoop, het graf van de vrijers van Hippodameia.
Oinomaos zou hen zonder enige ceremonie dichtbij elkaar in de aarde begraven hebben.
Later heeft Pelops een groot gezamenlijk grafmonument opgericht om hen te eren en om
Hippodameia tevreden te stellen, maar volgens mij ook om latere generaties te herinneren
aan hoeveel en wat voor mannen Oinomaos gedood had voordat hij hem zelf overwon. (10)
Volgens het epos “Grote Eoiai” was de volgende die na Marmax door Oinomaos gedood
werd Alkathous, de zoon van Porthaon en na hem Euryalos, Eurymachos en Krotalos. Hun
afkomst en vaderstad heb ik niet kunnen achterhalen, maar je kunt veronderstellen dat
Akrias die na hen gedood werd een Lakedaimoniër was en stichter van Akriai. Na Akrias
zouden ook nog Kapetos, Lykourgos, Lasios, Chalkodon en Trikolonos door Oinomaos
gedood zijn. De Arkadiërs beweren dat Trikolonos een afstammeling en naamgenoot van de
zoon van Lykaon is. (11) Na Trikolonos vonden Aristomachos en Prias de dood op de
renbaan en daarna Pelagon, Aiolios en Kronios. Aan de hier genoemden voegen sommigen
nog toe Erythras, de zoon van Leukon, zoon van Athamas, naar wie de Boiotische stad
Erythrai genoemd is, en Eioneus, de zoon van Magnes, zoon van Aiolos. Voor hen is hier het
grafmonument en Pelops zou hen jaarlijks dodenoffers gebracht hebben toen hij heerser van
Pisa was.
22. Ongeveer één stadie voorbij het graf zijn er sporen van een heiligdom van Artemis die de
bijnaam Kordax heeft omdat de volgelingen van Pelops bij deze godin hun
overwinningsfeest vierden en de kordax dansten, een traditionele dans bij de mensen van de
Sipylos. Niet ver van het heiligdom staat een klein gebouwtje met een bronzen schrijn.
Daarin bewaren ze het gebeente van Pelops. Van de muur en de rest van het gebouw was
niets meer over en het hele terrein waar Pisa lag was begroeid met wijnstokken. (2) De
stichter van de stad zou Pisos, de zoon van Periëres, zoon van Aiolos, geweest zijn. De
mensen van Pisa riepen zelf het ongeluk over zich af door hun vijandschap met de Eliërs en
hun ambitie de leiding van de Olympische spelen van de Eliërs over te nemen. Bij de achtste
Olympiade riepen ze de hulp in van Pheidon van Argos, de bruutste tiran van Griekenland,
en hielden de Spelen samen met hem. Bij de 34e Olympiade brachten de Pisanen onder
leiding van hun koning Pantaleon, zoon van Omphalion, een leger van hun buren bijeen en
hielden ze de Olympische spelen in plaats van de Eliërs. (3) Deze Olympiades en ook nog
de 104e , die door de Arkadiërs georganiseerd was, worden door de Eliërs Anolympiaden
genoemd en ze worden niet bijgeschreven in de lijst van Olympiaden. Tijdens de 48e
Olympiade wekte Damophon, de zoon van Pantaleon, bij de Eliërs de argwaan dat hij tegen
hen intrigeerde, maar toen zij een gewapende inval in het land van Pisa deden haalde hij hen
met smeekbeden en eden over zonder militaire actie naar huis terug te keren. (4) Tijdens de
regering van Pantaleons andere zoon Pyrrhos, die zijn broer als koning opvolgde, begonnen
de Pisanen op eigen initiatief een oorlog tegen de Eliërs en met hen kwam de bevolking van
Makistos en Skillous in Triphilia in opstand tegen de Eliërs en bovendien de Dyspontiërs,
een ander onderhorig volk. Zij hadden speciale banden met Pisa en beroemden zich er op dat
Dysponteus, de zoon van Oinomaos, hun stichter was. De Pisanen en allen die in deze
oorlog met hen mee streden zijn door de Eliërs verjaagd.
(5) De ruïnes van Pylos in Elis zijn te zien langs de bergweg van Olympia naar Elis. De
afstand van Pylos tot Elis is tachtig stadiën. Dit Pylos is, zoals ik al verteld heb, gesticht
door een Megariër, Pylon, zoon van Kleson. Het is door Herakles verwoest en opnieuw
gesticht door de Eliërs, maar na verloop van tijd zou het weer onbewoond raken. Daarlangs
stroomt de rivier de Ladon die uitmondt in de Peneios. (6) De Eliërs zeggen dat een
versregel in Homeros naar dit Pylos verwijst:
“Hij stamde af van de rivier Alpheios die met brede stroom door het land van de Pyliërs
stroomt.” Hun argumenten hebben mij overtuigd. De Alpheios stroomt inderdaad door dit
gebied en het vers kan niet op een ander Pylos slaan. Het is namelijk feitelijk onmogelijk dat
de Alpheios door het land van de Pyliërs tegenover het eiland Sphakteria loopt en van een
andere stad met de naam Pylos in Arkadië weet ik niets.

(7) Op ongeveer vijftig stadiën van Olympia ligt het Elische dorp Herakleia en daarbij
stroomt de rivier de Kytheros. Een bron stroomt in de rivier uit en bij de bron is een
heiligdom van de nimfen. Iedere nimf heeft een eigen naam: Kalliphaeia, Synallasis, Pegaia
en Iasis. Hun gemeenschappelijke bijnaam is Ioniden. Als je een bad in de bron neemt, word
je genezen van allerlei soorten pijnen en kwalen. De nimfen zouden genoemd zijn naar Ion,
de zoon van Gargettos die uit Athene hierheen verhuisde.
(8) Als je door de vlakte van Elis wilt reizen is de afstand naar Letrinoi 120 stadiën en van
Letrinoi naar Elis 180 stadiën. Oorspronkelijk was Letrinoi een stadje en de stichter was
Letreus, zoon van Pelops. In mijn tijd waren er nog maar enkele huizen en een beeld van
Artemis Alpheiaia in een tempel. (9) De godin zou die bijnaam om de volgende reden
gekregen hebben. Alpheios was verliefd geworden op Artemis, maar toen hij begreep dat hij
haar nooit door overreding of smeken als bruid zou krijgen, besloot hij in zijn begeerte
geweld tegen de godin te gebruiken. Artemis vierde samen met de nimfen die haar
speelgenoten waren een nachtelijk feest in Letrinoi en Alpheios ging daarheen. Maar
Artemis vermoedde wel wat hij in de zin had en smeerde haar gezicht en dat van de nimfen
in haar gezelschap in met modder, zodat Alpheios haar, toen hij kwam, niet van de anderen
kon onderscheiden en onverrichter zake weer moest weggaan omdat hij haar niet herkende.
(10) De Letrinaiers gaven de godin de naam Aplpheiaia vanwege de liefde van Alpheios
voor haar. Omdat de Eliërs altijd al vrienden van de Letrinaiers waren introduceerden zij de
rites die ze traditioneel hielden ter ere van Artemis Elaphiaia in Letrinoi en besloten die te
vieren voor Artemis Alpheiaia. Zo kreeg de godin Alpheiaia op den duur de naam Elaphiaia.
(11) De Eliërs gaven Artemis volgens mij de naam Elaphiaia vanwege de jacht op herten.
Maar zelf zeggen ze dat Elaphios de naam was van een vrouw uit de streek door wie
Artemis opgevoed werd.
Ongeveer zes stadiën van Letrinoi ligt een meer dat nooit opdroogt met een middenlijn van
ongeveer drie stadiën.
23. Een van de bezienswaardigheden in Elis is een oud gymnasion. Het is traditie dat ze alle
trainingen voor de atleten voordat ze in Olympia arriveren in dat gymnasion houden. Hoge
platanen groeien langs renbanen aan de binnenkant van een muur. Deze omheinde ruimte
heet in zijn geheel Xystos, omdat het een oefening werd voor Herakles, de zoon van
Amphytrion, iedere dag de distels die hier groeiden weg te schrapen. (2) Er is een
afzonderlijke baan voor hardloopwedstrijden die door de locale bevolking de Heilige
genoemd wordt en apart daarvan een baan waar hardlopers en vijfkampers trainen. In het
gymnasion is ook het zogeheten Plethrion. Daar groeperen de Hellanodikai de atleten op
grond van hun leeftijd en specialiteit. Ze vormen paren voor het worstelen. (3) In het
gymnasion zijn altaren van goden: van Herakles van de Ida met de bijnaam Parastates, van
Eros en van de god die zowel de Eliërs als de Atheners Anteros noemen en van Demeter en
haar dochter. Voor Achilles is er geen altaar, maar wel een cenotaaf, opgericht in opdracht
van een orakel. Op een speciale dag aan het begin van het feest verrichten de Elische
vrouwen bij zonsondergang verschillende cultushandelingen ter ere van Achilles en slaan
zichzelf als teken van rouw.
(4) Er is nog een andere omheinde trainingsruimte, kleiner en naast het grotere gelegen.
Vanwege de vorm wordt deze de Vierkante genoemd. Hier trainen de worstelaars voor de
wedstrijden en ze zetten er de atleten tegen elkaar in om te boksen met zachtere boksriemen
als ze niet meer hoeven te worstelen. Van de twee beelden die voor Zeus gemaakt zijn van
de aan Sosander van Smyrna en Polyktor van Elis opgelegde boete staat er één hier.
(5) Er is nog een derde omheinde trainingsruimte, Maltho genoemd vanwege de zachte
bodem. Die is voor de hele duur van het festival voor de epheben gereserveerd. In een hoek
van de Maltho staat een buste van Herakles en op een van de worstelperken een reliëf met
Eros en de zogeheten Anteros. Eros houdt een palmtak vast en Anteros probeert die af te
pakken. (6) Aan weerskanten van de ingang van de Maltho staat een beeld van een
jongensbokser. De Elische magistraat die toezicht houdt op handhaving van de wetten

vertelde dat hij afkomstig was uit Alexandrië tegenover het eiland Pharos en Sarapion
heette. Toen hij in Elis arriveerde heerste daar hongersnood en hij gaf de mensen weer
voedsel. Daarom eren ze hem hier. De tijd waarin hij zijn overwinning in Olympia behaalde
en de Eliërs die weldaad bewees was de 217e Olympiade. (7) In dit gymnasion bevindt zich
de raadszaal van de Eliërs. Daarin improviseren zij redevoeringen en lezen voor uit
verschillende soorten geschreven literatuur. Het wordt Lalichmion genoemd, naar de man
die het gesticht heeft. Er zijn rondom schilden opgehangen die gemaakt zijn ter decoratie en
niet om in oorlog te gebruiken.
(8) Als je van het gymnasion naar de baden gaat loop je door de Straat van het Zwijgen en
langs het heiligdom van Artemis Philomeirax. De godin heeft die bijnaam gekregen door de
nabijheid van het gymnasion. De Straat van het Zwijgen heet zo om de volgende reden.
Enkele mannen van het leger van Oxylos waren uitgestuurd om in Elis te spioneren.
Onderweg drukten ze elkaar op het hart om wanneer ze bij de muur waren zelf geen woord
meer te spreken, maar goed te luisteren of ze iets konden horen van de mensen binnen.
Onopgemerkt kwamen ze langs deze straat de stad binnen en toen ze alles wat ze wilden
gehoord hadden gingen ze terug naar de Aitoliërs. De straat kreeg zijn naam naar het
zwijgen van de spionnen.
24. De andere uitgang van het gymnasion leidt naar de markt en het zogeheten Hellanodikaion
dat boven het graf van Achilles ligt. De Hellanodikai gaan gewoonlijk hierlangs het
gymnasion in. Ze komen voor zonsopgang binnen om de hardlopers in te delen en midden
op de dag voor de pentathlon en wat men de zware wedstrijden noemt.
(2) De markt van Elis is niet zoals de Ionische markten en die van de Griekse steden bij
Ionië. Hij is op de oudere manier gebouwd met van elkaar gescheiden zuilengalerijen en
straten er tussen. De tegenwoordige naam van de markt is Hippodroom. De plaatselijke
bevolking traint hier de paarden. De zuidelijke zuilengalerij is in Dorische stijl en wordt
door de zuilen in drieën gedeeld. Daar brengen de Hellanodikai het grootste deel van de dag
door. (3) Bij de zuilen richten ze ook altaren voor Zeus op en op het open gedeelte van de
markt staat een klein aantal altaren. Die zijn provisorisch gebouwd en daardoor raken ze
gemakkelijk in verval. Als je via deze zuilengalerij de markt betreedt, staat het
Hellanodikaion links aan het einde van de zuilengalerij, door een straat van de markt
gescheiden. In dit Hellanodikaion wonen de mannen die tot Hellanodikes gekozen zijn tien
maanden achtereen en leren van de magistraten die toezicht op de wetten houden wat ze bij
de wedstrijden moeten doen.
(4) Vlakbij de zuilengalerij waar de Hellanodikai de dag doorbrengen staat een andere
zuilengalerij. Daartussen ligt een straat. De Eliërs noemen die de Korkyraiïsche Straat omdat
de Korkyraiers met schepen naar hun land gekomen zijn ******** en voerden een deel van
de buit weg, maar zelf behaalden ze, zoals ze zeggen, een vele malen zo grote buit in het
land van de Korkyraiers. Van het tiende deel daarvan hebben ze de zuilengalerij gebouwd.
(5) De bouwstijl van de zuilengalerij is Dorisch en hij is dubbel, met zuilen aan de kant van
de markt en aan de andere kant. In het midden zijn geen zuilen, maar daar wordt het dak
gedragen door een muur en daarlangs staan aan beide kanten standbeelden. Aan de kant van
de zuilengalerij bij de markt staat een standbeeld van Pyrrhon, zoon van Pistokrates, een
wijsgeer die nooit tot een definitief oordeel in enige zaak kon komen. Er is ook een graf van
Pyrrhon, niet ver van de stad Elis. De plaats heet Petra en Petra zou vroeger een dorp
geweest zijn.
(6) De meest opvallende monumenten op het open gedeelte van de markt van Elis zijn een
tempel en een beeld van Apollo Akesios. De betekenis van die naam is waarschijnlijk
dezelfde als van de god die door de Atheners Alexikakos genoemd wordt. Elders staan
marmeren beelden van Helios en Selene. Uit het hoofd van Selene groeien horens en uit dat
van Helios komen stralen. Ook is er een heiligdom van de Chariten en houten beelden met
vergulde gewaden, terwijl hun gezichten, handen en voeten van wit marmer zijn. De eerste
heeft een roos, de middelste een dobbelsteen en de derde een mirtetakje. (7) Je zou kunnen

denken dat ze die voorwerpen hebben omdat de roos en de mirte gewijd zijn aan Aphrodite
en verbonden met de legende van Adonis en dat de Chariten het meest van alle goden bij
Aphrodite horen. De dobbelsteen is het speelgoed van jongens en meisjes die nog geen
lelijke kenmerken van de ouderdom vertonen. Rechts van de Chariten staat op hetzelfde
voetstuk een beeld van Eros.
(8) Er staat ook een tempel van Silenos die alleen aan Silenos gewijd is en niet ook aan
Dionysos. Methe biedt hem een beker wijn aan. Vooral door hun graven kun je
veronderstellen dat het geslacht van deSilenen sterfelijk is. In het land van de Hebreeën is
namelijk een graf van Silenos en van een andere Silenos in Pergamon.
(9) Op de markt van Elis zag ik nog iets anders: een bouwwerk in de vorm van een tempel.
Het is niet hoog en heeft geen muren, maar zuilen, gemaakt van eikenhout, dragen het dak.
De inwoners zijn het eens dat het een graftombe is, maar weten niet van wie. Als de oude
man aan wie ik het vroeg gelijk heeft, zou dit het graf van Oxylos kunnen zijn. (10) Op de
markt is ook een gebouw voor de vrouwen die de Zestien genoemd worden. Zij weven daar
het gewaad voor Hera.
Naast de markt staat een oude tempel, omgeven door zuilen. Het dak van die tempel is
ingestort en er staat geen beeld meer. Het is aan Romeinse keizers gewijd.
25. Achter de zuilengalerij die van de wapenbuit van Korkyra gebouwd is staat een tempel van
Aphrodite. De omheinde ruimte in de open lucht is niet ver van die tempel. Ze noemen de
godin in de tempel Ourania. Zij is van ivoor en goud, een werk van Pheidias. Met één voet
staat ze op een schildpad. De omheinde ruimte van de andere Aphrodite is omringd door een
muur. Daarin staat een voetstuk met een bronzen beeld van Aphrodite, zittend op een
bronzen geit. Dat is een werk van Skopas en ze noemen het Aphrodite Pandemos. Ik laat het
aan ieder die dat wil over te raden wat de betekenis van de schildpad en de geit is. (2) De
heilige omheinde ruimte en tempel van Hades – de Eliërs hebben namelijk een heilige
omheinde ruimte en tempel van Hades – wordt één maal per jaar geopend en zelfs dan mag
niemand behalve de priester die betreden. Van de mensen die ik ken vereren alleen de Eliërs
Hades, en wel om de volgende reden. Toen Herakles met een leger tegen Pylos in Elis
optrok, zou Athene hem te hulp gekomen zijn. Hades echter, die in Pylos vereerd werd,
kwam aan de kant van de Pyliërs mee te strijden, omdat hij een vijand van Herakles was. (3)
Om dat te bevestigen citeren ze Homeros die in de Ilias zegt:
“Onder hen leed Hades, de reus, aan een wond van een pijlpunt,
toen dezelfde man, een zoon van Zeus met de Aigis,
hem trof tussen de doden in Pylos en ten prooi gaf aan hevige pijnen.”
Als Poseidon, zoals Homeros zegt, bij de expeditie van Agamemnon tegen Troje de Grieken
te hulp snelde, is het niet onwaarschijnlijk dat volgens dezelfde dichter Hades de Pyliërs
hielp. De Eliërs hebben dus het heiligdom voor de god gebouwd omdat hij hun vriend was
en Herakles haatte. Ze hebben, denk ik, de gewoonte de tempel één keer per jaar te openen
omdat ook de mens maar één keer in de Hades afdaalt.
(4) De Eliërs hebben ook een heiligdom van Tyche. In de zuilengang van het heiligdom staat
een enorm beeld van verguld hout. Alleen het gezicht, de handen en de voeten zijn van wit
marmer. Hier wordt, links van Tyche, ook Sosopolis vereerd in een klein heiligdom. De god
is geschilderd zoals hij in een droom verschijnt, in de gestalte van een jongen. Hij is gehuld
in een met sterren bezaaide mantel en houdt in zijn ene hand de hoorn van Amaltheia.
(5) In het drukst bezochte deel van de stad Elis staat een bronzen beeld, niet groter dan een
grote man, nog zonder baard, met gekruiste benen en met beide handen leunend op een
speer. Ze hullen hem in gewaden van wol, van grof en fijn linnen. (6) Men zei dat dit een
beeld was van Poseidon die in oude tijden in Samikon in Triphylia vereerd werd. Toen het
naar Elis overgebracht was, werd het nog meer vereerd en ze noemen hem Satrapes en niet
Poseidon. De naam Satrapes leerden ze kennen na de uitbreiding van Patrai. Satrapes is een
bijnaam van Korybas.

26. Tussen de markt en de rivier Menios ligt een oud theater en een heiligdom van Dionysos.
Het beeld is een werk van Praxiteles. Dionysos is een van de goden die de Eliërs het meest
vereren en ze zeggen dat de god hen bij het feest van de Thyia bezoekt. De plaats waar zij
het feest dat ze Thyia noemen vieren is ongeveer acht stadiën van de stad. In aanwezigheid
van de burgers en vreemdelingen die toevallig in de stad zijn brengen de priesters drie lege
ketels het gebouw in en zetten die daar neer. De priesters zelf en ieder ander die dat wil
brengen zegels aan op de deuren van het gebouw. (2) De volgende dag kunnen ze de zegels
controleren. Wanneer ze dan het gebouw binnengaan vinden ze daar de ketels gevuld met
wijn. De aanzienlijke Elische mannen en ook de vreemdelingen zwoeren dat dit gebeurt
zoals ik verteld heb, maar zelf was ik op het tijdstip van het feest niet aanwezig. Ook de
bewoners van Andros vertellen dat bij hen om het andere jaar tijdens het Dionysosfeest
vanzelf wijn uit de tempel stroomt. Als je de Grieken hierin moet geloven, moet je met
dezelfde redenering ook wel accepteren wat de Aithiopiërs boven Syene over de zonnetafel
vertellen.
(3) Op de akropolis van Elis staat een heiligdom van Athene. Het beeld is van goud en ivoor
en het zou een werk zijn van Pheidias. Op de helm is een haan afgebeeld omdat hanen erg
vechtlustig zijn. Maar de vogel zou ook beschouwd kunnen worden als gewijd aan Athene
Ergane.
(4) Kyllene ligt op 120 stadiën van Elis. Het ligt tegenover Sicilië en heeft een geschikte
ankerplaats voor schepen. Het is de havenplaats van de Eliërs en heeft zijn naam gekregen
van een Arkadiër. In de lijst van Eliërs noemt Homeros Kyllene niet, maar later in zijn epos
laat hij blijken dat Kyllene wel een stad was die hij kende:
(5) “Poulydamas doodde Otos van Kyllene,
de vriend van Phyleides, leider van de fiere Epeiers.”
In Kyllene zijn heiligdommen van Asklepios en Aphrodite. Maar het beeld van Hermes, dat
ze daar in het bijzonder vereren, is een opgerichte phallus op een voetstuk.
(6) De grond van Elis is vruchtbaar, vooral vlas gedijt er goed. Mensen die geschikte grond
hebben zaaien hennep, gewone en fijne vlas. De draden waarvan de Seres hun kleren maken
komen niet van een bast, maar worden op een andere manier geproduceerd, en wel als volgt.
In hun gebied leeft een insect dat door de Grieken ser genoemd wordt, maar bij de Seres zelf
een andere naam heeft. (7) Het is twee maal zo groot als de grootste kever en verder lijkt het
op spinnen die hun web in bomen weven. Ook heeft het net als spinnen acht poten. De Seres
fokken die diertjes en richten verblijfplaatsen in die zowel voor de winter als voor de zomer
geschikt zijn. Het product van de diertjes, een kluwen fijne draden, wordt om hun poten
gewikkeld gevonden. (8) Ze kweken hen vier jaar en geven hen gierst als voedsel. In het
vijfde jaar geven ze hun groen riet te eten, omdat ze weten dat ze niet langer zullen leven.
Dat is het lekkerste voedsel voor het diertje dat zich daarmee vol vreet en dan openbarst.
Wanneer het zo dood gegaan is vinden ze in zijn lichaam een nog grotere hoeveelheid
draden. Seria is bekend als een eiland dat ver weg in de Rode Zee ligt.
(9) Maar ik heb ook gehoord dat niet de Rode Zee, maar een rivier met de naam Ser een
eiland vormt, zoals de Delta in Egypte door de Nijl en niet door de zee omgeven wordt. Ook
Seria zou zo´n eiland zijn. Die Seres en de bewoners van de naburige eilanden, Abasa en
Sakaia, zijn verwant met de Aithiopiërs, hoewel anderen beweren dat ze geen Aithiopiërs
zijn, maar een mengras van Skythen en Indiërs.
(10) Dat wordt zo verteld. Als je van Elis naar Achaia gaat, is de afstand tot de rivier Larisos
157 stadiën. Tegenwoordig vormt deze rivier de grens tussen Elis en Achaia, maar vroeger
was Kaap Araxos de grens.
Pausanias boek VII, Achaia.
1. De streek tussen Elis en Sikyonia, die tot de zee in het oosten reikt, heet tegenwoordig naar
de inwoners Achaia, maar de oude naam is Aigialos en de inwoners heetten Aigialiërs. De

Sikyoniërs beweren dat zij genoemd zijn naar Aigialeus, die koning was in het land dat nu
Sikyonia heet, maar volgens anderen is de naam ontleend aan het gebied dat grotendeels aan
de kust ligt. (2) Enige tijd na de dood van Hellen werd Xouthos uit Thessalië verjaagd door
de andere zonen van Hellen, die hem er van beschuldigden dat hij zich een deel van het
vaderlijk erfdeel had toegeëigend. Hij vluchtte naar Athene, waar hij waardig werd
bevonden met de dochter van Erechtheus te trouwen. Bij haar kreeg hij als zonen Achaios en
Ion. Na de dood van Erechtheus werd Xouthos gekozen om te beslissen welke zoon hem zou
opvolgen. Hij besliste dat de oudste zoon, Kekrops, koning zou worden en daarom werd hij
door de andere zonen van Erechtheus uit het land verjaagd. (3) Hij ging naar Aigialios, waar
hij zich vestigde en ook is gestorven. Een van zijn zonen, Achaios, ging, gesteund door
mannen uit Aigialos en Athene, terug naar Thessalië en heroverde daar de troon van zijn
voorvaderen. De andere zoon, Ion, ontving, toen hij een leger bijeen bracht tegen de
Aigialiërs en hun koning Selinous, een boodschap van Selinous, waarin deze hem zijn enige
dochter Helike als vrouw aanbood en hem als zoon en opvolger adopteerde. (4) Ion stemde
graag in met dit voorstel en na de dood van Selinous werd hij koning van de Aigialiërs. Hij
stichtte een stad die hij naar zijn vrouw Helike noemde en de mensen noemde hij naar
zichzelf Ioniërs. Dat was geen verandering van de naam, maar een toevoeging, want ze
werden Aigialische Ioniërs genoemd. Het land heeft de oorspronkelijke naam nog lange tijd
behouden. Homeros bijvoorbeeld vond het nog voldoende in de lijst van bondgenoten van
Agamemnon de oude naam van het land te noemen:
"verspreid over heel Aigialos en bij het brede Helike."
(5) Tijdens de regering van Ion raakte Athene in oorlog met Eleusis. De Atheners vroegen
Ion de leiding in de oorlog op zich te nemen en hij stierf in Attika. Zijn graf is in de deme
Potamioi. De nakomelingen van Ion behielden de heerschappij over de Ioniërs, totdat zij zelf
en hun volk door de Achaiers werden verdreven. De Achaiers waren in die tijd zelf uit
Lakedaimon en Argos verdreven door de Doriërs.
(6) De geschiedenis van de Ioniërs en Achaiers en hun onderlinge betrekkingen zal ik
vertellen, maar eerst moet ik uiteenzetten waarom de bewoners van Lakedaimon en Argos
de enige Peloponnesiërs zijn, die voor de terugkeer van de Doriërs Achaiers werden
genoemd. De zonen van Achaios, Archandros en Architeles, kwamen in Argos vanuit
Phthiotis en na hun komst werden zij schoonzonen van Danaos: Architeles huwde Automate
en Archandros kreeg Skaia als vrouw. Een duidelijk bewijs dat zij in Argos zijn gebleven is
dat Archandros zijn zoon de naam Metanastes gaf. (7) Toen de zonen van Achaios in Argos
en Lakedaimon aan de macht kwamen, kwam de naam Achaioi voor de mensen daar in
gebruik. Dat was hun gemeenschappelijke naam, maar alleen in Argos werden ze Danaoi
genoemd. Toen ze door de Doriërs uit Argos en Lakedaimon waren verdreven, zonden zij
zelf en hun koning Tisamenos, de zoon van Orestes, afgezanten naar de Ioniërs met het
verzoek zich vreedzaam bij hen te mogen vestigen. Maar de koningen van de Ioniërs waren
bang dat wanneer de Achaiers en zij verenigd waren, Tisamenos om zijn dapperheid en
aanzienlijke afkomst als hun gezamenlijke koning zou worden gekozen. (8) De Ioniërs
wezen het verzoek van de Achaiers dus af en trokken gewapend op hen af. Tisamenos
sneuvelde in de strijd, maar de Achaiers versloegen de Ioniërs en belegerden hen in Helike,
waar ze hun toevlucht hadden gezocht. Een tijdje later sloten ze een verdrag en lieten ze hen
vertrekken. De Achaiers begroeven het lichaam van Tisamenos in Helike, maar de
Lakedaimoniërs brachten zijn gebeente later in opdracht van het orakel in Delphi over naar
Sparta. In mijn tijd was zijn graf nog op de plaats, waar de Lakedaimoniërs hun
gezamenlijke maaltijden met de naam Pheiditia houden. (9) Na hun komst in Attika hebben
de Atheners en hun koning Melanthos, zoon van Andropompos, de Ioniërs als medeburgers
opgenomen als dankbetuiging aan Ion en de prestaties, die hij als bevelhebber van de
Atheners had verricht. Maar ook wordt verteld dat de Atheners de Doriërs er van verdachten
dat ze hen niet met rust wilden laten en dat ze daarom de Ioniërs meer om zich te versterken
dan uit vriendelijkheid hebben opgenomen.

2. Enkele jaren later kregen Medon en Neileus, de oudste zonen van Kodros, onenigheid over
de macht. Neileus weigerde het koningschap van Medon te accepteren, omdat deze aan één
voet kreupel was. Ze besloten de kwestie voor te leggen aan het orakel van Delphi en de
Pythia wees het koningschap over de Atheners toe aan Medon. Dus werden Neileus en de
andere zonen van Kodros uitgezonden om een kolonie te stichten. Elke Athener, die dat
wilde, namen ze mee en het grootste deel van hun leger bestond uit Ioniërs. (2) Dit was de
derde expeditie, die uit Griekenland werd uitgezonden onder leiding van koningen, die van
andere afkomst waren dan het volk. De eerste was onder de Thebaan Iolaos, een neef van
Herakles, die de Atheners en Thespiërs naar Sardinië leidde. Een generatie voordat de
Ioniërs uit Athene vertrokken, voerde de Thebaan Theras, de zoon van Autesion,
Lakedaimoniërs en Minyers, die door de Pelasgen van Lemnos waren verdreven, naar het
eiland dat nu naar deze Theras is genoemd en dat vroeger Kalliste heette. (3) Bij deze derde
expeditie werden de zonen van Kodros als leiders van de Ioniërs aangesteld, hoewel ze
helemaal niet met Ion verwant waren. Maar via Kodros en Melanthos waren ze Messeniërs
uit Pylos en van moederskant waren ze Atheners. De volgende Grieken vergezelden de
Ioniërs op hun expeditie: Thebanen onder leiding van Philotas, die een afstammeling was
van Peneleus, en Minyers uit Orchomenos, omdat zij verwant waren aan de zonen van
Kodros. (4) Alle Phokiërs namen deel, behalve de Delphiërs, en de Abantes uit Euboia. De
Atheners Philogenes en Damon, zonen van Euktemon, gaven de Phokiërs schepen voor hun
tocht en waren zelf hun leiders bij het stichten van een kolonie. Toen ze met de schepen in
Azië landden, richtten ze zich allen op verschillende steden aan de kust. (5) Neileus en zijn
mannen gingen naar Milete. Over hun oudste geschiedenis vertellen de Milesiërs zelf het
volgende. Twee generaties lang, tijdens de regering van Anax, een man uit het land zelf, en
zijn zoon Asterios, heette het land Anaktoria, maar toen Miletos er met een leger Kretenzers
landde, kregen het land en de stad een andere naam en werden ze naar hem genoemd.
Miletos was met zijn leger op de vlucht voor Minos, de zoon van Europa, toen hij daar
arriveerde, en de Kariërs, de vroegere bewoners van het land, sloten zich bij de Kretenzers
aan. (6) Maar nu overwonnen de Ioniërs de oude Milesiërs ze doodden de hele mannelijke
bevolking behalve degenen die bij de inname van de stad ontsnapten en trouwden met hun
vrouwen en dochters. Het graf van Neileus ligt aan de weg naar Didymoi, niet ver van de
poort aan de linkerkant. Het heiligdom van Apollo in Didymoi en het orakel dateren van
voor de tijd van de Ionische invasie. Veel ouder nog dan de Ioniërs is de cultus van de
Ephesische Artemis. (7) Pindaros heeft volgens mij niet alles over de cultus van de godin
geweten, toen hij zei dat dit heiligdom is gesticht door de Amazonen tijdens hun campagne
tegen Athene en Theseus. De vrouwen van de Thermodon offerden namelijk toen al aan de
Ephesische godin, omdat ze het heiligdom al van oudsher kenden, en ook toen ze voor
Herakles vluchtten, en sommigen nog eerder, toen ze op de vlucht waren voor Dionysos en
als smekelingen daar kwamen. Het is dus niet door de Amazonen gesticht, maar Koresos, uit
het land zelf afkomstig, en Ephesos, die men voor een zoon van de rivier Kaystros hield,
waren de stichters van het heiligdom, en de stad is genoemd naar Ephesos. (8) Leleges, een
deel van het Karische volk, en vooral Lydiërs waren de bewoners van het land. Er woonden
rondom het heiligdom ook anderen, die er bescherming zochten, en vrouwen van de stam
van de Amazonen. Maar Androklos, de zoon van Kodros, die tot koning van de Ioniërs die
naar Ephese voeren was benoemd, verdreef de Leleges en de Lydiërs, die de bovenstad in
handen hadden, uit het land. De mensen die rond het heiligdom woonden hadden niets te
vrezen. Zij sloten een verdrag met de Ioniërs en bleven zo buiten de oorlog. Van de Samiërs
nam Androklos ook Samos af en een tijd lang hadden de Ephesiërs Samos en de naburige
eilanden in handen. Maar toen de Samiërs naar hun eigen land waren teruggekeerd, steunde
Androklos de Priëners in hun strijd tegen de Kariërs en hoewel het Griekse leger de
overwinning behaalde, sneuvelde hij in de strijd. De Ephesiërs namen het lijk van Androklos
mee en begroeven het in hun land op de plaats, waar nog in mijn tijd zijn graf werd getoond

aan de weg die van de tempel langs het Olympieion loopt bij de Magnesische poort. Op het
graf staat een beeld van een gewapende man.
(10) De Ioniërs die zich in Myous en Priëne hadden gevestigd namen ook de steden van de
Kariërs af. De stichter van Myous was Kyaretos, de zoon van Kodros. De Priëners, die deels
uit Ioniërs en deels uit Thebanen bestonden, hadden Philotas, een nakomeling van Peneleus,
en Aipytos, de zoon van Neileus, als stichters. De Priëners, die erg veel te lijden hadden van
de Pers Taboutos en later van Hieron, een man uit het gebied zelf, behoren toch tot de
Ioniërs. De bewoners van Myous verlieten hun stad, omdat ze werden getroffen door het
volgende lot. (11) In het Myousische gebied drong een kleine zeebaai het land in. De rivier
Maiander vormde deze baai tot een meer doordat de toegang met slik werd versperd. Toen
het water zoet was geworden en geen zee meer was, ontstonden er zulke enorme
muggenzwermen, dat de mensen genoodzaakt waren hun stad te verlaten. De Myousiërs
weken uit naar Milete met alle bezittingen die ze konden dragen en met de godenbeelden. In
mijn tijd was er in Myous niets behalve een wit marmeren tempel van Dionysos. De
bewoners van Atarneus bij Pergamon werden door een soortgelijk lot getroffen.
3. De mensen van Kolophon geloven dat het heiligdom en het orakel in Klaros daar sinds de
oudste tijden is geweest. Ze zeggen dat de eerste Grieken die daar kwamen, toen de Kariërs
het land nog bezaten, Kretenzers waren, namelijk Rhakios en zijn volgelingen. Zij bezetten
de kuststreken en hadden een sterke vloot. Maar het grootste deel van het land werd nog
door de Kariërs beheerst. Toen Thersander, de zoon van Polyneikes, en de Argivers Thebe
hadden ingenomen, werden veel krijgsgevangenen, onder wie Manto, naar Apollo in Delphi
gebracht. Teiresias was onderweg in Halartia gestorven. (2) De god stuurde hen uit om een
kolonie te stichten en zo staken ze met hun schepen over naar Azië. Maar toen ze in de buurt
van Klaros waren, trokken de Kretenzers gewapend op hen af en brachten hen naar Rhakios.
Deze vernam van Manto, wie zij waren en waarom ze waren gekomen. Hij nam Manto tot
vrouw en nam haar gevolg als medebewoners op. Mopsos, de zoon van Rhakios en Manto,
verdreef de Kariërs geheel uit het gebied. (3) De Ioniërs sloten een verdrag onder ede met de
Grieken in Kolophon en werden hun medeburgers op voet van gelijkheid. De Ionische
leiders Damasichthon en Promethos, zonen van Kodros, kregen het koningschap. Later
doodde Promethos zijn broer Damasichthon en vluchtte naar Naxos. Hij is daar in Naxos
gestorven. Zijn lichaam werd naar huis gebracht, waar het is ontvangen door de zonen van
Damasichthon. De plaats waar het graf van Promethos is heet Polyteichides. (4) Hoe de stad
Kolophon verwoest is, heb ik al eerder verteld in de geschiedenis van Lysimachos. Van hen
die in Ephese waren gevestigd waren de Kolophoniërs de enigen die tegen Lysimachos en de
Makedoniërs hebben gestreden. De graven van de Kolophoniërs en Smyrnaiers die in de
strijd zijn gevallen liggen links van de weg naar Klaros.
(5) De stad Lebedos is door Lysimachos verwoest om de bevolking van Ephese te
vermeerderen. Het land is daar vruchtbaar en er zijn veel aangenaam warme baden langs de
kust. Oorspronkelijk werd Lebedos bewoond door Kariërs, totdat zij werden verdreven door
Andraimon, de zoon van Kodros, en de Ioniërs. Het graf van Andraimon ligt links van de
weg uit Kolophon, als je de rivier Kalaon hebt overgestoken.
(6) Teos werd bewoond door Minyers uit Orchomenos, die hier met Athamas waren
gekomen. Deze Athamas zou een afstammeling zijn van Athamas, de zoon van Aiolos. Ook
hier waren Grieken en Kariërs met elkaar vermengd. Apoikos, nakomeling in de vierde
generatie van Melanthos, leidde Ioniërs naar Teos, zonder dat hij de bedoeling had onrust te
veroorzaken onder de mensen van Orchomenos en Teos. Enkele jaren later kwamen er
mannen uit Athene en Boiotië. De Atheners werden geleid door Damasos en Naoklos, zonen
van Kodros, en de Boiotiërs door Geres van Boiotië. Beide groepen zijn door Apoikos en de
bevolking van Teos als medeburgers opgenomen.
(7) De Erythraiers zeggen dat zij oorspronkelijk met Erythros, de zoon van Rhadamantos,
uit Kreta zijn gekomen en dat Erythros de stichter van hun stad was. Samen met de
Kretenzers woonden hier Lykiërs, Kariërs en Pamphyliërs: de Lykiërs, omdat ze verwant

waren met de Kretenzers - zij komen oorspronkelijk van Kreta en waren met Sarpedon in
ballingschap gegaan -, de Kariërs vanwege hun oude vriendschap met Minos en de
Pamphyliërs omdat zij ook Grieks bloed hebben - zij behoorden immers tot degenen die na
de verovering van Troje met Kalchas hebben rondgezworven. Terwijl deze volken die ik heb
genoemd Erythrai bewoonden, verzamelde Kleopos, de zoon van Kodros, uit alle steden in
Ionië mannen en hij bracht hen mee om met de Erythraiers samen te leven.
(8) De steden Klazomenai en Phokaia waren niet bewoond voordat de Ioniërs naar Azië
kwamen. Na de komst van de Ioniërs liet een zwervende groep van hen een leider uit
Kolophon komen, namelijk Parphoros. Ze stichtten aan de voet van de Ida een stad die ze na
korte tijd al weer verlieten. Ze gingen terug naar Ionië, waar ze in het gebied van Kolophon
Skyppion stichtten. (9) Ook uit het gebied van Kolophon vertrokken ze vrijwillig en zo
kregen ze het land dat ze nog steeds bezitten en waar ze op het vasteland de stad
Klazomenai bouwden. Uit angst voor de Perzen staken ze over naar het eiland. Na verloop
van tijd zou Alexander Klazomenai tot een schiereiland maken door het eiland met een dam
te verbinden met het vasteland. De meeste van deze Klazomenaiers waren geen Ioniërs,
maar mensen van Kleonai en Phlious, die hun steden hadden verlaten, toen de Doriërs
terugkeerden naar de Peloponnesos. (10) De Phokaiers komen oorspronkelijk uit de streek
aan de voet van de Parnassos, die nog altijd Phokis heet. Ze waren met de Atheners
Philogenes en Damon overgestoken naar Azië. Zij kregen hun land niet door oorlog, maar
via een overeenkomst van de Kymaiers. Maar de Ioniërs weigerden hen in de Panionische
Bond op te nemen voordat ze koningen uit het geslacht van de Kokriden hadden en daarom
accepteerden ze Deoites, Periklos en Abartos uit Erythrai en Teos.
4. De Ionische steden op de eilanden zijn Samos tegenover Mykale en Chios tegenover Mimas.
Asios van Samos, de zoon van Amphiptolemos, schrijft in zijn epos dat Phoinix bij
Perimede, de dochter van Oineus, twee dochters kreeg, Astypalaia en Europa, dat Astypalaia
van Poseidon een zoon had, Ankaios, die koning was van de zogeheten Leleges. Ankaios
nam Samia, dochter van de rivier Maiander, als vrouw. Zijn zonen waren Perilaos, Enoudos,
Samos en Alitherses, en bovendien had hij een dochter, Parthenope. Lykomedes was de zoon
van Parthenope en Apollo.
(2) Tot zover Asios in zijn epos. Later accepteerden de eilandbewoners de Ioniërs meer uit
noodzaak dan uit vriendelijkheid als medeburgers. De Ionische leider was Prokles, de zoon
van Pityreus, afkomstig uit Epidauros, evenals het merendeel van zijn mannen, die door
Deïphontes en de Argivers uit Epidauros waren verdreven. Deze Prokles stamde af van Ion,
de zoon van Xouthos. Maar Androklos en de Ephesiërs trokken ten strijde tegen Leogoros,
de zoon van Prokles, die de opvolger van zijn vader als koning was. Zij wonnen de slag en
verdreven de Samiërs van het eiland. Ze beschuldigden hen er van dat zij met de Kariërs
tegen hen samenspanden. (3) Een deel van de Samische vluchtelingen vestigde zich op een
eiland bij Thrakië. Omdat zij zich daar vestigden, werd het eiland Samothrake genoemd in
plaats van de vroegere naam Dardania. Een ander deel bouwde onder leiding van Leogoros
een muur om Anaia, dat op het vasteland tegenover Samos ligt. Tien jaar later staken ze
weer over naar Samos, verdreven de Ephesiërs en heroverden het eiland. (4) Sommigen
beweren dat het heiligdom van Hera op Samos door de Argonauten, die het beeld uit Argos
met zich mee hadden gebracht, is opgericht. Maar de Samiërs zelf geloven dat de godin op
het eiland is geboren bij de rivier Imbrasos onder de wilg, die in mijn tijd nog in het Heraion
stond. Alleen al uit het beeld kan men opmaken dat dit een van de oudste tempels is. Het is
gemaakt door een man uit Aigina, Smilis, de zoon van Eukleides. Deze Smilis was een
tijdgenoot van Daidalos, maar kreeg nooit een even grote reputatie als deze. (5) Daidalos
behoorde in Athene tot het koninklijke geslacht van de zogeheten Metioniden en werd niet
alleen om zijn kunst, maar ook om zijn omzwervingen en wederwaardigheden veel bekender
bij alle mensen. Hij doodde de zoon van zijn zuster en omdat hij de wetten van zijn stad
kende, ging hij vrijwillig in ballingschap bij Minos op Kreta. Daar maakte hij beelden van
Minos zelf en zijn dochters, zoals Homeros in de Ilias vertelt. (6) Maar door Minos voor een

of ander vergrijp veroordeeld, werd hij met zijn zoon in de gevangenis geworpen. Hij
ontsnapte uit Kreta en kwam in de stad Inykon op Sicilië bij Kokalos. Hier werd hij de
oorzaak van een oorlog tussen de Siciliërs en Kretenzers, omdat Kokalos weigerde hem uit
te leveren, toen Minos dat vroeg. De dochters van Kokalos waren zo enthousiast over zijn
kunst, dat de vrouwen om Daidalos ter wille te zijn een complot beraamden om Minos te
doden. (7) Het is duidelijk dat de roem van Minos zich over heel Sicilië en het grootste deel
van Italië verspreidde. Maar van Smilis is niet bekend, dat hij behalve Samos en Elis nog
andere plaatsen heeft bezocht. Naar deze plaatsen is hij wel gekomen en hij is degene die het
beeld van Hera op Samos heeft gemaakt.
***** De tragediedichter Ion zegt in zijn geschiedenis het volgende, dat Poseidon naar het
nog onbewoonde eiland kwam en daar gemeenschap had met een nimf. Tijdens haar weeën
viel er sneeuw () uit de hemel op de grond en daarom noemde Poseidon zijn zoon
Chios. Hij had ook gemeenschap met een andere nimf en van haar kreeg hij als zonen
Agelos en Melas. Na zekere tijd zeilde Oinopion met een vloot van Kreta naar Chios,
vergezeld door zijn zonen Talos, Euanthes, Melas, Salagos en Athamas. (9) Tijdens de
regering van Oinopion kwamen ook Kariërs naar het eiland en Abanten van Euboia.
Oinopion en zijn zonen werden opgevolgd door Amphiklos, die in opdracht van het orakel
in Delphi uit Histiaia op Euboia kwam. Zijn achterkleinzoon Hektor, die ook koning was,
voerde oorlog met de Abanten en Kariërs, die op het eiland woonden. Hij doodde een aantal
van hen in de gevechten en een ander deel dwong hij na het sluiten van een overeenkomst te
vertrekken. (10) Toen de oorlog op Chios voorbij was, vond Hektor dat hij zich moest
aansluiten bij de Ioniërs en offeren bij het Panionion. Ion zegt dat hij van de Ionische bond
een drievoet als beloning voor zijn dapperheid kreeg. Dit is wat ik bij Ion over Chios heb
gevonden. Maar hij zegt niet waarom de mensen van Chios tot de Ioniërs worden gerekend.
5. Smyrna, een van de twaalf Aiolische steden en gelegen op de plaats, die in tegenwoordig
nog altijd "oude stad" wordt genoemd, is bezet door Ioniërs die uit Kolophon kwamen en de
Aioliërs verdreven. Een tijd later lieten de Ioniërs de Smyrnaiers toe tot de Panionische
bond. Alexander, de zoon van Philippos, heeft na een droom de huidige stad gesticht. (2) Hij
was, zo gaat het verhaal, op jacht op de berg Pagos. Na afloop van de jacht kwam hij bij een
heiligdom van de Nemesis-godinnen. Voor het heilgdom vond hij een bron en een plataan,
die bij het water groeide. Toen hij onder de plataan in slaap was gevallen, zouden de
Nemesis-godinnen hem zijn verschenen. Ze droegen hem op hier een stad te stichten en de
Smyrnaiers uit hun vroegere stad hierheen te brengen. (3) De Smyrnaiers stuurden nu
afgezanten naar Klaros om raad te vragen over hun positie. De god gaf hun het orakel:
"Drie en vier maal gelukzalig zullen die mannen zijn,
die op Pagos aan de andere kant van de heilige Meles zullen wonen."
Zo verhuisden ze vrijwillig en ze geloven in twee Nemesis-godinnen in plaats van één. Ze
zeggen dat de Nacht hun moeder is, terwijl de Atheners beweren dat Okeanos de vader van
de godin in Rhamnous is.
(4) Het land van de Ioniërs heeft een buitengewoon gunstig klimaat en er zijn tempels zoals
je nergens anders ziet. Allereerst de tempel van de Ephesische godin, vanwege zijn omvang
en verdere rijkdommen. Dan twee niet voltooide tempels van Apollo, een in Branchidai in
het gebied van Milete en een in Klaros bij Kolophon. Twee andere tempels in Ionië zijn door
de Perzen in brand gestoken, die van Hera op Samos en van Athene in Phokaia. Ondanks de
beschadigingen door het vuur waren ze een wonder.
(5) Ook over het Herakleion in Erythrai en de tempel van Athene in Priëne kun je verrukt
zijn, de eerste om zijn hoge ouderdom, de tweede om het beeld. Dat lijkt niet op de
zogenaamde Aiginetische beelden en ook niet op de oudste Attische beelden, maar als er al
zo iets was, is het zeker Egyptisch. Er was een houten vlot, waarop de god uit Tyros in
Phoinikië is aan komen varen. Waarom dat is gebeurd, kunnen de Erythraiers zelf ook niet
vertellen. (6) Toen het vlot de Ionische zee bereikte, zou het bij de zogenaamde Kaap
Mesate aan land zijn gekomen. Die ligt op het vasteland, precies halverwege als je van de

haven van Erythrai naar het eiland Chios vaart. Toen het vlot bij de kaap aan land was
gekomen, deden de Erythraiers veel moeite en de mensen van Chios deden niet minder hun
best het beeld ieder naar hun eigen stad te brengen. (7) Nu was er een Erythraier die in zijn
levensonderhoud voorzag door op zee te vissen en die door een ziekte blind was geworden.
Zijn naam was Phormion. Deze visser had een droom, dat de vrouwen van Erythraia hun
haar moesten afscheren. De mannen moesten van dat haar een touw vlechten en daarmee het
vlot naar hun stad trekken. De vrouwen van de burgers weigerden pertinent de droom te
gehoorzamen. (8) Maar de Thrakische vrouwen, zowel de slavinnen als de vrije vrouwen die
er woonden, boden aan hun haar te laten afscheren. Zo trokken de Erythraiers het vlot aan
hun kust. Alleen de Thrakische vrouwen mogen het Heraklaion betreden en de locale
bevolking bewaart het van haar gevlochten touw tot op heden. Dezelfde mensen vertellen
dat de visser het gezichtsvermogen terugkreeg en de rest van zijn leven kon zien. (9) In
Erythrai is ook een tempel van Athene Polias met een houten beeld van grote omvang. Ze zit
op een troon. In elke hand heeft ze een spinrokken en op het hoofd draagt ze het firmament.
We kunnen onder andere van de stijl afleiden dat het een werk is van Endoios, en vooral van
de Chariten en Horen van wit marmer die in de open lucht voor de ingang staan. In mijn tijd
is in Smyrna ook een tempel van Asklepios gebouwd tussen de berg Kotyphe en de zee,
waarin geen ander water uitstroomt.
(10) behalve de tempels en het klimaat biedt Ionië nog andere vermeldenswaardige zaken.
Het Ephesische land heeft de rivier Kenchrios, de bijzondere natuur van de berg Pion en de
bron Halitaia. In het Milesische land is de bron Biblis en er worden allerlei liederen
gezongen over de liefde van Biblis. In het land van Kolophon is een heilig bos van Apollo,
vol met essenbomen. Niet ver daarvandaan stroomt de rivier Ales, de koudste rivier in Ionië.
(11) De baden bij Lebedos zijn voor de mensen even wonderbaarlijk als nuttig. Er zijn ook
baden op kaap Makria bij Teos, deels in de rotsspleten bij de branding, maar andere zijn
geconstrueerd om de rijkdom te tonen. Ook in Klazomenai zijn baden, waarin Agamemnon
wordt vereerd, en er is de zogenaamde grot van de moeder van Pyrrhos. Over de herder
Pyrrhos wordt een legende verteld.
(12) De Erythraiers hebben een streek Chalkis, waaraan hun derde phyle zijn naam ontleent.
In Chalkis is een kaap, die in zee uitsteekt, waar de gezondste zeewaterbaden van Ionië zijn.
Bij Smyrna loopt de rivier Meles met zijn prachtige water. Bij de bronnen is een grot, waar
Homeros zijn gedichten zou hebben geschreven.
(13) Chios biedt als bezienswaardigheid het graf van Oinopion, over wiens daden enkele
legendes verteld worden. Op Samos ligt aan de weg naar het Heraion het graf van Rhadine
en Leontichos. Wie door liefde wordt gekweld, gaat hierheen om te bidden.
6. De bezienswaardigheden in Ionië zijn talrijk en doen niet veel onder voor die in
Griekenland. Toen de Ioniërs eenmaal waren vertrokken, verdeelden de Achaiers hun land
en vestigden zich in hun steden. Er waren twaalf steden die in heel Griekenland bekend
waren: eerst Dyme bij Elis, dan Olenos, Pharai, Triteia, Rhypes, Aigion, Keryneia en Boura
en verder Helike, Aigai, Aigeira en tenslotte Pellene bij Sikyonia. In deze steden, die eerst
door de Ioniërs waren bewoond, vestigden de Achaiers en hun koningen zich. (2) De
machtigste mannen onder de Achaiers waren de zonen van Tisamenos: Daimenes, Sparton,
Tellis en Leontomenes. De oudste zoon, Kometes, was al eerder met een vloot naar Azië
overgestoken. Zij waren in die tijd de heersers in Achaia samen met Penthilos, de zoon van
Orestes, van vaderskant een neef van de zonen van Tisamenos. Maar even machtig als de
genoemde leiders waren twee Achaiers uit Lakedaimon, Preuges en zijn zoon, die de naam
Patreus droeg. Zij kregen van de andere Achaiers toestemming in hun gebied een stad te
stichten, die naar Patreus werd genoemd. (3) De geschiedenis van de oorlogen van de
Achaiers is als volgt. Bij de expeditie van Agamemnon tegen Troje, toen ze nog in
Lakedaimon en Argos woonden, vormden zij het grootste deel van het Griekse leger. Niet
duidelijk is of de Achaiers tijdens de invasie van de Perzen en van Xerxes hebben
deelgenomen aan de mars van Leonidas naar Thermopyle en aan de Atheense zeeslagen

onder leiding van Themistokles bij Euboia en Salamis. In de Lakonische en Attische lijst
van bondgenoten worden ze niet genoemd. (4) Ook ontbraken ze bij de slag bij Plataiai,
want anders zou hun naam zeker wel zijn vermeld op het wijgeschenk van de Grieken in
Olympia. Ik denk dat ze thuis gebleven zijn om de eigen stad te verdedigen en dat ze
vanwege de Trojaanse oorlog weigerden de leiding van de Doriërs uit Lakedaimon te
accepteren. Dat werd na verloop van tijd duidelijk: toen de oorlog tussen Sparta en Athene
uitbrak, waren ze enthousiaste bondgenoten van Patrai en hadden ze een even grote
sympathie voor Athene. (5) In de latere oorlog van de gezamenlijke Grieken tegen Philippos
en de Makedoniërs bij Chaironeia waren de Achaiers wel van de partij, maar ze zouden niet
te velde zijn getrokken naar Thessalië voor de zogeheten Lamische oorlog, omdat ze nog
niet hersteld waren van de ramp in Boiotië. De plaatselijke gids in Patrai vertelde dat de
worstelaar Chilon de enige Achaier is, die aan de campagne bij Lamia heeft deelgenomen.
(6) Zelf weet ik van een Lydiër, Adrastos, die op persoonlijke titel en niet namens de
Lydische gemeenschap voor Griekenland heeft gestreden. Van deze Adrastos hebben de
Lydiërs een bronzen beeld opgesteld voor de tempel van de Perzische Artemis met een
inscriptie dat Adrastos voor Griekenland is gevallen in de strijd tegen Leonnatos. (7) De
campagne tegen de Galliërs werd door alle Peloponnesiërs zonder uitzondering gelaten voor
wat hij was. Want omdat de barbaren geen schepen bezaten, verwachtten ze niet dat van die
kant gevaar dreigde, als ze de Isthmos van Korinthe afsloten met een muur van de zee bij
Lechaion tot aan de andere kant bij Kenchreai. (8) Dat was in die tijd het plan van de
gezamenlijke Peloponnesiërs. Maar toen de Galliërs op een of andere manier naar Azië
waren overgestoken, was de situatie bij de Grieken als volgt. Geen enkele Griekse staat
overtrof in kracht een andere staat. De Lakedaimoniërs werden van hun vroegere welvaart
afgehouden door het echec bij Leuktra, de Arkadische federatie en het feit dat de Messeniërs
zich aan hun grenzen hadden gevestigd. (9) De stad Thebe was zo zwaar verwoest door
Alexander, dat de Thebanen niet bij machte waren hun bezittingen te beschermen, toen ze
enkele jaren later door Kassander werden teruggebracht. De Atheners genoten wel de
sympathie van Griekenland, vooral door hun latere prestaties, maar waren nooit in staat zich
te herstellen van de Makedonische oorlog.
7. In die tijd, toen de Grieken niet langer gezamenlijk optraden, maar iedere staat op eigen
houtje handelde, hadden de Achaiers de grootste macht. Want behalve Pellene had geen van
de andere steden ooit tirannen gehad en de Achaiers waren minder dan de andere Grieken
door oorlogsrampen en pest getroffen. Er was de zogeheten Achaiïsche bond en de Achaiers
bepaalden hun plannen en voerden hun acties uit na gemeenschappelijk overleg. (2) Als
centrum kozen ze Aigion, omdat deze stad, nadat Helike door de zee overstroomd was,
vanouds de aanzienlijkste stad in Achaia was en in die tijd het sterkst was. Van de overige
Grieken waren de Sikyoniërs de eersten, die zich bij de Achaiïsche bond aansloten, en
daarna ook de andere Peloponnesiërs, sommigen meteen, anderen nadat ze eerst een poosje
afgewacht hadden. Zelfs mensen die buiten de Isthmos woonden werden overgehaald lid
van de Achaiïsche bond te worden, doordat ze zagen dat de macht van de Achaiers al maar
groeide. (3) In Griekenland bleven alleen de Lakedaimoniërs verbitterde vijanden van de
Achaiers en ze voerden openlijk oorlog tegen hen. Agis, de zoon van Eudamidas, koning
van Sparta, veroverde de Achaiïsche stad Pellene, maar werd meteen weer daaruit verdreven
door de Sikyoniërs onder leiding van Aratos. Maar Kleomenes, zoon van Leonidas, zoon
van Kleonymos, koning van het andere huis, behaalde bij Dyme een grote overwinning op
Aratos en de Achaiers, toen zij hem aanvielen, en later sloot hij vrede met de Achaiers en
Antigonos. (4) Deze Antigonos had toen als voogd van Philippos, de zoon van Demetrios,
die nog een kind was, de macht in Makedonië. Hij was ook een neef van Philippos en
getrouwd met diens moeder. Kleomenes sloot een verdrag met deze Antigonos en de
Achaiers, maar verbrak zijn eed onmiddellijk weer door de Arkadische stad Megalopolis tot
slavernij te brengen. Vanwege Kleomenes en zijn verraad ondergingen de Lakedaimoniërs
de ramp in de slag bij Sellasia tegen de Achaiers en Antigonos. In mijn boek over Arkadië

zal ik opnieuw over Kleomenes komen te spreken. (5) Toen Philippos, de zoon van
Demetrios, volwassen was geworden, nam hij de macht in Makedonië over van Antigonos,
die daarvan vrijwillig afstand deed. Hij veroorzaakte paniek onder alle Grieken doordat hij
zich Philippos, de zoon van Amyntas tot voorbeeld stelde. Deze was geen voorvader van
hem, maar in werkelijkheid wel zijn meester. Vooral mannen die bereid waren hun vaderland
te verraden ter wille van eigen voordeel werden door hem gekoesterd. Bij feestmalen bood
hij als gebaar van vriendschap bekers aan, niet gevuld met wijn, maar met dodelijk gif, iets
wat zelfs Philippos, zoon van Amyntas, niet in zijn hoofd zou hebben gehaald. Maar voor
Philippos, zoon van Demetrios, was vergiftiging nog maar een van zijn geringste misdaden.
(6) Ook bezette hij drie steden om als uitvalsbasis tegen Griekenland te gebruiken. In zij
verwatenheid en minachting voor het Griekse volk noemde hij deze steden de sleutels van
Griekenland. Om de Peloponnesos te controleren fortificeerde Philippos Korinthe en de
acropolis van Korinthe, ter controle van Euboia, Boiotië en Phokis werd Chalkis aan de
Euripos versterkt en tegen de Thessaliërs zelf en het Aitolische volk bezette Philippos
Magnesia aan de voet van de Pelion. Vooral Athene en Aitolië werden met voortdurende
aanvallen en plundertochten bestookt. (7) In mijn beschrijving van Attika heb ik al vermeld
welke Grieken of barbaren de Atheners tegen Philippos hebben geholpen en hoe de
zwakheid van hun bondgenoten de Atheners noodzaakte hulp te zoeken bij de Romeinen.
Korte tijd tevoren hadden de Romeinen een leger gestuurd, formeel om de Aitoliërs te
steunen tegen Philippos, maar in feite meer om de situatie in Makedonië te verkennen. (8)
Nu stuurden ze een leger onder commando van Otilius. Dit is de naam, waaronder hij het
meest bekend stond, want de Romeinen worden niet zoals de Grieken naar hun vaders
genoemd, maar ieder heeft tenminste drie of zelfs nog meer namen. Otilius had orders van
de Romeinen Athene en Aitolië te beschermen tegen de oorlog met Philippos. (9) Otilius
voerde zijn orders stipt uit, maar in enkele zaken trad hij niet op zoals de Romeinen hadden
bedoeld. Hij veroverde de stad Hestiaia op Euboia en Antikyra in Phokis, die gedwongen
waren zich aan Philippos te onderwerpen, en verwoestte die volledig. Ik denk dat dit de
reden was, waarom de senaat, toen het nieuws bekend werd, Flaminius stuurde om het bevel
van Otilius over te nemen.
8. Direct bij zijn aankomst plunderde Flaminius Eretria en versloeg hij het Makedonische
garnizoen. Daarna trok hij op tegen Korinthe, dat bezet was door Philippos en zijn troepen.
Hij sloeg een beleg op voor de stad en stuurde tegelijkertijd gezanten naar de Achaiers met
het verzoek met een leger naar Korinthe te komen, als ze er prijs op stelden bondgenoten
van de Romeinen te worden genoemd en om hun goede gezindheid jegens Griekenland te
tonen. (2) Maar de Achaiers beschuldigden Flaminius, net als eerder Otilius, zwaar, omdat
ze zo woest waren opgetreden tegen oude Griekse steden, die de Romeinen geen kwaad
hadden gedaan en tegen hun wil aan de Makedoniërs waren onderworpen. Ze voorzagen dat
de Romeinen in de plaats van Philippos en de Makedoniërs waren gekomen om hun
heerschappij aan Griekenland op te leggen. Op een vergadering van de bond werden veel
aan elkaar tegengestelde uiteenzettingen gesproken, maar uiteindelijk kreeg de
Romeinsgezinde partij de overhand en voegden de Achaiers zich bij Flaminius in de
belegering van Korinthe. (3) De Korinthiërs, eenmaal bevrijd van de Makedoniërs, sloten
zich meteen aan bij de Achaiïsche bond, waarvan ze vroeger ook al lid waren geweest, toen
Aratos en de Sikyoniërs het hele garnizoen van de Akrokorinth hadden verdreven en
Persaios, die door Antigonos tot commandant van het garnizoen was aangesteld, hadden
gedood. Vanaf dat moment werden de Achaiers bondgenoten van de Romeinen genoemd en
waren ze tot alles bereid: ze volgden de Romeinen naar Makedonië tegen Philippos, ze
namen deel aan de campagne tegen Aitolië en als derde onderneming vochten ze aan de kant
van de Romeinen tegen Antiochos en de Syriërs. (4) Wat de Achaiers tegen de Makedoniërs
of het leger van de Syriërs hadden gedaan, deden ze uit vriendschap voor de Romeinen.
Maar met de Aitoliërs hadden ze zelf nog oude vetes. Toen in Sparta een eind was gekomen
aan de tirannie van Nabis, een buitengewoon wrede man, namen de geschillen met de

Lakedaimoniërs hen meteen weer in beslag. (5) Deze keer brachten de Achaiers hen voor de
Achaiïsche bond, waar ze zeer streng werden bestraft, en ze braken de muren van Sparta tot
de grond toe af. Deze muren waren in de tijd van de veldtocht van Demetrios en later van
Pyrrhos en de Epiroten provisorisch gebouwd, maar tijdens de tirannie van Nabis zo
versterkt, dat ze buitengewoon veilig waren geworden. De Achaiers haalden dus de muren
van Sparta neer, maakten een eind aan de training van de epheben, gebaseerd op de wetten
van Lykourgos, en legden hun dezelfde opvoeding op als aan de Achaiïsche epheben. (6) Ik
zal dit uitgebreider behandelen in het boek over Arkadië. Omdat de Lakedaimoniërs zich erg
gekwetst voelden door wat hen door de Achaiers was opgelegd, deden ze een beroep op
Metellus en zijn medegezanten uit Rome. Zij waren niet gekomen om een oorlog te voeren
met Philippos en de Makedoniërs, omdat er al vrede was gesloten tussen Philippos en de
Romeinen, maar om de beschuldigingen van de Thessaliërs en enkele Epiroten tegen
Philippos te onderzoeken. (7) In feite waren Philippos zelf en de Makedonische macht door
de Romeinen vernietigd. In de strijd tegen Flaminius en de Romeinen bij Kynoskephalai had
Philippos het onderspit gedolven en hoewel hij zijn hele leger inzette, leed hij een zo zware
nederlaag in de slag, dat hij het grootste deel van zijn leger verloor en zijn garnizoenen uit
alle Griekse steden, die hij in de oorlog had veroverd, terugtrok volgens een overeenkomst
met de Romeinen. (8) Voor de vorm echter kreeg hij door alle mogelijke smeekbeden en
tegen enorme kosten een vredesverdrag. De geschiedenis van de Makedoniërs en de macht
die ze zich hadden verworven ten tijde van Philippos, de zoon van Amyntas, en hun
ondergang ten tijde van de latere Philippos is door de Sibylle met goddelijke inspiratie
geprofeteerd. Het orakel is als volgt:
(9) "Makedoniërs, trots op uw koningen uit Argos,
de heerschappij van Philippos brengt U voorspoed en onheil.
De eerste zal U maken tot heersers van steden en volken,
de jongste zal, bedwongen door mannen van west en van oost,
uw eer geheel vernietigen."
De Romeinen, aan wie het westen van Europa behoorde, hebben de Makedonische macht
vernietigd en een van de bondgenoten was Attalos ******* tevens bevelhebber van een
Mysisch leger, en Mysië ligt in het oosten.
9. Metellus en de andere gezanten besloten de Lakedaimoniërs niet over het hoofd te zien en
verzochten de leiders de Achaiers samen te roepen voor een vergadering om hen
gezamenlijk instructies te geven zich te matigen in hun houding tegenover Lakedaimon.
Maar zij antwoordden dat ze geen vergadering van de Achaiers wilden beleggen voor hen of
voor iemand anders, die geen besluit van de Romeinse senaat had voor de zaak die hij wilde
bespreken. Metellus en zijn mannen vatten dit op als een belediging en na hun terugkomst in
Rome brachten ze veel beschuldigingen, die niet allemaal waar waren, tegen de Achaiers bij
de senaat in. (2) Nog meer aanklachten tegen de Achaiers kwamen van Areus en Alkibiadas,
twee van de meest aanzienlijke Lakedaimoniërs in Sparta, maar onrechtvaardig tegenover de
Achaiers. Want toen zij door Nabis waren verbannen, hebben de Achaiers hen opgenomen
en na de dood van Nabis brachten ze hen tegen de wil van de Lakedaimoniërs weer terug
naar Sparta. Ook zij verschenen nu voor de senaat, waar ze de Achaiers heel heftig
aanvielen. De Achaiers veroordeelden hen in hun vergadering bij afwezigheid ter dood. (3)
De Romeinse senaat stuurde nu Appius en anderen om te bemiddelen tussen de
Lakedaimoniërs en Achaiers. Maar alleen al het zien van Appius en zijn gezelschap zou het
ongenoegen van de Achaiers wekken, omdat ze Areus en Alkibiadas, de voor de Achaiers in
die tijd meest gehate mannen, met zich mee brachten. Ze kwetsten de Achaiers zelfs nog
meer doordat ze in hun vergadering verschenen en hun toespraken meer woedend dan
overtuigend waren. (4) Lykortas van Megalopolis, die groot aanzien bij de Arkadiërs genoot
en dankzij zijn vriendschap met Philopoimen iets van diens geestkracht had meegekregen,
zette de rechtvaardigheid van de Achaiïsche zaak uiteen in een redevoering, waarin hij ook
enige afkeuring tegen de Romeinen uitte. Maar Appius en zijn mannen dreven de spot met

de rede van Lykortas en verklaarden Areus en Alkibiadas onschuldig aan elk onrecht tegen
de Achaiers. Ze gaven de Lakedaimoniërs toestemming gezanten naar Rome te sturen, wat
in strijd was met de bepalingen van het verdrag tussen de Romeinen en Achaiers. Daarin
was namelijk bepaald dat gezanten namens de gemeenschap van de Achaiers naar de
Romeinse senaat moesten gaan en dat het verboden was dat steden die tot de Achaiïsche
bond hoorden zelf gezanten stuurden. (5) De Achaiers zonden een tegengezantschap en toen
beide partijen hun redevoeringen in de senaat hadden gehouden, stuurden de Romeinen
dezelfde mannen opnieuw om te bemiddelen tussen de Lakedaimoniërs en Achaiers, Appius
en degenen die al eerder met hem naar Griekenland waren gekomen. Degenen die door de
Achaiers waren verbannen lieten ze naar Sparta terugkeren en aan hen die voor de
rechtszitting waren gevlucht en bij afwezigheid door de Achaiers waren veroordeeld
scholden ze hun straffen kwijt. Ze hieven het Lakedaimonische lidmaatschap van de
Achaiïsche bond niet op, maar voor halszaken stelden ze buitenlandse rechtbanken in,
terwijl Lakedaimoniërs bij alle andere aanklachten voor de Achaiïsche bond terecht moesten
staan. Ook werd er weer een nieuwe ringmuur om Sparta gebouwd. (6) De teruggekeerde
Lakedaimoniërs bleven maar intrigeren tegen de Achaiers en dachten hen vooral op de
volgende manier schade toe te brengen. Ze haalden de Messeniërs die door de Achaiers
waren verbannen, omdat ze van medeplichtigheid aan de dood van Philopoimen werden
verdacht, en ballingen van de Achaiers zelf over naar Rome te gaan. Zelf gingen ze met hen
mee om te onderhandelen over opheffing van hun verbanning. En omdat Appius een vurige
aanhanger van de Lakedaimoniërs was en in alles een tegenstander van de Achaiers, zag het
er naar uit dat de plannen van de Messeense en Achaiïsche ballingen makkelijk zouden
slagen. Ogenblikkelijk werd door de senaat een brief naar Athene en Aitolië gestuurd met
instructies de Messeniërs en Achaiers naar huis te laten terugkeren.
(7) Dit was het, waardoor de Achaiers nog het diepst gekwetst werden: ze vonden dat ze van
de kant van de Romeinen geen enkele vorm van gerechtigheid kregen en dat alle
inspanningen die ze voor hen hadden verricht voor niets waren geweest. Ter wille van de
Romeinen hadden ze tegen Philippos en de Aitoliërs gevochten en later tegen Antiochos, en
nu werden ze achtergesteld bij een stelletje ballingen, wier handen met bloed waren
besmeurd. Maar ze besloten toch maar toe te geven.
10. Dit was wat tot dan toe gebeurde. Maar de meest goddeloze van alle misdaden, het verraad
van het vaderland en medeburgers ter wille van eigen gewin, die in Griekenland altijd
aanwezig is gebleven, zou het begin van rampen zijn voor de Achaiers. In de tijd dat Darius,
de zoon van Hystaspes, koning van Perzië was is Ionië ten onder gegaan doordat alle
Samische kapiteins op elf na de Ionische vloot hebben verraden. (2) Nadat ze de Ioniërs
hadden bedwongen, legden de Perzen ook Eretria de slavernij op. De verraders waren de
aanzienlijkste mannen in Eretria, Philagros, zoon van Kyneas, en Euphorbos, zoon van
Alkimachos. Toen Xerxes tegen Griekenland optrok, werd Thessalië verraden door Aleuades
en Thebe door Attaginos en Timegenidas, de eerste burgers in Thebe. In de Peloponnesische
oorlog probeerde de Eliër Xenias Elis te verraden aan de Lakedaimoniërs en Agis. (3) De
zogenaamde vrienden van Lysander gaven nooit hun pogingen op hun vadersteden in
handen van Lysander te spelen. Tijdens het koningschap van Philippos, zoon van Amyntas,
kun je in Griekenland geen andere staat vinden dan Lakedaimon die niet is verraden. De
andere steden in Griekenland zijn meer door verraad dan door pest ten onder gegaan.
Alexander, de zoon van Philippos, had het geluk dat hij nauwelijks noemenswaardige hulp
van verrraders heeft gehad. (4) Toen de Grieken de nederlaag bij Lamia hadden geleden,
wilde Antipater snel vrede sluiten, omdat hij haast had over te steken voor de oorlog in Azië,
en het liet hem onverschillig of hij Athene en heel Griekenland vrij zou achterlaten. Maar
Demades en andere verraders in Athene haalden Antipater over geen welwillendheid jegens
de Grieken te betonen. Ze terroriseerden de Atheense bevolking zo, dat door hun toedoen
Makedonische garnizoenen in Athene en de meeste andere steden werden gelegd. (5) Dit is
het bewijs van mijn bewering: na de catastrofe in Boiotië waren de Atheners nog geen

onderdanen van Philippos, hoewel na de oorlog tweeduizend man krijgsgevangen waren
gemaakt en duizend man gedood. Maar bij Lamia zijn hoogstens tweehonderd man gevallen
en toch zijn ze door de Makedoniërs tot slaaf gemaakt. Zo is de plaag van verraad nooit uit
Griekenland verdwenen. In deze tijd was het een Achaier, Kallikrates, die er voor
verantwoordelijk was dat de Achaiers totaal onderworpen waren aan de Romeinen. Hun
moeilijkheden begonnen met Perseus en de vernietiging van de Makedonische macht door
de Romeinen.
Perseus, zoon van Philippos, leefde in vrede met de Romeinen op grond van een verdrag dat
zijn vader Philippos had gesloten, maar hij besloot de eed te verbreken. Hij trok met een
leger op tegen de Sapaiers en hun koning Abroupolis, Romeinse bondgenoten, en verwoestte
hun land. Archilochos noemt deze Sapaiers in een iambisch gedicht. (7) Om dit onrecht
tegen de Sapaiers werden de Makedoniërs en Perseus in een militaire actie verslagen en er
werden tien Romeinse senatoren gestuurd om de situatie in Makedonië op een voor de
Romeinen zo gunstig mogelijke manier te regelen. Vanaf het moment dat zij in Griekenland
arriveerden liet Kallikrates niets na om hen in woord of daad te vleien. Op een van hen, een
man zonder enig gevoel voor rechtvaardigheid, kreeg Kallikrates een zo grote invloed, dat
hij hem zelfs overhaalde naar een vergadering van de Achaiïsche bond te komen. (8) Hij
verscheen in de vergadering en verklaarde dat de meest invloedrijke Achaiers Perseus in de
oorlog tegen de Romeinen geld hadden gegeven en hem ook met andere middelen hadden
geholpen. Hij eiste van de Achaiers dat ze hen ter dood veroordeelden. Als ze hen
veroordeelden, zou hij van zijn kant, zo zei hij, de namen van de mannen bekend maken.
Zijn woorden werden volstrekt onrechtvaardig gevonden. De leden van de vergadering
wilden dat als bepaalde Achaiers gemene zaak met Perseus hadden gemaakt, hij ieder van
hen met name zou noemen en zeiden dat het niet redelijk was hen eerder te veroordelen. (9)
De Romein, in het nauw gebracht, verklaarde toen brutaalweg dat alle Achaiers die een
commando hadden bekleed onder de aanklacht vielen, omdat allen aan de kant van de
Makedoniërs en Perseus stonden. Hij zei dit op instructie van Kallikrates. Na hem stond
Xenon, een man met een grote reputatie onder de Achaiers op en zei: "Dit is de waarheid
over de aanklacht: ook ik ben bevelhebber van de Achaiers geweest, maar ik heb niets
verkeerds tegen de Romeinen gedaan en ik heb geen enkele sympathie voor Perseus.
Daarom ben ik bereid terecht te staan voor de vergadering van de Achaiers en zelfs voor de
Romeinen zelf." Hij sprak vrijuit omdat hij een zuiver geweten had. (10) Maar de Romein
greep dit aan als een voorwendsel en stuurde iedereen die door Kallikrates werd beschuldigd
om voor een Romeinse rechtbank te worden berecht. Nooit eerder waren Grieken zo
behandeld. Zelfs de machtigste Makedonische heersers, Philippos, zoon van Amyntas, en
Alaxander hebben hun Griekse tegenstanders niet onder dwang naar Makedonië gestuurd,
maar ze stonden hen toe zich te verdedigen voor de Amphiktyonen.
(11) Maar nu was besloten iedere man van het Achaiïsche volk die Kallikrates wenste te
beschuldigen, zelfs al was hij onschuldig, naar Rome te sturen. Hun aantal bedroeg meer
dan duizend. Omdat de Romeinen dachten dat zij al door de Achaiers waren veroordeeld,
verspreidden ze hen over de Etrurische steden en hoewel de Achaiers het ene na het andere
gezantschap stuurden, hielden ze helemaal geen rekening met hun smeekbeden. (12)
Zeventien jaar later, toen er nog hoogstens driehonderd Achaiers in Italië waren
overgebleven, lieten ze hen gaan, omdat ze vonden dat zij toen wel voldoende waren
gestraft. Voor hen die meteen al bij hun deportatie naar Rome of later uit de steden,
waarheen ze door de Romeinen waren gebracht, ontsnapten gold geen enkel excuus. Zij
werden, als ze werden gegrepen, gestraft.
11. De Romeinen stuurden opnieuw een vertegenwoordiger van de senaat naar Griekenland.
Zijn naam was Gallus en hij was gestuurd om een gerechtelijke beslissing te nemen in een
ruzie tussen de Lakedaimoniërs en Argivers om een stuk grondgebied. Deze Gallus stelde
zich in woord en daad hooghartig op tegenover het Griekse volk, maar met de
Lakedaimoniërs en Argivers dreef hij wel erg de spot.

(2) Deze steden hadden de grootste roem verworven en hadden in oude tijden een befaamde
oorlog om de grenzen van het land gevoerd en in overvloedige mate prestaties geleverd,
terwijl Philippos, zoon van Amyntas, later als scheidsrechter was opgetreden om hun
geschillen bij te leggen. Maar Gallus weigerde als scheidsrechter tussen hen op te treden en
liet de beslissing over aan Kallikrates, de grootste schurk van Griekenland. (3) De Aitoliërs
die in Pleuron woonden kwamen ook bij Gallus, omdat ze zich wilden afscheiden van de
Achaiïsche bond. Gallus gaf hun toestemming een eigen gezantschap naar de Romeinen te
sturen en de Romeinen stemden er in toe dat zij de Achaiïsche bond verlieten. Bovendien
had de senaat Gallus opgedragen zo veel mogelijk steden van de Achaiïsche bons los te
maken. (4) Terwijl hij zijn instructies uitvoerde, plunderde het Atheense volk Oropos, dat
aan hen onderworpen was, meer noodgedwongen dan uit vrije wil. De Atheners bevonden
zich namelijk in de grootste armoede doordat zij het meest te lijden hadden gehad van de
oorlog met de Makedoniërs. De Oropiërs zochten nu hun toevlucht bij de Romeinse senaat.
Omdat het leek dat zij onrecht hadden geleden, kregen de Sikyoniërs van de senaat
instructies de Atheners een boete op te leggen voor de schade, die ze bij de Oropiërs hadden
aangericht. (5) Toen de Atheners niet op tijd bij het proces verschenen, legden de Sikyoniërs
hun een boete van vijfhonderd talenten op, maar de Romeinse senaat schold de Atheners op
hun verzoek deze boete weet kwijt op honderd talenten na. Toch betaalden de Atheners ook
dat niet, maar ze benaderden de Oropiërs met beloftes en geschenken en verleidden hen zo
er mee in te stemmen dat er een Atheens garnizoen in Oropos kwam en dat de Atheners
gijzelaars van de Oropiërs kregen. De Atheners zouden, als de Oropiërs ooit een klacht tegen
hen hadden, het garnizoen terugtrekken en de gijzelaars teruggeven. (6) Het duurde niet lang
totdat enkele mannen van het garnizoen zich misdroegen tegen de Oropiërs. Die stuurden
afgezanten naar Athene om de gijzelaars terug te eisen en te verzoeken het garnizoen
volgens afspraak terug te trekken. Maar de Atheners weigerden op beide verzoeken in te
gaan, omdat het een vergrijp was van mannen van het garnizoen en niet van het Atheense
volk. Ze beloofden wel de schuldigen voor het gerecht te zullen brengen.
(7) De Oropiërs wendden zich tot de Achaiers met een verzoek om hulp. Maar zij besloten
hen niet te helpen uit vriendschap en respect voor de Atheners. Daarop beloofden de
Oropiërs Menalkidas, een Lakedaimoniër van afkomst en in die tijd bevelhebber van de
Achaiers, een gift van tien talenten, als hij hen met de Achaiers te hulp zou komen. Hij
beloofde Kallikrates, die door zijn vriendschap met de Romeinen een zeer grote invloed bij
de Achaiers had, de helft van het geld. (8) Kallikrates schaarde zich aan de kant van
Menalkidas en zo was besloten de Oropiërs te helpen tegen de Atheners. Dit nieuws werd
aan Athene gemeld. Zij kwamen zo snel als maar mogelijk was naar Oropos, plunderden
wat ze bij vorige plunderingen hadden nagelaten en trokken het garnizoen terug. Omdat de
Achaiers te laat waren gekomen om nog te kunnen helpen, haalden Menalkidas en
Kallikrates hen over Attika binnen te vallen. Maar toen anderen, vooral Spartanen, zich daar
tegen verzetten, trok het leger zich weer terug.
12. Hoewel de Oropiërs geen hulp van de Achaiers hadden gekregen, werd hen door Menalkidas
toch het geld afgeperst. Maar toen hij de omkoopsom eenmaal in handen had, voelde hij er
steeds minder voor Kallikrates in de winst te laten delen. Eerst verzon hij allerlei uitvluchten
en stelde hij de betaling steeds weer uit, maar al gauw durfde hij het aan het rechtstreeks te
weigeren. (2) De waarheid van de spreekwoorden, dat het ene vuur feller brandt dan het
andere, dat de ene wolf wilder is dan de andere en dat de ene havik sneller vliegt dan de
andere, wordt bevestigd door het feit dat Menalkidas in onbetrouwbaarheid zelfs de
meerdere was van Kallikrates, de grootste schurk van zijn tijd, die geen weerstand kon
bieden aan enig profijt van welke soort dan ook. Kallikrates had, zonder dat hij er enig
persoonlijk voordeel van kreeg, de stad Athene tot vijand gemaakt en toen Menalkidas zijn
functie neerlegde, beschuldigde hij hem bij de Achaiers van een halsmisdrijf. Hij beweerde
namelijk dat hij, toen hij als gezant in Rome was, de Achaiers had tegengewerkt en zijn
uiterste best had gedaan Sparta uit de Achaiïsche bond te halen. (3) Menalkidas gaf, nu hij

het grootste gevaar liep, drie van de talenten die hij uit Oropos had gekregen aan Diaios van
Megalopolis, zijn opvolger als generaal van de Achaiers. Deze was, dankzij de omkoopsom,
zo actief dat hij er in slaagde Menalkidas ondanks het verzet van de Achaiers te redden.
Iedere Achaier persoonlijk en de hele gemeenschap hielden Diaios verantwoordelijk voor de
vrijspraak van Menalkidas. Maar Diaios leidde hun aandacht af door die te richten op veel
hogere ambities. Hij gebruikte om hen te misleiden het volgende excuus. (4) In een kwestie
over een omstreden stuk land wendden de Lakedaimoniërs zich tot de Romeinse senaat. De
senaat gaf op hun beroep als antwoord dat alles met uitzondering van zaken betreffende
leven en dood onder de jurisdictie van de Achaiïsche bond viel. Dat was het antwoord, maar
Diaios vertelde de Achaiers niet de waarheid. Hij probeerde hen te misleiden en verklaarde
dat de Romeinse senaat hun toestond ook een Spartaan ter dood te veroordelen. (5) Zij eisten
nu het recht op ook bij halsmisdrijven over Lakedaimoniërs recht te spreken, maar die
erkenden niet dat Diaios de waarheid sprak en wilden de kwestie aan de Romeinse senaat
voorleggen. De Achaiers beriepen zich nu op een ander argument, dat steden die tot de
Achaiïsche bond hoorden niet het recht hadden op eigen initiatief zonder goedkeuring van
de bond een eigen gezantschap naar Rome te sturen. (6) Door deze ruzies brak er een oorlog
uit tussen de Achaiers en Lakedaimoniërs. Omdat de Lakedaimoniërs beseften dat ze in de
strijd niet opgewassen waren tegen de Achaiers, stuurden ze afgezanten naar hun steden en
begonnen ze onderhandelingen mat Diaios persoonlijk. Alle steden gaven hetzelfde
antwoord, dat het bij hen onwettig was ongehoorzaam te zijn, wanneer een bevelhebber een
veldtocht verordonneerde. Diaios was bevelhebber van de Achaiers en verklaarde dat hij niet
Sparta ging bestrijden, maar de onruststokers daar. (7) Toen de Raad van Ouden vroeg
hoeveel mensen hij schuldig achtte, stuurde hij hun de namen van vier en twintig mannen,
die de meest vooraanstaande posities hadden. Nu gaf de mening van Agasisthenes de
doorslag, een man die al eerder aanzien genoot, maar door dit advies een nog grotere roem
kreeg. Hij verzocht de vier en twintig mannen vrijwillig in ballingschap uit Sparta te
vertrekken en niet een oorlog te veroorzaken door daar te blijven. Wanneer ze naar Rome
vluchtten, zei hij, zouden ze na korte tijd door de Romeinen weer worden teruggebracht. (8)
Zij vertrokken, werden door de Spartanen formeel voor het gerecht gedaagd en ter dood
veroordeeld. Intussen stuurden de Achaiers Kallikrates en Diaios naar Rome om de zaak van
de Spartaanse ballingen voor de Romeinse senaat aan te vechten. Kallikrates stierf onderweg
door een ziekte en ik weet niet of hij, zelfs als hij Rome had bereikt, iets voor de Achaiers
had kunnen doen of dat hij nog grotere ellende voor hen had veroorzaakt. Bij de senaat
raakte Diaios verwikkeld in een discussie met Menalkidas, waarin hij veel aan het woord
was, maar zonder veel fatsoen luisterde. (9) Het antwoord van de senaat was dat er gezanten
gestuurd zouden worden om de geschillen tussen de Lakedaimoniërs en Achaiers te
beoordelen. De reis van de gezanten verliep nogal traag, zodat Diaios opnieuw gelegenheid
kreeg om de Achaiers te bedriegen en Menalkidas om de Lakedaimoniërs te bedriegen.
Diaios overtuigde de Achaiers dat de Romeinse senaat had besloten tot totale onderwerping
van de Lakedaimoniërs aan hen en Menalkidas bedroog de Lakedaimoniërs doordat hij hen
liet denken dat de Romeinen hen geheel vrijstelden van een verplicht lidmaatschap van de
Achaiïsche bond.
13. Het gevolg van deze ruzies was dat de Achaiers zich weer opmaakten voor een oorlog tegen
de Lakedaimoniërs en Damokritas, die in die tijd was gekozen tot generaal van de Achaiers,
verzamelde een leger tegen Sparta. In dezelfde tijd arriveerde een Romeins leger onder
bevel van Metellus in Makedonië om een oorlog te voeren tegen Andriskos, zoon van
Perseus, die tegen de Romeinen in opstand was gekomen. De oorlog in Makedonië zou heel
gemakkelijk in het voordeel van de Romeinen worden beslist. (2) Metellus droeg de mannen
die door de Romeinse senaat waren gestuurd om de situatie in Azië te regelen op om
alvorens naar Azië over te steken een gesprek te hebben met de Achaiïsche leiders om hen te
verbieden de wapens tegen Sparta op te nemen en te gelasten de komst van de mannen die
waren gestuurd om te beslissen in de ruzie tussen de Lakedaimoniërs en Achaiers af te

wachten. (3) Zij meldden deze opdrachten aan Damokritos en de Achaiers, toen zij al aan
hun veldtocht tegen Lakedaimon waren begonnen en toen ze zagen dat de Achaiers zich
niets van hun adviezen aantrokken, vertrokken ze naar Azië. De Lakedaimoniërs namen met
meer strijdlust dan kracht de wapens op en trokken uit om hun land te verdedigen, maar
werden al spoedig verpletterd. Ongeveer duizend van de dapperste jongemannen vielen in
de slag en de rest van het leger vluchtte zo snel mogelijk naar de stad. (4) Als Damokritos
toen doortastend had gehandeld, was het voor de Achaiers mogelijk geweest tegelijk met
degenen die van het slagveld waren gevlucht de muren van Sparta binnen te dringen. Maar
hij riep de Achaiers terug van de achtervolging en zijn latere acties bestonden uit korte
aanvallen en plundertochten overal in het land in plaats van een krachtige belegering. (5)
Toen Damokritos het leger terug had getrokken, legden de Achaiers hun een boete van
vijftig talenten op voor zijn verraad. Omdat hij deze boete niet kon betalen, vertrok hij uit de
Peloponnesos en ging in ballingschap. Diaios werd gekozen als zijn opvolger. Hij kwam met
Metellus, toen deze weer een gezantschap had gestuurd, overeen dat hij geen oorlog zou
voeren met de Lakedaimoniërs en de komst van de bemiddelaars uit Rome zou afwachten.
(6) Maar hij bedacht een andere strategie tegen de Lakedaimoniërs. Hij paaide de stadjes
rondom Sparta en legde er zelfs garnizoenen om als uitvalsbasis tegen Sparta te fungeren.
(7) De Lakedaimoniërs kozen Menalkidas als generaal tegen Diaios. Hoewel zij totaal
onvoorbereid waren op een oorlog en vooral een enorm geldgebrek hadden en bovendien
hun land onbezaaid was gebleven, [waagde hij] het toch het verdrag te verbreken en in een
stormaanval veroverde hij Iason, een stad aan de grens van Lakonië, maar in die tijd
onderworpen aan de Achaiers, en verwoestte het. (8) Door de burgers werd hij er van
beschuldigd dat hij opnieuw een oorlog tussen de Lakedaimoniërs en Achaiers had
veroorzaakt en omdat hij geen manier voor de Lakedaimonërs kon vinden om aan het
dreigende gevaar te ontkomen, maakte hij uit vrije wil een eind aan zijn leven door gif te
drinken. Dit was het einde van Menalkidas. In de tijd dat hij het bevel over de
Lakedaimoniërs voerde was hij de onbekwaamste generaal en daarvoor, toen hij leider van
het Achaiïsche volk was, de grootste schurk ter wereld.
14. Ook de bemiddelaars die uit Rome naar de Lakedaimoniërs en Achaiers waren gestuurd,
onder wie Orestes, arriveerden in Griekenland. Hij ontbood de leiders van iedere Achaiïsche
stad samen met Diaios bij zich. Toen zij in de plaats waar hij verblijf hield aankwamen,
maakte hij alles wat hij hun te zeggen had bekend, namelijk dat de Romeinse senaat het juist
achtte dat noch de Lakedaimoniërs noch Korinthe zelf lid waren van de Achaiïsche bond en
dat Argos en Herakleia bij de Oita en Orchomenos in Arkadië ook van de bond zouden
worden losgemaakt, omdat zij niet verwant waren met de Achaiers en deze steden pas in een
later stadium tot de Achaiïsche bond waren toegetreden. (2) Terwijl Orestes nog sprak,
wachtten de Achaiïsche leiders niet totdat ze zijn hele verhaal hadden gehoord, maar ze
renden het huis uit en riepen de Achaiers ter vergadering. Toen zij vernamen wat de
Romeinen hadden besloten, keerden ze zich direct tegen de Spartanen die toen in Korinthe
verbleven en arresteerden niet alleen iedereen, van wie ze zeker wisten dat hij
Lakedaimoniër was, maar ook iedereen, van wie ze dat vermoedden op grond van zijn
haardracht, schoeisel, kleding of naam. Sommigen, die er in waren geslaagd op tijd naar de
plaats waar Orestes verbleef te vluchten, probeerden ze toch met geweld daarvandaan te
sleuren. (3) Orestes en zijn metgezellen probeerden de Achaiers van hun gewelddadige
acties af te houden en zeiden dat ze goed moesten beseffen dat ze de Romeinen misdadige
beledigingen aandeden. Enkele dagen later sloten de Achaiers alle Lakedaimoniërs die ze
hadden gegrepen op in de gevangenis, maar ze scheidden de vreemdelingen van hen af en
die lieten ze vrij. Ook stuurden ze Thearidas en enkele andere Achaiïsche leiders naar Rome.
Onderweg ontmoetten ze de Romeinse gezanten die na Orestes waren gestuurd om de
problemen tussen de Lakedaimoniërs en Achaiers te regelen en met hen gingen ze mee
terug. (4) Toen de ambtstermijn van Diaios was verstreken, werd Kritolaos door de Achaiers
tot bevelhebber gekozen. Deze Kritolaos was bezeten van een felle en redeloze hartstocht

oorlog te voeren tegen de Romeinen. Op het moment dat het Romeinse gezantschap
aankwam om de moeilijkheden tussen de Lakedaimoniërs en Achaiers op te lossen ging
Kritolaos naar Tegea in Arkadië om daar met hen te spreken. Hij wilde beslist geen
algemene vergadering van de Achaiers samenroepen en hoewel hij ten aanhoren van de
Romeinen boodschappers opdracht gaf de leden op te roepen tot een vergadering van de
bond, droeg hij privé de afgevaardigden in de verschillende steden op weg te blijven van de
vergadering. (5) Toen de deputaties niet verschenen, liet Kritolaos duidelijk zien dat hij de
Romeinen voor de gek hield. Hij zei hen dat ze een volgende vergadering, die vijf maanden
later plaats zou vinden, moesten afwachten. Hij verklaarde zich niet bevoegd op
persoonlijke titel zonder goedkeuring van de algemene vergadering met hen te
onderhandelen. Toen zij beseften dat ze om de tuin werden geleid, vertrokken ze naar Rome.
Kritolaos riep de Achaiers op naar Korinthe en haalde hen over de wapens op te nemen
tegen Sparta en openlijk Rome de oorlog te verklaren. (6) Wanneer een koning of een stad
een oorlog begint en die niet goed verloopt, is dat meer te wijten aan een of andere godheid
dan dat het een verwijt is aan de oorlog voerenden zelf. De combinatie van driestheid en
zwakte zou eerder dwaasheid dan tegenspoed kunnen worden genoemd en dat was juist wat
Kritolaos en de Achaiers ten val bracht. De Achaiers werden aangemoedigd door Pytheas, in
die tijd de Boiotische bevelhebber in Thebe, en de Thebanen zegden vol vuur hun steun toe.
(7) In het eerste vonnis van Metellus waren de Thebanen veroordeeld tot het betalen van een
boete aan de Phokaiers, omdat ze met een gewapende macht Phokis waren binnengevallen,
in het tweede aan de Euboiers, omdat ze ook hun land hadden verwoest, en in het derde aan
de bewoners van Amfissa voor het plunderen van hun land in de tijd dat het graan rijp was.
15. Toen de Romeinen het nieuws vernamen van de mannen die zij naar Griekenland hadden
gezonden en uit de brieven die Metellus had gestuurd, achtten ze de Achaiers schuldig aan
onrecht. Mummius, die tot consul van dat jaar was gekozen, kreeg opdracht met een vloot en
een leger naar de Achaiers te gaan. Zodra Metellus had vernomen dat Mummius met zijn
leger in aantocht was, deed hij zijn uiterste best zelf een eind aan de oorlog te maken
voordat Mummius in Griekenland was gearriveerd. (2) Hij stuurde afgezanten naar de
Achaiers om hen op te dragen de Lakedaimoniërs en andere steden, die door de Romeinen
waren genoemd, toestemming te geven de bond te verlaten en beloofde dat van Romeinse
zijde er geen wrok zou zijn om hun vroegere ongehoorzaamheid. Toen hij deze voorstellen
deed, trok hij tegelijkertijd met zijn leger uit Makedonië en koos een route door Thessalië
langs de golf van Lamia. Kritolaos en de Achaiers wilden van geen enkel voorstel tot een
overeenkomst weten en begonnen een beleg van Herakleia, dat weigerde lid van de
Achaiïsche bond te worden. (3) Zodra Kritolaos van verspieders hoorde dat Metellus en de
Romeinen de Spercheios waren overgestoken, vluchtte hij naar Skarpheia in Lokris, omdat
hij het niet aandurfde de Achaiers op te stellen op de pas tussen Herakleia en Thermopyle
om daar Metellus af te wachten. Hij was zo in paniek geraakt, dat hij zelfs niet hoopvoller
werd gestemd door de plaats waar de Lakedaimoniërs voor de Grieken tegen de Perzen
hadden gestreden en waar de Atheners niet minder roemrijke daden hadden verricht tegen de
Galaten. (4) De troepen van Metellus kregen Kritolaos en de Achaiers op hun vlucht kort
voor Skarpheia te pakken. Er vielen veel doden en ongeveer duizend mannen werden levend
gevangen genomen. Kritolaos werd na de strijd niet meer levend gezien en evenmin onder
de doden gevonden. Als hij de moed heeft gehad in de moerassen van de zee bij de berg Oita
te duiken, moet hij spoorloos in de diepte zijn verdwenen. (5) Over het einde van Kritolaos
valt dus slechts te gissen. Een leger van duizend Arkadiërs dat had deelgenomen aan de
campagne van Kritolaos drong door tot de Phokische stad Elateia, waar zij door de
bewoners op grond van een oude bloedverwantschap werden opgenomen. Maar toen de
berichten over het lot van Kritolaos en de Achaiers de Phokiërs bereikten, droegen ze de
Arkadiërs op weer uit Elateia te vertrekken. (6) Op hun terugweg naar de Peloponnesos
werden ze bij Chaironeia door Metellus en de Romeinen aangevallen. Daar trof de wraak
van de Griekse goden de Arkadiërs. Omdat ze bij Chaironeia de Grieken in de strijd tegen

Philippos en de Makedoniërs in de steek hadden gelaten, werden ze op dezelfde plek gedood
door de Romeinen. (7) Diaios trad nu opnieuw op om de leiding van de Achaiers op zich te
nemen. Naar voorbeeld van het besluit van Miltiades en de Atheners voor de slag bij
Marathon schonk hij de slaven de vrijheid en hij verzamelde de weerbare mannen uit de
Achaiïsche en Arkadische steden. Het totale aantal, de slaven inbegrepen, bedroeg ongeveer
zeshonderd man cavalerie en veertienduizend man infanterietroepen. Nu maakte Diaios een
enorme fout. Hoewel hij wist dat het Kritolaos en de gehele Achaiïsche legermacht in de
strijd tegen Metellus zo slecht was vergaan, selecteerde hij ongeveer vierduizend man en
stelde hen onder bevel van Alkamenes. Zij werden naar Megara gestuurd om als garnizoen
van de stad te dienen en in geval dat het Romeinse leger onder leiding van Metellus in die
richting zou gaan, hun opmars te verhinderen. (9) Toen de Arkadische elitetroepen bij
Chaironeia uiteen waren geslagen, liet Metellus zijn leger opbreken en marcheerde hij naar
Thebe. De Thebanen hadden namelijk de Arkadiërs geholpen bij de belegering van
Herakleia en hadden deelgenomen aan de slag bij Skapheia. Toen verlieten zowel mannen
als vrouwen van iedere leeftijd de stad. Ze zwierven rond door Boiotië en vluchtten naar de
hoge bergstreken. (10) Maar Metellus stond niet toe heiligdommen van goden in brand te
steken en verbood ook maar één Thebaan te doden of een vluchteling gevangen te nemen.
Alleen wanneer ze Pytheas zouden grijpen, moest deze bij hem worden gebracht. Pytheas
werd onmiddellijk gevonden, bij Metellus gebracht en gestraft. Toen het leger Megara
naderde, wachtten Alkamenes' mannen dat niet af, maar vluchtten meteen naar het
Achaiïsche legerkamp bij Korinthe. (11) De Megariërs gaven de stad zonder slag of stoot
over aan de Romeinen en toen Metellus de Isthmos bereikte, deed hij de Achaiers
voorstellen om tot een vreedzame regeling te komen. Want hij koesterde een sterk verlangen
om zelf zowel de Makedonische als de Achaiïsche kwestie te regelen. Maar al zijn
inspanningen werden te niet gedaan door de onbezonnenheid van Diaios.
16. Bij het aanbreken van de dag bereikte Mummius het Romeinse legerkamp en bracht Orestes,
die eerder was gekozen om het conflict tussen de Lakedaimoniërs en Achaiers te regelen,
met zich mee. Hij stuurde Metellus en zijn manschappen naar Makedonië en wachtte zelf op
de Isthmos af tot zijn hele leger was verzameld. Er kwam ongeveer vijfendertighonderd man
cavalerie en het aantal infanteristen bedroeg drie en twintigduizend man. Verder arriveerden
er Kretenzische boogschutters en troepen uit Pergamon aan de Kaïkos, gestuurd door
Attalos, onder leiding van Philopoimen.
(2) Mummius stationneerde een groep soldaten uit Italië en hulptroepen op een afstand van
twaalf stadiën van het leger. Maar omdat de Romeinen in hun arrogantie nogal onzorgvuldig
waren met de bewaking, vielen de Achaiers hen tijdens de eerste wachtperiode aan, doodden
sommigen, dreven een groot deel terug naar het legerkamp en veroverden ongeveer
vijfhonderd schilden. Aangemoedigd door dit succes marcheerden de Achaiers uit voordat
de Romeinen de aanval begonnen. (3) Maar toen Mummius tegen hen uitrukte, sloeg de
cavalerie van de Achaiers meteen op de vlucht zonder zelfs de eerste aanval van de
Romeinen af te wachten. Bij de vlucht van de ruiterij verloor de infanterie de moed, maar ze
vingen wel de aanval van de Romeinse gelederen op. De Achaiers boden, hoewel ze
numeriek ver in de minderheid waren en uitgeput door hun verwondingen, toch heftig
weerstand, totdat een Romeinse formatie van duizend man hen in de flank aanviel en
volledig op de vlucht joeg. (4) Als Diaios de moed had gehad na de slag snel naar Korinthe
te gaan en de mannen die op de vlucht verspreid waren binnen de stadsmuren op te vangen,
hadden de Achaiers wellicht gunstige voorwaarden van Mummius kunnen krijgen door hem
te dwingen tot een belegering en een uitputtende strijd. Maar nu vluchtte Diaios, zodra de
Achaiers begonnen wijken, onmiddellijk naar Megalopolis. Zijn houding tegenover de
Achaiers was totaal anders dan de houding van Kallistratos, zoon van Empedos, tegenover
de Atheners. (5) Deze man was commandant van de cavalerie op Sicilië. Toen de Atheners
en anderen die aan hun expeditie deelnamen bij de rivier Asarinos in de pan werden gehakt,
had Kallistratos de moed zich aan het hoofd van de ruiterij een weg door de vijanden te

banen. Hij bracht de meesten veilig in Katana en keerde langs dezelfde weg terug naar
Syracuse, waar hij de vijand aantrof, nog bezig met het plunderen van het Atheense kamp.
Hij sloeg vijf of zes van hen neer voordat hij zelf en zijn paard dodelijke verwondingen
opliepen en stierven. (6) Zo kreeg hij roem voor de Atheners en zichzelf doordat hij het
leven van de mannen, over wie hij het bevel voerde, redde en zelf vrijwillig de dood zocht.
Maar Diaios stortte de Achaiers in het ongeluk en kwam zelf de boodschap van de ramp die
was gebeurd aan de burgers van Megalopolis berichten. Met eigen handen doodde hij zijn
vrouw om haar voor krijgsgevangenschap te vrijwaren en pleegde vervolgens zelfmoord
door vergif te drinken. In hebzucht was hij het evenbeeld van Menalkidas, met wie hij ook
kan worden vergeleken in lafheid tegenover de dood.
(7) De Achaiers die na de slag veilig in Korinthe waren gekomen ontsnapten in die nacht en
met hen ontsnapten ook de meeste Korinthiërs. Hoewel de poorten open stonden, aarzelde
Mummius aanvankelijk naar binnen te gaan, omdat hij het vermoeden had dat er een of
andere hinderlaag binnen de muren was gelegd. Maar twee dagen na de slag nam hij
Korinthe met geweld in en stak het in brand. (8) De meesten van hen die er werden
aangetroffen zijn door de Romeinen gedood, vrouwen en kinderen werden door Mummius
als slaven verkocht. Ook de slaven die de vrijheid hadden gekregen en met de Achaiers mee
hadden gevochten zijn, voor zover ze niet op het slagveld waren gesneuveld, verkocht.
Mummius liet de prachtigste wijgeschenken en andere kunstwerken wegvoeren, de minder
waardevolle voorwerpen gaf hij aan Philopoimen, de generaal van Atalos. Zelfs in mijn tijd
was er in Pergamon nog buit uit Korinthe. (9) Van de steden die tegen de Romeinen hadden
gevochten liet Mummius de muren neerhalen en hij nam de wapens in beslag nog voordat
adviseurs uit Rome waren gestuurd. Toen deze adviseurs gekomen waren, maakte hij een
eind aan de democratische regeringen en installeerde hij regimes, gebaseerd op
vermogensschatting. Aan Griekenland werd belasting opgelegd en de vermogende mensen
kregen het verbod buiten de grenzen bezit te verwerven. Alle etnische bondgenootschappen,
zoals van de Achaiers en in Phokis, Boiotië en elders in Griekenland, werden zonder
uitzondering ontbonden. (10) Enkele jaren later kregen de Romeinen medelijden met
Griekenland en gaven ze het recht op de oude etnische bondgenootschappen en het recht
zich buiten de grenzen bezit te verwerven terug. Ook scholden ze de straffen die Mummius
had opgelegd kwijt. Hij had de Boiotiërs opgedragen honderd talenten te betalen aan
Herakleia en Euboia en de Achaiers tweehonderd talenten aan de Lakedaimoniërs. Hiervan
kregen de Grieken kwijtschelding van de Romeinen, maar wel werd er tot in mijn tijd nog
een gouverneur gestuurd. De Romeinen noemden hem niet gouverneur van Griekenland,
maar van Achaia, omdat ze de Grieken hebben onderworpen via de Achaiers, die toen de
leiding in Griekenland hadden. Deze oorlog werd beeindigd in de tijd dat Antitheos archont
in Athene was, tijdens de honderd en zestigste Olympiade, waarin Diodoros van Sikyon de
overwinning behaalde.
17. In deze tijd was Griekenland in een toestand van totale ontreddering verzonken, hoewel
sommige delen vanaf het begin af aan al door goddelijke wil verminkt en verwoest waren.
Argos, een stad die in de tijd van de zogeheten heroën het toppunt van zijn macht had
bereikt, werd toen het in de macht van de Doriers kwam door de gunst van het lot in de steek
gelaten. (2) Het Atheense volk had zich na de Peloponnesische oorlog en de pestepidemie
hersteld en leefde weer op, maar enkele jaren later zou het door de opkomst van Makedonië
weer terneergeslagen worden. Vanuit Makedonië trof de woede van Alexander ook het
Boiotische Thebe. De Lakedaimoniërs leden onder Epaminondas van Thebe en daarna onder
de Achaiïsche oorlog. En toen de Achaiïsche macht moeizaam uit de puinhopen van
Griekenland begon te ontkiemen als een loot uit een verminkte en grotendeels dorre boom,
werd deze, terwijl ze nog steeds groeide, door de onbekwaamheid van de leiders beknot. (3)
Later ging het Romeinse keizerschap over op Nero. Hij schonk Griekenland vrijheid en gaf
het Romeinse volk het zeer welvarende eiland Sardinië in ruil voor Griekenland. Toen ik
over deze handelswijze van Nero nadacht, leek het mij dat Plato, de zoon van Ariston,

helemaal gelijk had, toen hij zei dat de grootste en meest gewaagde misdaden niet worden
begaan door gewone mensen, maar door een edele geest die door verkeerde opvoeding
bedorven is. (4) Maar de Grieken konden niet profiteren van dit geschenk. Onder Nero's
opvolger Vespasianus brak er een burgeroorlog onder hen uit en Vespasianus bepaalde dat ze
weer belasting moesten betalen en plaatste hen onder een gouverneur, zeggend dat het
Griekse volk had afgeleerd wat het betekent om vrij te zijn.
(5) Dit is de geschiedenis zoals ik die heb gevonden. De grens tussen het gebied van de
Achaiers en dat van de Eliërs is de rivier Larisos. Bij de rivier staat een tempel van Athene
Larisaia. Op ongeveer dertig stadiën van de Larisos ligt de Achaiïsche stad Dyme. Dit was
de enige Achaiïsche stad die Philippos, zoon van Demetrios, in zijn oorlogen heeft
onderworpen en daarom stond Sulpicius, ook een Romeinse veldheer, zijn leger toe Dyme te
plunderen. Augustus heeft Dyme later aan Patrai toegewezen. (6) De oudste naam was
Paleia, maar toen de Ioniërs de stad nog in bezit hadden, hebben zij de naam veranderd in de
tegenwoordige naam. Ik weet niet zeker of de naam afkomstig is van een inheemse vrouw,
Dyme, of van Dymas, de zoon van Aigimios. Maar niemand moet zich in verwarring laten
brengen door de inscriptie op het beeld van Oibotas in Olympia. Voor Oibotas uit Dyme, die
bij de zesde Olympiade de stadionloop heeft gewonnen, is door een uitspraak van het
Delphische orakel in de tachtigste Olympiade een beeld opgericht. Hierop staat de inscriptie:
Deze Oibotas, zoon van Oinias, een Achaier, heeft door zijn overwinning in de stadionloop
zijn vaderstad Paleia grotere roem gegeven.
Het hoeft bij niemand tot misverstand te leiden, als de inscriptie de stad niet Dyme noemt,
maar Paleia. Het is in Griekse poëzie namelijk gebruikelijk de oudere namen te gebruiken in
plaats van de latere. Zo worden Amphiaraos en Adrastos Phoroniden genoemd en Theseus
Erechtide.
(8) Kort voor de stad Dyme ligt rechts van de weg het graf van Sostratos. Hij was een
jongeman uit de streek en hij zou de geliefde van Herakles zijn geweest. Omdat Sostratos
nog tijdens het leven van Herakles is gestorven, zou Herakles zelf dit graf gemaakt hebben
en enkele van zijn haren geofferd hebben. In mijn tijd stond op de grafheuvel nog een stele
met een portret van Herakles. Er wordt verteld dat de locale bevolking ook aan Sostratos
offert.
(9) Dymaiers hebben een tempel van Athene met een heel oud beeld. Ook hebben ze een
ander heiligdom, gebouwd voor de Dindymenische Moeder en Attes. Over de vraag wie
Attes was heb ik geen geheim kunnen ontdekken, maar de elegieëndichter Hermesianax
heeft geschreven dat hij een zoon was van de Phrygiër Kalaos en dat hij vanaf zijn geboorte
niet in staat was kinderen te verwekken. Toen hij opgegroeid was, trok hij volgens het
verhaal van Hermesianax naar Lydië en stichtte hij voor de Lydiërs de mysteriecultus van de
Moeder. Hij werd daar zo vereerd, dat Zeus, boos geworden, een zwijn stuurde om de
velden van de Lydiërs te verwoesten. (10) Enkele Lydiërs, onder wie Attes, werden door het
zwijn gedood en daarom onthouden de Galaten die in Pessinous wonen zich van het eten
van zwijnenvlees. Ze hebben niet de gangbare opvattingen over Attes, maar er bestaat een
locale legende, dat Zeus in zijn slaap zijn zaad over de aarde stortte, die na een tijd een
goddelijk wezen met dubbele geslachtsdelen, zowel mannelijke als vrouwelijke, voortbracht.
Ze gaven hem de naam Agdistis. Omdat ze bang waren voor Agdistis, sneden de goden de
mannelijke geslachtsdelen af. (11) Hieruit groeide een amandelboom met rijpe noten. Een
dochter van de rivier Sangarios zou een paar noten hebben genomen. Toen ze die aan haar
boezem had gelegd, waren die meteen verdwenen en was zij zwanger. Ze kreeg een zoon,
maar ze legde hem te vondeling en hij werd verzorgd door een bok. Toen hij bij het
opgroeien een bovenmenselijke schoonheid kreeg, werd Agdistis verliefd op de jongen.
Toen Attes volwassen was, stuurde zijn familie hem naar Pessinous om te trouwen met de
dochter van de koning. (12) Net toen het huwelijkslied werd gezongen, verscheen Agdistis.
In een vlaag van waanzin sneed Attes zijn genitaliën af en ook de vader van de bruid deed

dat. Agdistis kreeg berouw van wat hij Attes had aangedaan en kreeg van Zeus gedaan dat
het lichaam van Attes niet zou wegrotten of vergaan.
(13) Dit zijn de meest bekende legendes over Attes. In het gebied van Dyme bevindt zich
ook het graf van de hardloper Oibotas. Hij was de eerste Achaier die een overwinning in
Olympia behaalde, maar hij kreeg geen speciale privileges van hen. Oibotas sprak daarop
een vervloeking uit, dat geen enkele Achaier ooit nog een Olympische overwinning zou
behalen. Er was een god, aan wie het niet onverschillig bleef dat de vervloeking van Oibotas
in vervulling ging. Op zeker moment vernamen de Achaiers waarom ze steeds maar weer de
Olympische zegekrans misliepen, nadat ze een gezantschap naar Delphi hadden gestuurd.
(14) Dus brachten ze Oibotas verschillende eerbewijzen en ze richtten een standbeeld voor
hem in Olympia. Daarna won Sostratos van Pellene de stadionloop voor jongens. Nog altijd
brengen de Achaiers die aan de Olympische spelen deelnemen offers aan Oibotas en
wanneer ze hebben gewonnen, bekransen ze het beeld van Oibotas.
18. Ongeveer veertig stadiën voorbij Dyme stroomt de rivier Peiros in zee uit. Aan de Peiros lag
vroeger de Achaiïsche stad Olenos. Voor de dichters die over Herakles en zijn werken
hebben geschreven was Dexamenos, de koning van Olenos, en de gastvrijheid die Herakles
bij hem ontving een belangrijk onderwerp. Dat Olenos oorspronkelijk een kleine stad was,
vind ik bevestigd in een gedicht over de kentaur Eurytion, geschreven door Hermesianax.
Na verloop van tijd hebben de inwoners, zo wordt verteld, Olenos om zijn zwakte verlaten
en zijn ze uitgeweken naar Peirai en Euryteiai.
(2) Ongeveer tachtig stadiën van de rivier Peiros ligt de stad Patrai. Niet ver daarvandaan
mondt de rivier Glaukos in zee uit. Mensen die zich met de oudste geschiedenis van Patrai
bezig houden zeggen dat Eumelos, een man die uit de streek zelf afkomstig was, de eerste
was die zich in dit gebied heeft gevestigd en dat hij koning was van slechts weinig mensen.
Toen Triptolemos uit Attika kwam, kreeg hij van hem graan om te zaaien. Hij leerde hoe hij
een stad moest bouwen en noemde de stad Aroë, naar het bewerken van het land. (3) Toen
Triptolemos in slaap was gevallen, zou Eumelos' zoon Antheias de draken van Triptolemos
voor diens wagen hebben gespannen, omdat hij ook wilde zaaien. Maar hij viel van de
wagen en stierf en Triptolemos en Eumelos stichtten samen de stad Antheia, genoemd naar
de zoon van Eumelos. (4) Tussen Antheia en Aroë werd een derde stad gesticht, Mesatis. De
verhalen die de mensen van Patrai over Dionysos vertellen, dat hij in Mesatis groot gebracht
werd en, belaagd door de Titanen, in de meest verschillende gevaren terecht kwam, wil ik
niet tegenspreken, maar ik laat het aan de Patraiers over de naam Mesatis uit te leggen zoals
zij zelf willen. (5) Toen de Achaiers later de Ioniërs hadden verdreven, verbood Patreus,
zoon van Preugenes, zoon van Agenor, de Achaiers in Antheia en Mesatis te wonen. Hij
bouwde een ringmuur om Aroë, zodat de stad geheel door een muur werd omgeven, en
noemde deze naar zichzelf Patrai. Agenor, de vader van Preugenes, was een zoon van Areus,
zoon van Ampyx, en Ampyx was een zoon van Pelias, zoon van Aiginetes, zoon van
Dereites, zoon van Harpalos, zoon van Amyklas, zoon van Lakedaimon.
(6) Dit waren de voorvaderen van Patreus. Na verloop van tijd staken de Patraiers als enigen
van de Achaiers op eigen initiatief over naar Aitolië. Zij deden dat uit vriendschap met de
Aitoliërs om hen te helpen in hun oorlog tegen de Galaten. Maar in de gevechten leden ze
onbeschrijfelijke nederlagen en, gedwongen door armoede, verlieten ze allen Patrai, op
enkelen na. De anderen verspreidden zich op zoek naar werk over de streek en behalve in
Patrai zelf vestigden ze zich in de steden Mesatis, Antheia, Boline, Argyra en Arbas. (7)
Maar Augustus bracht, omdat hij vond dat Patrai een gunstige ligging aan de handelsroute
over zee had of om een andere reden, de mensen uit de andere steden weer terug naar Patrai
en bovendien concentreerde hij daar de Achaiers uit Rhypes, dat hij tot de grond toe afbrak.
Hij gaf Patrai als enige stad in Achaia vrijheid, naast andere privileges die de Romeinen
gewoonlijk kolonisten toestaan.
(8) Op de akropolis van Patrai staat een tempel van Artemis Laphria. Deze bijnaam van de
godin is buitenlands en ook het beeld komt van elders. De Patraiers kregen het beeld van

Laphria, toen keizer Augustus Kalydon en de rest van Aitolië had laten ontvolken, omdat hij
de bevolking van Aitolië bij Nikopolis boven Aktion wilde concentreren. (9) De meeste
andere beelden uit Aitolië en Akarnanië werden naar Nikopolis gebracht, maar aan Patrai gaf
Augustus behalve andere buit uit Kalydon ook het beeld van Laphria, dat in mijn tijd nog op
de akropolis van Patrai werd vereerd. De godin zou de bijnaam Laphria hebben gekregen
naar een man uit Phokis, Laphrios, zoon van Kastalios, zoon van Delphos, die het oude
beeld van Artemis in Kalydon heeft opgesteld. (10) Maar naderen zeggen dat de toorn van
Artemis tegen Oineus op den duur voor de Kalydoniërs lichter was 

 en
geloven dat dit de oorsprong van de bijnaam van de godin is. Het beeld heeft de houding van
een jageres, het is gemaakt van ivoor en goud en de makers zijn Menaichmos en Soïdas uit
Naupaktos, die volgens bepaalde getuigenissen niet veel later dan Kanachos van Sikyon en
Kallon van Aigina hebben geleefd. (11) Elk jaar viert de bevolking van Patrai ter ere van
Artemis het feest Laphria, waarbij ze het offer op de inheemse wijze brengen. Ze plaatsen
nog groene stukken hout, elk zeventien el lang, in een kring rond het altaar. Op het altaar
binnen de kring liggen de droogste stukken hout. Als het tijdstip van het feest aanbreekt,
maken ze de toegang tot het altaar platter door aarde op de treden van het altaar te brengen.
(12) Dan houden ze eerst met veel pracht en praal een processie ter ere van Artemis. Aan het
einde van de processie rijdt de priesteres, een jong meisje, op een door herten getrokken
wagen. De volgende dag voeren ze de gebruikelijke offerrituelen uit, waaraan door de stad
officieel en door burgers individueel vol enthousiasme wordt deelgenomen. Ze gooien
eetbare vogels levend op het altaar en ook allerlei offerdieren en bovendien wilde zwijnen,
herten en reeën. Sommigen brengen jonge wolven en beren, anderen zelfs volwassen dieren.
Ook leggen ze vruchten van fruitbomen op het altaar. (13) Dan steken ze de stukken hout in
brand. Ik heb gezien dat sommige dieren, een beer of een ander dier, uit alle macht proberen
weg te komen, wat soms dankzij hun kracht ook lukt. Maar degenen die hen er op hebben
gegooid brengen hen weer terug naar de brandstapel. Er wordt niet gemeld dat iemand ooit
door de dieren is verwond.
19. Tussen de tempel van Laphria en het altaar staat de graftombe van Eurypylos. Wie hij was
en waarom hij naar dit land kwam, zal ik vertellen, maar eerst moet ik uitleggen hoe de
situatie voor de mensen hier was bij de komst van Eurypylos. De Ioniërs die in Aroë,
Antheia en Mesatis woonden hadden gezamenlijk een heilig domein en een tempel van
Artemis, bijgenaamd Triklaria en ieder jaar vierden de Ioniërs een feest en hielden een
nachtwake voor haar. Als priesteres van de godin fungeerde een meisje tot het moment dat
zij aan een man zou worden gegeven. (2) Het verhaal gaat dat eens Komaitho, een bijzonder
mooi meisje, priesteres van de godin was en dat Melanippos, een jongeman die zijn
leeftijdgenoten in alle opzichten overtrof en vooral door zijn knappe verschijning, verliefd
werd op haar. Toen Melanippos de liefde van het meisje gewonnen had, vroeg hij haar vader
om haar hand. Het is echter een eigenschap van oudere mensen dat ze zich meestal verzetten
tegen de jeugd en vooral dat ze ongevoelig zijn tegenover geliefden. Dus toen Melanippos
en Komaitho beiden graag wilden trouwen, vond hij geen enkel begrip bij zijn eigen ouders,
noch bij die van Komaitho. (3) Maar zoals vaak bleek ook in de geschiedenis van
Melanippos dat de liefde zich niets aantrekt van wetten van mensen en het ontzag voor de
goden verstoort: Komaitho en Melanippos bevredigden hun liefdeshartstocht in de tempel
van Artemis en ook daarna zouden ze de tempel als bruidsvertrek blijven gebruiken. Maar
de toorn van Artemis trof de mensen ogenblikkelijk: het land bracht geen gewassen meer
voort en er ontstonden meer vreemde ziektes dat tevoren. (4) Toen zij zich tot het orakel van
Delphi richtten, beschuldigde de Pythia Melanippos en Komaitho. Het orakel gaf opdracht
hen te offeren en verder ieder jaar het mooiste meisje en de knapste jongen aan de godin te
offeren. Om dit offer werd de rivier die langs het heiligdom Ameilichos (Onverbiddelijk)
genoemd. Tot dan toe had de rivier geen naam. (5) De jongens en meisjes, die zonder dat ze
iets tegen de godin hadden misdaan zijn omgekomen ter wille van Melanippos en Komaitho,
ondergingen net als hun verwanten een deerniswekkend lot, maar Melanippos en Komaitho

vind ik helemaal niet ongelukkig. Want vervulling van de liefde is het enige dat voor een
mens evenveel waard is als het leven zelf.
(6) Het offeren van mensen aan Artemis zou als volgt zijn opgehouden. Al eerder hadden de
Patraiers een orakel van Delphi gekregen dat een vreemde koning met een vreemde godheid
in het land zou verschijnen en een einde zou maken aan de offers aan Triklaria. Toen Troje
was veroverd en de Grieken de buit verdeelden, kreeg Eurypylos, zoon van Euaimon, een
kist. In de kist was een beeld van Dionysos, een werk van Hephaistos naar men zegt, en door
Zeus als geschenk aan Dardanos gegeven. (7) Over die kist worden nog twee andere
verhalen verteld. Een daarvan is dat Aeneas hem had achtergelaten, toen hij vluchtte, en de
andere, dat hij door Kassandra is weggegooid om het ongeluk af te roepen over de Griek die
hem zou vinden. Eurypylos opende de kist, zag het beeld en was direct waanzinnig, toen hij
het zag. Hij bleef dat het grootste deel van zijn leven, slechts af en toe kwam hij tot zichzelf.
Omdat hij in zo'n toestand was, voer hij niet direct naar Thessalië, maar naar de golf van
Kirrha. Daarvandaan ging hij naar Delphi om het orakel te raadplegen over zijn ziekte. (8)
Hij zou het antwoord hebben gekregen dat hij de kist moest neerzetten en moest gaan wonen
op de plaats waar hij mensen die een vreemd offer brengen zou aantreffen. De wind dreef de
schepen van Eurypylos naar de zee bij Aroë. Daar ging hij aan land en ontmoette hij een
jongen en een meisje die naar het altaar van Triklaria werden gebracht. Het was niet moeilijk
te begrijpen dat dit het bedoelde offer was. Ook de plaatselijke bevolking herinnerde zich nu
het orakel. Toen ze een koning zagen die ze nooit eerder hadden gezien, begonnen ze te
vermoeden dat er een god in de kist was. (9) Zo kwam er een eind aan de ziekte van
Eurypylos en aan de offers voor de mensen daar. De rivier kreeg zijn huidige naam,
Meilichos (Vriendelijk). Sommige schrijvers zeggen dat wat ik heb verteld niet Eurypylos
uit Thessalië is overkomen, maar Eurypylos, de zoon van Dexamenos, koning van Olenos.
Zij beweren dat die met Herakles naar Troje is gegaan en de kist van hem had gekregen.
Voor het overige is hun verhaal hetzelfde. (10) Maar ik kan niet geloven dat Herakles niets
over de kist wist, als het verhaal inderdaad zo was, en ik denk dat als hij hem nooit als
geschenk aan een krijgsmakker had gegeven als hij het wist. Bovendien kennen de Patraiers
geen andere Eurypylos dan de zoon van Euaimon, aan wie ze ieder jaar offers brengen,
wanneer ze het feest voor Dionysos vieren.
20. De bijnaam van de god in de kist is Aisymnetes. Zijn belangrijkste dienaren zijn negen
mannen, door het volk gekozen op grond van hun reputatie, en evenveel vrouwen. Tijdens
één nacht van het feest brengt de priester de kist naar buiten. Dat is de enige nacht met dit
privilege. Een aantal jongens uit de streek gaat met kransen van korenaren op het hoofd naar
de rivier Meilichos. Zo tooiden ze oorspronkelijk ook degenen die naar Artemis werden
gebracht om te worden geofferd. (2) Tegenwoordig leggen de jongens de kransen van
korenaren bij de godin en na een bad in de rivier zetten ze weer kransen op, nu van klimop,
en gaan dan naar het heiligdom van Aisymnetes. Zo voeren ze de rites uit. In het heilige
domein van Laphria staat ook een tempel van Athene met de bijnaam Panachaiïs. Het beeld
is van goud en ivoor.
(3) Onderweg naar de benedenstad staat een tempel van de Dindymenische Moeder, waarin
ook Attes wordt vereerd. Van hem hebben ze geen beeld om te laten zien. Het beeld van de
Moeder is van marmer. Op de markt staat een tempel van de Olympische Zeus. De god zit
op een troon en naast de troon staat Athene. Tegenover de tempel staan een beeld van Hera
en een tempel van Apollo met een bronzen beeld van Apollo zonder kleren, maar aan zijn
voeten heeft hij sandalen en één voet rust op de schedel van een rund. (4) Dat Apollo een
speciale voorkeur voor runderen heeft is beschreven door Alkaios in een hymne op Hermes.
Daarin schrijft hij hoe Hermes de runderen van Apollo heeft gestolen. Al voordat Alkaios
was geboren heeft Homeros geschreven dat Apollo tegen betaling de runderen van
Laomedon hoedde. In de Ilias legt hij Poseidon deze verzen in de mond:
Ik bouwde voor de Trojanen een muur om hun stad,
breed en erg mooi, om de stad onverwoestbaar te maken;

en U, Phoibos, hoedde de sloffende runderen met kromme horens.
Je kunt aannemen dat de runderschedel daarom afgebeeld is. Op de markt staat in de open
lucht een beeld van Athene en daarvoor is het graf van Patreus.
(6) Naast de markt staat het Odeion, waar een bezienswaardig beeld van Apollo staat. Het is
gemaakt van de buit die de Patraiers behaalden, toen zij als enigen van de Achaiers de
Aitoliërs hielpen tegen het leger van de Galaten. Het Odeion is in ieder opzicht het mooiste
in Griekenland na dat van Athene. Dat wordt in omvang en pracht door geen ander
overtroffen. Het is gebouwd door de Athener Herodes ter nagedachtenis aan zijn overleden
vrouw. In mijn boek over Attika heb ik dit Odeion niet genoemd, omdat mijn beschrijving
van Athene was voltooid voordat Herodes met de bouw was begonnen.
(7) Als je de markt in Patrai verlaat op het punt waar zich het heiligdom van Apollo bevindt,
is daar bij de uitgang een poort. Daarop staan vergulde standbeelden van Pateus, Preugenes
en Atherion. Omdat Patreus nog in de jongensleeftijd is, zijn de twee anderen ook zo
afgebeeld. Tegenover de markt is bij deze uitgang een heilig domein van Limnatis.
(8) Toen de Doriërs al in het bezit waren van Lakedaimon en Argos, zou Preugenes het beeld
van Limnatis hebben gestolen uit Sparta, omdat hij een droom had gehad, en bij die
onderneming zou hij zijn geholpen door zijn meest toegewijde slaaf. Het beeld uit
Lakedaimon wordt meestal in Mesoa bewaard, omdat Preugenes het oorspronkelijk
daarheen heeft gebracht. Maar als het feest van Limnatis wordt gevierd, komt een slaaf van
de godin en brengt het oude houten beeld naar het heilige domein in de stad.
(9) In de buurt van dit heilige domein hebben de Patraiers nog andere heiligdommen. Die
staan niet in de open lucht, maar er in een toegang via zuilengalerijen. Het beeld van
Asklepios is, behalve het gewaad, geheel van marmer. Het beeld van Athene is van ivoor en
goud. Voor het heiligdom van Athene bevindt zich het graf van Preugenes. Ieder jaar wordt
aan Preugenes, net als aan Patreus, geofferd als het feest voor Limnatis wordt gevierd. Niet
ver van het theater staat een tempel van Nemesis en een van Aphrodite met enorme beelden
van wit marmer.
21. In dit deel van de stad is ook een heiligdom van Dionysos, bijgenaamd Kalydonisch. Het
beeld van Dionysos is namelijk uit Kalydon hierheen gebracht. Toen Kalydon nog werd
bewoond, was Koresos een van de priesters van de god. Nooit heeft iemand groter onrecht
ten gevolge van de liefde geleden dan hij. Hij was verliefd op een meisje, Kallirhoë. Maar
bij Kallirhoë was de afkeer van Koresos even groot als zijn liefde voor haar. (2) Toen
ondanks Koresos' smeekbeden en al zijn beloftes de gevoelens van het meisje niet
veranderden, ging hij uiteindelijk als smekeling naar het beeld van Dionysos. Deze luisterde
naar de gebeden van zijn priester en meteen raakten de Kalydoniërs buiten zichzelf alsof ze
dronken waren en ze waren nog steeds waanzinnig, toen ze door de dood werden getroffen.
Dus zochten ze hun toevlucht bij het orakel in Dodona. Want de bewoners van dit deel van
het vasteland, de Aitoliërs en hun Akarnanische en Epirotische buren, beschouwen de
orakels van de duiven en eiken als het meest betrouwbaar. (3) In dit geval verklaarden de
orakels uit Dodona dat het de wraak van Dionysos was en dat er geen genezing was, voordat
Koresos Kallirhoë zelf of iemand die de moed had in haar plaats te sterven aan Dionysos
zou offeren. Toen het meisje geen redding meer zag, ging ze tenslotte naar haar ouders.
Maar ook zij lieten haar in de steek, zodat er haar niets anders restte dan te worden gedood.
(4) Toen alles voor het offer in gereedheid was gebracht zoals het orakel uit Dodona had
voorgeschreven, werd het meisje naar het altaar gebracht. Koresos stond klaar voor het offer,
maar zijn liefde won het van zijn boosheid en hij doodde zichzelf in plaats van Kallirhoë.
Door wat hij deed liet hij zien, dat zijn liefde de zuiverste was van alle mensen die wij
kennen. (5) Toen Kallirhoë zag dat Koresos dood was, veranderden haar gevoelens: ze kreeg
medelijden met Koresos en schaamte voor alles wat ze hem aangedaan had. Ze sneed zich
de keel door bij de bron in Kalydon, niet ver van de haven, en latere generaties noemen de
bron naar haar Kallirhoë.

(6) Dichtbij het theater in Patrai bevindt zich een heilig domein van een vrouw uit deze
streek. Er staan daar evenveel beelden van Dionysos als er oude steden waren, waarnaar ze
ook zijn genoemd. De namen zijn Mesateus, Antheus en Aroeus. Deze beelden worden
tijdens het feest van Dionysos naar het heiligdom van Aisymnetes gebracht. Als je van de
markt naar het stadsdeel bij zee gaat, bevindt dit heiligdom zich rechts van de weg. (7) Als
je vanaf Aisymnetes verder afdaalt, kom je bij een ander heiligdom met een marmeren
beeld. Het heet Soteria en het zou oorspronkelijk zijn gesticht door Eurypylos, toen hij van
zijn waanzin was genezen. Bij de haven staat een tempel van Poseidon met een staand
marmeren beeld. Naast de namen die dichters aan Poseidon hebben gegeven om hun verzen
te verfraaien en locale benamingen die afzonderlijke volken hem toekennen zijn de volgende
namen algemeen bekend: Pelagios, Asphalios en Hippios. (8) Er zijn verschillende redenen
waarom je kunt denken dat de god Hippios werd genoemd, maar ik vermoed dat hij deze
naam heeft gekregen, omdat hij de uitvinder van de paardrijkunst was. Homeros laat
Menelaos bij een wagenrace oproepen een eed bij deze god te zweren:
"Leg je handen op de paarden en zweer bij de aardomvatter,
de aardschokker, dat je niet met opzet en list mijn wagen hebt tegengehouden."
En Pamphos die de oudste Atheense hymnen componeerde noemt Poseidon
"Gever van paarden en schepen met hoge zeilen."
Zo heeft hij deze naam gekregen om de paardrijkunst en niet om andere redenen.
(10) Niet ver van de tempel van Poseidon in Patrai staan heiligdommen van Aphrodite. Een
van de twee beelden is een generatie voor mijn tijd door vissers in een net opgehaald.
Vlakbij de haven staan twee bronzen beelden, een van Ares en een van Apollo. Het beeld
van Aphrodite, die ook een heilig domein heeft bij de haven, heeft een gezicht, handen en
voeten van marmer, maar de rest is van hout.
(11) Ze hebben bij de zee een heilig woud, waarin je 's zomers heel prettig kunt wandelen en
de tijd aangenaam kunt doorbrengen. In dit heilige woud staan ook godentempels, een van
Apollo en een van Aphrodite. Ook hun beelden zijn van marmer. Naast het heilige woud
staat een tempel van Demeter. Hier zijn staande beelden van haarzelf en haar dochter, maar
het beeld van Gè is in zittende houding. (12) Voor de tempel van Demeter is een bron. Aan
de kant van de tempel is een wal van stenen en van de buitenkant loopt een toegang tot de
bron omlaag. Hier is een onfeilbaar orakel, dat niet voor iedere situatie te raadplegen is,
maar alleen voor ziektes. Ze binden een spiegel aan een dun touw en laten die zakken,
waarbij ze de diepte zo schatten, dat de spiegel niet diep in de bron zinkt, maar alleen met de
rand het water raakt. Nadat ze tot de godin hebben gebeden en reukwerk hebben gebrand,
kijken ze in de spiegel, die hun de zieke levend of dood laat zien. (13) Zo ver gaat de
betrouwbaarheid van dit water, maar vlakbij Kyaneai in Lycië is een orakel van Apollo
Thryxeus. Wanneer iemand net zo in de bron kijkt, laat het water alles zien, wat hij wil zien.
Bij het heilige woud in Patrai zijn twee tempels van Sarapis. In een daarvan bevindt zich het
graf van Aigyptos, de zoon van Belos. De Patraiers zeggen, dat hij om het tragische lot van
zijn kinderen naar Aroë is gevlucht, omdat hij alleen al bij de naam Argos en nog meer die
van Danaos huiverde van angst. (14) In Patrai is ook een heiligdom van Asklepios. Dit
heiligdom is voorbij de akropolis dichtbij de poort die naar Mesatis leidt.
Er zijn in Patrai tweemaal zo veel vrouwen als mannen. Meer dan andere vrouwen behoren
zij bij Aphrodite. De meeste voorzien in hun levensonderhoud met het vlas dat in Elis groeit.
Daarvan weven ze hoofddoeken en andere kledingstukken.
22. Pharai, een stad van de Achaiers, behoort tot Patrai, geschonken door Augustus. De weg van
de stad Patrai naar Pharai is honderdvijftig stadiën en vanaf de kust ligt het ongeveer
zeventig stadiën landinwaarts. Vlakbij Pharai stroomt de rivier Pieros en dat is volgens mij
dezelfde als de rivier die langs de ruïnes van Olenos loopt en door de mensen aan zee Pieros
wordt genoemd. Aan de rivier is een heilig bos met platanen. De meeste daarvan zijn door
hun ouderdom hol en zo enorm groot, dat men in de holle stammen maaltijden kan houden
en iedereen die dat wil er in kan slapen.

(2) De markt van Pharai is een groot ouderwets omheind plein. Midden op de markt staat
een marmeren beeld van Hermes met baard. Het staat zo op de grond, de vorm is vierkant en
het is niet erg groot. Er staat een inscriptie op, die zegt dat het is opgericht door Simylos van
Messene. Het wordt Hermes Agoraios genoemd en er is ook een orakel bij. Voor het beeld
bevindt zich een haard, ook van steen en op de haard zijn met lood bronzen lantarens
bevestigd. (3) Wie de god wil raadplegen, komt 's avonds. Hij brandt wierook op de haard en
nadat hij de lantarens met olie heeft gevuld en aangestoken, legt hij een plaatselijke munt,
die Chalkous wordt genoemd, op het altaar rechts van het beeld. Dan fluistert hij wat zijn
vraag ook maar is de god in het oor. Daarna stopt hij zijn oren dicht en verlaat de markt. Als
hij buiten is, haalt hij zijn handen van zijn oren weg en de stem die hij dan hoort beschouwt
hij als de orakelspreuk. (4) Een soortgelijk orakel bestaat in Egypte bij het heiligdom van
Apis. In Pharai is ook water, gewijd aan Hermes. De bron wordt Stroom van Hermes
genoemd en er worden geen vissen gevangen, omdat men gelooft dat die aan de god gewijd
zijn. Vlakbij het beeld staan ongeveer dertig vierkante stenen. De Phariërs vereren die
stenen en geven elk de naam van een god. Er is in het verleden een tijd geweest dat alle
Grieken goddelijke eer bewezen aan ruwe stenen in plaats van aan beelden. (5) Ongeveer
vijftien stadiën van de stad Pharai is een heilig woud van de Dioskouroi. Hier groeien vooral
laurierbomen, maar een tempel en beelden zijn er niet. De plaatselijke bevolking zegt dat de
beelden naar Rome gebracht zijn. In het heilige woud van Pharai staat wel een altaar van
veldstenen. Ik heb niet kunnen ontdekken of Phares, de zoon van Phylodameia, dochter van
Danaos, de stichter van Pharai was of iemand anders met dezelfde naam.
(6) Triteia, ook een Achaiïsche stad, ligt in het binnenland en behoort, ook als geschenk van
de keizer, tot Patrai. De afstand van Pharai tot Triteia is honderd en twintig stadiën. Voordat
je de stad binnenkomt, staat er een wit marmeren grafmonument, dat vooral bezienswaardig
is om de schildering op het graf, een werk van Nikias. Het stelt een ivoren zetel voor,
waarop een mooie jonge vrouw zit. Naast haar staat een dienares met een parasol. (7) Ook
staat er een jongeman, nog zonder baardgroei en gekleed in een chiton, waarover hij een
purperen mantel draagt. Naast hem staat een slaaf die speren vasthoudt en jachthonden leidt.
Hun namen heb ik niet kunnen achterhalen, maar iedereen vermoedt dat hier een man en een
vrouw samen zijn begraven. (8) Sommigen zeggen dat Kelbidas de stichter van Triteia is,
gekomen uit Kyme in het land van de Opikoi, maar volgens anderen heeft Ares omgang
gehad met Triteia, de dochter van Triton. Dit meisje was priesteres van Athene en hun zoon
Melanippos zou, toen hij volwassen was, de stad hebben gesticht en die naar zijn moeder
hebben vernoemd. (9) In Triteia is een heiligdom van de zogeheten Grootste Goden. Hun
beelden zijn gemaakt van klei. Jaarlijks wordt een feest gevierd ter ere van hen op precies
dezelfde manier als de Grieken ter ere van Dionysos vieren. Ook is er een tempel van
Athene. Het tegenwoordige beeld is van marmer, maar het oude beeld is naar Rome
gebracht, zoals de Triteiers zeggen. Het is gebruikelijk dat de mensen ter plaatse zowel aan
Ares als aan Triteia offeren.
(10) Deze steden liggen tamelijk ver van zee en zijn helemaal steden zoals je in het
binnenland aantreft. Als je van Patrai naar Aigion vaart, kom je eerst bij de zogeheten Kaap
Rhion, op een afstand van vijftig stadiën van Patrai. De haven Panormos ligt vijftien stadiën
voorbij de kaap. Nog eens vijftien stadiën verder ligt het zogeheten Fort van Athene. Van
hier tot de haven Erineos is een tocht over zee langs de kust van negentig stadiën en van
Erineos naar Aigion is het zestig stadiën, maar de route over land is ongeveer veertig stadiën
korter.
(11) Niet ver van de stad Patrai stroomt de rivier Meilichos. Daar is een tempel van
Triklaria, waar geen beeld meer is. Hij staat aan de rechterkant en als je van de Meilichos
verder gaat, kom je bij een andere rivier, Charadros geheten. Wanneer vee hier in de lente
drinkt, werpt het voornamelijk mannelijke jongen. Daarom drijven de herders al het vee
behalve de koeien naar een ander deel van het land. De koeien laten ze achter bij de rivier,

omdat stieren geschikter zijn voor offers en het werk op het land, terwijl ze bij het andere
vee de voorkeur geven aan vrouwelijke dieren.
23. Voorbij de Charadros liggen de onbeduidende resten van de stad Argyra. Rechts van de
hoofdweg is de bron Argyra en de rivier Selemnos, die in zee uitstroomt. Hierover bestaat
een locale legende, dat Selemnos, een knappe jongeman, hier zijn kudde hoedde en dat
Argyra, een zeenimf die verliefd op hem was geworden uit zee opkwam, hem vaak bezocht
en met hem sliep. (2) Maar na een tijdje leek Selenos niet meer zo knap en wilde de nimf
hem niet langer bezoeken. Aphrodite veranderde Selemnos, in de steek gelaten en van
liefdesverdriet gestorven, in een rivier. Ik vertel het verhaal zoals het door de mensen van
Patrai wordt verteld. Zelfs toen hij een rivier was geworden, bleef hij van Argyra houden,
zoals ook over Alpheios wordt verteld dat hij verliefd bleef op Arethousa. Aphrodite gaf
Selemnos nog een geschenk: zij zorgde dat de rivier Argyra vergat. (3) Ik heb nog een ander
verhaal over hem gehoord: het water van de Selemnos zou voor mannen en vrouwen als een
nuttige remedie tegen de liefde zijn. Door een bad in de rivier vergeten zij hun hartstocht.
Als dat verhaal waar is, dan is het water van de Selemnos voor de mensen kostbaarder dan
grote rijkdom.
(4) Een eindje voorbij Argyra komt een rivier met de naam Bolinaios. Hier lag eens de stad
Bolina. Apollo zou verliefd zijn geweest op het meisje Bolina, maar zij vluchtte en wierp
zich hier in zee en door de gunst van Apollo werd ze onsterfelijk. Even verder steekt een
kaap in zee uit. Volgens de legende heeft Kronos hier de sikkel, waarmee hij zijn vader
Ouranos had verminkt, in zee gegooid. Daarom kreeg de kaap de naam Drepanon. Iets
boven de hoofdweg liggen de ruïnes van Rhypes, ongeveer dertig stadiën van Aigion.
(5) Door het gebied van Aigion stromen de rivier Phoinix en een tweede rivier, Meiganitas,
die allebei in zee uitkomen. Vlakbij de stad is een zuilengalerij gebouwd voor de atleet
Straton, die op één dag op de Olympische Spelen de pankration en het worstelen won. De
zuilengalerij is voor hem gebouwd om te trainen. In Aigion is een oud heiligdom van
Eileithyia. Haar beeld is van hoofd tot voeten bedekt met een fijn geweven gewaad. Het
beeld is van hout, behalve het gezicht, de handen en de voeten, die gemaakt zijn van
Penthelisch marmer. (6) Een hand strekt zij recht vooruit, in de andere houdt ze een fakkel.
Dat Eileithyia fakkels heeft is te verklaren doordat de barensweeën voor vrouwen zijn als
vuur. Maar de fakkels kunnen ook worden verklaard doordat Eileithyia de kinderen naar het
licht brengt. Het beeld is een werk van Damophon van Messene.
(7) Niet ver van Eileithyia ligt een heilig domein van Asklepios, met beelden van Hygeia en
Asklepios. Een jambisch vers op het voetstuk zegt dat ze zijn gemaakt door Damophon van
Messene. In dit heiligdom van Asklepos had ik een gesprek met iemand uit Sidon. Hij
beweerde dat de Phoinikiërs een beter begrip hebben van de goden in het algemeen dan de
Grieken en dat zij in het bijzonder aan Asklepios wel Apollo als vader toeschrijven, maar
niet een sterfelijke moeder. (8) Want Asklepios is volgens hem lucht die aan het menselijk
geslacht en alle levende wezens gezondheid brengt. Apollo is de zon en hij wordt terecht de
vader van Asklepios genoemd, omdat de zon zijn omloop in overeenstemming met de
jaargetijden maakt en zo aan de lucht gezondheid verleent. Ik antwoordde dat ik het eens
was met wat hij zei, maar dat zijn redenering even Grieks als Phoinikisch was, omdat in
Titane in Sikyonië hetzelfde beeld zowel Hygeia als [Asklepios] wordt genoemd en het zo
laat zien dat de omloop van de zon gezondheid aan de mensen op aarde brengt.
(9) In Aigion is een tempel van Athene en een heilig woud van Hera. Er zijn twee wit
marmeren beelden van Athene. Niemand mag het beeld van Hera zien behalve de vrouw die
als priesteres dienst doet. Bij het theater is een heiligdom en een beeld van Dionysos, nog
zonder baard. Ook is er, als je de markt opgaat links, een heilig domein met twee beelden
van Zeus, bijgenaamd Soter, allebei van brons, maar het beeld dat hem zonder baard
voorstelt lijkt mij de oudste. (10) In een gebouw recht tegenover de ingang staan beelden
van Poseidon, Herakles, Zeus en Athene, ook van brons. Zij worden Goden uit Argos
genoemd, omdat ze volgens de Argivers in de stad Argos zijn gemaakt, maar de mensen van

Aigion zelf zeggen dat de beelden hun door de Argivers in bewaring zijn gegeven. (11) En
ze zeggen dat ze ook nog de opdracht hebben gekregen iedere dag aan hen te offeren. Ze
hebben de slimmigheid bedacht dat ze een grote hoeveelheid offerdieren offeren, maar ze
eten die op bij gemeenschappelijke feestmaaltijden, zodat ze geen onkosten hebben.
Uiteindelijk vroegen de Argivers de beelden terug, waarop zij vergoeding van de kosten
voor de offers vroegen. Omdat de Argivers dat niet konden betalen, lieten ze de beelden in
Aigion.
24. Bij de markt in Aigion staat een gemeenschappelijke tempel van Apollo en Artemis en op de
markt is een heiligdom van Artemis, voorgesteld als jageres, en het graf van de heraut
Talthybios. Er bestaat nog een andere grafheuvel van Talthybios in Sparta en beide steden
brengen hem offers. (2) In Aigion staat aan zee een tempel van Aphrodite, daarachter een
tempel van Poseidon, dan een van Koré, de dochter van Demeter, en de vierde is van Zeus
Homagyrios. Daar staan beelden van Zeus, Aphrodite en Athene. Zeus kreeg de bijnaam
Homagyrios, omdat Agamemnon hier de belangrijkste mannen van Griekenland verzamelde
om samen te overleggen hoe ze de expeditie tegen het rijk van Priamos zouden organiseren.
Aan Agamemnon komt onder andere de eer toe, dat hij Troje en de omliggende steden heeft
verwoest met het leger dat hem oorspronkelijk heeft gevolgd zonder dat er later nog troepen
bijkwamen.
(3) Meteen na de tempel van Zeus Homagyrios staat een tempel van de Panachaiische
Demeter. Het strand waar de Aigiers de genoemde tempels hebben heeft een bron met een
royale hoeveelheid water, aangenaam om te zien en te drinken. Ze hebben ook een
heiligdom van Soteria. Alleen de priesters mogen het beeld zien en ze hebben de volgende
rites. Ze nemen van de godin koeken uit de streek, gooien die in zee en zeggen dat ze die
naar Arethousa in Syracuse sturen. (4) De Aigiers hebben nog andere bronzen beelden, een
jeugdige Zeus en een Herakles, ook nog zonder baardgroei, een werk van Ageladas van
Argos. Jaarlijks worden priesters voor hen gekozen en beide beelden blijven in het huis van
de priester. In vroegere tijden werd de jongen die in schoonheid de anderen overtrof gekozen
om als priester voor Zeus te dienen. Maar als de baardgroei bij hem begon, ging de op
schoonheid gebaseerde eer over naar een andere jongen. Dit waren hun gebruiken. In Aigion
komt nog steeds de vergadering van de Achaiische bond bijeen, zoals de Amphiktyonen in
Thermopylai en Delphi samenkomen.
(5) Wanneer je verder gaat, komt de rivier Selinous en veertig stadien voorbij Aigion is een
plaats aan zee met de naam Helike. Hier lag eens de stad Helike en er was een tempel van de
Helikonische Poseidon, die voor de Ioniers de heiligste was. Zelfs toen zij door de Achaiers
waren verdreven en later in de kuststreken van Azie kwamen, is de cultus van de
Helikonische Poseidon bewaard gebleven. Ook in Milete is, aan de weg naar de bron Biblis,
voor de stad een altaar van de Helikonische Poseidon en op Teos is een bezienswaardig
heilig domein en een altaar van de Helikonier. (6) Ook Homeros heeft over Helike en de
Helikonische Poseidon geschreven. Een tijd later, toen de Achaiers daar smekelingen uit de
tempel hadden verjaagd en gedood, werden ze meteen getroffen door de wraak van
Poseidon. Een aardbeving trof hun land en liet niet alleen de gebouwen, maar met de
gebouwen zelfs de fundamenten van de stad voor altijd spoorloos verdwijnen. (7) Bij hevige
aardbevingen, die buitengewoon krachtig zijn en een zeer groot gebied treffen, geeft de god
gewoonlijk tevoren voortekenen. Voortdurende stortregens of periodes van droogte gaan
langere tijd aan aardbevingen vooraf en het weer is niet zoals bij het jaargetijde past. In de
winter wordt het te warm en in de zomer lijkt de zonneschijf beneveld en krijgt een
ongewone kleur, een beetje rossig en langzamerhand wat donkerder. (8) Bronnen drogen
meetal op, soms razen stormvlagen over het land en ontwortelen de bomen en af en toe
schieten felle bliksemschichten door de hemel. Er worden sterrenbeelden waargenomen die
tevoren onbekend waren en grote angst veroorzaken bij de mensen die ze zien. Verder is er
onder de grond een sterk geruis van luchtstromen. Met deze en andere signalen kondigt de
god zware aardbevingen aan. (9) De bevingen zelf vertonen niet altijd hetzelfde patroon. De

oorspronkelijke onderzoekers en hun leerlingen zijn in staat geweest de volgende vormen te
onderscheiden. De mildste vorm, als we tenminste bij een zo grote calamiteit nog van
mildheid mogen spreken, is wanneer na de eerste beving die de gebouwen aan het wankelen
brengt een tegenbeving optreedt die weer opricht wat al omver was geworpen. (10) Bij deze
vorm van aardbeving kun je zien dat zuilen die al bijna helemaal omver waren geworpen
zich weer oprichten en muren die gespleten zijn zich weer in hun oude toestand herstellen.
Balken die door de schok verschoven zijn komen weer op hun oude plaats terug. Ook
uiteengetrokken delen van waterleidingen en andere middelen om water te laten stromen
worden weer beter samengevoegd dan menselijke vaklieden het kunnen herstellen. De
tweede soort aardbeving verwoest de delen die daarvoor vatbaar zijn en gooit onmiddellijk
alles waarop zijn kracht zich richt omver alsof het door een stormram gebeurt. (11) De
meest vernietigende soort wordt meestal vergeleken met iemand die, getroffen door koorts,
snel en moeizaam ademt. De symptomen zijn overal aan het lichaam waar te nemen, maar
vooral aan de handen onder de beide polsen. Ze zeggen dat de aardbeving op dezelfde
manier direct onder de gebouwen kruipt en de fundamenten schokt zoals molshopen van
onder de grond gedrukt worden. Alleen deze soort aardbeving laat geen sporen van vroegere
bewoning door mensen achter.
(12) Deze soort aardbeving zou Helike met de grond gelijk gemaakt hebben en bracht een
andere ramp mee in de winter. De zee overstroomde namelijk een groot deel van het land en
bedekte Helike volledig. Ook het heilige woud van Poseidon werd door het water
overstroomd zodat van de bomen alleen de toppen nog te zien waren. Direct na de
plotselinge aardbeving kwam de zee op en de golven sleurden Helike en alle inwoners mee.
(13) Iets dergelijks overkwam in een andere vorm op de Sipylos een stad die in een spleet
verdween. De berg scheurde, er stroomde water uit en de spleet veranderde in een meer,
Saloe genaamd. Resten van de stad waren in het meer te zien, totdat het water van een
woeste stroom ze liet verdwijnen. Ook de resten van Helike zijn nog te zien, maar niet meer
zo goed, omdat ze door het zeewater zijn aangetast.
25. Dat de wraak van Hikesios onverbiddelijk is, wordt duidelijk door wat met Helike is
gebeurd, maar ook door veel andere voorbeelden. Ook de god in Dodona spoort ons aan
smekelingen te respecteren. In de tijd van Apheidas ontvingen de Atheners namelijk van
Zeus in Dodona de volgende versregels:
“Denk aan de Areiopagos en de rokende altaren
der Eumeniden. Hier zullen de Lakedaimoniërs,
benard door oorlog, uw smekelingen zijn.
Dood hen niet met het zwaard en doe smekelingen
geen onrecht aan. Smekelingen zijn heilig en gewijd.”
(2) Deze woorden herinnerden de Grieken zich, toen de Peloponnesiërs naar Athene
kwamen in de tijd dat Kodros, de zoon van Melanthos, koning van Athene was. De rest van
het Peloponnesische leger verliet Attika, toen ze de dood van Kodros vernamen en de
manier, waarop dat was gebeurd, omdat het orakel van Delphi hun geen hoop op een
overwinning liet. Maar een aantal Lakedaimoniërs drong ´s nachts heimelijk door tot binnen
de muur. Bij het aanbreken van de dag merkten ze dat hun makkers waren vertrokken en
toen de Atheners zich tegen hen verzamelden, vluchtten ze naar de Areiopagos en de altaren
van de godinnen die Semnai heten. (3) Deze keer lieten de Atheners de smekelingen
ongedeerd vertrekken, maar later doodden de magistraten zelf de smekelingen van Athene
die onder leiding van Kylon de akropolis hadden bezet. De moordenaars zelf en hun
nakomelingen werden beschouwd als vervloekt door de godin. Ook de Lakedaimoniërs
brachten enkele mannen die toevlucht hadden gezocht in de tempel van Poseidon op
Tainaron ter dood. Niet lang daarna werd de stad getroffen door een zo langdurige en hevige
aardbeving, dat geen enkel huis in Lakedaimon daartegen bestand was. (4) De verwoesting
van Helike vond plaats toen Asteios archont in Athene was, in het vierde jaar van de
honderd en eerste Olympiade, waarin Damon van Thourioi zijn eerste overwinning

behaalde. Omdat er van de bevolking van Helike geen overlevenden zijn, behoort het land
nu aan Aigon.
(5) Na Helike buig je vanaf zee naar rechts en dan kom je bij het stadje Keryneia. Het ligt
boven de hoofdweg op een berg. De naam is ontleend aan een plaatselijke machthebber of
aan de rivier Kerynites, die uit Arkadië en van de berg Keryneia stroomt en door dit deel van
Achaia gaat. Mykeners uit Argolis vestigden zich ten gevolge van een ramp bij hen. Want
hoewel de Argivers niet in staat waren de muur van Mykene te veroveren door de sterkte
daarvan (6) – hij was namelijk net als de muur van Tiryns door de zogeheten Kyklopen
gebouwd – waren de Mykeners toch door voedselgebrek genoodzaakt hun stad op te geven.
Sommigen weken uit naar Kleonai, maar meer dan de helft van de bevolking zocht toevlucht
bij Alexander in Makedonië, aan wie Mardonios, zoon van Gobryas, het toevertrouwde de
boordschap aan de Atheners te melden. De rest van de bevolking arriveerde in Keryneia, dat
door de toename van het aantal inwoners sterker werd en voor de toekomst belangrijker door
de vestiging van de Mykeners. (7) In Keryneia is een heiligdom van de Eumeniden dat
gesticht zou zijn door Orestes. Wie daar beladen met bloedschuld of een andere besmetting
of na een religieus vergrijp binnentreedt om hen te aanschouwen wordt, zegt men,
onmiddellijk krankzinnig van angst. Daarom staat de toegang niet voor iedereen open en
mag niemand zomaar naar binnengaan. De van houtgemaakte beelden ***** zijn niet erg
groot. Bij de ingang van het heiligdom staan marmeren vrouwenbeelden van mooie
artistieke kwaliteit. De plaatselijke bevolking zegt dat deze vrouwen priesteressen van de
Eumeniden zijn.
(8) Als je van Keryneia naar de hoofdweg teruggaat en dan een eindje verder reist, kun je
weer afslaan naar Boura, dat rechts van de kust op een berg ligt. De naam van de stad zou
afkomstig zijn van een vrouw, Boura, dochter van Ion, zoon van Xouthos, en Helike. Toen
de god Helike van de aardbodem liet verdwijnen, werd ook Boura door een krachtige
aardbeving getroffen, zodat zelfs de oude beelden in het heiligdom niet bewaard zijn
gebleven. (9) De enige overlevenden van Boura waren zij, die op dat moment afwezig
waren, omdat ze op een veldtocht waren of om een andere reden, en zij hebben Boura
herbouwd. Er is een tempel van Demeter, een van Aphrodite en Dionysos en ook nog een
van Eileithyia. De beelden zijn van Penthelisch marmer en gemaakt door Eukleides van
Athene. Er is een gewaad voor Demeter. Ook staat er een heiligdom van Isis.
(10) Als je vanuit Boura afdaalt richting zee, kom je bij een rivier met de naam Bouraikos.
Daar staat een klein beeld van Herakles in een grot. Hij heeft ook de bijnaam Bouraikos en
je kunt een orakel krijgen door middel van een tafel en dobbelstenen. Degene die de god
raadpleegt spreekt voor het beeld een gebed uit. Na het gebed neemt hij vier van de
dobbelstenen die in grote getale bij Herakles liggen en werpt ze op tafel. Voor elke figuur
die op de dobbelstenen is aangebracht staat op de tafel een passende uitleg.
(11) De directe weg van Helike naar het beeld van Herakles is ongeveer veertig stadiën. Als
je van de Herakles verder gaat, kom je bij de monding van een rivier die altijd water heeft en
van een berg in Arkadië komt. Deze rivier heeft de naam Krathis, net als de berg waar de
bronnen van de rivier zijn. Naar deze Krathis is ook de rivier bij Kroton in Italië genoemd.
(12) Bij de Achaiïsche Krathis lag eens Aigai, een Achaiïsche stad. Die stad zou op den duur
om zijn zwakte zijn verlaten. Ook Homeros noemt deze stad in de woorden van Hera:
“Zij brengen gaven voor U naar Helike en Aigai.”
Blijkbaar werd Poseidon in Helike evenveel vereerd als in Aigai.
(13) Niet ver van de Krathis zul je rechts van de weg een grafmonument aantreffen en op de
grafsteen een man, staande naast een paard. De beschildering is verbleekt. Van het graf loopt
een weg van ongeveer dertig stadiën naar het zogeheten Gaios. Dit is een heiligdom van Gè
met de bijnaam Eurysternos, met een van de oudste houten beelden. De vrouw die telkens
als priesteres dienst doet leeft voortaan in kuisheid, maar ook eerder mag zij met niet meer
dan één man omgang hebben gehad. De test die ze moeten afleggen bestaat uit het drinken
van stierenbloed. Als een vrouw niet de waarheid spreekt wordt ze meteen op grond van die

test gestraft. Als meerdere vrouwen om de functie van priesteres strijden, wordt iemand door
loting aangewezen.
26. Van het beeld van Herakles aan de weg naar Boura tot de haven van Aigeira – de stad en de
haven hebben dezelfde naam – is de afstand twee en zeventig stadiën. Aan de kust bij
Aigeira is niets dat de moeite van het vermelden waard is. De weg van de haven naar de
bovenstad is twaalf stadiën. (2) In de gedichten van Homeros heet de stad Hyperesia. De
tegenwoordige naam dateert uit de tijd dat de Ioniërs er nog woonden en is om de volgende
reden ontstaan. Een vijandig leger van Sikyoniërs stond op het punt het gebied binnen te
vallen. Omdat ze dachten dat ze niet tegen de Sikyoniërs opgewassen waren, verzamelden
ze alle geiten die ze in hun land hadden en bonden fakkels aan hun horens. Diep in de nacht
staken ze de fakkels aan. (3) De Sikyoniërs dachten dat er hulp voor de Hyperesiërs was
gekomen en dat de vlammen van hun bondgenoten kwamen. Daarom keerden ze terug naar
huis en de Hyperesiërs noemden de stad voortaan naar de geiten. Op de plaats waar de
mooiste geit die de leider van de kudde was ging liggen bouwden ze een heiligdom van
Artemis Agrotera, omdat ze er van overtuigd waren dat de list tegen de Sikyoniërs niet
zonder hulp van Artemis bij hen was opgekomen. (4) Maar de naam Aigeira heeft niet
meteen de naam Hyperesia overvleugeld, net zoals sommige mensen Oreos op Euboia nog
aanduiden met de oude naam Hestiaia. Als bezienswaardigheden biedt Aigeira een
heiligdom van Zeus met een zittend beeld van Pentelisch marmer, een werk van Eukleides
van Athene. In dit heiligdom staat ook een beeld van Athene. Het gezicht, de handen en de
voeten zijn van ivoor, de rest is van hout, aan de oppervlakte versierd met goud en kleuren.
(5) Er is een tempel van Artemis met een beeld in moderne stijl. De priesteres is een meisje
dat deze functie vervult totdat ze de huwbare leeftijd heeft bereikt. Ook staat er een oud
beeld, Iphigeneia, de dochter van Agamemnon, zoals de mensen van Aigeira zeggen. Als zij
gelijk hebben, is de tempel blijkbaar oorspronkelijk gebouwd voor Iphigeneia. (6) Er is ook
een heiligdom voor Apollo dat net als de sculpturen op de gevel erg oud is. Ook het houten
beeld van de god, naakt en van enorme omvang, is oud. Geen van de inwoners kan zeggen
wie het gemaakt heeft, maar wie de Herakles in Sikyon heeft gezien kan wel vermoeden dat
de Apollo in Aigeira het werk is van dezelfde beeldhouwer, Laphaës van Phlious. (7) In de
tempel zijn staande beelden van Asklepios en ergens anders beelden van Sarapis en Isis, ook
van Pentelisch marmer. Ze vereren vooral Ourania, maar het is niet toegestaan haar tempel
te betreden. De tempel van de godin die ze de Syrische noemen gaan ze op bepaalde dagen
binnen, nadat ze eerst de voorgeschreven reinigingsrituelen, speciaal op het gebied van de
voeding, hebben uitgevoerd. (8) Ik herinner me dat ik in Aigeira een gebouw heb gezien
waarin een beeld van Tyche stond, die de hoorn van Amaltheia droeg. Naast haar stond een
gevleugelde Eros. Dat betekent dat voor mensen succes in liefde meer afhangt van het
fortuin dan van schoonheid. Ik ben het helemaal eens met de ode van Pindaros, als hij zegt
dat Tyche een van de Moiren is en machtiger dan haar zusters. (9) In dit gebouw in Aigeira
staan beelden van een oude treurende man en drie vrouwen die hun armbanden hebben
afgelegd. Verder staan er evenveel jongemannen als vrouwen. Een van hen draagt een
borstpantser. Ze vertellen dat hij de dapperste strijder van de Aigeiraten was in een oorlog
tegen de Achaiers en dat hij gesneuveld is. Zijn overlevende broers brachten het bericht van
zijn dood naar huis. Daarom legden zijn zusters uit verdriet om hem hun sieraden af en
wordt zijn vader door de plaatselijke bevolking Sympathes genoemd, omdat hij zelfs als
beeld nog medelijden wekt.
(10) Vanuit Aigeira loopt een rechte steile weg vanaf de tempel van Zeus door de bergen.
Deze is veertig stadiën lang en leidt naar Phelloë, een onbeduidend stadje dat zelfs in de tijd
dat de Ioniërs het nog in bezit hadden niet altijd bewoond was. De grond om Phelloë is erg
geschikt voor de groei van wijnstokken. Het rotsachtige deel van het gebied is een
eikenwoud vol met wilde dieren als herten en everzwijnen. (11) Phelloë is een van de
Griekse stadjes die het meest overvloedig zijn voorzien van stromend water. Er zijn tempels
van Dionysos en Artemis.Het beeld van de godin is van brons en ze neemt een pijl uit de

pijlkoker. Het beeld van Dionysos is helder rood geverfd. Als je naar de haven van Aigeira
afdaalt, is rechts van de weg het heiligdom van Agrotera op de plaats waar de geit zou zijn
gaan liggen.
(12) Pellene grenst aan Aigeira. Het is de laatste stad van Achaia in de richting van Sikyon
en de Argolis. Volgens de Pellenische overlevering is de stad genoemd naar Pallas, die een
van de Titanen zou zijn, maar de Argivers denken dat de naam afkomstig is van een Argiver,
Pellen genaamd. Ze beweren dat hij de zoon is van Phorbas, de zoon van Triopas.
(13) Tussen Aigeira en Pellene lag een stadje met de naam Donoussa, onderworpen aan de
Sikyoniërs en door hen verwoest. Het wordt door Homeros genoemd in de lijst van
metgezellen van Agamemnon:
“de mannen van Hyperesia en het steile Donoëssa.”
Toen Peisistratos de epen van Homeros die verspreid waren en op verschillende plaatsen in
de herinneringen voortleefden bijeenbracht, heeft hij of een van zijn vrienden uit
onwetendheid de naam veranderd.
(14) De haven van Pellene is Aristonautai. De afstand van Aigeira aan zee tot hier is honderd
en twintig stadiën en de afstand van de haven naar Pellene is de helft daarvan. De haven zou
de naam Aristonautai hebben gekregen omdat de Argonauten hier aan land zijn gekomen.
27. De stad Pellene ligt op een heuvel die met de hoogste top scherp oploopt. Dit deel is steil en
daarom onbewoond. De stad is op het vlakkere deel gebouwd en vormt niet één geheel,
maar is door een tussenliggende hoogtein twee stukken verdeeld. Langs de weg naar Pellene
staat een beeld van Hermes met de bijnaam Dolios (de Listige), maar hij is wel bereid
gebeden van mensen te verhoren. De vorm is vierkant, hij heeft een baard en op zijn hoofd
is een bewerkte hoed. (2) Aan de weg naar de stad staat een tempel van Athene van steen uit
de streek zelf, het beeld is van ivoor en goud. Het zou zijn gemaakt door Pheidias voordat
hij de beelden van Athene op de akropolis van Athene en in Plataiai heeft gemaakt. De
Pelleniërs zeggen ook dat er een heiligdom van Athene tot diep in de grond ligt en dat dit
heiligdom zich onder het voetstuk van het beeld bevindt. De lucht uit het heiligdom is
vochtig en daarom geschikt voor het ivoor. (3) Boven de tempel van Athene ligt een heilig
woud, omgeven door een muur, van Artemis met de bijnaam Soteira. In haar naam legt men
de plechtigste eden af. Niemand behalve de priesters mag dit betreden. De priesters zijn
mannen uit de streek die op grond van hun voorname afkomst worden gekozen. Tegenover
het heilige woud van Soteira is een heiligdom van Dionysos met de bijnaam Lampter. Ter
ere van hem wordt het feest Lampteria gevierd. In de nacht worden fakkels in de tempel
gebracht en verspreid over de stad worden mengvaten met wijn geplaatst. (4) In Pellene is
ook een heiligdom van Apollo Theoxenios met een bronzen beeld. Ter ere van Apollo
houden ze de Theoxenia-spelen. Er worden geldprijzen voor de overwinning uitgeloofd en
de deelnemers zijn inheemse mannen. Vlakbij het heiligdom van Apollo staat een tempel
van Artemis. De godin wordt afgebeeld als een boogschutter. Op de markt is een bassin voor
bronwater gebouwd. Om te baden gebruikt men regenwater omdat er slechts enkele bronnen
met drinkwater onder de stad zijn. De plaats waar de bronnen zijn noemen ze Glykeiai. (5)
Een oud gymnasion is vooral bestemd voor training van de epheben en niemand mag op de
lijst van burgers worden bijgeschreven voordat hij ephebe is geweest. Hier staat een
Pelleniër, Promachos, zoon van Dryon, die overwinningen heeft behaald in de pankration,
een op de Olympische spelen, drie op de Isthmische en twee op de Nemeïsche spelen. De
Pelleniërs hebben twee beelden van hem opgesteld, een in Olympia en een in dit gymnasion.
De laatste is van steen, niet van brons. (6) Ook wordt verteld dat Promachos in een oorlog
tussen Korinthe en Pellene veel tegenstanders doodde. In Olympia zou hij Poulydamas van
Skotoussa hebben overwonnen toen deze voor de tweede keer naar de Olympische spelen
was gekomen nadat hij veilig van de Perzische koning thuis was gekomen. Maar de
Thessaliërs willen de nederlaag van Poulydamas niet erkennen en een van de argumenten
die zij aanvoeren is een epigram op Poulydamas:
“Skotoëssa, voedster van de onoverwinnelijke Poulydamas.”

(7) De Pelleniërs bewijzen Promachos dus grote eer, maar Chairon die twee overwinningen
in het worstelen op de <Isthmische spelen> en vier overwinningen in Olympia behaalde
willen ze helemaal niet noemen. De reden, denk ik, is dat hij de staatsregeling van Pellene
omverwierp doordat hij van Alexander, zoon van Philippos, het meest gehate geschenk
accepteerde: hij werd tiran van zijn eigen vaderstad.
(8) In Pellene is ook een heiligdom van Eileithyia. Dat ligt in het kleinste deel van de stad.
Het zogeheten Poseidion was in oude tijden een dorp, maar tegenwoordig is het niet
bewoond. Dit Poseidion ligt onder het gymnasion en wordt tot op heden als gewijd aan
Apollo beschouwd.
(9) Ongeveer zestig stadiën van Pellene ligt het Mysaion, een heiligdom van Demeter
Mysia. Het zou gesticht zijn door Mysios, een man uit Argos, die volgens de Argivische
overlevering Demeter in zijn huis heeft ontvangen. In het Mysaion is een heilig woud met
allerlei soorten bomen en uit bronnen komt een overvloedige hoeveelheid water. Ter ere van
Demeter wordt hier een zeven dagen durend feest gevierd. (10) Op de derde dag verlaten de
mannen het heiligdom. De vrouwen blijven achter en houden in de nacht de hun
voorgeschreven rites. Niet alleen de mannen worden buitengesloten, maar zelfs de honden
van het mannelijke geslacht. Als de mannen de volgende dag het heiligdom binnenkomen,
worden ze door de vrouwen uitgelachen en bespot en de mannen doen dat op hun beurt met
de vrouwen.
(11) Niet ver van het Mysaion is een heiligdom van Asklepios, Kyros genaamd, waar
mensen door de god worden genezen. Ook hier is een overvloedige hoeveelheid water en bij
de grootste bron staat een beeld van Asklepios. Uit de bergen boven Pellene komen rivieren.
De rivier bij Aigeira heeft de naam Krios, genoemd naar de Titaan Krios. (12) Ook een
andere rivier die in het Sipylosgebergte ontspringt en in de Hermos uitkomt heet Krios.
Waar het gebied van Pellene grenst aan dat van Sikyon loopt de rivier Synthas. Dit is de
laatste rivier van Achaia en hij mondt uit in de Sikyonische zee.
Pausanias boek VIII, Arkadië.
1. Het deel van Arkadië dat aan de Argolis grenst is in bezit van de Tegeaten en Mantineërs. Zij
en de overige Arkadiërs bewonen het binnenland van de Peloponnesos. Eerst wonen er
namelijk de Korinthiërs aan de Isthmos. Hun buren aan de kant van de zee zijn de
Epidauriërs. Tussen Epidauros, Troizen en Hermione liggen de Argolische golf en de
kustgebieden van de Argolis. Naast dit gebied wonen de perioiken van de Lakedaimoniërs
en zij grenzen aan Messenië. Dat loopt tot zee af naar Mothone, Pylos en Kyparissiai. (2)
Aan de kant van Lechaion wonen naast Korinthe de Sikyoniërs, de uitersten in dat deel van
de Argolis. Na Sikyon komen vervolgens de Achaiers die aan de kust wonen. Aan de andere
kant van de Peloponnesos tegenover de Echinaden wonen de Eliërs. In de buurt van
Olympia en de mondingen van de Alpheios grenst Elis aan Messenië, aan de kant van
Achaia grenst het aan het gebied van Dyme. (3) De hier opgenoemde volken reiken allen tot
aan de zee, maar de Arkadiers wonen in het binnenland en zijn aan alle kanten van de zee
afgesloten. Homeros zegt dat zij daarom naar Troje gingen met schepen die ze van
Agamemnon hadden gekregen en niet met eigen schepen.
(4) De Arkadiërs zeggen dat Pelasgos de eerste bewoner van het land was. Maar
waarschijnlijk waren er anderen bij Pelasgos en was hij niet alleen. Want over wie zou
Pelasgos anders hebben geheerst? Maar Pelasgos overtrof de anderen in grootte, kracht,
schoonheid en intelligentie en ik denk dat hij daarom door hen tot koning werd gekozen.
Asios heeft de volgende verzen over hem geschreven:
“De donkere aarde bracht in de bergen met hoge bomen
de godgelijke Pelasgos voort, opdat het menselijk geslacht zou ontstaan.”
(5) Toen Pelasgos koning was, kwam hij op het idee hutten te bouwen, zodat de mensen
geen kou meer hoefden te lijden of zich nat te laten regenen en ook geen last meer zouden

hebben van hitte. Ook van hem kwam het idee schapenhuiden als kledingstukken te
gebruiken, zoals arme mensen in Euboia en Phokis nog steeds doen. Verder maakte hij een
einde aan de gewoonte groene bladeren te eten en grassen en wortels die niet alleen
onsmakelijk, maar soms zelfs giftig waren. (6) Hij ontdekte dat de vrucht van eiken als
voedsel kon dienen, niet van alle soorten, maar wel de eikels van de eetbare eiken. Op
sommige plaatsen is deze manier van voeding sinds de tijd van Pelasgos zo lang bewaard
gebleven, dat de Pythia, toen zij de Lakedaimonërs verbood het Arkadische land in beslag te
nemen, de volgende versregels sprak:
“In Arkadië zijn vele eikeletende mannen
die U zullen terugdrijven. Toch misgun ik U niets.”
Het land zou tijdens de regering van Pelasgos de naam Pelasgia hebben gehad.
2. Lykaon, de zoon van Pelasgos, bedacht plannen die nog knapper waren dan die van zijn
vader. Hij stichtte op de berg Lykaios de stad Lykosoura, gaf Zeus de bijnaam Lykaios en
stelde de Lykaiïsche spelen in. Ik ben van mening dat de Panatheneeën in Athene van latere
datum zijn. Want de naam van dit feest was Atheneeën en de naam Panatheneeën zou
dateren uit de tijd van Theseus, toen het feest door de Atheners werd ingesteld nadat allen in
één stad waren verenigd. (2) De oorsprong van de Olympische spelen voeren ze terug tot de
tijd voor het ontstaan van het menselijk geslacht, toen volgens de legende Kronos en Zeus
daar worstelden en de Koureten de eersten waren die daar een hardloopwedstrijd hielden.
Daarom laat ik die buiten beschouwing. Ik denk dat Kekrops, koning van Athene, en Lykaon
tijdgenoten waren, maar in religieuze zaken niet even wijs. (3) Want Kekrops was de eerste
die Zeus de titel Hypatos gaf en hij weigerde levende wezens te offeren, maar op het altaar
brandde hij een plaatselijk soort koeken die de Atheners nog altijd “pelanoi” noemen. Maar
Lykaon bracht een pasgeboren baby naar het altaar van Zeus Lykaios,hij offerde hem en
sprenkelde het bloed over het altaar. Meteen veranderde hij, volgens de overlevering, van
een mens in een wolf. (4) Ik geloof deze legende, hij wordt sinds oude tijden door de
Arkadiërs overgeleverd en heeft een grote mate van waarschijnlijkheid. Want mensen waren
in die tijd om hun rechtvaardigheid en vroomheid gasten van goden en zaten met hen aan
tafel. Goede mensen werden openlijk door de goden geëerd en zondaars werden evenzeer
getroffen door hun toorn. In die tijd werden mensen tot goden die nog steeds worden
vereerd, zoals Aristaios, Britomartis van Kreta, Herakles, de zoon van Alkmene,
Amphiaraos, de zoon van Oikles, en verder Polydeukes en Kastor. (5) Zo kun je geloven dat
Lykaon in een wild dier veranderde en Niobe, de dochter van Tantalos in een steen. Maar
tegenwoordig, nu slechtheid erg is toegenomen en zich over de hele aarde en alle steden
heeft verbreid, wordt geen mens meer god, behalve in vleiende woorden tot machthebbers,
en de vergelding van de goden treft zondaars tenslotte, wanneer ze uit deze wereld zijn
vertrokken. (6) In alle tijden zijn gebeurtenissen uit het verleden, maar ook gebeurtenissen
die nu nog plaats vinden voor de meeste mensen ongeloofwaardig geworden omdat
verzinsels op waarheden worden gebouwd. Zo zou na Lykaon iemand altijd van mens in een
wolf veranderen bij een offer aan Zeus Lykaios, maar niet voor zijn hele leven. Als hij in de
tijd dat hij een wolf is zich van menselijk vlees onthoudt, wordt hij na negen jaar weer mens.
Maar als hij menselijk vlees heeft gegeten, blijft hij voor altijd een wild dier. (7) Net zo
wordt over Niobe verteld dat zij ´s zomers op de berg Sipylos huilt. Nog andere dingen heb
ik gehoord: dat griffioenen gevlekt zijn als panters en dat Tritons met menselijke stem
spreken en anderen zeggen dat zij door een schelp vol gaten blazen. Mensen die graag naar
fantasieverhalen luisteren zijn van nature geneigd er allerlei wonderbaarlijkheden bij te
verzinnen. Zo doen ze de waarheid geweld aan doordat ze die aanvullen met verzinsels.
3. In de derde generatie na Pelops nam het aantal steden in het land en het bevolkingsaantal
toe. Want Nyktimos, de oudste zoon van Lykaon, had alle macht, maar de andere zonen
stichtten steden op plaatsen die ieder van hen geschikt vond: Pallas, Orestheus en Phigalos
stichtten Pallantion, Oresthasion en Phigalia.

(2) Pallantion wordt door Stesichoros van Himera genoemd in zijn Geryonis. Phigalia en
Oresthasion hebben na een poosje een andere naam gekregen: Oresthasion werd Oresteion
naar Orestes, de zoon van Agamemnon, en Phigalia werd Phialia naar Phialos, de zoon van
Boukolion. Ook Trapezeus, Daseatas, Makareus, Helisson, Akakos en Thoknos stichtten
steden. De laatste stichtte Thoknia en Akakos stichtte Akakesion. Volgens de Arkadiërs heeft
Homeros aan Hermes een bijnaam naar deze Akakos gegeven. (3) Helisson heeft zijn naam
gegeven aan zowel de stad als de rivier Helisson en zo zijn ook Makaria, Dasea en
Trapezous naar zonen van Lykaon genoemd. Orchomenos was stichter van de stad met de
naam Methydrion en van Orchomenos dat door Homeros in zijn gedichten “rijk aan
schapen” wordt genoemd. Hypsous en ****** hebben Melaineai en Hypsous gesticht en
ook Thyraion en Haimoniai. De Arkadiërs denken dat Thyrea in de Argolis en de zogeheten
Thyreatische golf naar deze Thyraios zijn genoemd. (4) Mainalos stichtte een gelijknamige
stad, in de oudheid de beroemdste stad in Arkadië. Tegeates was de stichter van Tegea en
Mantineus van Mantineia. Kromoi is genoemd naar Kromos, Charisia naar zijn stichter
Charisios, Trikolonoi naar Trikolonos, Peraitheis naar Peraithos, Asea naar Aseatas, Lykoa
naar Lykeus en Soumatia naar Soumateus. Ook Alipheros en Heraieus geven beiden hun
naam aan steden. (5) Oinotros, de jongste zoon van Lykaon, vroeg zijn broer Nyktimos om
geld en mannen en daarmee stak hij per schip over naar Italië. De streek Oinotria kreeg zijn
naam van Oinotros die daar koning was. Dit was de eerste expeditie die uit Griekenland is
uitgezonden om een kolonie te stichten. Volgens de meest nauwkeurige berekening is er
voor Oinotros niemand geweest, ook geen barbaren, die zich in een ander land heeft
gevestigd.
(6) Behalve veel zonen had Lykaon ook nog een dochter, Kallisto. Deze Kallisto - ik herhaal
hier slechts wat door de Grieken wordt verteld – werd door Zeus bemind. Toen Hera hen op
heterdaad betrapte, veranderde zij Kallisto in een berin. Om Hera een plezier te doen schoot
Artemis de berin neer. Zeus stuurde Hermes met de opdracht het kind dat zij in haar buik
droeg te redden. Hij veranderde Kallisto in het sterrenbeeld dat bekend staat als de Grote
Beer en dat door Homeros wordt genoemd bij het vertrek van Odysseus van het eiland van
Kalypso:
“Kijkend naar de Pleiaden en de laat ondergaande
Boötes en de Beer, waaraan ook de naam Wagen wordt gegeven.”
Maar misschien is dit sterrenbeeld alleen maar zo genoemd ter ere van Kallisto, omdat de
Arkadiërs haar graf kunnen tonen.
4. Na de dood van Nyktimos kwam Arkas, de zoon van Kallisto, aan de macht. Hij
introduceerde het verbouwen van graan zoals hij had geleerd van Triptolemos en leerde de
mensen brood te bakken, kleding te weven en nog andere dingen. Het spinnen van wol had
hij van Adristas geleerd. Naar deze koning werd het land Arkadië genoemd en niet meer
Pelasgia en de bevolking Arkadiërs in plaats van Pelasgen.
(2) Zijn echtgenote was volgens de overlevering niet een sterfelijke vrouw, maar een
Dryade-nimf. Sommige nimfen worden Dryaden genoemd, andere Epimeliaden en nog weer
andere Naiaden. Homeros noemt in zijn gedichten vooral Naiaden. Deze nimf noemen ze
Erato en Arkas zou bij haar als zonen Azan, Apheidas en Elatos hebben gekregen. Al eerder
had hij een onwettige zoon, Autolaos. (3) Toen zijn zonen volwassen waren geworden,
verdeelde Arkas het land in drieën. Een deel werd naar Azan Azanië genoemd. Hiervandaan
zouden de kolonisten die in Phrygië rondom de grot met de naam Steunos wonen en bij de
rivier Penkalas zijn vertrokken. Apheidas kreeg Tegea en het aangrenzende gebied en
daarom noemen de dichters Tegea ook wel “erfdeel van Apheidas”. (4) Elatos kreeg de berg
Kyllene die toen nog geen naam had. Later verhuisde hij naar het land dat nu Phokis heet,
waar hij de Phokiërs die erg te lijden hadden van een oorlog tegen de Phlegiërs hielp en de
stichter werd van de stad Elateia. Kleitor zou de zoon van Azan zijn, Aleas van Apheidas en
Elatos zou vijf zonen hebben gehad, Aipytos, Pereus, Kyllen, Ischys en Stymphalos. (5) Bij
de dood van Azan, de zoon van Arkas, werden voor het eerst lijkspelen gehouden. Er werden

wagenrennen gehouden, maar of er ook andere wedstrijden plaats vonden, weet ik niet. Wel
werden er zeker paardenrennen gehouden. Kleitor, de zoon van Azan, woonde in Lykosoura.
Hij was de machtigste koning en stichtte de naar hem genoemde stad Kleitor. Aleos behield
het erfdeel van zijn vader.
(6) De berg Kyllene is genoemd naar Kyllen, een van de zonen van Elatos, en naar
Stymphalos de bron en de stad Stymphalos bij de bron. Het verhaal over de dood van Ischys,
de zoon van Elatos, heb ik al verteld in mijn beschrijving van de Argolis. Pereus zou geen
zoon hebben gehad, maar wel een dochter, Neaira. Zij trouwde met Autolykos die in het
Parnassosgebergte leefde en volgens de overlevering een zoon van Hermes was, hoewel hij
in werkelijkheid een zoon van Daidalion was.
(7) Azans zoon Kleitor had geen zonen en dus ging het koningschap van Arkadië over op
Aipytos, de zoon van Elatos. Aipytos werd bij de jacht gedood, niet door een van de sterkere
dieren, maar door een giftige slang die hij niet op tijd had gezien. Zo´n slang heb ik zelf ook
een keer gezien. Het is het kleinste soort adder, as-kleurig en met onregelmatig verspreidde
vlekken op de huid. Hij heeft een platte kop en een smalle hals, een tamelijk grote buik en
een korte staart. Net als een andere slang die kerastes heet beweegt hij zich zijwaarts zoals
krabben.
(8) Aipytos werd opgevolgd door Aleos. Stymphalos´zonen Agamedes en Gortys waren de
vierde generatie na Arkas en Aleos, zoon van Apheidas, de derde. Aleos bouwde in Tegea
het oude heiligdom voor Athene Alea en vestigde daar zijn koninklijke residentie. Gortys, de
zoon van Stymphalos, stichtte de stad Gortys aan een rivier. Ook die rivier heet naar hem
Gortynios. De zonen van Aleos waren Lykourgos, Amphidamas en Kepheus en hij had een
dochter Auge. (9) Volgens Hekataios had Herakles gemeenschap met deze Auge, wanneer
hij in Tegea kwam. Toen tenslotte duidelijk werd dat zij een kind van Herakles had
gekregen, sloot Aleos haar met haar kind op in een kist en liet die in zee gooien. Ze belandde
bij Teuthras, de heerser in de vlakte van de Kaïkos, die verliefd op haar werd en met haar
trouwde. De graftombe van Auge bestaat nog steeds in Pergamos boven de Kaïkos. Het is
een grafheuvel, omgeven door een stenen fundament. Op de tombe staat een bronzen beeld
van een naakte vrouw. (10) Na de dood van Aleos kreeg Lykourgos het koningschap omdat
hij de oudste was. Over hem wordt overgeleverd dat hij een vijand, Areïthoös heeft gedood
door bedrog en niet in een eerlijk gevecht. Van zijn zonen Ankaios en Epochos is de laatste
gestorven door een ziekte. Ankaios nam deel aan de tocht van Jason naar Kolchis en later
werd hij , toen hij zich bij Meleager had aangesloten om het monster van Kalydon te
vangen, door het zwijn gedood.
5. Lykourgos bereikte een zeer hoge leeftijd en overleefde zijn beide zonen. Na zijn dood kreeg
Echemos, de zoon van Aëropos, zoon van Kepheus, zoon van Aleos, de macht over de
Arkadiërs. In zijn tijd kwamen de Doriërs onder leiding van Hyllos, de zoon van Herakles,
terug naar de Peloponnesos, maar ze werden bij de Isthmos van Korinthe door de Achaiers
verslagen. Echemos doodde Hyllos die hem tot een tweegevecht had uitgedaagd. Deze
versie lijkt mij waarschijnlijker dan wat ik eerder heb geschreven, namelijk dat Orestes in
die tijd koning van de Achaiers was en dat Hyllos tijdens de regering van Orestes heeft
geprobeerd naar de Peloponnesos terug te keren. In deze laatste versie zou het ook
waarschijnlijk kunnen zijn dat Timandra, de dochter van Tyndareus, getrouwd was met
Echemos die Hyllos doodde. (2) Agapenor, de zoon van Ankaios, zoon van Lykourgos,
regeerde na Echemos en was de leider van de Arkadiërs in de expeditie tegen Troje. Na de
verovering van Troje werden de Grieken op de thuisreis door een storm overvallen en
Agapenor werd met de Arkadische vloot afgedreven naar Cyprus, waar hij Paphos stichtte
en in Palaiopaphos het heiligdom van Aphrodite bouwde. De godin werd tot dan toe door de
Cyprioten vereerd op een plaats, genaamd Golgoi. (3) Enige tijd later stuurde een dochter
van Agapenor, Laodike, een mantel voor Athena Alea naar Tegea. Het opschrift op het
wijgeschenk vertelt de afkomst van Laodike:

“Dit is de mantel van Laodike. Zij zond hem als wijgeschenk aan haar Athene naar haar
vaderland met de ruime dansplaatsen uit het goddelijke Cyprus.”
(4) Omdat Agapenor niet uit Troje thuis kwam, nam Hippothous, zoon van Kerkyon, zoon
van Agamedes, zoon van Stymphalos, de macht over. Tijdens zijn leven zouden er geen
opvallende gebeurtenissen plaats hebben gevonden, behalve dat hij Trapezous tot residentie
maakte in plaats van Tegea. Aipytos, de zoon van Hippothous, volgde zijn vader op en
Orestes, de zoon van Agamemnon, verhuisde in opdracht van het orakel van Apollo in
Delphi van Mykene naar Arkadië. (5) Aipytos, de zoon van Hippothous, waagde het om het
heiligdom van Poseidon in Mantineia, dat niet alleen toen, maar ook tegenwoordig nog door
geen sterveling mag worden betreden, in te gaan. Bij zijn binnenkomst werd hij meteen
blind en niet lang na dit ongeluk stierf hij. (6) Tijdens de regering van Aipytos´zoon
Kypselos die zijn vader opvolgde kwam de Dorische expeditie terug in de Peloponnesos,
niet via de Isthmos van Korinthe zoals drie generaties eerder, maar over zee via de plaats
met de naam Rhion. Toen Kypselos over hen hoorde, huwelijkte hij zijn dochter uit aan de
enige zoon van Aristomachos, van wie hij had gehoord dat hij nog niet gehuwd was.
Doordat hij zo een familieband met Kresphontes tot stand bracht hadden hij zelf en de
Arkadiërs niets meer te duchten. (7) Kypselos´zoon Holaias bracht met hulp van de
Herakliden uit Lakedaimon en Argos de zoon van zijn zuster, Aipytos, terug in Messene.
Holiaios´ zoon was Boukolion en Boukolions zoon was Phialos. Hij beroofde Phigalos, de
zoon van Lykaon, van de hem toekomende eer en noemde de stad naar zichzelf Phialia.
Maar deze naam werd nooit algemeen geaccepteerd. (8) Toen Phialos´ zoon Simos koning
was, ging het oude houten beeld van de Zwarte Demeter door brand verloren. Dit was een
voorteken dat ook Simos zelf kort daarna zou sterven. Toen Simos was opgevolgd door zijn
zoon Pompos, maakten de Aigineten handelsreizen over zee naar Kyllene en brachten
daarvandaan hun ladingen met lastdieren naar de Arkadiërs. In ruil daarvoor ontvingen zij
grote eerbewijzen van Pompos,die bovendien als teken van vriendschap met de Aigineten
zijn zoon de naam Aiginetes gaf.
(9) Na Aiginetes werd zijn zoon Polymestor koning van de Arkadiërs. In die tijd vielen de
Lakedaimoniërs onder leiding van Charillos voor de eerste keer het gebied van Tegea
binnen. Maar de Tegeaten, zowel mannen als vrouwen, namen de wapens op en versloegen
hen. Charillos werd met de rest van zijn leger gevangen genomen. Over Charillos en zijn
expeditie zal ik een uitgebreider verslag geven in mijn beschrijving van Tegea.
(10) Omdat Polymestor geen zonen had, werd hij opgevolgd door Aichmis, een zoon van
Briakas en neef van Polymestor. Ook Briamas was namelijk een zoon van Aiginetes en
jonger dan Polymestor. Tijdens de regering van Aichmis vond de oorlog tussen de
Lakedaimoniërs en Messeniërs plaats. De sympathie van de Arkadiërs had altijd al bij de
Messenërs gelegen en nu streden ze openlijk aan de kant van Aristodemos, de koning van
Messenië, tegen de Lakedaimoniërs. (11) Aichmis´ zoon Aristokrates beging misschien wel
meerdere misdaden tegen de Arkadiërs, maar de meest goddeloze misdaad, begaan tegen de
goden, zal ik nu vertellen. Er is een heiligdom van Artemis met de bijnaam Hymnia. Dit ligt
aan de grens van Orchomenos bij het gebied van Mantineia. Alle Arkadiërs vereren van
oudsher Artemis Hymnia. In die tijd was een nog maagdelijk meisje altijd priesteres van de
godin. (12) Aristokrates probeerde het meisje te verleiden, maar zij bleef zich verzetten
tegen zijn avances. Tenslotte vluchtte ze naar het heiligdom, waar Aristokrates haar bij het
beeld van Artemis verkrachtte. Toen zijn misdaad algemeen bekend werd, stenigden de
Arkadiërs hem en vanwege hem werd de gewoonte veranderd. In plaats van een meisje
geven ze nu een vrouw die al genoeg omgang met mannen heeft gehad als priesteres aan
Artemis.
(13) De zoon van Aristokrates was Hiketas en Hiketas had als zoon een andere Aristokrates,
een naamgenoot van zijn voorvader, die op dezelfde manier de dood vond. Ook hij werd
namelijk gestenigd door de Arkadiërs, omdat ze hem op heterdaad hadden betrapt dat hij
zich had laten omkopen door de Lakedaimoniërs en dat de nederlaag bij de Grote Gracht te

wijten was aan het verraad van Aristokrates. Deze misdaad betekende het einde van de
heerschappij van het geslacht van Kypselos.
6. De Arkadiërs hebben mij, toen ik onderzoek naar de geschiedenis van hun koningen deed,
deze genealogie zo verteld. Het eerste wat volgens de overlevering de Arkadiërs
gezamenlijk ondernomen hebben is de Trojaanse oorlog en dan volgt de hulp die ze de
Messeniërs hebben geboden in de oorlog tegen de Lakedaimoniërs. Ook hebben ze
deelgenomen aan de strijd tegen de Perzen bij Plataiai. (2) Ze trokken met de
Lakedaimoniërs op tegen Athene, meer onder dwang dan uit sympathie voor hen. Met
Agesilaos staken ze over naar Azië en ze volgden hen naar Leuktra in Boiotië. Bij
verschillende gelegenheden toonden ze hun wantrouwen tegen de Lakedaimoniërs en vooral
na de Spartaanse nederlaag bij Leuktra keerden ze zich direct van hen af en sloten zich aan
bij de Thebanen. Ze streden niet aan de kant van de Grieken tegen Philippos en de
Makedoniërs bij Chaironeia en later tegen Antipater in Thessalië, maar stelden zich ook niet
tegen de Grieken op. (3) Ze zeggen dat ze vanwege de Lakedaimoniërs niet hebben
meegedaan aan de strijd tegen de Galaten bij Thermopylai uit vrees dat de Lakedaimoniërs
hun gebieden zouden plunderen wanneer alle weerbare jongemannen afwezig waren. Maar
als lid van de Achaiïsche bond waren de Arkadiërs fanatieker dan alle andere Grieken. Het
deel van hun geschiedenis dat niet voor alle Arkadiërs gemeenschappelijk geldt, maar de
afzonderlijke steden betreft, zal ik bewaren voor de daarvoor geëigende plaats in mijn
vertelling.
De passen die toegang tot Arkadië geven zijn aan de kant van de Argolis bij Hysiai en over
de berg Parthenios naar het gebied van Tegea en nog twee naar Mantineia over de zogeheten
Prinos en over de Klimax. Deze laatste is de breedste en had vroeger in de rotsen
uitgehouwen treden. Als je de Klimax over bent gegaan, kom je bij een plaats met de naam
Melangeia. Daarvandaan loopt drinkwater naar de stad Mantineia.
(5) Voorbij Melangeia, ongeveer zeven stadiën van de stad, ligt de zogeheten bron van de
Meliastai. Deze Meliastai vieren mysterierites voor Dionysos en bij de bron is een megaron
van Dionysos en een heiligdom van Aphrodite Melainis. De godin heeft deze bijnaam alleen
gekregen, omdat sexuele omgang tussen mensen in het algemeen niet zoals bij dieren
overdag, maar meestal ´s nachts plaats vindt.
(6) De andere weg is smaller en loopt door het Artemisiosgebergte. Ik heb al eerder vermeld
dat deze berg een tempel en een beeld van Artemis heeft en dat hier ook de bronnen van de
Inachos zijn. Zolang de Inachos langs de weg door het gebergte stroomt vormt hij de grens
tussen het gebied van Argos en Mantineia. Vanaf het punt waar het water van de weg afbuigt
stroomt het door de Argolis. Daarom noemt onder anderen Aischylos de Inachos een
Argivische rivier.
7. Als je over de berg Artemisios in het gebied van Mantineia bent getrokken, kom je in de
zogeheten Argonvlakte, een naam die overeenstemt met de werkelijkheid. Want het
regenwater dat uit de bergen naar beneden komt maakt dat de vlakte niet bebouwd kan
worden en niets zou beletten dat de vlakte een meer was, als het water niet door een spleet
onder de grond zou verdwijnen. (2) Het water dat hier verdwijnt komt bij de Dine weer op.
De Dine ligt bij een plaats met de naam Genethlion in de Argolis. Het is zoet water dat uit
zee opkomt. In oude tijden wierpen de Argivers met teugels opgetuigde paarden in de Dine
als offer aan Poseidon. Zoet water dat uit zee opkomt is hier in de Argolis te zien, maar ook
op een plaats, Cheimerion genaamd, in Thesprotis. (3) Een nog wonderbaarlijker
verschijnsel is het kokend water in de Maiander, dat deels uit een rots midden in de stroom,
deels uit de modder van de rivier opkomt. Ook voor Dikaiarchia in Etrurië is er kokend
water in de zee en daarom is daar een kunstmatig eiland aangelegd, zodat het water niet
onbenut blijft, maar voor warme baden wordt gebruikt.
(4) In het linkerdeel van de zogenaamde Argonvlakte in het gebied van Mantineia ligt een
berg, waarop de restanten van een kamp van Philippos, de zoon van Amyntas, en van een
dorp, Nestane, liggen. Philippos zou hier bij Nestane zijn kamp hebben opgeslagen en naar

hem wordt de bron daar Philippeion genoemd. Philippos was naar Arkadië gekomen om de
Arkadiërs voor zich te winnen en hen af te scheiden van de overige Grieken. (5) Je kunt
aannemen dat Philippos van alle Makedonische koningen voor en na hem de grootste daden
heeft verricht, maar niemand kan hem met enig recht een goede veldheer noemen, omdat hij
voortdurend eden, afgelegd in naam der goden, vertrapte, bij elke gelegenheid
overeenkomsten schond en van alle mensen het minst zich aan zijn woord hield. (6) Al snel
werd hij getroffen door de wraak van de goden; ik weet geen geval waarbij dit sneller
gebeurde. Philippos was niet ouder dan zes en veertig jaar, toen hij de profetie van Delphi,
die hij zou hebben gekregen toen hij het orakel raadpleegde over de Perzen, vervulde:
“De stier is gekroond, het einde is daar.
Hij die zal offeren staat gereed.”
Al spoedig bleek dat dit niet de Perzen gold, maar Philippos zelf. (7) Na de dood van
Philippos heeft Olympias zijn kleine zoontje, een kind van Attalos´ nicht Kleopatra, samen
met zijn moeder vermoord door hen in een bronzen ketel vol vuur te werpen. Niet lang
daarna doodde ze ook Ariaios. Demonische machten zouden ook het geslacht van Kassander
smadelijk uitroeien. De moeder van Kassanders zonen was Philippos´ dochter Thessalonike
en Thessalonike en Aridaios hadden Thessalische moeders. Het lot van Alexander is
algemeen bekend. (8) Maar als Philippos zich het lot van de Spartaan Glaukos ter harte had
genomen en bij elk van zijn daden had gedacht aan deze versregel:
“Het nageslacht van een man die zich houdt aan zijn eed wordt na hem sterker”
dan zou, denk ik, een godheid het leven van Alexander en tegelijk de kracht van de
Makedoniërs niet zo redeloos hebben vernietigd.
8. Dit was een uitweiding in mijn beschrijving. Na de ruïnes van Nestane volgt een heilige
tempel van Demeter en ter ere van haar vieren de Mantinaiers ieder jaar een feest. Vlak
onder Nestane ligt ****** , ook een deel van de Argonvlakte en het wordt “dansplaats van
Maira” genoemd. De weg door de Argonvlakte is tien stadiën lang. Na een korte overgang
daal je af in een andere vlakte. Hier bevindt zich naast de hoofdweg een bron met de naam
Arnè. (2) Door de Arkadiërs wordt het volgende verteld. Toen Rhea Poseidon ter wereld
bracht, legde ze hem bij een kudde om tussen de lammeren in leven te blijven en daarom
heeft de bron deze naam gekregen, omdat de lammeren daar graasden. Maar tegen Kronos
zei ze dat ze een paard had gebaard en ze gaf hem een veulen om te verslinden in plaats van
haar zoon, zoals ze later een in doeken gewikkelde steen gaf in plaats van Zeus. (3) Toen ik
begon te schrijven was ik geneigd zulke verhalen van de Grieken als nogal dwaas te
beschouwen, maar nu ik gevorderd ben tot de geschiedenis van Arkadië ben ik tot het inzicht
gekomen dat de Grieken die als wijs worden beschouwd zich in raadsels uitdrukten en zich
niet rechtstreeks uitspraken en ik vermoed dat ook de verhalen over Kronos een soort
wijsheid van de Grieken bevatten. Bij religieuze onderwerpen zal ik dus de overgeleverde
tradities volgen.
(4) De stad Mantineia ligt ongeveer twaalf stadiën voorbij deze bron. Er zijn aanwijzingen
dat Mantineus, de zoon van Lykaon, ergens anders de stad die tot op heden door de
Arkadiërs Ptolis wordt genoemd stichtte. Antinoë, de dochter van Aleos´ zoon Kepheus, liet
in opdracht van een orakel de mensen daarvandaan vertrekken en bracht hen naar deze
plaats, terwijl ze een slang – welk soort slang dat was wordt niet verteld – als gids nam.
Daarom heeft de rivier die langs de tegenwoordige stad stroomt de naam Ophis gekregen.
(5) Als we mogen afgaan op de gedichten van Homeros geloof ik dat deze slang een draak
was. Als hij in de lijst van schepen over Philoktetes vertelt dat de Grieken hem op Lemnos
achterlieten omdat hij leed aan zijn wond, duidt hij de waterslang niet als een slang aan,
maar noemt hij de draak die de adelaar bij de Trojanen liet vallen een slang. Zo is het
waarschijnlijk dat de gids van Arsinoë ook een draak was.
(6) In de slag bij Dipaia vochten de Mantinaiers niet aan de kant van de andere Arkadiërs
tegen de Lakedaimoniërs, maar in de Peloponnesische oorlog sloten ze zich aan bij de Eliërs
tegen de Lakedaimoniërs en na de komst van versterkingen uit Athene vochten ze tegen hen.

Uit vriendschap met Athene namen ze ook deel aan de Siciliaanse expeditie. (7) Een tijd
later viel een Lakedaimonisch leger onder leiding van koning Agesipolis, zoon van
Pausanias, het gebied van Mantineia binnen. Toen Agesipolis de Mantinaiers had verslagen
en hen binnen hun muren had ingesloten, veroverde hij kort daarop de stad, niet door een
bestorming, maar doordat hij de rivier Ophis omleidde naar de wallen die gebouwd waren
van kleisteen. (8) Baksteen biedt grotere veiligheid tegen aanvallen van
belegeringswerktuigen dan fortificaties die van steen zijn gebouwd. Want die versplintert en
springt uit zijn voegen, terwijl baksteen minder heeft te lijden van belegeringswerktuigen,
maar het valt wel door water uiteen zoals was smelt door de zon. (9) Deze methode tegen de
muren van Mantineia was niet door Agesipolis bedacht, maar hij was al eerder uitgedacht
door Kimon, de zoon van Miltiades, bij de belegering van de Pers Boges en de andere
Perzen die Eion aan de Strymon bezet hielden. Agesipolis imiteerde slechts een bestaande en
door de Grieken veel geroemde methode. Toen hij Mantineia had veroverd, liet hij een klein
gedeelte daarvan bewoond, maar het grootste deel maakte hij met de grond gelijk en de
inwoners verspreidde hij over de dorpen. (10) De Thebanen zouden de Mantinaiers na de
slag bij Leuktra weer uit de dorpen terugbrengen naar hun vaderstad. Maar na hun terugkeer
was hun gedrag verre van gepast. Ze werden er op betrapt dat ze onderhandelden met de
Lakedaimoniërs en op eigen houtje zonder de andere Arkadiërs een vredesregeling met hen
wilden sluiten. Zo wijzigden zij van bondgenootschap en liepen over naar de Spartanen.
Toen de slag bij Mantineia tussen de Lakedaimoniërs en Thebanen onder leiding van
Epaminondas plaats vond, stelden de Mantinaiers zich aan de Lakedaimonische kant op.
(11) Later ontstond er onenigheid tussen de Mantinaiers en Lakedaimoniërs en sloten ze
zich aan bij de Achaiïsche bond. Ze versloegen Agis, zoon van Eudamidas, koning van
Sparta, bij de verdediging van hun land met hulp van een Achaiïsch leger onder leiding van
Aratos. Ook namen ze deel aan de strijd van de Achaiers tegen Kleomenes en hielpen de
Lakedaimonische macht te vernietigen. Toen Antigonos in Makedonië voogd was van
Perseus´ vader Philippos, die nog een kind was, en hij de Achaiers buitengewoon gunstig
gezind was, eerden de Mantinaiers hem onder andere door de naam van hun stad te
veranderen in Antigoneia. (12) Later, toen Augustus de zeeslag bij de kaap van Apollo
Actium zou leveren, vochten de Mantinaiers aan de kant van de Romeinen, terwijl de rest
van Arkadië zich bij Antonius aansloot, volgens mij alleen omdat de Lakedaimoniërs met
Augustus sympathiseerden. Tien generaties later werd Hadrianus keizer. Hij ontnam de
Mantinaiers de vreemde naam en gaf hun stad de naam Mantineia terug.
9. De Mantinaiers hebben een dubbele tempel die ongeveer in het midden door een muur
gedeeld is. In het ene deel van de tempel staat een beeld van Asklepios, een werk van
Alkamenes. Het andere deel is een heiligdom van Leto en haar kinderen. De beelden zijn
gemaakt door Praxiteles in de derde generatie na Alkamenes. Op het voetstuk zijn de Muzen
en een fluitspelende Marsyas afgebeeld. Op een grafsteen is een reliëf van een man,
Polybios, zoon van Lykortas. Ik zal later nog over hem vertellen.
(2) De Mantinaiers hebben nog andere tempels, een van Zeus Soter en een van Zeus die
Epidotes wordt genoemd, omdat hij aan mensen goede gaven geeft. Er is een tempel van de
Dioskouroi en op een andere plaats een van Demeter en Korè. Hier laten ze een vuur
branden en ze letten goed op dat dit niet ongemerkt uitgaat. Bij het theater zag ik een ook
een tempel van Hera. (3) De beelden zijn gemaakt door Praxiteles. Hera zit op een troon en
naast haar staan Athene en Hera´s dochter Hebe. Bij het altaar van Hera is het graf van
Arkas, de zoon van Kallisto. De beenderen van Arkas hebben ze uit Mainalos gehaald, toen
ze een orakel uit Delphi hadden gekregen:
“In het stormachtige Mainalia ligt Arkas, naar wie alle Arkadiërs zijn genoemd,
op de plaats waar de driesprong, de viersprong en de vijfsprong zijn.
Ik spoor U aan daarheen te gaan, met een blij hart Arkas op te nemen
en hem naar zijn lieflijke stad te brengen.
Maak daar een heilige plaats voor Arkas en breng hem offers.”

Deze plaats waar het graf van Arkas is wordt “Altaren van Helios” genoemd.
(5) Niet ver van het theater liggen beroemde monumenten. Een daarvan is rond en wordt
“Gemeenschappelijke Haard” genoemd. Hier zou Antinoë, de dochter van Kepheus, liggen.
Op de andere staat een stele met een reliëf van een ruiter, Grylos, zoon van Xenophon. (6)
Achter het theater waren nog de resten van een tempel van Aphrodite, bijgenaamd
Symmachia, en een beeld. De inscriptie op het voetstuk gaf aan dat het beeld is opgericht
door Nikippe, de dochter van Paseas. De Mantinaiers hebben dit heiligdom gebouwd ter
herinnering voor het nageslacht aan de zeeslag bij Actium waarin ze samen met de
Romeinen streden. Ze vereren ook Athene Alea en ze hebben een heiligdom en een beeld
van Athene. (7) Ook Antinoös werd bij hen als een god erkend. Van de tempels in Mantineia
was die van Antinoös de jongste. Hij was in het bijzonder de favoriet van keizer Hadrianus.
Ik heb hem niet meer in levende lijve gezien, maar wel zag ik beelden en portretten van
hem. Ook elders wordt hij vereerd en aan de Nijl ligt een Egyptische stad die naar Antinoös
is genoemd. In Mantineia wordt hij om de volgende reden vereerd. Antinoös was afkomstig
uit Bithynion, een stad aan de overkant van de rivier Sangarios. De Bithyniërs zijn van
oorsprong Arkadiërs uit Mantineia. (8) Daarom heeft de keizer ook in Mantineia een cultus
voor hem gesticht met ieder jaar een feest en om de vier jaar spelen ter ere van hem. In het
gymnasion van Mantineia is een zaal met beelden van Antinoös, die bezienswaardig is om
de stenen waarmee hij is versierd en om de schilderingen. De meeste daarvan zijn
afbeeldingen van Antinoös in de gestalte van Dionysos. Er is ook een kopie van de
schildering op de Kerameikos die de slag van de Atheners bij Mantineia voorstelt.
(9) Op de markt van Mantineia staat een bronzen beeld van een vrouw die ze Diomeneia,
dochter van Arkas, noemen en er is een heroön van Podares. Hij zou gesneuveld zijn in de
slag tegen de Thebanen onder leiding van Epaminondas. Drie generaties voor mijn tijd
hebben ze de inscriptie op het graf gewijzigd en toegepast op een man die nakomeling en
naamgenoot van deze Podares was en leefde in een tijd waarin hij het Romeinse burgerrecht
al kon hebben. (10) In mijn tijd eerden de Mantinaiers de oudste Podares. Grylos, de zoon
van Xenophon, zou de dapperste van alle Mantinaiers en hun bondgenoten zijn geweest en
na hem Kephisodoros van Marathon, de commandant van de Atheense cavalerie, maar de
derde plaats in dapperheid kennen ze toe aan deze Podares.
10. Van Mantineia lopen wegen naar de rest van Arkadië. De meest interessante
bezienswaardigheden langs elk van die wegen zal ik behandelen. Links van de hoofdweg die
naar Tegea loopt ligt bij de muren van Mantineia een hippodroom en niet ver daarvandaan
een stadion waar de spelen ter ere van Antinoös worden gehouden. Boven dit stadion verheft
zich de berg Alesion, volgens zeggen zo genoemd vanwege de zwerftochten (alè) van
Rhea. Op de berg is een heilig woud van Demeter. (2) Aan de voet van de berg ligt het
heiligdom van Poseidon Hippios, niet meer dan een stadie van Mantineia. Over dit
heiligdom schrijf ik wat ik daarover weet van horen zeggen en wat anderen hebben
meegedeeld. Het tegenwoordige heiligdom is gebouwd door keizer Hadrianus. Hij stelde
opzichters aan over de arbeiders om te voorkomen dat iemand in het oude heiligdom zou
kijken en iets van de restanten daarvan zou weghalen. Hij gaf hun de opdracht de nieuwe
tempel om de oude heen te bouwen. Oorspronkelijk zouden Agamedes en Trophonios dit
heiligdom voor Poseidon hebben gebouwd door eikenstammen te bewerken en met elkaar te
verbinden. (3) Om de mensen buiten te houden brachten ze niet een barrière voor de ingang
aan, maar ze spanden er een wollen draad voor. Misschien dachten ze dat de mensen in die
tijd die het goddelijke nog eerden daarvoor ontzag zouden hebben, of omdat er wellicht een
zekere kracht in de draad school. Maar het schijnt dat Aipytos, de zoon van Hippothoös, het
heiligdom binnen is gegaan, niet doordat hij over de draad heen sprong of er onderdoor
kroop, maar door hem door midden te knippen. Nadat hij deze heiligschennis had gepleegd,
werd hij blind door een golf die zijn ogen trof en viel hij meteen dood neer. (4) Een oude
legende vertelt dat er golven van de zee in de tempel verschenen. Net zo´n verhaal vertellen
de Atheners over golven op de akropolis en de inwoners van Mysala in Karië over de tempel

van de god die ze in hun eigen taal Osogoa noemen. In Athene is de afstand tot de zee bij
Phaleron ongeveer twintig stadiën en in Mysala is de afstand tussen de haven en de stad
ongeveer tachtig stadiën. Maar in Mantineia komt het zeewater van het verst weg en heel
duidelijk volgens goddelijke wil.
(5) Tegenover het heiligdom van Poseidon staat een stenen monument, gemaakt ter
herinnering aan de overwinning op de Lakedaimoniërs en Agis. Ook het verloop van de slag
wordt vermeld. De rechtervleugel werd gevormd door de Mantinaiers zelf. Zij hadden al hun
weerbare manschappen in het veld gebracht onder bevel van Podares, nakomeling in de
derde generatie van de Podares die tegen de Thebanen had gestreden. Als ziener was
Thrasyboulos van Elis aanwezig, de zoon van Aineas, een van de Iamiden. Hij voorspelde
de Mantinaiers de overwinning en nam zelf ook deel aan de strijd. (6) Op de linkervleugel
stond de rest van het Arkadische leger opgesteld, elke stad onder zijn eigen bevelhebber, en
het contingent van Megalopolis onder Lykiades en Leokydes. Het centrum was
toevertrouwd aan Aratos met de Sikyoniërs en Achaiers. De Lakedaimoniërs onder
commando van Agis hadden hun formatie zo gerekt, dat ze in de volle lengte tegenover het
leger van de tegenstanders stonden. Agis en zijn staf stonden in het centrum. (7) Aratos trok
zich, zoals afgesproken met de Arkadiërs, met zijn manschappen wat terug alsof de druk van
de Lakedaimoniërs voor hun te groot werd. Door hun terugtrekkende beweging brachten ze
hun linie geleidelijk in de vorm van een halve maan. Agis en de Lakedaimoniërs roken de
overwinning en drongen des te heviger massaal op de manschappen van Aratos aan. Ze
werden gevolgd door de troepen van de vleugels die het als een grote krijgsdaad
beschouwden de terugtocht van Aratos en zijn troepen te hebben veroorzaakt. (8) Maar de
Arkadiërs verschenen zonder dat de Lakedaimoniërs het merkten in hun rug en toen ze zo
waren ingesloten, verloren ze het grootste deel van hun leger. In deze slag sneuvelde koning
Agis, zoon van Eudamides. De Mantinaiers beweren dat Poseidon was verschenen om hen
te helpen en daarom hebben ze een monument als wijgeschenk aan Poseidon opgericht. (9)
Dat goden aanwezig zijn in een oorlog en bij veldslagen van mensen wordt verteld door alle
dichters die de tragische geschiedenis van heroën bij Troje hebben behandeld en de Atheners
bezingen in liederen dat goden met hun hebben meegestreden in de slag bij Marathon en bij
Salamis. Het duidelijkste voorbeeld is dat het leger van de Galaten bij Delphi werd
vernietigd door de god en duidelijk door demonische machten. Zo kunnen ook de
Mantinaiers beweren dat hun overwinning niet zonder hulp van Poseidon tot stand is
gekomen.
(10) De Arkadiërs vertellen dat Arkesilaos, een voorvader in de negende generatie van
Leokydes die samen met Lydiades het bevel over de Megapolitanen voerde, toen hij in
Lykosoura woonde het heilige hert van de zogeheten Despoina heeft gezien, verzwakt door
ouderdom. Dat hert had een ketting om zijn hals en op de ketting stond een inscriptie:
“Als jong kalf werd ik gevangen, toen Agapenor naar Troje kwam.”
Dit verhaal laat zien dat het hert een dier is dat veel langer dan zelfs een olifant leeft.
11. Na het heiligdom van Poseidon kom je in een plaats vol eiken, Pelagos genaamd, en de weg
van Mantineia naar Tegea loopt door de eiken. Het ronde altaar aan de hoofdweg geeft de
grens tussen Mantineia en Tegea aan. Als je van het heiligdom van Poseidon naar links wilt
afslaan, kom je na ongeveer vijf stadiën bij de graven van de dochters van Pelias. De
Mantinaiers vertellen dat zij hier zijn gekomen toen ze vluchtten voor de schande bij de
dood van hun vader. (2) Toen Medea naar Iolkos kwam, begon ze onmiddellijk te intrigeren
tegen Pelias. Ze deed dat in werkelijkheid om Iason te helpen, hoewel ze deed alsof ze hem
haatte. Aan de dochters van Pelias beloofde ze dat ze, als ze dat wilden, hun vader, een
bejaarde grijsaard, zijn jeugd konden teruggeven. Ze slachtte een ram en kookte het vlees
met magische kruiden in een ketel. Dankzij de kruiden haalde ze de gekookte ram als een
jong lammetje weer levend uit de ketel. (3) Toen nam ze Pelias, sneed hem in stukken en
kookte hem. Zijn dochters konden hem zelfs geen passende begrafenis meer geven. Daarom
moesten de vrouwen verhuizen naar Arkadië en na hun dood werden grafheuvels voor hen

opgeworpen. Geen enkele dichter geeft hun namen, voor zover ik heb gelezen, maar de
schilder Mikon heeft bij hun portretten de namen Asteropeia en Antinoë geschreven.
(4) Ongeveer twintig stadiën voorbij deze graven ligt een plaats met de naam Phoizon.
Phoizon is een graftombe, omgeven door een stenen fundament dat niet veel boven de grond
uitsteekt. De weg wordt hier erg smal en dit zou het graf zijn van Areïthoös die om zijn
wapen Korynetes wordt genoemd. (5) Als je over de weg die van Mantineia naar Pallantion
loopt verder gaat, komt na ongeveer dertig stadiën het woud met de naam Pelagos tot aan de
hoofdweg. Hier vochten de ruitertroepen van de Atheners en Mantinaiers tegen de
Boiotische cavalerie. Volgens de Mantinaiers is Epaminondas gedood door Machairion van
Mantineia. Maar de Lakedaimoniërs beweren van hun kant dat de man die Epaminondas
heeft gedood een Spartaan was en ook zijn geven de man de naam Machairion. (6) De
Atheense traditie, waar de Thebanen het mee eens zijn, is dat Epaminondas is verwond door
Grylos. Het schilderij van de slag bij Mantineia geeft dezelfde voorstelling. De Mantinaiers
schijnen Grylos een staatsbegrafenis te hebben gegeven en zijn portret op een grafsteen te
hebben afgebeeld als de dapperste van de bondgenoten op de plaats waar hij is gevallen.
Maar hoewel de Mantinaiers zelf en de Lakedaimoniërs over Machairion spreken, is er in
feite noch in Sparta noch in Mantineia een Machairion die als dapper man eer heeft
gekregen. (7) Toen Epaminondas gewond was, brachten ze hem nog levend van het
slagveld. Een tijd lang hield hij zijn hand op de wond en leed hij en bleef hij kijken naar de
strijd. De plaats vanwaar hij keek werd later Skopè genoemd. Toen de slag onbeslist was
geëindigd, haalde hij zijn hand van de wond. Nadat hij zijn laatste adem had uitgeblazen,
werd hij op het slagveld begraven. (8) Op het graf staat een zuil en daarop een schild met
een voorstelling van een slang. De slang betekent dat Epaminondas uit het geslacht der
zogeheten Sparten stamde. Op de tombe staan stele’s, een oude met een Boiotische inscriptie
en de andere is opgesteld door keizer Hadrianus die de inscriptie hierop heeft gedicht.
(9) Epaminondas moet van alle beroemde Griekse veldheren het meest worden geëerd, of op
zijn minst als iemand die voor geen ander onderdoet. Want de Spartaanse en Atheense
veldheren steunden op de oude reputatie van hun steden en hun soldaten waren mannen met
karakter, maar Epaminondas heeft de Thebanen, een moedeloos volk en gewend anderen te
gehoorzamen, in korte tijd tot de suprematie gebracht. (10) Epaminondas had vroeger al
een orakel uit Delphi gekregen dat hij op zijn hoede moest zijn voor de pelagos (zee).
Daarom durfde hij niet aan boord van een oorlogsschip te gaan of op een koopvaardijschip
te varen, maar de voorspelling van de godheid bedoelde het eikenwoud Pelagos en niet de
zee. Later werd ook de Karthager Hannibal misleid door plaatsen met dezelfde naam en
eerder dan hij ook de Atheners. (11) Hannibal kreeg een orakel van Ammon dat hij na zijn
dood begraven zou worden in de grond van Libyssa. Dus hoopte hij het Romeinse rijk te
vernietigen en na zijn thuiskomst in Libye op hoge leeftijd te sterven. Maar toen de Romein
Flaminius alles op alles zette hem levend in handen te krijgen, ging hij als smekeling naar
Prusias. Door hem afgewezen sprong hij op zijn paard, maar werd aan een vinger gewond
door zijn ontblote zwaard. Hij was slechts enkele stadiën verder gegaan toen door de wond
koorts ontstond en op de derde dag stierf hij. De plaats waar hij stierf wordt door de
Nikomediërs Libyssa genoemd. (12) En de Atheners hadden een orakel uit Dodona gekregen
dat ze Sikelia moesten koloniseren, maar Sikelia is een kleine heuvel niet ver van de stad. Ze
begrepen niet wat hen was gezegd en werden verleid tot een campagne over zee en een
oorlog tegen Syracuse. Er zijn veel meer zulke voorbeelden te vinden.
12. Op een afstand van ongeveer één stadie van het graf van Epaminondas staat een tempel van
Zeus met de bijnaam Charmon. In de eikenwouden van de Arkadiërs zijn verschillende
soorten eiken. Sommige worden “breedbladig” genoemd, andere phègos. Een derde soort
heeft een sponsachtige bast en zo licht dat daarvan herkenningstekens voor ankers en
visnetten in zee worden gemaakt. De schors van deze eik wordt door de Ioniërs, onder
andere de elegieëndichter Hermesianax, phellos (kurk) genoemd.

(2) Van Mantineia loopt een weg naar Methydrion, tegenwoordig geen stad meer, maar een
dorp dat bij Megalopolis hoort. Dertig stadiën verder ligt een vlakte met de naam
Alkimedon. Boven de vlakte verheft zich de berg Ostrakina. Daar is een grot waarin
Alkimedon, een van de zogeheten heroën, woonde. (3) De Phigaliërs vertellen dat Herakles
gemeenschap had met Phialo, de dochter van deze Alkimedon. Toen Alkimedon merkte dat
zij een kind had gekregen, legde hij haar op de berg om daar te sterven en met haar ook het
zoontje dat zij ter wereld had gebracht. De Arkadiërs noemen hem Aichmagoras. Toen het
kind daar lag te huilen, hoorde een vogel, de gaai, zijn gehuil en deed zijn kreten na. (4)
Toevallig kwam Herakles langs die weg en hoorde de gaai. Omdat hij dacht dat het gehuil
van een baby was en niet het gekrijs van een vogel, ging hij meteen op het geluid af. Hij
herkende Phialo, bevrijdde haar van haar boeien en redde de baby. Sindsdien wordt de bron
in de buurt Kissa genoemd, naar de vogel. Veertig stadiën voorbij de bron ligt de plaats
Petrosaka, de grens tussen Megalopolis en Mantineia.
(5) Behalve de genoemde wegen zijn er nog twee andere wegen naar Orchomenos. Aan de
eerste ligt het zogeheten stadion van Ladas, waar Ladas trainde voor het hardlopen. Daarbij
ligt ook een heiligdom van Artemis en rechts van de weg een hoge aardhoop. Die zou het
graf van Penelope zijn, maar dat komt niet overeen met de versie in het gedicht met de titel
Thesprotis over haar. In dat gedicht staat dat Penelope aan Odysseus nadat hij uit Troje thuis
was gekomen een zoon, Ptoliporthes baarde. Maar het verhaal van de Mantinaiers zegt dat
Odysseus het haar kwalijk nam dat zij vrijers in huis had gehaald en dat hij haar wegstuurde.
Zij zou eerst naar Sparta zijn gegaan, maar daarna van Sparta naar Mantineia zijn verhuisd
en daar zijn gestorven. (7) Aansluitend aan het graf ligt een kleine vlakte en in de vlakte ligt
een berg waarop zich nog steeds de resten van het oude Mantineia bevinden. De plaats heet
tegenwoordig Ptolis. Als je een klein eindje in noordelijke richting gaat, is daar de bron
Alalkomenia. Dertig stadiën voorbij Ptolis liggen de restanten van een dorp genaamd Maira
met het graf van Maira, als zij daar en niet in het gebied van Tegea is begraven.
Waarschijnlijk hebben de Tegeaten en niet de Mantinaiers gelijk dat Maira, de dochter van
Atlas, bij hen is begraven. Maar misschien was het een andere Maira, een nakomeling van
Atlas´ dochter Maira, die naar het land van Mantineia kwam.
(8) Van de wegen rest alleen nog de weg naar Orchomenos, waaraan de berg Anchisia ligt en
aan de voet daarvan het graf van Anchises. Toen namelijk Aeneas onderweg was naar
Sicilië, landde hij in Lakonië en stichtte daar de steden Aphrodisias en Etis. Om een of
andere reden kwam zijn vader Anchises naar die plaats, waar hij stierf en begraven werd. (9)
Naar Anchises wordt die berg Anchisia genoemd. Dat de Aioliërs die tegenwoordig Troje
bewonen in hun land nergens een graf van Anchises kunnen tonen, draagt bij tot de
geloofwaardigheid hiervan. Bij het graf van Anchises liggen de resten van een heiligdom
van Aphrodite en bij de Anchisia ligt de grens tussen Mantineia en Orchomenos.
13. In het gebied van Orchomenos ligt links van de weg vanaf Anchisiai op een helling van de
berg het heiligdom van Artemis Hymnia. Ook de Mantinaiers delen hierin ******* en een
priesteres en een priester. De traditie schrijft voor dat zij hun hele leven in kuisheid
doorbrengen, niet alleen in seksueel opzicht, maar ook op elk ander gebied. Zij baden niet en
leven niet zoals gewone mensen en betreden nooit een privé-woning. Ik weet dat de
histiatores die in dienst zijn van Artemis ven Ephese ook op zo´n manier leven, maar slechts
voor een jaar en niet langer, en dat zij door hun medeburgers Essenen worden genoemd. Ter
ere van Artemis Hymnia wordt een jaarlijks feest gevierd.
(2) De vroegere stad Orchomenos lag op de hoogste top van een berg en er zijn nog resten
van een markt en muren. De stad die tegenwoordig wordt bewoond ligt onder de oude
ringmuur. Een bezienswaardigheid daar is een bron waaruit water wordt gehaald en er zijn
tempels van Poseidon en Aphrodite met marmeren beelden. Bij de stad staat een houten
beeld van Artemis. Dit beeld is in een grote ceder opgesteld en de godin wordt naar die
ceder Kedreatis genoemd. (3) Onder de stad liggen op zekere afstand van elkaar steenhopen
die daar zijn opgehoopt over mannen die in een oorlog zijn gevallen. Met welke andere

Peloponnesiërs of Arkadiërs zelf zij oorlog voerden wordt niet door inscripties op de graven
aangegeven en ook de Orchomeniërs vertellen het niet.
(4) Tegenover de stad ligt de berg Trachy. Het regenwater dat door een diepe kloof stroomt
loopt tussen de stad en de berg Trachy naar een andere Orchomenische vlakte. Die vlakte is
erg uitgestrekt, maar bestaat voor het grootste deel uit een meer. Als je van Orchomenos
ongeveer drie stadiën verder gaat,loopt er een rechte weg naar de stad Kaphya langs
dezelfde kloof en daarna links langs het stilstaande water. De andere weg steekt de stroom
die door de kloof loopt over en gaat langs de voet van de berg Trachy. (5) Aan deze weg ligt
eerst het graf van Aristokrates die eens de maagdelijke priesteres van de godin Hymnia
verkrachtte. Na het graf van Aristokrates komen de zogeheten Teneïsche bronnen en
ongeveer zeven stadiën van de bronnen de plaats Amilos. Amilos zou vroeger een stad zijn
geweest. Hier splitst de weg zich weer: één afsplitsing gaat naar Stymphalos, de andere naar
Pheneos.
(6) Langs de weg naar Pheneos komje bij een berg. Op deze berg komen de grenzen van de
gebieden van Orchomenos, Pheneos en Kaphya samen. Boven de grenzen steekt een hoge
rotswand uit die de Kapheatische rots wordt genoemd. Achter de grenzen van de genoemde
steden ligt een ravijn waardoor de weg naar Pheneos loopt. Ongeveer in het midden van het
ravijn ontspringt water uit een bron en aan het einde van het ravijn ligt de plaats Karyai.
14. De vlakte van Pheneos ligt onder Karyai en er wordt verteld dat het water daar eens zo hoog
kwam en het oude Pheneos zo overstroomd werd, dat er zelfs nu nog sporen daarvan zijn op
het niveau tot waar het water gestegen is. Vijf stadiën van Karyai ligt de berg met de naam
Oryxis en een tweede berg, Skiathis. Onder beide bergen ligt een afgrond waarin het water
uit de vlakte wordt opgevangen. (2) De Pheneaten zeggen dat die kunstmatig zijn aangelegd
door Herakles in de tijd dat hij in Pheneos woonde bij Laonome, de moeder van
Amphitryon. Amphitryon was volgend hen een zoon van Alkaios en Laonome, de dochter
van Gouneus en een vrouw uit Pheneos, en niet van Lysidike, de dochter van Pelops. Als
Herakles werkelijk in Pheneos heeft gewoond, kun je aannemen dat hij nadat hij niet direct
naar Thebe is gegaan nadat hij door Eurystheus uit Tiryns was verjaagd, maar eerst naar
Pheneos. (3) Herakles groef midden door de vlakte een kanaal waardoor hij de rivier Olbios,
die door sommige Arkadiërs niet Olbios maar Aroanios wordt genoemd, liet stromen. De
lengte van het kanaal is vijftig stadiën en de diepte, voor zover het niet is ingestort, dertig
voet. De rivier loopt hier namelijk niet meer doorheen, maar is in zijn oude bedding
teruggekeerd en heeft het door Herakles tot stand gebrachte werk verlaten.
(4) Ongeveer vijftig stadiën voorbij de genoemde spleten die in de bergen zijn gemaakt ligt
de stad. De Pheneaten zeggen dat Pheneos, een man uit de streek, de stichter was. Hun
akropolis is aan alle kanten steil, grotendeels van nature, maar een klein stuk is
veiligheidsredenen versterkt. Op deze akropolis staat een tempel van Athene met de bijnaam
Tritonia, maar daarvan waren slechts brokstukken over. (5) Er staat ook een bronzen beeld
van Poseidon, bijgenaamd Hippios, dat opgericht zou zijn door Odysseus. Odysseus zou hier
namelijk zijn paarden zijn kwijtgeraakt en heel Griekenland hebben afgezocht. Op de plaats
in het Pheneatische land waar hij de paarden terugvond zou hij een heiligdom voor Artemis
hebben gesticht en de godin de naam Heurippa hebben gegeven en ook zou hij het beeld van
Poseidon Hippios hebben opgericht. (6) Toen Odysseus de paarden had gevonden, vertellen
ze, besloot hij die in het gebied van de Pheneaten te laten, zoals hij ook de runderen op het
vasteland tegenover Ithaka liet grazen. De Pheneaten lieten mij ook een inscriptie op het
voetstuk van het beeld zien, klaarblijkelijk instructies van Odysseus voor de verzorgers van
de paarden. (7) Het lijkt me redelijk om in de andere dingen te accepteren wat de Pheneaten
vertellen, maar dat Odysseus het bronzen beeld heeft opgericht kan ik niet geloven. Want in
die tijd verstond men nog niet de kunst om bronzen beelden uit één stuk te maken zoals men
een kleed naadloos weeft. Hoe zij het brons bewerken heb ik al behandeld in het boek over
Sparta naar aanleiding van het beeld van Zeus Hypatos. (8) De eersten die brons smolten en
beelden hebben gegoten waren de Samiërs Rhoikos, zoon van Philaios, en Theodoros, zoon

van Telekles. Ook de zegelring met smaragd die Polykrates, tiran van Samos, heel vaak
droeg en waarop hij bijzonder trots was, was een werk van Theodoros.
(9) Als je van de akropolis van Pheneos afdaalt, kom je bij een stadion en op een heuvel
staat het grafmonument van Iphikles, broer van Herakles en vader van Iolaos. De Grieken
vertellen dat Iolaos Herakles bij de meeste van zijn werken heeft geholpen. Maar Iphikles,
de vader van Iolaos, werd in het eerste gevecht van Herakles met Augeas en de Eliërs
gewond door de zonen van Aktor, die naar hun moeder Moline zijn genoemd. Uitgeput werd
hij door zijn verwanten naar Pheneos gebracht. Daar werd hij door de Pheneaat Bouphagos
en zijn vrouw Promne goed verzorgd en zij hebben hem begraven toen hij aan zijn
verwondingen was gestorven. (10) Ook nu nog worden aan Iphikles offers gebracht als aan
een heros. De god die de Pheneaten het meest vereren is Hermes. Ze vieren Hermaia-spelen
en ze hebben een tempel met een marmeren beeld van Hermes. Dat is gemaakt door
Eucheir van Athene, zoon van Euboulidas. Achter de tempel bevindt zich het graf van
Myrtilos. De Grieken vertellen dat deze Myrtilos een zoon van Hermes was en de
wagenmenner van Oinomaos. Iedere keer dat een man zich aandiende om naar de hand van
Oinomaos´ dochter te dingen mende Myrtilos bekwaam de paarden van Oinomaos en als de
vrijer tijdens de wedstrijd dichtbij kwam schoot Oinomaos hem neer. (11) Myrtilos was zelf
ook verliefd op Hippodameia, maar hij durfde de wedstrijd niet aan en bleef wagenmenner
van Oinomaos. Tenslotte bleek hij – zo wordt verteld – verrader van Oinomaos te zijn,
omdat Pelops had gezworen dat hij één nacht met Hippodameia zou mogen doorbrengen.
Toen hij Pelops aan zijn eed herinnerde, werd hij door hem van het schip gegooid. De
Pheneaten zeggen dat zij het lichaam van Myrtilos, door de golven aan land gespoeld,
hebben opgenomen en begraven. Ieder jaar brengen ze hem nachtelijke offers. (12) Het is
duidelijk dat Pelops geen lange reis over zee heeft gemaakt, maar slechts van de monding
van de Alpheios tot aan de haven van Elis. Het is dus niet waarschijnlijk dat de Myrtoïsche
zee, die bij Euboia begint en zich langs het onbewoonde eiland Helene tot de Aigeïsche zee
uitstrekt, naar Myrtilos, de zoon van Hermes is genoemd. Ik denk dat degenen die de
geschiedenis van Euboia hebben beschreven meer gelijk hebben als zij zeggen dat de naam
van de Myrtoïsche zee is ontleend aan een vrouw met de naam Myrto.
15. De Pheneaten hebben ook een heiligdom van Demeter, bijgenaamd Eleusinia. Ze vieren een
mysteriefeest voor de godin en zeggen dat de ceremoniën in Eleusis dezelfde zijn als bij hen.
Naos was namelijk in opdracht van het orakel in Delphi bij hen gekomen en die Naos was
een kleinzoon van Eumolpos. Naast het heiligdom van Eleusinia is het zogeheten Petroma
gebouwd, twee grote in elkaar passende stenen.
(2) Als ze om het andere jaar het feest dat ze de Grote Mysterieën noemen vieren, openen ze
die stenen. Ze nemen de geschriften die op de mysteriën betrekking hebben er uit en nadat
ze die aan de ingewijden hebben voorgelezen, leggen ze hen dezelfde nacht weer terug. Ik
weet dat de meeste Pheneaten in de belangrijkste zaken ook een eed bij het Petroma zweren.
(3) Er is een rond deksel op met aan de binnenkant een masker van Demeter Kidaria.
Tijdens de zogeheten Grote Mysteriën zet de priester dit masker op en slaat volgens een
traditie met stokken de onderwereldbewoners. Er bestaat een Pheneatische legende dat
Demeter zelfs al voor de komst van Naos op haar zwerftochten hier is gekomen. Aan alle
Pheneaten die haar in hun huizen ontvingen en gastgeschenken gaven schonk de godin alle
soorten peulvruchten behalve de boon.
(4) Er bestaat een heilige legende waarom zij de boon als een onreine vrucht beschouwen.
Degenen die volgens het verhaal van de Pheneaten de godin hebben ontvangen, Trisaules en
Damithales, bouwden aan de voet van het Kyllene-gebergte een tempel voor Demeter
Thesmia en stichtten de mysteriën die ook nu nog worden gevierd. Deze tempel van
Thesmia ligt ongeveer vijftien stadiën van de stad. (5) Onderweg van Pheneos naar Pellene
en Aigeira, een Achaiïsche stad, staat na ongeveer vijftien stadiën een tempel van Apollo
Pythios. Hiervan waren slechts ruïnes over en een groot wit marmeren altaar. De Pheneaten
offeren hier nog steeds aan Apollo en Artemis en beweren dat Herakles het heiligdom heeft

gebouwd na de verovering van Elis. Hier bevinden zich ook de graftombes van de heroën
die deel hebben genomen aan de veldtocht van Herakles en niet behouden uit de strijd thuis
zijn gekomen. (6) Vlakbij de rivier Aroanios ligt Telamon begraven, een klein eindje voorbij
de plaats waar de tempel van Apollo staat en niet ver van de bron met de naam Oinoë ligt
Chalkodon. Maar je kunt onmogelijk aannemen dat de Chalkodon en Telamon die in deze
strijd zijn gesneuveld de vaders zijn van Elephenor, de commandant van de Euboiers bij
Troje, en van Aias en Teukros. Want hoe had Chalkodon Herakles kunnen helpen bij zijn
opdracht als er betrouwbare bewijzen zijn dat hij al eerder door Amphitryon in Thebe was
gedood? (7) En hoe had Teukros de stad Salamis op Cyprus kunnen stichten als niemand
hem uit zijn eigen land had verdreven na zijn terugkeer uit Troje? Het is dus duidelijk dat
het niet de Chalkedon van Euboia en de Telamon van Aigina waren die aan de veldtocht van
Herakles tegen de Eliërs hebben deelgenomen. Ook in onze tijd zijn er tamelijk
onaanzienlijke mannen met dezelfde naam als aanzienlijke mannen en dat is altijd zo
geweest.
(8) Pheneos en het naburige Achaia grenzen op meerdere plaatsen aan elkaar. In de richting
van Pellene is de zogeheten Porinas de grens en naar Aigeira de plaats “Bij Artemis”. Als je
in het gebied van de Pheneaten zelf voorbij het heiligdom van Apollo Pythios bent, kom je
na een klein eindje op de weg die naar de berg Krathis loopt.
(9) Op deze berg zijn de bronnen van de rivier Krathis. Deze stroomt bij Aigai,
tegenwoordig een verlaten plaats, maar vroeger een Achaiïsche stad, in zee uit. Aan deze
Krathis ontleent ook een rivier in het land van de Brettiërs in Italië zijn naam. Op de berg
Krathis is een heiligdom van Artemis Pyronia en in oude tijden haalden de Argivers van
deze godin vuur voor de viering van de Lernaia.
16. Als je van Pheneos in oostelijke richting gaat, is daar de bergtop Geronteion en daarlangs
loopt een weg. De Geronteion vormt de grens tussen de gebieden van Pheneos en
Stymphalos. Ga je links van de Geronteion door het Pheneatische gebied, dan zijn daar
bergen van de Pheneaten, Trikrena genaamd, waar drie bronnen zijn. Hier zou Hermes na
zijn geboorte door de nimfen zijn gewassen en daarom worden de bergen als gewijd aan
Hermes beschouwd. (2) Niet ver van Trikrena is een andere berg, Sepia. Volgens de legende
is Aipytos, de zoon van Elatos, hier door een slang gedood en hier hebben ze ook een graf
voor hem gemaakt, omdat het niet mogelijk was het lichaam verder mee te nemen. De
Arkadiërs vertellen dat slangen tegenwoordig nog steeds op de berg voorkomen, niet in
grote aantallen, maar ze zijn juist nogal zeldzaam. Want omdat de berg het grootste deel van
het jaar met sneeuw is bedekt, sterven de slangen die buiten hun holen door de sneeuw
verrast zijn en ook als ze al eerder hun holen in zijn gevlucht, komt nog een deel van hen om
door de sneeuw doordat de kou in de holen zelf doordringt. (3) Het graf van Aipytos heb ik
met bijzondere aandacht bekeken, omdat Homeros dit in zijn verzen over de Arkadiërs
noemt. Het is een kleine hoop aarde, omgeven door een ronde stenen sokkel. Homeros had
nooit een grootser grafmonument gezien en daarom moest het natuurlijk wel zijn verbazing
wekken, zoals hij ook de dans die door Hephaistos is afgebeeld op het schild van Achilles
vergelijkt met de door Daidalos afgebeelde dans, omdat hij nooit zoiets knaps had gezien.
(4) Ik ken veel prachtige graven, maar ik zal slechts twee er van noemen, namelijk dat in
Halikarnassos en dat in het land van de Hebreeën. Het graf in Halikarnassos is gebouwd
voor Mausolos, de koning van de Halikarnassiërs. Dat is zo enorm groot en zo fantastisch in
al zijn verfraaiïngen, dat zelfs de Romeinen het erg bewonderen en opvallende graftombes
in hun eigen land “Mausoleia” noemen. (5) De Hebreeërs hebben een graf van Helena, een
locale vrouw, in de stad Solyma, die door de Romeinse keizer met de grond gelijk is
gemaakt. In het graf is zo´n mechanisme aangebracht dat de deur die zoals het hele graf van
steen is niet geopend wordt voordat het jaar dezelfde dag en hetzelfde uur heeft
teruggebracht. Dan wordt hij alleen door dit mechanisme geopend, hij blijft een klein poosje
open en sluit zich dan weer vanzelf. Zo gaat het dan, maar als je hem op een ander moment
wilt openen, lukt dat niet. Dan zul je hem eerder kapot maken door hem te forceren.

17. Na het graf van Aipytos komt de hoogste berg in Arkadië, de Kyllene. Op de top van de berg
staat een vervallen tempel van Hermes Kyllenios. Het is duidelijk dat de naam van de berg
en de bijnaam van de god afkomstig zijn van Kyllen, de zoon van Elatos. (2) Vroeger
hadden de mensen, voor zover ik heb kunnen nagaan, de volgende houtsoorten om beelden
van te maken: ebbenhout, cipres, ceder, eikenhout, taxus en lotushout.Voor het beeld van
Hermes Kyllenios is geen van deze houtsoorten gebruikt, maar het is gemaakt van hout van
de jeneverbes. De hoogte van het beeld schat ik op ongeveer acht voet.
(3) Op de Kyllene is iets opmerkelijks waar te nemen: de lijsters zijn daar wit. De vogels die
door de Boiotiërs zo worden genoemd zijn van een ander soort en zingen niet. Adelaars, die
zwaanadelaars worden genoemd omdat ze door hun witte kleur het meest op zwanen lijken,
heb ik op de Sipylos gezien bij het zogenaamde Meer van Tantalos. En individuele mensen
hebben al witte everzwijnen en witte Thrakische beren bezeten. (4) Witte hazen komen voor
in Libye en witte herten heb ik tot mijn grote verbazing in Rome gezien, maar ik heb geen
gelegenheid gehad te informeren van welk continent of van welk eiland ze kwamen. Ik heb
deze opmerkingen naar aanleiding van de lijsters op de Kyllene gemaakt om elke twijfel
over wat ik over hun kleur heb gezegd weg te nemen.
(5) Naast de Kyllene ligt een andere berg, de Chelydorea. Hier zou Hermes een schildpad
hebben gevonden en nadat hij het schild er had afgehaald, een lier hebben gemaakt. Dit is de
grens tussen Pheneos en Pellene en het grootste deel van het Chelydorea-gebergte behoort
tot Achaia.
(6) Als je van Pheneos in westelijke richting gaat, voert de linkse weg naar de stad Kleitor,
terwijl rechts een weg naar Nonakris en het water van de Styx loopt. Vroeger was Nonakris
een Arkadisch stadje, genoemd naar de vrouw van Lykaon. Tegenwoordig zijn er slechts
ruïnes en het grootste deel is niet meer te zien. Niet ver van de ruïnes staat een hoge
rotswand. Ik ken geen andere die zo hoog oprijst. Uit de rotswand stroomt water dat de
Grieken het water van de Styx noemen.
18. Hesiodos schrijft in de Theogonie – er zijn mensen die dit gedicht aan Hesiodos toeschrijven
– dat Styx een dochter was van Okeanos en de vrouw van Pallas. Men zegt dat Linos ook
iets dergelijks heeft geschreven. Maar toen ik het las, leek het mij volkomen onecht. (2)
Epimenides van Kreta zegt in zijn gedichten ook dat Styx een dochter van Okeanos
was,maar dat zij niet met Pallas getrouwd was, maar Echidna baarde voor Peiras, wie deze
Peiras dan ook was. Maar vooral Homeros heeft de naam Styx in zijn gedichten
geïntroduceerd. In de eed van Hera schrijft hij:
“Gertuige hiervan is de aarde en de brede hemel daarboven
en het neerstromende water van de Styx.”
Deze verzen suggereren dat hij het water van de Styx heeft zien stromen. En bij de
opsomming van de volgelingen van Gouneus laat hij de rivier Titaresios zijn water uit de
Styx krijgen. (3) Hij beschreef de Styx ook als een rivier in de Hades en Athene zegt dat
Zeus was vergeten dat hij om haar Herakles had gered van de werken voor Eurystheus:
“Want als ik dit in mijn scherpzinnige geest had geweten
toen hij naar Hades, de sluiter der poort, werd gezonden
om uit Erebos de hond van de huiveringwekkende Hades te halen,
was hij niet ontkomen aan de diepe stromen van de Hades.”
(4) Het water dat uit de rotswand bij Nonakris stroomt valt eerst op een hoge rots en als het
door de rots heen is gegaan, stroomt het in de rivier Krathis. Dit water brengt de dood aan de
mens en aan elk ander levend wezen. Eens zou het voor de geiten die voor de eerste keer
van het water dronken dodelijk zijn geweest. Later werden ook andere wonderlijke
eigenschappen die het water bezat bekend. (5) Glas, kristal, agaat en wat mensen verder van
steen maken en aardewerk barsten door het water van de Styx. Voorwerpen van hoorn en
beenderen, ijzer en brons, lood, tin, zilver en elektron worden door dit water aangetast.
Goud ondergaat hetzelfde proces als alle andere metalen. Maar dat goud toch bestand is
tegen roest, getuigt de dichteres van Lesbos en goud laat het zelf ook zien. (6) De god heeft

het aan de nederigste dingen gegeven sterker te zijn dan andere dingen die het hoogst
gewaardeerd worden. Want parels hebben de eigenschap dat ze oplossen in azijn en diamant,
het hardste steensoort, smelt in bloed van bokken. Het water van de Styx kan alleen de
paardenhoef niet aantasten. Als het water daarop wordt gegoten, wordt het vastgehouden en
tast de hoef niet aan. Of dit gif de oorzaak was van de dood van Alexander, de zoon van
Philippos, weet ik niet zeker, maar wel weet ik dat dit wordt verteld.
(7) Boven Nonakris ligt het zogeheten Aroania-gebergte. Daar is een grot waarin de dochters
van Proitos, door waanzin getroffen, gevlucht zouden zijn. Melampous bracht hen met
geheime offers en reinigingsrituelen naar een plaats met de naam Lousoi. Het grootste deel
van het Aroania-gebergte behoort tot Pheneos, maar Lousoi ligt al in het gebied van Kleitor.
(8) Lousoi zou eens een stad zijn geweest en Agesilas, een burger van Lousoi, is tot winnaar
van de paardenrace uitgeroepen toen de Amphiktyonen de elfde Pythische spelen hielden.
Maar tegenwoordig zijn zelfs de ruïnes van Lousoi er niet meer. Melampous bracht de
dochters van Proitos naar Lousoi en genas hen in de tempel van Artemis van hun waanzin.
Sinds die tijd noemen de inwoners van Kleitor de godin Artemis Hemerasia.
19. Tot de stam van de Arkadiërs behoren ook de Kynaithaiers, zoals zij worden genoemd, die
in Olympia het beeld van Zeus met in beide handen een bliksem hebben opgesteld. Deze
Kynaithaiers wonen meer dan veertig stadiën <van Lousoi>. Op hun markt staan altaren van
goden en een beeld van keizer Hadrianus. (2) Het meest opvallende hier is een heiligdom
van Dionysos. In de winter vieren ze een feest, waarbij glanzend gezalfde mannen een stier
die de god zelf hen ingeeft uit de kudde runderen halen en naar het heiligdom brengen. Dit
traditionele offergebruik bestaat bij hen. Er is daar een bron met koud water, ongeveer twee
stadiën van de stad, en daarboven groeit een plataan. (3) Wie door een dolle hond een
verwonding of op een andere manier iets gevaarlijks heeft opgelopen wordt genezen door
van het water te drinken. Daarom wordt de bron Alyssos genoemd. Zo kan het bij de
Arkadiërs lijken dat het water bij Pheneos dat ze Styx noemen tot onheil van de mensen is
geschapen, maar dat de bron bij de Kynaithaiers een goed tegenwicht tegen het onheil daar
is.
(4) Een van de wegen die van Pheneos in westelijke richting lopen, die aan de linkerkant, is
nog over. Deze weg loopt naar Kleitor en voert langs het werk van Herakles, waarbij hij de
bedding voor de rivier Aroanios heeft gemaakt. Hierlangs gaat de weg naar de plaats
Lykouria, de grens tussen Pheneos en Kleitor.
20. Na ongeveer vijftig stadiën voorbij Lykouria kom je bij de bronnen van de Ladon. Ik heb
gehoord dat het water dat in het land van Pheneos een meer vormt en in de bergkloven
verdwijnt hier weer opkomt en de bronnen van de Ladon vormt. Ik kan niet met zekerheid
zeggen of dat zo is of dat het anders gaat. De Ladon is de mooiste rivier van Griekenland en
bovendien is hij beroemd bij de mensen door Daphne en de liederen over haar. (2) Het
verhaal over Daphne dat bij de Syriërs die aan de rivier Orontes wonen in omloop is laat ik
achterwege, maar door de Arkadiërs en Eliërs wordt een ander verhaal verteld. Oinomaos,
de heer van Pisa, had een zoon, Leukippos. Deze Leukippos was verliefd op Daphne, maar
omdat zij iedereen van hen mannelijke geslacht meed, had hij geen hoop haar als zijn vrouw
te winnen door openlijk naar haar hand te dingen. (3) Daarom bedacht hij de volgende list
om haar te krijgen. Leukippos liet bij de rivier Alpheios zijn haar lang groeien. Hij maakte
het op alsof hij een meisje was en trok vrouwenkleren aan. Zo ging hij naar Daphne en zei
dat hij een dochter van Oinomaos was en met haar op jacht wilde. Zij geloofde dat hij een
meisje was en omdat hij van veel voornamere afkomst was dan de andere meisjes en veel
behendiger in het jagen en ook nog buitengewoon attent voor haar was, groeide er een
intieme vriendschap met Daphne. (4) De dichters die de liefde van Apollo voor Daphne
bezingen voegen hieraan nog toe dat Apollo jaloers werd op Leukippos om zijn succes in de
liefde. Plotseling wilden Daphne en de andere meisjes in de Ladon zwemmen en hoewel
Leukippos dat niet wilde, trokken ze hem zijn kleren uit. Toen ze zagen dat hij geen meisje
was, troffen ze hem met hun jachtsperen en messen en doodden hem.

21. Zo is het verhaal. De afstand van de bronnen van de Ladon tot de stad Kleitor is zestig
stadiën en de weg vanaf de bronnen loopt door een smalle bergkloof langs de rivier
Aroanios. Bij de stad steek je de rivier met de naam Kleitor over. Deze stroomt uit in de
Aroanios, niet meer dan zeven stadiën van de stad. (2) In de Aroanios leven onder andere de
zogenaamde Bonte Vissen. Er wordt verteld dat deze Bonte Vissen zingen als lijsters. Ik heb
vissen die gevangen waren gezien, maar ik heb ze niet horen zingen, hoewel ik bij de rivier
heb gewacht tot zonsondergang, het tijdstip waarop de vissen het meest zouden zingen.
(3) De stad Kleitor is genoemd naar de zoon van Azan. Ze ligt op een vlakte, omgeven door
niet zo hoge bergen. De belangrijkste heiligdommen in Kleitor zijn van Demeter, van
Asklepios en een derde van Eileithyia ************* zijn en zegt niet hoeveel er daarvan
zijn. De Lykiër Olen, een vroegere dichter, heeft voor de Deliërs hymnen gedicht, waaronder
ook een op Eileithyia. Hij noemt haar “de goede spinster” - kennelijk identificeert hij haar
met het Lot – en zegt dat zij ouder is dan Kronos.
(4) Kleitor heeft ook een heiligdom van de Dioskouroi die de Grote Goden worden
genoemd, op een afstand van ongeveer vier stadiën van de stad. Er zijn bronzen beelden van
hen. Op een bergtop, ongeveer dertig stadiën van de stad, staat een tempel van Athene
Koria.
22. Mijn beschrijving brengt mij terug naar Stymphalos en de grens tussen Pheneos en
Stymphalos, het zogenaamde Geronteiongebergte. De Stymphaliërs zijn niet meer ingedeeld
bij Arkadië, maar maken deel uit van de Argivische Bond, waartoe ze vrijwillig zijn
toegetreden. Dat zij van Arkadische afkomst zijn wordt bewezen door de gedichten van
Homeros en hun stichter Stymphalos was een kleinzoon van Arkas, de zoon van Kallisto. De
stad zou oorspronkelijk elders in het land hebben gelegen en niet op de huidige plaats. (2) In
het oude Stymphalos heeft, zo wordt verteld, Temenos, de zoon van Pelagos gewoond en
Hera is door deze Temenos opgevoed. Hij heeft voor de godin drie heiligdommen gesticht
en haar drie bijnamen gegeven. Toen ze nog een jong meisje was kreeg zij de bijnaam Pais,
toen ze met Zeus was getrouwd noemde Temenos haar Teleia en toen ze om een of andere
reden ruzie had met Zeus en naar Stymphalos terugkwam gaf hij haar de bijnaam Chèra. Dit
wordt, voor zover ik weet, door de Stymphaliërs over de godin verteld.
(3) De huidige stad heeft niets meer van wat ik heb genoemd, maar het volgende is er wel.
In het gebied van Stymphalos is een bron waaruit keizer Hadrianus water naar de stad
Korinthe leidde. In de winter vormt de bron in Stymphalos een klein meer waaruit de rivier
Stymphalos komt. In de zomer is er geen meer, maar ontspringt de rivier direct uit de bron.
Deze rivier verdwijnt in een aardspleet, komt in de Argolis weer boven en krijgt dan een
andere naam. In plaats van Stymphalos wordt hij dan Erasinos genoemd. (4) Over het water
van de Stymphalos bestaat de legende dat daar eens mensenetende vogels leefden. Volgens
het verhaal heeft Herakles die vogels neergeschoten. Maar Peisandros van Kamira zegt dat
hij de vogels niet gedood heeft, maar met het lawaai van ratels heeft verjaagd. Onder de
wilde dieren in de Arabische woestijn leven vogels die Stymphalidai worden genoemd en
die tegen mensen even agressief zijn als leeuwen en luipaarden. (5) Deze vogels vallen
mensen aan die op hen jagen en verwonden en doden hen met hun snavels. Ze doorboren
alle bronzen en ijzeren pantsers die de mensen dragen. Maar als je kleding, geweven van
dikke schors, draagt, blijven de snavels van de Stymphalidai daarin vastzitten, zoals de
vleugels van kleine vogels blijven kleven in vogellijm. Ze zijn even groot als kraanvogels,
lijken op de ibis, maar hun snavels zijn sterker en niet krom zoals bij ibissen. (6) Of de
huidige Arabische vogels dezelfde naam hebben als de vroegere vogels in Arkadië, maar er
anders uitzien, weet ik niet. Maar als er altijd Stymphalische vogels zijn geweest, zoals
haviken en adelaars, dan denk ik dat deze vogels een Arabisch ras zijn en zou het mogelijk
zijn dat een deel daarvan naar Arkadië is gevlogen en in Stymphalos terecht is gekomen. Ze
zouden in Arabië oorspronkelijk een andere naam hebben gehad dan Stymphalidai, maar de
roem van Herakles en het feit dat de Griekse naam veel meer gerespecteerd was dan die van

de barbaren heeft er voor gezorgd dat de vogels in de Arabische woestijn nog steeds
Stymphalidai worden genoemd.
(7) In Stymphalos staat ook een oud heiligdom van Artemis Stymphalia. Het beeld is van
hout en voor het grootste deel verguld. Bij het dak van de tempel zijn onder andere de
Stymphalische vogels afgebeeld. Het was moeilijk te onderscheiden of ze van hout of van
gips waren gemaakt, maar ik vermoed dat het eerder hout dan gips was. Er zijn daar twee
meisjes van wit marmer met vogelpoten die achter de tempel staan.
(8) In onze tijd zou het volgende wonder plaats hebben gevonden. Het feest van Artemis
Stymphalia werd in Stymphalos niet erg zorgvuldig gevierd en de gebruikelijke rites werden
grotendeels achterwege gelaten. Nu viel er een stuk hout in de opening van de spleet waarin
de rivier verdwijnt, zodat het water niet meer naar beneden kon stromen. Daardoor, zegt
men, veranderde de vlakte in een meer van ongeveer vierhonderd stadiën. (9) Verder vertelt
men dat een jager een vluchtend hert achterna zat. Dit hert rende het stilstaande water in en
de jager zwom bij zijn achtervolging opgewonden achter het hert aan. Zo werden zowel het
hert als de man door de kloof verzwolgen. Het water van de rivier zou hen gevolgd hebben,
zodat de hele overstroomde vlakte van Stymphalos in één dag opdroogde. Sindsdien wordt
het feest van Artemis met grotere eerbied gevierd.
23. Na Stymphalos komt Alea dat ook tot de Argolische bond behoort en waarvan Aleos, de
zoon van Apheidas als stichter wordt genoemd. Er zijn daar godentempels van Artemis
Ephesia en Athene Alea en ook een tempel met een beeld van Dionysos. Ter ere van hem
wordt om het andere jaar het feest Skiëreia gevierd en in opdracht van het orakel van Delphi
worden de vrouwen tijdens het feest van Dionysos gegeseld zoals de Spartaanse
jongemannen bij de Orthia.
(2) In de beschrijving van Orchomenos heb ik verteld dat de rechte weg eerst langs de kloof
loopt en vervolgens links van het meer. In de vlakte van Kaphyai is een dijk gemaakt om te
voorkomen dat het water uit het gebied van Orchomenos schade toebrengt aan het bouwland
van Kaphyai. Binnen de dijk loopt een andere waterstroom, groot genoeg om een rivier te
zijn, die in een aardspleet verdwijnt en later bij het zogeheten Nasoi weer te voorschijn
komt. De plaats waar hij bovenkomt heet Rheunos. Als hij daar weer aan de oppervlakte is
gekomen vormt het water vanaf dat punt de nooit opdrogende rivier Tragos. (3) Het is
duidelijk dat de naam van de stad afkomstig is van Kepheus, zoon van Aleos, maar in het
Arkadische dialect is hij als Kaphyai bewaard gebleven. De Kaphyaiers beweren dat ze
oorspronkelijk uit Attika komen, maar uit Athene zijn verdreven door Aigeus en naar
Arkadië zijn gevlucht. Daar hebben ze zich als smekelingen van Kepheus gevestigd. Het
stadje ligt aan de rand van een vlakte aan de voet van niet al te hoge bergen. In Kaphyai zijn
tempels van Poseidon en van Artemis met de bijnaam Knakalesia. (4) Er is ook een berg
Knakalos, waar ieder jaar mysteriën ter ere van Artemis worden gevierd. Even voorbij de
stad is een bron en bij die bron staat een grote, fraaie plataan. Ze noemen die Menelaïs,
omdat Menelaos hier zou zijn gekomen toen hij een leger tegen Troje verzamelde en de
plataan bij de bron heeft geplant. Tegenwoordig worden zowel de plataan als de bron
Menelaïs genoemd. (5) Als ik afgaande op de verhalen van de Grieken moet opsommen
hoeveel bomen nog bewaard zijn en nog bloeien, dan is de oudste de wilg die in het
heiligdom van Hera op Samos groeit, daarna de eik in Dodona, de olijfboom op de akropolis
en die op Delos. De derde plaats in ouderdom zouden de Syriërs toekennen aan de laurier
die bij hen groeit. Van de andere is deze plataan de oudste.(6) Ongeveer een stadie
verwijderd van Kaphyai ligt de plaats Kondylea. Hier is een heilig woud en een tempel van
Artemis die vroeger Kondyleatis werd genoemd. De naam van de godin zou om de volgende
reden zijn veranderd. Enkele kinderen – er wordt niet verteld hoeveel er waren – vonden
toen ze bij de tempel aan het spelen waren een touw. Ze bonden het touw om de nek van het
beeld en zeiden dat Artemis gewurgd werd. (7) Toen de Kaphyaiers ontdekten wat de
kinderen hadden gedaan, stenigden ze hen. Nadat zij dat hadden gedaan, werden de vrouwen
door een ziekte getroffen en hun nog ongeboren kinderen kwamen dood ter wereld, totdat de

Pythia opdroeg hen te begraven en ieder jaar hen offers te brengen, omdat zij ten onrechte
gestorven waren. De Kaphyaiers doen nog steeds wat het orakel heeft opgedragen en de
godin in Kondylea noemen ze Apanchomene (de Gewurgde), omdat het orakel dat volgens
hen had opgedragen. (8) Als je vanaf Kaphyai ongeveer zeven stadiën omhoog bent gegaan,
daal je af naar het zogeheten Nasoi. Vijftig stadiën verder stroomt de Ladon. Je steekt de
rivier over en dan kom je via Argeathai en het zogeheten Lykountes en Skotane bij het
eikenwoud Soron, aan de weg naar Psophis. (9) Hier leven, zoals in de andere Arkadische
eikenbossen, de volgende dieren: wilde zwijnen, beren en buitengewoon grote schildpadden.
Daarvan kun je lieren maken die even groot zijn als een lier van een Indische schildpad. Aan
het einde van Soron liggen de restanten van het dorp Paos en een klein eindje verder ligt het
zogeheten Seirai. Dit is de grens tussen Kleitor en Psophis.
24. De stichter van Psophis was volgens sommigen Psophis, de zoon van Aristas, zoon van
Erymanthos, zoon van Porthaon, zoon van Periphetes, zoon van Nyktimos. Maar anderen
zeggen dat Psophis de dochter was van Xanthos, de zoon van Erymanthos, zoon van Arkas.
Dit is de overlevering in de Arkadische lijst van koningen, (2) maar de meest waarschijnlijke
versie is dat Psophis een dochter was van Eryx, de heerser van Sikania. <Herakles sliep met
haar>, maar weigerde haar mee te nemen naar zijn huis. Hij liet haar zwanger achter bij
Lykortas, een gastvriend van hem, die in de stad Phegia woonde, een stad die voor het
koningschap van Phegeus Erymanthos heette. Echephron en Promachos, zonen van Herakles
en de Sikanische vrouw, groeiden hier op en veranderden de naam Phegia in Psophis, naar
hun moeder. (3) Ook de akropolis van Zakynthos heeft de naam Psophis, omdat een man uit
Psophis, Zakynthos, de zoon van Dardanos, de eerste was die met schepen naar het eiland is
overgestoken en de stichter werd. Psophis ligt dertig stadiën van Seirai. De rivier Aroanios
stroomt er langs en een eindje verder van de stad de rivier Erymanthos. De bronnen van de
Erymanthos zijn op de berg Lampeia. Deze berg is aan Pan gewijd, zegt men. De Lampeia
zou een deel van het Erymanthosgebergte kunnen zijn. Homeros heeft geschreven dat op de
Taygetos en de Erymanthos ******** een jager ******* van Lampeia de Erymanthos en
nadat hij door Arkadië is gegaan met de berg Pholoë rechts en het gebied Thelpousa links,
stroomt hij uit in de Alpheios.
(5) Herakles zou in opdracht van Eurystheus bij de Erymanthos gejaagd hebben op een
zwijn dat groter en sterker was dan alle andere. De bewoners van Kyme in het land van de
Opikoi beweren dat de tanden die bij hen in de tempel van Apollo liggen de tanden van het
Erymantische zwijn zijn, maar hun verhaal is uiterst onwaarschijnlijk.
(6) In de stad Psophis is een tempel van Aphrodite met de bijnaam Erykine, waarvan
tegenwoordig alleen nog maar ruïnes over zijn. Deze zou gesticht zijn door de zonen van
Psophis en dit verhaal is wel waarschijnlijk, omdat er ook op Sicilië in het gebied van Eryx
een tempel van Erykina is die sinds heel oude tijden zeer heilig is en even rijk als de tempel
op Paphos. (7) De heiligdommen van de heroën Promachos en Echephron waren bij mijn
bezoek niet meer te zien. Ook Alkmaion, de zoon van Amphiaraos, ligt in Psophis begraven.
Zijn graf is een klein bouwwerkje zonder enige versiering. Er staan cipressen omheen die zo
hoog zijn dat zelfs de berg bij Psophis daardoor in de schaduw ligt. Maar men wil ze niet
omhakken, omdat ze als gewijd aan Alkmaion worden beschouwd. Door de inheemse
bevolking worden ze “de meisjes” genoemd. (8) Toen Alkmaion zijn moeder had gedood,
vluchtte hij naar Argos en kwam in Psophis dat toen nog Phegia heetten, naar Phegeus. Hij
trouwde met Phegeus´ dochter Alphesiboia en een van de geschenken die hij haar natuurlijk
gaf was het halssnoer. Toen hij in Arkadië woonde, vertoonde zijn ziekte geen tekenen van
herstel. Daarom zocht hij zijn toevlucht bij het orakel van Delphi, waar de Pythia hem
meedeelde dat het enige land waarheen de wrekende geest van Eriphyle hem niet zou volgen
het nieuwste land was dat de zee had laten verrijzen na de bezoedeling door het bloed van
zijn moeder. (9) Hij ontdekte een aangeslibd stuk land van de Acheloös, waar hij zich
vestigde. Hij nam de dochter van Acheloös, Kallirhoë, als vrouw, zoals de Akarnaniërs
vertellen, en kreeg twee zonen, Akarnan en Amphoteros. De bewoners van dat deel van het

vasteland, die tevoren Koureten heetten, kregen naar deze Akarnan hun huidige naam. Veel
mannen en nog meer vrouwen lijden schipbreuk ten gevolge van irrationele hartstochten.
(10) Kallirhoë zette haar zinnen op het halssnoer van Eriphyle en daarom stuurde ze
Alkmaion tegen zijn zin naar Phegia, waar hij door de zonen van Phegeus, Temenos en
Axion, verraderlijk werd vermoord. De zonen van Phegeus zouden het halssnoer aan Apollo
in Delphi hebben gewijd. Tijdens hun regering in de stad Phegia, zoals deze toen nog heette,
zouden de Grieken hun expeditie tegen Troje hebben gehouden. De Psophidiërs zeggen dat
zij niet aan de expeditie hebben deelgenomen, omdat hun leiders zich de vijandschap op de
hals hadden gehaald van de Argivische koningen, van wie de meeste verwant waren aan
Alkmaion en samen met hem de veldtocht tegen Thebe hadden gehouden.
(11) Dat de eilandengroep de Echinaden tot op heden niet door de werking van de Acheloös
met het vasteland is verbonden komt doordat het Aitolische volk is verdreven en het land
geheel ontvolkt is. Het Aitolische land blijft onbebouwd en daardoor voert de Acheloös niet
even veel slib aan bij de Echinaden. Mijn redenering wordt bevestigd door het feit dat de
Maiander die door het land van de Phrygiërs en Kariërs, dat ieder jaar wordt geploegd,
stroomt de zee tussen Priëne en Milete in korte tijd in land heeft veranderd.
(12) De Psophidiërs hebben bij de Erymanthos een tempel en een beeld van Erymanthos.
Beelden van alle rivieren behalve de Nijl in Egypte worden van wit marmer gemaakt. Maar
het is gebruikelijk dat de beelden van de Nijl van zwarte steen worden gemaakt, omdat hij
door het land van de Aithiopiërs naar zee loopt.
(13) In Psophis heb ik een verhaal gehoord over een zekere Aglaos, een Psophidiër en
tijdgenoot van Kroisos van Lydië. Hij zou zijn leven lang gelukkig zijn geweest, maar dat
kan ik niet geloven. Een mens kan hoogstens minder tegenslag hebben dan een ander, zoals
het ene schip minder door storm te lijden heeft dan het andere schip. (14) Maar het in
onmogelijk iemand te vinden die nooit door tegenspoed wordt getroffen of een schip dat
altijd profiteert van een gunstige wind. Ook Homeros schrijft dat bij Zeus een vat, gevuld
met goede dingen, staat en een ander vat met kwade dingen. Hij leerde dit van de god in
Delphi die Homeros eens zowel een ongelukkige als een gezegende man noemde, omdat hij
voor beide evenzeer was geboren.
25. Onderweg van Psophis naar Thelpousa komt eerst een plaats die Tropaia heet, links van de
Ladon en direct bij Tropaia ligt het eikenwoud Aphrodision. Als derde is er een oude
inscriptie op een stele, de grens tussen de gebieden van Psophis en Thelpousa. In het gebied
van Thelpousa loopt een rivier met de naam Arsen. Als je die oversteekt, kom je na ongeveer
vijf en twintig stadiën bij de resten van het dorp Kaous en een heiligdom van Asklepios
Kaousios dat aan de weg is gebouwd.
(2) De stad Thelpousa ligt ongeveer veertig stadiën van deze tempel. Deze stad zou
genoemd zijn naar de nimf Thelpousa en zij zou een dochter zijn van Ladon. Het water van
de Ladon komt uit bronnen in het gebied van Kleitor, zoals ik al eerder in mijn beschrijving
heb verteld. Hij stroomt eerst langs de plaatsen Leukasion en Mesoboia en dan door Nasoi
naar Oryx dat ook wel Halous wordt genoemd. Van Halous stroomt hij naar Thaliades en het
heiligdom van Demeter Eleusinia. (3) Deze tempel ligt binnen de grenzen van Thelpousa. Er
staan beelden in, elk niet minder dan zeven voet hoog, van Demeter en haar dochter en van
Dionysos, allemaal van marmer. Na het heiligdom van Demeter loopt de Ladon links langs
de stad Thelpousa die op een hoge heuvel ligt en tegenwoordig grotendeels verlaten is, zodat
de markt die nu aan de rand ligt oorspronkelijk in het midden zou hebben gestaan. In
Thelpousa is een tempel van Asklepios en een heiligdom van de twaalf goden. Het grootste
deel daarvan lag al op de grond. (4) Na Thelpousa loopt de Ladon naar het heiligdom van
Demeter in Onkeion. De Thelpousiërs noemen de godin Erinys en het gedicht van
Antimachos over de veldtocht van de Argivers tegen Thebe komt daarmee overeen. De
versregel luidt: “Daar is, zeggen ze, de zetel van Demeter Erinys.”
Volgens de overlevering is Onkios een zoon van Apollo en heerste hij in het gebied van
Thelpousa over de plaats Onkeion. (5) De godin kreeg haar bijnaam, omdat zij volgens de

verhalen tijdens de zoektocht naar haar dochter achterna werd gezeten door Poseidon die
gemeenschap met haar wilde hebben. Zij veranderde zich in een merrie en graasde tussen de
merries van Onkios. Maar Poseidon begreep dat hij misleid werd en had in de gestalte van
een hengst gemeenschap met Demeter. (6) Eerst was Demeter razend van woede over wat
was gebeurd, maar later bekoelde haar woede en wilde zij, volgens het verhaal, een bad
nemen in de Ladon. Daarom heeft de godin haar bijnamen gekregen: Erinys vanwege haar
woede, want het Arkadische woord voor woedend zijn is erinyein, en Lousia vanwege haar
bad in de Ladon. De beelden in de tempel zijn van hout, maar de gezichten, handen en
voeten zijn van marmer uit Paros. (7) Het beeld van Erinys houdt de zogenaamde Kista vast
en in de rechterhand een fakkel. Ik schat de hoogte op negen voet. De Lousia is, denk ik, zes
voet hoog. Wie denkt dat het een beeld van Themis is en niet van Demeter moet weten dat
hij zich vergist. Demeter zou van Poseidon een dochter hebben gekregen, maar haar naam
mag niet aan niet-ingewijden worden verteld, en ook het paard Areion. Daarom waren zij de
eerste Arkadiërs die Poseidon Hippios noemen. (8) Als bewijs voor hun overlevering citeren
ze versregels uit de Ilias en uit de Thebaïs. In de Ilias staat over Areion zelf:
“Zelfs niet als hij de schitterende Areion zou drijven,
het snelle paard van Adrastos, uit goden geboren.”
En in de Thebaïs wordt gezegd dat Adrastos uit Thebe vluchtte,
“armzalige kleding dragend met Areion met de donkere manen.”
Ze beweren dat deze verzen erop zinspelen dat Poseidon de vader van Areion is, maar
Antimachos zegt dat hij een zoon is van Gè:
(9) “Adrastos, zoon van Talaos,zoon van Kretheus,
dreef als eerste van de Danaërs zijn beroemde paarden voort,
de snelle Kairos en Areion van Thelpousa,
die Gaia zelf dichtbij het heilige woud van Apollo Onkeios voortbracht,
voor mensen een wonder om te zien.”
(10) Maar zelfs als het paard uit de aarde is geboren kan het van goddelijke afkomst zijn en
kan de kleur van zijn manen donker zijn. Verder is er een verhaal dat Herakles, toen hij
tegen de Eliërs vocht, Onkos om het paard vroeg en dat hij, op Areion de strijd in rijdend,
Elis heeft veroverd. Later zou hij het paard aan Adrastos hebben gegeven. Daarom schrijft
Antimachos over Areion:
“getemd door zijn derde meester, Adrastos.”
(11) Nadat de Ladon het heiligdom van Erinys links achter zich heeft gelaten, loopt hij aan
de linkerkant langs de tempel van Apollo Onkaiatos en rechts langs een tempel van
Asklepios Pais waar de graftombe van Trygon staat. Trygon zou de verzorger van Asklepios
zijn. Asklepios is namelijk volgens de verhalen als kind in Thelpousa te vondeling gelegd en
daar aangetroffen door Autolaos, een bastaardzoon van Arkas. Hij heeft hem meegenomen
en daarom Asklepios Pais ****** vond ik waarschijnlijker, zoals ik in mijn beschrijving van
Epidauros duidelijk heb gemaakt.
(12) Er is een rivier Touthoa die in de Ladon uitstroomt bij de grens tussen Thelpousa en
Heraia, een gebied dat door de Arkadiërs Pedion wordt genoemd. De plaats waar de Ladon
zelf in de Alpheios uitstroomt heet Raveneiland. Mensen die denken dat Enispe, Stratia en
Rhipe, door Homeros genoemd, eens door mensen bewoonde eilanden in de Ladon waren
moeten beseffen dat dit onzin is. (13) Want de Ladon kan nooit eilanden hebben gevormd
die even groot zijn als een vrachtschip. In schoonheid doet de Ladon voor geen enkele
andere rivier onder, niet in Griekenland en ook niet bij de barbaren, maar hij is niet zo groot
dat er eilanden kunnen ontstaan zoals in de Istros en de Eridanos.
26. De stichter van de stad Heraia was Heraieus, de zoon van Lykaon. De stad ligt rechts van de
Alpheios, grotendeels op licht glooiend terrein dat gedeeltelijk afloopt naar de Alpheios zelf.
Langs de rivier zijn voetpaden aangelegd, van elkaar gescheiden door mirtestruiken en
andere gecultiveerde bomen. Daar zijn ook de baden en twee tempels van Dionysos. Een
daarvan wordt Polites genoemd, de andere Auxites. Ook hebben ze een gebouw waar ze de

Dionysosmysteriën vieren. (2) Verder staat in Heraia een tempel van Pan, omdat hij een
inheemse god in Arkadië is, en een tempel van Hera waarvan behalve de zuilen alleen nog
maar resten over waren. De beroemdste Arkadische atleet was Damaratos van Heraia, de
eerste winnaar van de wapenrace in Olympia.
(3) Als je van Heraia naar Elis gaat, steek je op ongeveer vijftien stadiën van de stad de
Ladon over en vandaar bereik je na ongeveer twintig stadiën de Erymanthos. Dat is volgens
de Arkadiërs de grens tussen Heraia en Elis, maar de Eliërs beweren dat het graf van
Koroibos de grens van hun land is. (4) Toen Iphitos het Olympische festival dat lange tijd
niet was gevierd herstelde en de spelen opnieuw werden gehouden, werden er alleen prijzen
voor het hardlopen uitgeloofd en de winnaar was Koroibos. Op het graf staat een inscriptie
dat Koroibos de eerste was die een Olympische overwinning behaalde en dat zijn graf aan
het eind van het Elische land is gebouwd.
(5) Aliphera is een klein stadje. Het werd namelijk door veel inwoners verlaten toen de
Arkadiërs zich gezamenlijk in Megalopolis vestigden. Als je van Heraia naar dit stadje gaat,
steek je eerst de Alpheios over, dan ga je door een vlakte van ongeveer tien stadiën en bereik
je een berg. Vervolgens ga je dertig stadiën door het gebergte omhoog naar de stad. (6) De
stad Aliphera heeft zijn naam gekregen van Alipheros, de zoon van Lykaon, en er zijn
tempels van Asklepios en Athene. Zij wordt van alle goden het meest vereerd, omdat ze bij
hen zou zijn geboren en opgegroeid. Ze hebben ook een altaar voor Zeus Lecheatas
opgericht, omdat hij hier Athene ter wereld heeft gebracht, en er is een bron die ze Tritonis
noemen, terwijl ze zich het verhaal over de rivier Triton toe eigenen. (7) Het beeld van
Athene is van brons, een werk van Hypatodoros, en bezienswaardig om zijn afmetingen en
artistieke kwaliteit. Ze vieren ook een feest ter ere van een van de goden, ik denk voor
Athene. Bij dat feest offeren ze allereerst aan Myagros, ze bidden tot de heros bidden en
roepen Myagros aan. Als ze dat hebben gedaan, vallen de vliegen hen niet meer lastig. (8)
Aan de weg van Heraia naar Megalopolis ligt Melaineai. Dat is gesticht door Melaineus, de
zoon van Lykaon. Tegenwoordig is het verlaten en het wordt overstroomd door water.
Veertig stadiën boven Melaineai ligt Bouphagion. Hier heeft de rivier Bouphagos die in de
Alpheios uitstroomt zijn bronnen. Bij de bronnen van de Bouphagos ligt de grens tussen
Megalopolis en Heraia.
27. Megalopolis is de jongste stad, niet alleen van Arkadië, maar van Griekenland, met
uitzondering van de steden waarvan de inwoners zijn weggetrokken als gevolg van de
Romeinse heerschappij. De Arkadiërs concentreerden zich hier om aan kracht te winnen,
omdat ze wisten dat ook de Argivers vroeger bijna dagelijks het risico liepen door de
Lakedaimoniërs in een oorlog te worden onderworpen. Maar toen het aantal inwoners van
Argos toenam door de verwoesting van Tiryns, Hysia, Orneai, Mykene, Mideia en nog
enkele onbelangrijke stadjes, hadden de Argivers minder te vrezen van de kant van de
Lakedaimoniërs, terwijl ze tegelijkertijd sterker tegenover de omwonenden stonden. (2) Met
die bedoelingen verenigden ook de Arkadiërs zich en Epaminondas van Thebe kan op goede
gronden als stichter van de stad worden genoemd. Hij was het namelijk die de Arkadiërs
aanzette tot de gezamenlijke stichting en hij stuurde een Thebaans keurkorps van duizend
man onder commando van Pammenes om de Arkadiërs bij te staan voor het geval dat de
Lakedaimoniërs zouden proberen de stichting te verhinderen. Door de Arkadiërs werden als
stichters gekozen Lykomedes, Hopoleas, Timon en Proxenos, de laatste twee uit Tegea, en
Lykomedes en Hopoleas uit Mantineia, verder Kleolaos en Akriphios uit Kleitor,
Eukampidas en Hieronymos uit Mainalos en uit Parrhasia Possikrates en Theoxenos. (3) De
volgende steden werden door de Arkadiërs overgehaald hun geboortegrond geheel uit vrije
wil en om hun vijandschap met de Lakedaimoniërs op te geven: Alea, Pallantion, Eutaia,
Soumateion, Asea, Peraitheis, Helisson, Oresthasion, Dipaia en Lykaia. Dit waren de steden
van Mainalos. Van de Eutresiërs waren het Trikolonoi, Zoition, Charisia, Ptolederma,
Knauson en Paroreia. (4) Van de Aigytai: ***** , Skirtonion, Malea, Kromoi, Blelina en
Leuktron. Van de Parrhasiërs: Lykosoura, Thoknia, Trapezous, Proseis, Akakesion, Akontion

en Dasea. Van de Kynouraiers in Arkadië: Gortys, Theisoa bij de Lykaios, Lykataiai en
Aliphera. Van de steden die bij Orchomenos hoorden: Theisoa, Methydrion en Teuthis.
Daarbij kwam nog het zogenoemde Tripolis: Kallia, Dipoina en Nonakris.
(5) De rest van Arkadië onttrok zich niet aan het gemeenschappelijke besluit en verzamelde
zich meteen bij Megalopolis. Maar de mensen van Lykaia, Trikolonoi, Lykosoura en
Trapazous waren de enige Arkadiërs die van mening veranderden. Omdat zij niet meer
bereid waren hun oude steden op te geven, werden sommigen tegen hun wil onder dwang
naar Megalopolis gevoerd, (6) maar de mensen van Trapezous verlieten de Peloponnesos
helemaal, voor zover ze gespaard waren en niet meteen door de woedende Arkadiërs waren
afgeslacht. Degenen die ontkwamen voeren naar Pontos, waar ze als medeburgers werden
opgenomen door de bewoners van Trapezous aan de Euxinos, omdat zij uit hun moederstad
kwamen en dezelfde naam droegen. Hoewel de Lykosouriërs ook niet gehoorzaamden,
werden ze toch door de Arkadiërs gespaard dankzij Demeter en Despoina, in wier tempel zij
hun toevlucht hadden gezocht. (7) Van de andere steden die ik heb genoemd zijn sommige
tegenwoordig helemaal verlaten, andere zijn als dorpen in het bezit van Megalopolis,
namelijk Gortys, Dipoinai, Theisoa bij Orchomenos, Methydrion, Teuthis, Kallias en
Helisson. Alleen de stad Pallantion was ook toen voorbestemd een milder lot te ondergaan
en Aliphera is vanaf het begin tot op de huidige dag altijd als een stad beschouwd. (8)
Megalopolis is in hetzelfde jaar gesticht als de nederlaag van de Lakedaimoniërs bij Leuktra,
maar enkele maanden later, toen Phrasikleides archont in Athene was, in het tweede jaar van
de honderd en tweede Olympiade, waarin Damon van Thourioi de stadionloop won.
(9) Toen de burgers van Megalopolis als Thebaanse bondgenoten waren geregistreerd,
hadden ze van de kant van de Lakedaimoniërs niets te vrezen. Maar toen de Thebanen in de
zogeheten Heilige Oorlog verwikkeld raakten en aangevallen werden door de Phokiërs die
langs de Boiotische grenzen woonden en over grote rijkdommen beschikten omdat ze de
tempel in Delphi hadden veroverd, (10) zouden de Lakedaimoniërs de Megapolitanen en
andere Arkadiërs hebben willen verdrijven. Maar omdat de Arkadiërs van die tijd zich heftig
verdedigden en door de omwonenden spontaan werden geholpen, vond er aan geen van
beide zijden iets noemenswaardigs plaats. Maar de haat van de Arkadiërs tegen de
Lakedaimoniërs droeg erg veel bij aan de opkomst van Philippos, de zoon van Amyntas, en
de Makedonische macht. De Arkadiërs sloten zich niet bij de Grieken aan in de slag bij
Chaironeia en later in Thessalië. (11) Niet lang daarna stond in Megalopolis een tiran op,
Aristodemos, van geboorte een Phigaliër en zoon van Artylas, maar geadopteerd door
Tritaios, een invloedrijk man in Megalopolis. Hoewel hij tiran was, kreeg hij toch de
bijnaam Chrestos (de Goede). Tijdens zijn bewind viel een Lakedaimonisch leger onder
Akrotatos, de oudste zoon van koning Kleomenes, het gebied van Megalopolis binnen. Zijn
stamboom en die van de koningen van Sparta heb ik al behandeld. Er laaide een felle strijd
op en aan beide zijden vielen veel doden, maar de Megapolitanen behaalden de
overwinning. Een van de gesneuvelde Spartanen was Akrotatos, die de voorvaderlijke troon
nooit erfde. (12) Ongeveer twee generaties na de dood van Aristodemos werd Lydiades
tiran, een man uit een aanzienlijke familie, met een ambitieus karakter en, zoals later bleek,
een groot patriot. Hij kwam op jonge leeftijd aan de macht, maar toen hij de leeftijd waarop
men tot verstand komt had bereikt, deed hij vrijwillig afstand van de heerschappij, hoewel
die op dat moment een stevige basis had. In die tijd was Megalopolis al lid van de
Achaiïsche bond en Lydiades was bij de Megalopolitanen zo beroemd dat zijn reputatie die
van Aratos evenaarde. (13) De Lakedaimoniërs trokken massaal tegen Megalopolis ten
strijde onder bevel van Agis, de koning van het andere huis, een grotere en aanzienlijker
troepenmacht dan Akrotatos op de been had gebracht. Ze versloegen de Megapolitanen die
tegen hen waren uitgetrokken in een gevecht en brachten een sterke stormram naar de muren
om de verdedigingswerken te beuken. Ze hoopten de volgende dag de muren te kunnen
doorbreken. (14) Maar de noordenwind, die alle Grieken te hulp kwam toen het grootste
deel van de Perzische vloot bij de Sepiaden uiteengeslagen werd, behoedde nu ook

Megalopolis voor inname. Er stond namelijk een onafgebroken hevige wind die de
stormram van Agis totaal vernielde. De Agis die Megalopolis door de noordenwind niet kon
veroveren is dezelfde als de man die Pellene in Arkadië aan de Sikyoniërs onder Aratos
verloor en later bij Mantineia de dood vond. (15) Na korte tijd veroverde Kleomenes, de
zoon van Leonidas, Megalopolis tijdens een wapenstilstand. Sommige Megapolitanen vielen
dezelfde nacht al bij de verdediging van hun vaderstad en ook Lydiades vond de dood in de
strijd terwijl hij op een gedenkwaardige wijze vocht. Anderen, ongeveer tweederde deel van
de weerbare mannen en de vrouwen en kinderen, ontkwamen met Philopoimen, de zoon van
Kraugis, naar Messenië. (16) Maar Kleomenes vermoordde iedereen die hij te pakken kreeg,
verwoestte de stad en stak die in brand. Hoe de Megapolitanen hun stad weer hebben
opgebouwd en wat zij na hun terugkeer hebben gedaan, zal ik vertellen wanneer ik
Philopoimen behandel. Het Lakedaimonische volk droeg geen enkele verantwoordelijkheid
voor de rampen van de Megapolitanen, omdat Kleomenes hun staatsregeling had veranderd
van een koningschap in een tirannie.
(17) De grens tussen Megalopolis en Heraia ligt, zoals ik heb gezegd, bij de bronnen van de
rivier Bouphagos. De rivier zou genoemd zijn naar de heros Bouphagos, een zoon van
Iapetos en Thornax die ook in Lakonië Thornax wordt genoemd. Verder wordt verteld dat
Artemis Bouphagos op de berg Pholoë heeft neergeschoten, omdat hij tegen de godin had
gezondigd.
28. Als je van de bronnen van de rivier verder gaat, bereik je eerst de plaats Maratha en dan
Gortys, tegenwoordig een dorp, maar vroeger een stad. Hier staat een tempel van Asklepios
van Penthelisch marmer. Asklepios zelf heeft nog geen baard. Er staat ook een beeld van
Hygeia. Het zijn werken van Skopas. De plaatselijke bevolking zegt ook dat Alexander, de
zoon van Philippos, zijn pantser en lans aan Asklepios heeft gewijd. Het pantser en de
lanspunt waren er bij mijn bezoek nog steeds.
(2) Door Gortys loopt een rivier die door de mensen die bij de bronnen wonen Lousios
wordt genoemd,omdat Zeus hier na zijn geboorte werd gebaad. De mensen die wat verder
weg wonen noemen hem Gortynios, naar het dorp. De Gortynios heeft van alle rivieren het
koudste water. De Istros en de Rijn en ook de Hypanis, de Borysthenes en andere rivieren
die in de winter bevriezen kunnen met recht winters worden genoemd. Ze stromen door
meestentijds besneeuwd gebied en ook waait er een ijskoude wind. (3) Maar rivieren die
door een gebied met een mild klimaat stromen en waarvan het water ´s zomers verfrissend is
voor mensen die het drinken of er in baden, terwijl het ´s winters niet onaangenaam is,
hebben naar mijn mening koel water. Ook het water van de Kydnos die langs Tarsos loopt en
de Melas langs Side in Pamphilië is koel en de frisheid van de Ales in Kolophon wordt zelfs
door dichters bezongen. Maar de Gortynios is koeler dan al deze rivieren, vooral ´s zomers.
Hij ontspringt in Theisoa dat grenst aan Methydrion. De plaats waar hij met de Alpheios
samenkomt heet Rhaiteai.
(4) Net over de grens van het land van Theisoa ligt het dorp Teuthis. Vroeger was het een
stadje. In de Trojaanse oorlog had het een eigen leider die Teuthis heette,maar anderen
zeggen dat het Ornytos was. Toen de Grieken geen gunstige wind kregen om van Aulis te
vertrekken, maar lange tijd door een hevige storm werden opgehouden, kreeg Teuthis ruzie
met Agamemnon en stond hij op het punt de Arkadiërs die hij onder zijn bevel had naar huis
terug te leiden. (5) Daarop zou Athene, in de gestalte van Melas, de zoon van Ops, hebben
getracht Teuthis af te houden van zijn reis naar huis. Maar opgeblazen van woede trof hij de
godin met een speer in haar dijbeen en leidde zijn leger uit Aulis weg. Toen hij thuis was
gekomen, verscheen de godin hem, met een wond in haar dijbeen. Vanaf dat moment leed
Teuthis aan een verterende ziekte en bracht het land alleen voor de Arkadiërs hier geen
gewassen meer voort. (6) Een tijd later kregen ze een orakel uit Dodona dat hun zei wat ze
moesten doen om de godin te verzoenen en ze maakten een beeld van Athene met een wond
in haar dijbeen. Dat beeld, met een purperen verband om het dijbeen gewikkeld, heb ik zelf
gezien. Verder staan in Teuthis een tempel van Aphrodite en een van Artemis.

(7) Dat is wat zich daar bevindt. Aan de weg van Gortys naar Megalopolis staat een
grafmonument voor hen die in de strijd tegen Kleomenes zijn gevallen. De Megapolitanen
noemen dit graf Parabasion, omdat Kleomenes het verdrag met hen had geschonden. Naast
het Parabasion ligt een vlakte van ongeveer zestig stadiën. Rechts van de weg liggen de
resten van de stad Brenthe en hier ontspringt de rivier Brentheates die ongeveer vijf stadiën
verder in de Alpheios komt.
29. Aan de overkant van de Alpheios ligt het gebied met de naam Trapezountia en daar zijn de
ruïnes van de stad Trapezous. Als je van Trapezous weer teruggaat naar de Alpheios is aan
de linkerkant niet ver van de rivier het zogeheten Bathos, waar ieder tweede jaar een
mysteriefeest voor de Grote Godinnen wordt gevierd. Daar is ook een bron, Olympias
genaamd, die om het andere jaar ophoudt te stromen. Vlakbij de bron ontsteken ze een vuur.
Volgens de Arkadiërs heeft hier de legendarische strijd tussen de goden en Giganten plaats
gevonden en niet in het Thrakische Pallene. Er worden offers gebracht aan de bliksems,
stormen en donder. (2) In de Ilias noemt Homeros de Giganten niet,maar in de Odyssee
schrijft hij dat de schepen van Odysseus werden aangevallen door de Laistrygonen die er
niet als mannen, maar als Giganten uitzagen en hij laat de koning van de Phaiaken zeggen
dat de Phaiaken dicht bij de goden staan zoals de Kyklopen en het volk der Giganten. In
deze passages geeft hij aan dat de Giganten sterfelijk zijn en niet van goddelijke afkomst.
Dat is nog duidelijker in deze passage:
“die eens over de overmoedige Giganten heerste.
Maar hij richtte het vermetele volk te gronde en kwam zelf ook om.”
Het woord “volk” betekent in de gedichten van Homeros een menigte mensen.
(3) Dat Giganten slangen hebben in plaats van voeten is een absurd verhaal, zoals op veel
plaatsen wordt aangetoond, en vooral blijkt dat in het volgende geval. De Syrische rivier
Orontes loopt niet overal tot de zee door vlak terrein, maar hij komt bij een steile rotswand
en stort daar vanaf in de diepte. De Romeinse keizer wilde de rivier van zee tot Antiochië
bevaarbaar maken. Dus liet hij met grote inspanningen en hoge kosten een kanaal graven,
dat geschikt was om landinwaarts te varen, en daar werd de loop van de rivier doorheen
geleid. (4) Toen de oude bedding droog was gevallen, vond men daarin een grafurn van
aardewerk, meer dan tien el lang. De afmetingen van het lichaam waren daarmee in
overeenstemming en het was in alle opzichten een menselijk lichaam. Toen de Syriërs het
orakel in Klaros raadpleegden, zei de god dat dit het lichaam van Orontes was en dat hij van
Indische afkomst was. Als de zon de eerste mensen heeft gevormd door de aarde die
oorspronkelijk nat en verzadigd was van vocht te verwarmen, welk land zou dan eerder en
grotere mensen voortgebracht hebben dan Indië, dat zelfs nu nog wilde dieren met een
wonderlijk uiterlijk en buitengewoon grote omvang voortbrengt?
(5) Ongeveer tien stadiën van de plaats die Bathos wordt genoemd ligt het zogeheten
Basilis. De stichter daarvan was Kypselos die zijn dochter aan Kresphontes, zoon van
Aristomachos, uithuwelijkte. Nu zijn er van Basilis alleen nog maar ruïnes, waarbij een
tempel van Demeter Eleusinia. Als je daarvandaan verder gaat, steek je de Alpheios over en
dan kom je in Thoknia, genoemd naar Thoknos, de zoon van Lykaon, maar tegenwoordig is
het geheel verlaten. Thoknos zou de stad op een heuvel hebben gebouwd. Langs de heuvel
stroomt de rivier Aminios die in de Helisson uitkomt en deze komt even verder in de
Alpheios uit.
30. Deze Helisson begint bij een gelijknamig dorp – ook het dorp heet namelijk Helisson – en
loopt door het gebied van Dipaia en Lykaia en dan door Megalopolis zelf. <Twintig> stadiën
voorbij de stad Megalopolis komt hij uit in de Alpheios. Bij de stad staat een tempel van
Poseidon Euoptos. Van het beeld was het hoofd nog over.
(2) De rivier Helisson deelt Megalopolis in tweeën, zoals ook Knidos en Mitylene door
zeearmen in twee delen worden gedeeld. In het noordelijke deel, boven de rivier aan de
rechterkant, ligt de markt. Daarop bevindt zich een met stenen omheinde ruimte en een
heiligdom van Zeus Lykaios, maar er is geen ingang. Wat zich binnen bevindt is wel te zien:

altaren van de god, twee tafels met evenveel adelaars er op en een beeld van Pan, gemaakt
van marmer. (3) Zijn bijnaam is Sinoeis en deze bijnaam zou afkomstig zijn van de nimf
Sinoë die samen met andere nimfen - maar vooral zij – de verzorgster van Pan is geweest.
Voor deze heilige ruimte staat een bezienswaardig bronzen beeld van Apollo, twaalf voet
hoog, en uit Phigalia gebracht als bijdrage aan de verfraaiïng van de stad. (4) De plaats waar
het beeld oorspronkelijk door de Phigaliërs was opgesteld heet Bassai. De bijnaam ging met
de god mee uit Phigalia, maar waarom hij de bijnaam Epikourios kreeg, zal ik in het
gedeelte over Phigalia vertellen. Rechts van Apollo staat een klein beeld van de Moeder der
goden, maar van de tempel is behalve de zuilen niets over. (5) Voor de tempel van de
Moeder staat geen beeld, maar de voetstukken waarop de beelden eens hebben gestaan
waren nog te zien. Een inscriptie, aangebracht op een van de voetstukken, zegt dat daar het
beeld stond van Diophanes, zoon van Diaios, de man die als eerste de hele Peloponnesos in
de zogeheten Achaiïsche bond verenigde.
(6) De zuilengalerij van de markt, Philippeion genaamd, is niet door Philippos, de zoon van
Amyntas, gebouwd, maar de Megapolitanen hebben deze naam aan het gebouw gegeven uit
dankbaarheid aan hem. Een tempel van Hermes Akakesios daarnaast is verwoest en er was
niets meer van over dan een stenen schildpad. Naast dit Philippeion staat een andere
zuilengalerij, minder groot, waar zich de regeringsgebouwen van Megalopolis bevinden, in
totaal zes vertrekken. In een daarvan staat een beeld van Artemis Ephesia en in een andere
een bronzen Pan, één el hoog, met de bijnaam Skoleitas. (7) Het is van de heuvel Skoleitas
hierheen gebracht. Die heuvel ligt binnen de muren en daarvandaan loopt uit een bron water
naar de Helisson. Achter de regeringsgebouwen staat een tempel van Tyche met een
marmeren beeld , niet minder dan vijf voet hoog. De zuilengalerij die Myropolis wordt
genoemd staat ook op de markt. Hij is gebouwd uit de oorlogsbuit, toen Akrotatos, de zoon
van Kleomenes, en de Lakedaimoniërs die met hem mee streden de nederlaag leden tegen
Aristodemos, de toenmalige tiran van Megalopolis.
(8) Op de markt van Megalopolis staat achter het aan Zeus gewijde domein een reliëf op een
stele van een man, Polybios, de zoon van Lykortas. Daarop is een inscriptie aangebracht die
vertelt dat hij door alle landen en over alle zeeën heeft gezworven, dat hij een bondgenoot
van de Romeinen is geworden en een einde heeft gemaakt aan hun woede tegen de Grieken.
Deze Polybios heeft ook een geschiedenis van Rome geschreven, onder andere hoe zij met
de Karthagers in oorlog kwamen, wat de oorzaken daarvan waren en hoe de Romeinen
tenslotte niet zonder grote gevaren aan Scipio ******** die zij de Karthager noemen, omdat
hij de oorlog heeft beëindigd en Karthago met de grond gelijk heeft gemaakt. (9) Alles
waarin de Romeinen het advies van Polybios volgden verliep succesvol, maar de
ondernemingen waarbij ze niet naar zijn aanwijzingen luisterden mislukten faliekant, zoals
ze zeggen. De Griekse steden die lid waren van de Achaiïsche bond kregen van de
Romeinen gedaan dat Polybios hun staatsregeling mocht vaststellen en wetten mocht geven.
Links van het beeld van Polybios staat het raadhuis.
(10) Dat staat hier. De zuilengalerij met de naam Aristandreion is, zoals wordt gezegd,
gebouwd door een burger, Aristandros. Vlakbij deze galerij, aan de oostkant, is een
heiligdom van Zeus, bijgenaamd Soter, rondom verfraaid met zuilen. Zeus zit op een troon
en aan de ene kant staat naast hem Megalopolis en aan de linkerkant een beeld van Artemis
Soteira. De beelden zijn van Penthelisch marmer en gemaakt door de Atheners
Kephisodotos en Xenophon.
31. Aan het andere einde van de zuilengalerij, de westzijde, is een omheinde ruimte, gewijd aan
de Grote Godinnen. De Grote Godinnen zijn Demeter en Korè, zoals ik al in mijn
beschrijving van Messenië heb uitgelegd. Korè wordt door de Arkadiërs Soteira genoemd.
Voor de ingang zijn reliëfs aangebracht, aan de ene kant Artemis, aan de andere kant
Asklepios en Hygeia. (2) Van de Grote Godinnen is Demeter helemaal van marmer gemaakt,
maar de delen die de kleding van Soteira vormen zijn van hout. Van beiden is de hoogte
ongeveer vijftien voet. De beelden ****** en voor hen heeft hij kleine meisjesfiguren

gemaakt met chitons die tot aan de enkels reiken en elk draagt een mandje met bloemen op
het hoofd. Zij zouden de dochters van Damophon zijn, maar mensen die een meer religieuze
verklaring geven zijn van mening dat zij Athene en Artemis zijn die samen met Persephone
bloemen verzamelen. (3) Naast Demeter staat ook een Herakles, ongeveer een el groot.
Onomakritos zegt in zijn gedichten dat deze Herakles een van de zogenaamde Daktylen van
de Ida is. Daarvoor staat een tafel met reliëfs met twee Horai, een met Pan die een fluit
vasthoudt en een met een cither spelende Apollo. Er staat een inscriptie op die zegt dat zij tot
de eerste goden behoren. (4) Op de tafel zijn ook nimfen afgebeeld: Neda die Zeus, nog een
klein kind, draagt, Anthrakia, ook een Arkadische nimf, met een fakkel, en Hagno met in
haar ene hand een waterkruik en in de andere een schaal. Anchirhoë en Myrtoëssa dragen
ook kruiken waaruit water loopt. In de omheinde ruimte staat een tempel van Zeus Philios.
Het beeld is gemaakt door Polykleitos van Argos en lijkt op Dionysos. Zijn schoenen zijn
namelijk kothurnen en hij heeft een beker in zijn hand en in de andere een thyrsos waarop
een adelaar zit. Maar dat klopt niet met wat over Dionysos wordt verteld. (5) Achter deze
tempel is een heilig bos, niet groot en omgeven door een muur. Geen mens mag dit betreden.
Er voor staan beelden van Demeter en Korè, ongeveer drie voet hoog. Binnen de omheinde
ruimte van de Grote Godinnen is ook een heiligdom van Aphrodite. Voor de ingang staan
oude houten beelden, Hera, Apollo en de muzen – zij zouden uit Trapezous hierheen zijn
gebracht - (6) en in de tempel staan beelden die door Damophon zijn gemaakt, een Hermes
van hout en een houten beeld van Aphrodite. De handen, het gelaat en de voeten van dat
beeld zijn van marmer. Volgens mij heeft de godin volkomen terecht de bijnaam Machanatis
gekregen. Want dankzij Aphrodite en haar daden hebben de mensen veel kunstmiddelen en
allerlei vormen van taalgebruik ontdekt. (7) In een gebouw staan beelden van Kallignotos,
Mentas, Sosigenes en Polos. Zij zouden voor het eerst de mysteriën van de Grote Godinnen
in Megalopolis hebben ingesteld. De rites zijn naar het voorbeeld van die in Eleusis. In de
omheinde ruimte staan de volgende beelden van andere goden, allemaal vierkant van vorm:
Hermes, bijgenaamd Agetor, Apollo, Athene en Poseidon en ook Helios met de bijnaam
Soter en Herakles. Er is nog een enorm gebouw waar de mysteriefeesten ter ere van de
Godinnen worden gevierd.
(8) Rechts van de tempel van de Grote Godinnen staat ook een heiligdom van Korè met een
marmeren beeld, ongeveer acht voet hoog. Het voetstuk is helemaal bespannen met banden.
Vrouwen mogen dit heiligdom altijd binnenkomen, maar mannen slechts één keer per jaar.
Aan de westzijde van de markt is een gymnasion gebouwd. (9) Achter de zuilengalerij die
naar Philippos van Makedonië is genoemd liggen twee niet zo erg hoge heuvels. Op een
daarvan liggen de resten van een tempel van Athene Polias, op de andere een tempel van
Hera Teleia, ook een ruïne. Een bron met de naam Bathyllos zorgt dat de rivier Helisson
groter wordt.
32. Dit waren de bezienswaardigheden hier. Het zuidelijke deel aan de overkant van de rivier
bood als bezienswaardigheid het grootste theater in Griekenland. Daarin is een bron die
altijd water geeft. Niet ver van het theater zijn nog de fundamenten van het raadsgebouw dat
is gebouwd voor de tienduizend Arkadiërs. Het heet Thersilion, naar de man die het heeft
gebouwd. In de buurt daarvan staat een huis, tegenwoordig in particulier bezit, dat
oorspronkelijk is gebouwd voor Alexander, de zoon van Philippos. Bij het huis staat een
beeld van Ammon in de vorm van de vierkante Hermen, met ramshorens op het hoofd. (2)
Aan het heiligdom van de Muzen, Apollo en Hermes dat voor hen gezamenlijk is gebouwd
herinneren nog slechts enkele fundamenten. Er was nog één beeld van de Muzen en een
beeld van Apollo in de stijl van de vierkante Hermen. Ook de tempel van Aphrodite was een
ruïne. Alleen de pronaos was er nog en drie beelden. Een daarvan had de bijnaam Ourania,
de tweede Pandemos,maar de derde had geen bijnaam. (3) Niet ver daarvandaan staat een
altaar van Ares. Men zei dat er oorspronkelijk ook een tempel voor de god was gebouwd.
Aan de andere kant van de tempel van Aphrodite is een stadion gebouwd dat aan een kant
tot aan het theater reikt. Daarin is een bron die ze als gewijd aan Dionysos beschouwen. Aan

het andere uiteinde van het stadion was een tempel van Dionysos die volgens zeggen twee
generaties voor mijn tijd door de bliksem is verwoest. Bij mijn bezoek waren er slechts
enkele resten van over. Een gemeenschappelijke tempel van Herakles en Hermes bij het
stadion was er niet meer, alleen hun altaar stond er nog.
(4) In dit deel van de stad ligt, naar het oosten, een heuvel met een tempel van Artemis
Agrotera, ook door Aristodemos gewijd. Rechts van Agrotera bevindt zich een heilig
domein. Daar staat een tempel van Asklepios met beelden van de god zelf en van Hygeia.
Een klein stukje heuvelafwaarts staan godenbeelden die ook een vierkante vorm hebben en
de bijnaam Ergatai dragen, namelijk Athene Ergane en Apollo Agyieus. Hermes, Herakles
en Eileithyia hebben die reputatie op grond van de gedichten van Homeros: Hermes omdat
hij de dienaar is van Zeus en begeleider van de zielen van gestorvenen naar de Hades en
Herakles omdat hij veel moeilijke werken heeft verricht. Over Eileithyia heeft hij in de Ilias
geschreven dat zij vrouwen bijstaat in hun barensweeën. (5) Aan de voet van de heuvel is
nog een ander heiligdom, van Asklepios Pais. Het beeld stelt hem staande voor en is
ongeveer een el hoog, dat van Apollo zit op een troon en is niet minder dan zes voet hoog.
Er liggen beenderen die te groot zijn om van een mens te kunnen zijn. Daarover wordt
verteld dat ze van een van de Giganten zijn die Hopladamos bijeen had gebracht om Rhea te
helpen, maar dat verhaal zal ik later vertellen. Dichtbij dit heiligdom is een bron en het
water dat daar uit komt wordt opgenomen door de Helisson.
33. Als Megalopolis, door de Arkadiërs met het grootste enthousiasme gesticht en met de
hoogste verwachtingen van de Grieken, al zijn schoonheid en vroegere welvaart heeft
verloren en tegenwoordig grotendeels uit ruïnes bestaat, verbaast mij dat helemaal niet,
omdat ik weet dat de goddelijke machten zaken altijd iets nieuws willen scheppen en dat het
Lot alles, zowel het sterke als het zwakke, wat ontstaat en wat al vergaat, zonder
onderscheid verandert en met dwingende noodzaak leidt zoals het wil.
(2) Mycene, leider van de Grieken in de Trojaanse oorlog, en Nineveh, zetel van het
Assyrische koninkrijk, en het Boiotische Thebe, eens waardig geacht aan het hoofd van het
Griekse volk te staan, zijn verlaten en verwoest. De naam Thebe is slechts gebleven voor de
akropolis en een handjevol inwoners. Steden die in de oudheid een overweldigende rijkdom
bezaten, zoals het Egyptische Thebe en het Minysche Orchomenos, zijn nu minder
welvarend dan een individueel persoon met bescheiden middelen, terwijl Delos, het
gemeenschappelijke handelscentrum van de Grieken, helemaal geen Delische inwoners
meer heeft, maar alleen mannen die uit Athene zijn gekomen om het heiligdom te bewaken.
(3) In Babylon staat nog de tempel van Belos, maar van Babylon zelf, indertijd de grootste
stad die de zon zag, is niets meer over dan de muur, zoals ook het geval is bij Tiryns in de
Argolis. De goddelijke machten hebben deze steden tot niets gereduceerd. Maar de stad van
Alexander in Egypte en van Seleukos aan de Orontes, gisteren en eergisteren gebouwd, zijn
groot en welvarend geworden omdat het Lot hen gunstig gezind is.
(4) Dat het Lot een kracht toont die nog groter en verbazingwekkender is dan bij tragedies
en voorspoed van steden, wordt in het volgende gedemonstreerd. Niet ver van Lemnos lag
het eiland Chryse, waar volgens de verhalen Philoktetes zijn ongeluk door toedoen van een
waterslang onderging. De golven overspoelden dit eiland helemaal, het verzonk en is in de
diepte verdwenen. Een ander eiland, Hiera genaamd, ****** was er niet in deze tijd. Zo
onzeker en uiterst vergankelijk zijn de menselijke zaken.
34. Ongeveer zeven stadiën voorbij Megalopolis in de richting van Messene staat links van de
hoofdweg een godentempel. Zowel de godinnen zelf als het gebied rondom de tempel
worden Maniai genoemd. Ik denk dat dit een bijnaam is van de Eumeniden en hier zou
Orestes waanzinnig geworden zijn als straf voor de moord op zijn moeder.
(2) Niet ver van de tempel ligt een kleine tumulus waar een van steen gemaakte vinger
bovenop staat en de naam van de tumulus is dan ook Tombe van de Daktylos. Orestes zou,
waanzinnig geworden, een vinger van een van zijn handen hebben afgebeten. Er naast is een
andere plek die de naam Akè heeft omdat Orestes daar van zijn ziekte is genezen. (3) Hier

staat ook een heiligdom van de Eumeniden. Het verhaal gaat dat deze godinnen, toen ze
Orestes krankzinnig wilden maken, hem zijn verschenen als zwarte godinnen. Maar toen hij
zijn vinger had afgebeten, leken ze hem weer wit en toen hij dat zag, kwam hij weer tot
bezinning. Daarom bracht hij aan de zwarte godinnen een zoenoffer om hun wraak af te
wenden en aan de witte godinnen bracht hij een dankoffer. Men gelooft dat hij ook aan de
Chariten offerde. Bij de plaats Akai is een ander heiligdom, <Koureion> genaamd omdat
Orestes hier zijn haar heeft afgesneden toen hij weer tot bezinning kwam. (4) De schrijvers
die zich bezig houden met de oude geschiedenis van de Peloponnesos beweren dat wat
Orestes overkwam door de Erinyen van Klytaimnestra heeft plaats gevonden voor de
rechtszitting op de Areopagos en dat niet Tyndareus zijn aanklager was – hij was namelijk
niet meer in leven -, maar Perilaos, die vergelding voor de moedermoord eiste, omdat hij een
neef was van Klytaimnestra. Perilaos zou namelijk een zoon zijn van Ikarios, die later ook
nog dochters kreeg.
(5) De weg van Maniai naar de Alpheios is ongeveer vijftien stadiën. Hier komt de rivier
Gatheatas uit in de Alpheios en voor dat punt komt de Karnion al in de Gatheatas. De
bronnen van de Karnion zijn in het Aigytische gebied onder het heiligdom van Apollo
Kereatas en die van de Gatheatas in het Kromitische gebied.
(6) Dat ligt ongeveer veertig stadiën boven de Alpheios. De ruïnes van de stad Kromoi zijn
niet helemaal verdwenen. De afstand tussen Kromoi en Nymphas is ongeveer twintig
stadiën. Nymphas is rijk aan water en begroeid met bomen. Daarvandaan is het twintig
stadiën naar Hermaion, de grens tussen Messenië en Megalopolis. Hier staat een Hermes op
een stele.
35. Deze weg gaat naar Messene en er loopt een andere weg van Megalopolis naar Karnasion in
Messenië. Langs deze weg kom je eerst bij de Alpheios, op het punt waar de Malous en de
Skyros die al eerder zijn samengekomen daarin uitkomen. Daarvandaan steek je na ongeveer
dertig stadiën de Malous die je aan je rechterhand houdt over en dan kom je langs een
tamelijk steile weg bij een plaats met de naam Phaidrias. (2) Ongeveer vijf stadiën van
Phaidrias ligt het zogeheten “Hermaion bij de Meesteres”. Dat is weer de grens tussen
Megalopolis en Messenië. Er staan kleine beelden van Despoina en Demeter en ook van
Hermes en Herakles. Ik denk dat hier aan de grens van Messenië en Arkadië ook het houten
beeld dat door Daidalos voor Herakles is gemaakt stond.
(3) De weg van Megalopolis naar Lakedaimon komt na dertig stadiën bij de Alpheios. Vanaf
dat punt reis je langs de rivier Theious die ook in de Alpheios uitkomt en dan kom je na
ongeveer veertig stadiën, als je de Theious aan de linkerkant laat liggen, bij Phalaisiai. Dit
ligt twintig stadiën van Hermaion bij Belemina.
(4) De Arkadiërs zeggen dat Belemina oorspronkelijk tot hun gebied behoorde, maar dat de
Lakedaimoniërs het hebben afgenomen. Dat lijkt mij om verschillende redenen
onwaarschijnlijk, vooral omdat ik denk dat de Thebanen nooit hadden toegelaten dat de
Arkadiërs zo´n verlies zouden lijden, als zij de situatie op een rechtvaardige manier hadden
kunnen herstellen. (5) Van Megalopolis lopen ook wegen naar het binnenland van Arkadië.
Naar Methydrion is het honderd en zeventig stadiën en dertien stadiën van Megalopolis ligt
een plaats met de naam Skias. Daar zijn de resten van een tempel van Artemis Skiatis. Hij
zou gesticht zijn door de tiran Aristodemos. Ongeveer tien stadiën daarvandaan zijn enkele
overblijfselen van een stad Charisiai en de weg van Charisiai naar Trikolonoi is ook weer
tien stadiën. (6) Ook Trikolonoi was vroeger een stad en tegenwoordig staat er nog steeds
een tempel van Poseidon op een heuvel, met een vierkant beeld. Rondom de tempel is een
heilig woud. De stichters van deze steden waren de zonen van Lykaon. Zoitia ligt ongeveer
vijftien stadiën verder dan Trikolonoi, niet aan de directe weg, maar links van Trikolonoi.
Het zou gesticht zijn door Zoiteus, de zoon van Trikolonos. De jongste zoon van Trikolonos,
Paroreus, heeft ook een stad gesticht, Paroria, op een afstand van tien stadiën van Zoitia. (7)
Beide steden zijn tegenwoordig verlaten, maar in Zoitia staat nog een tempel van Demeter
en van Artemis. Er zijn nog ruïnes van andere steden, Thyraion, vijftien stadiën van Paroria,

en Hypsous dat op een berg ligt boven de vlakte die ook Hypsous heet. De streek tussen
Thyraion en Hypsous is bergachtig en vol wilde dieren. Ik heb al verteld dat Thyraios en
Hypsous zonen waren van Lykaon.
(8) Rechts van Trikolonoi is er eerst een steile weg naar een bron met de naam Krounoi. Als
je van Krounoi ongeveer dertig stadiën afdaalt, kom je bij het graf van Kallisto, een hoge
aarden heuvel met veel bomen, zowel gecultiveerde als bomen zonder vruchten. Op die
heuvel staat een heiligdom van Artemis Kalliste. Ik denk dat Pamphos in zijn gedichten als
eerste Artemis de bijnaam Kalliste heeft gegeven, omdat hij dat van de Arkadiërs had
gehoord. (9) Vijf en twintig stadiën daarvandaan en in totaal honderd stadiën van Trikolonoi
ligt aan de Helisson langs de directe weg naar Methydrion – de enige weg vanuit Trikolonoi
die ik nog moet beschrijven – een plaats Anemosa en een berg Phalanthos. Phalanthos zou
een zoon zijn van Agelaos, zoon van Stymphalos. (10) Daarboven ligt de vlakte van Polos
en dan die van Schoinous, genoemd naar de Boiotiër Schoineus. Als deze Schoineus naar
Arkadië is verhuisd, is de renbaan die in de buurt van Schoinous ligt waarschijnlijk naar zijn
dochter genoemd. Vervolgens is ******* volgens mij zo genoemd en ze zeggen dat iedereen
deze streek Arkadië noemt.
36. Vanaf dit punt is er niets meer te melden behalve Methydrion zelf. De weg van Trikolonoi
hierheen is honderdzevenendertig stadiën. Het heet Methydrion, omdat er een hoge heuvel is
tussen de rivieren Maloitas en Mylaon, waarop Orchomenos de stad stichtte. Voordat het tot
Megalopolis behoorde had Methydrion ook Olympische winnaars. (2) In Methydrion is een
tempel van Poseidon Hippios die bij de Mylaon staat. De berg met de naam Thaumasion ligt
aan de overkant van de Maloitas. De Methydriërs beweren dat Rhea, toen zij in verwachting
was van Zeus, naar deze berg is gekomen en dat zij, voor het geval dat Kronos haar zou
aanvallen, zich heeft verzekerd van de hulp van Hoplodamos en de andere Giganten in zijn
omgeving. (3) Ze erkennen dat zij haar kind ter wereld heeft gebracht op een deel van de
berg Lykaios, maar zeggen dat het misleiden van Kronos en de verwisseling van het kind
met de steen, zoals door de Grieken wordt verhaald, hier heeft plaats gevonden. Op de top
van de berg is een grot van Rhea die door niemand mag worden betreden behalve de
vrouwen die aan de godin gewijd zijn.
(4) Ongeveer dertig stadiën van Methydrion is een bron Nymphasia en van Nymphasia tot
de gemeenschappelijke grens van Megalopolis, Orchomenos en Kaphyai is het dezelfde
afstand.
(5) Als je in Megalopolis de zogeheten Poort naar het Moeras passeert en dan langs de rivier
Helisson naar Mainalos gaat, staat links van de weg een tempel van de Goede God. Als
goden schenkers van goede gaven aan de mensen zijn en Zeus de hoogste onder de goden is,
ligt de conclusie voor de hand dat dit een bijnaam van Zeus is. Een klein stukje verder ligt
een tumulus, het graf van Aristodemos. Zelfs het feit dat hij een tiran was verhinderde niet
hem de bijnaam Chrestos (de Goede) te geven. Ook is er een heiligdom van Athene die de
titel Machanatis heeft gekregen omdat de godin allerlei ideeën en werktuigen heeft bedacht.
(6) Rechts van de weg is een heilig domein gemaakt voor Boreas, de Noordenwind. De
Megapolitanen brengen hem ieder jaar offers en eren hem niet minder dan de andere goden,
omdat hij hen heeft gered van de Lakedaimoniërs onder Agis. Daarnaast is de graftombe van
Oikles, de vader van Amphiaraos, als hij inderdaad in Arkadië is gestorven en niet toen hij
deelnam aan de campagne van Herakles tegen Laomedon. Dan komt een tempel en heilig
woud van Demeter in het Moeras, zoals zij wordt genoemd, vijf stadiën van de stad en
alleen toegankelijk voor vrouwen. (7) Dertig stadiën verder is een plaats met de naam
Paliskios. Als je daar de Elaphos die niet altijd water heeft links laat liggen en ongeveer
twintig stadiën verder gaat, kom je bij een vlakte en als je die oversteekt, bereik je de berg
die net als de vlakte Mainalion heet. Aan de rand van de berg zijn sporen van de stad Lykoa,
een tempel van Artemis Lykoatis en een bronzen beeld. (8) Op de zuidhelling van de berg
lag Soumetia. Op deze berg zijn de Triodoi, zoals ze worden genoemd, en daar hebben de
Mantinaiers in opdracht van het orakel van Delphi de beenderen van Arkas, de zoon van

Kallisto, gehaald. Van Mainalos zelf zijn er nog resten, sporen van een tempel van Athene,
een stadion voor atletiekwedstrijden en een voor paardenrennen. Men gelooft dat de berg
speciaal gewijd is aan Pan en daarom zeggen de mensen in de buurt dat ze Pan horen
fluitspelen. (9) Tussen de tempel van Despoina en de stad Megalopolis liggen veertig
stadiën. De stroom van de Alpheios ligt halverwege en als je die hebt overgestoken, liggen
de ruïnes van Makareai twee stadiën verder. Zeven stadiën daarvandaan liggen weer ruïnes,
van Daseai, en dan is het dezelfde afstand tot de heuvel met de naam Akakesios. (10) Aan de
voet van de heuvel lag de stad Akakesion en er staat tegenwoordig nog een marmeren beeld
van Hermes Akakesios op de heuvel. Volgens de Arkadische overlevering is de jonge
Hermes hier opgegroeid en was Akakos, de zoon van Lykaon, zijn pleegvader. Maar de
Thebaanse overlevering is anders en de mensen van Tanagra zijn het weer niet eens met de
Thebanen.
37. Het heiligdom van Despoina ligt op een afstand van vier stadiën van Akakesion. Eerst is hier
een tempel van Artemis Hegemone en een bronzen beeld met een fakkel. De hoogte schat ik
op ongeveer zes voet. Hiervandaan is er een toegang tot het heilige domein van Despoina.
Als je naar de tempel gaat, staat aan de rechterkant een zuilengalerij met reliëfs van wit
marmer aan de wand. Op het eerste reliëf zijn afbeeldingen van de Moiren en Zeus met de
bijnaam Moiragetes en op de tweede staat Herakles die een drievoet van Apollo wegneemt.
Wat ik over hun geschiedenis heb gehoord zal ik vertellen als ik in mijn boek over Phokis bij
Delphi ben gekomen. (2) Tussen de genoemde reliëfs in de zuilengalerij bij de Despoina
hangt een paneeltje met voorschriften voor de mysterierites. Op het derde reliëf staan nimfen
en afbeeldingen van Pan, op het vierde Polybios, de zoon van Lykortas. Daarop staat een
inscriptie dat Griekenland helemaal niet te gronde was gegaan als het in alles had geluisterd
naar Polybios en dat het na de ineenstorting alleen van hem hulp had gekregen. Voor de
tempel staat een altaar voor Demeter en een voor Despoina en daarachter een voor de Grote
Moeder. (3) De godenbeelden zelf, Despoina en Demeter, de troon waarop zij zitten en het
voetenbankje zijn allemaal uit één blok marmer. Ook van het gewaad en van de reliëfs om
de troon is geen enkel deel met ijzeren klampen of cement aan een ander stuk steen
bevestigd, maar het geheel is één blok marmer. Dat marmer is hier niet naar toe gebracht,
maar ze zeggen dat ze het binnen het heilige domein hebben gevonden toen ze,
gehoorzamend aan een droomvisioen, in de aarde groeven. Elk van beide beelden is
ongeveer zo groot als dat van de Moeder in Athene. (4) Ook dit zijn werken van Damophon.
Demeter draagt een fakkel in haar rechterhand, de andere heeft ze op Despoina gelegd.
Despoina heeft een staf en de zogenoemde Kiste op haar knieën. Met haar rechterhand houdt
ze de Mand vast. Aan beide kanten van de troon staan beelden: naast Demeter staat Artemis,
gehuld in een hertenvel en met een pijlkoker aan haar schouders. In de ene hand heeft zij een
fakkel, in de andere twee slangen. Naast haar ligt een jachthond. (5) Bij het beeld van
Despoina staat Anytos, voorgesteld als een man in wapenrusting. De mensen bij het
heiligdom zeggen dat Despoina is opgevoed door Anytos, een van de zogenoemde Titanen.
Homeros heeft als eerste Titanen in de poëzie geïntroduceerd en zegt dat zij goden zijn in de
zogeheten Tartaros. De verzen staan in de eed van Hera. Onomakritos heeft de naam Titanen
van Homeros overgenomen. Hij stelde mysteriën voor Dionysos samen en stelt in zijn
gedichten de Titanen verantwoordelijk voor het lijden van Dionysos. (6) Dit is wat door de
Arkadiërs over Anytos wordt verteld. Dat Artemis een dochter was van Demeter en niet van
Leto, een Egyptische overlevering, heeft Aischylos, de zoon van Euphorion, de Grieken
geleerd. De geschiedenis van de Koureten die onder de beelden zijn afgebeeld en van de
Korybanten, in reliefs op het voetstuk en van een heel ander geslacht dan de Koureten, ken
ik wel, maar ik laat die achterwege. (7) De Arkadiërs brengen de vruchten van alle
gecultiveerde bomen behalve de granaatappel in het heiligdom. Bij het verlaten van de
tempel is aan de rechterkant een spiegel aan de muur bevestigd. Wie in die spiegel kijkt ziet
zichzelf erg vaag of helemaal niet, maar de godenbeelden en de troon zijn heel duidelijk te
zien. (8) Naast de tempel van Despoina, iets hoger aan de rechterkant, staat het zogenaamde

Megaron. Hier vieren de Arkadiërs hun mysteriefeesten en brengen ze talrijke en
overvloedige offers aan Despoina. Ieder offert wat hij bezit. Hij snijdt echter niet de keel van
de offerdieren door zoals bij andere offers, maar ieder slaat een poot of iets anders van het
offerdier af.
(9) Deze Despoina vereren de Arkadiërs meer dan alle andere goden en ze zeggen dat zij een
dochter is van Poseidon en Demeter. Bij de meeste mensen is haar bijnaam Despoina, zoals
ze ook de dochter van Zeus aanduiden met de naam Korè, hoewel haar eigenlijke naam
Persephone is, zoals Homeros en nog eerder Pamphos in hun gedichten hebben geschreven.
Maar de naam van Despoina durf ik niet te schrijven voor niet ingewijden. (10) Voorbij het
zogeheten Megaron is een heilig woud van Despoina, omgeven door een stenen muur.
Daarin groeien allerlei soorten bomen, zoals een olijfboom en een steeneik uit één wortel.
Dat is niet het werk van een knappe tuinman. Voorbij het heilige woud staan altaren van
Poseidon Hippios, omdat hij de vader van Despoina is, en van andere goden. Op de laatste
staat een inscriptie met de vermelding dat het een gemeenschappelijk altaar voor alle goden
is.
(11) Daarvandaan ga je via een trap omhoog naar een heiligdom van Pan. In het heiligdom is
ook een zuilengalerij gebouwd en er staat een klein beeld. Net als de machtigste goden is
ook deze Pan in staat gebeden van mensen te verhoren en slechte mensen hun verdiende
straf te geven. Bij deze Pan brandt een vuur dat nooit mag uitgaan. Er wordt verteld dat deze
god in nog oudere tijden ook orakels gaf en dat de nimf Erato, dezelfde die met Arkas, de
zoon van Kallisto, was getrouwd, zijn profetes was. (12) Ze kennen nog de verzen van
Kallisto, die ik zelf ook heb gelezen. Er staat daar een altaar van Ares en er zijn beelden van
Aphrodite in de tempel, een van wit marmer en de andere, de oudste, van hout. Ook van
Apollo en Athene staan er houten beelden en voor Athene is er nog een heiligdom.
38. Iets hoger staat de ringmuur van Lykosoura, waar nog enkele bewoners zijn. Van alle steden
die de aarde op het vasteland en op de eilanden heeft getoond is Lykosoura de oudste en de
eerste die de zon heeft gezien. Van hieruit hebben de andere mensen geleerd steden te
bouwen. (2) Links van het heiligdom van Despoina ligt de berg Lykaios. Die wordt ook wel
Olympos genoemd en de andere Arkadiërs noemen hem de Heilige Top. Op deze berg zou
Zeus zijn opgevoed. Op de Lykaios ligt een streek met de naam Kretea, links van het heilige
woud van Apollo met de bijnaam Parrhasios. De Arkadiërs beweren dat deze plek het Kreta
is waar volgens de Kretenzische overlevering Zeus is opgevoed en niet het eiland. (3) Aan
de nimfen door wie Zeus zou zijn opgevoed geven ze de namen Theisoa, Neda en Hagno.
Een naar Theisoa genoemde stad ligt in Parrhasia. Tegenwoordig is Theisoa een dorp in het
gebied van Megalopolis. Van Neda heeft de rivier zijn naam gekregen en naar Hagno is een
bron op de berg Lykaios genoemd die net als de rivier Istros in de winter evenveel water
heeft als in de zomer. (4) Wanneer de droogte lange tijd aanhoudt en het zaad in de grond en
de bomen uitdrogen, dan bidt de priester van Zeus Lykaios tot het water, brengt de
voorgeschreven offers en laat een eikentak tot het oppervlak van de bron, maar niet tot de
bodem zakken. Als het water in beweging is geraakt, stijgt er als een soort nevel een damp
op. Na een poosje wordt die damp een wolk die weer andere wolken aantrekt en het zo laat
regenen op het Arkadische land. (5) Op de Lykaios is een heiligdom van Pan met een woud
van bomen er om, verder een hippodroom en daar voor een stadion. Vroeger werden hier de
Lykaiïsche spelen gehouden. Er zijn voetstukken van beelden, maar de beelden zijn er niet
meer. Een epigram op een van de voetstukken zegt dat er een beeld van Astyanax stond en
dat Astyanax uit het geslacht van Arkas stamde. (6) Een van de wonderlijkste verschijnselen
op de Lykaios is de volgende. Er bevindt zich een heiligdom van Zeus Lykaios dat niet door
mensen mag worden betreden. Als iemand zich niet aan die regel houdt en toch naar binnen
gaat, is het onvermijdelijk dat hij niet langer dan een jaar nog leeft. Ook het volgende wordt
verteld. Alles wat zich in het heilige domein bevindt, zowel mens als dier, heeft geen
schaduw. Als een dier het domein in vlucht, wil de jager het daarom niet volgen, maar hij
blijft buiten en terwijl hij naar het dier blijft kijken, ziet hij geen schaduw. Ook in Syene, aan

deze kant van Aithiopië, geven de bomen of levende wezens geen schaduw zolang de zon
zich aan de hemel over de kreeftskeerkring beweegt,maar het heilige domein op de Lykaios
heeft altijd en in alle jaargetijden dezelfde eigenschap met betrekking tot de schaduwen.
(7) Op de hoogste top is een tumulus, een altaar van Zeus Lykaios. Daarvandaan is het
grootste deel van de Peloponnesos te zien. Voor het altaar staan aan de oostkant twee zuilen
waarop vroeger vergulde adelaars stonden. Op dit altaar worden geheime offers aan Zeus
Lykaios gebracht. Ik wilde geen nadere bijzonderheden over dit offer vragen, laat het zijn
zoals het is en vanaf het begin is geweest.
(8) Op de oostzijde van de berg staat een tempel van Apollo Parrhasios. Men geeft hem ook
wel de naam Pythios. Tijdens het feest dat ieder jaar ter ere van de god wordt gevierd offert
men op de markt een everzwijn aan Apollo Epikourios en wanneer ze het offer daar hebben
gebracht, brengen ze het offerdier direct in een processie en met fluitspel naar de tempel van
Apollo Parrhasios. Ze snijden de schenkelstukken af en verbranden die, maar ze eten ter
plaatse ook het vlees van het offerdier. Dat is hun traditie. (9) Ten noorden van de Lykaios
ligt het gebied van Theisoa waar vooral de nimf Theisoa wordt vereerd. Door het land
stromen rivieren die in de Alpheios uitkomen, namelijk de Mylaon, Nous, Acheloös,
Kelados en Naliphos. Er zijn andere rivieren met dezelfde naam als de Arkadische Acheloös
en die zijn beroemder. (10) Eén loopt door Akarnanië en Aitolië en komt bij de Echinaden in
zee uit. Die noemt Homeros in de Ilias de belangrijkste van alle rivieren. De andere loopt
van de berg Sipylos en Homeros noemt zowel de berg als de rivier in zijn uitweiding over
Niobe. De derde rivier met de naam Acheloös is dus die bij de berg Lykaios.
(11) Rechts van Lykosoura liggen de zogeheten Nomische bergen. Daar staat een heiligdom
van Pan Nomios. De plaats wordt Melpeia genoemd, omdat de muziek van rietpijpjes hier
door Pan zou zijn ontdekt. Maar het is een heel voor de hand liggende gedachte dat de
Nomische bergen zo heten vanwege de weiden 

 van Pan. De Arkadiërs zelf echter
zeggen dat de naam van de nimf afkomstig is.
39. Langs Lykosoura loopt in westelijke richting de rivier Plataniston. Om in Phigalia te komen
moet je in ieder geval de Plataniston oversteken. Na de rivier komt een steile weg omhoog
van ongeveer dertig stadiën of iets meer.
(2) Het verhaal over Lykaons zoon Phigalos, de oorspronkelijke stichter van de stad, en hoe
de stad na verloop van tijd een andere naam naar Phialos, de zoon van Boukolion, kreeg en
vervolgens zijn oude naam terugkreeg, heb ik al eerder verteld. Er wordt nog een ander,
maar niet erg geloofwaardig verhaal verteld: Phigalos zou niet de zoon van Lykaon zijn,
maar een inheemse bewoner. En anderen beweren dat Phigalia een nimf was, een van de
zogenaamde Dryaden.
(3) Toen de Lakedaimoniërs de Arkadiërs aanvielen en met een leger Phigalia
binnentrokken, overwonnen ze de plaatselijke bevolking in de strijd en sloegen een beleg
om de stad. Toen het gevaar dreigde dat de muren werden veroverd, ontsnapten de
Phigaliërs of de Lakedaimoniërs lieten hen weggaan op grond van een verdrag. De
verovering van Phigalia en de vlucht van de Phigaliërs vond plaats toen Miltiades archont in
Athene was, in het tweede jaar van de dertigste Olympiade, waarin de Lakoniër Chionis zijn
derde overwinning behaalde. (4) De Phigaliërs die ontsnapt waren besloten naar Delphi te
gaan en de god te raadplegen over hun terugkeer. De Pythia zei hen dat ze hun terugkeer niet
zouden zien als ze op eigen kracht probeerden terug te komen, maar als ze honderd
uitgelezen mannen uit Oresthasion mee zouden nemen, zouden die mannen in de strijd
sneuvelen en de Phigaliërs zouden dankzij hen weer thuis komen. Toen de Oresthasiërs het
orakel dat de Phigaliërs hadden gekregen vernamen, deden ze allen hun uiterste best tot de
honderd mannen te behoren en deel te nemen aan de mars naar Phigalia. (5) Ze trokken op
tegen het Lakedaimonische garnizoen en lieten de profetie volledig in vervulling gaan: ze
stierven na een glorieuze strijd en doordat ze de Spartanen verdreven stelden ze de
Phigaliërs in staat hun vaderstad terug te krijgen. Phigalia ligt op een hoog en grotendeels
steil terrein. De muren zijn gebouwd op hoge rotswanden,maar boven is de heuvel vlak en

effen. Daar staat een tempel van Artemis Soteira met een marmeren beeld in staande
houding. In deze tempel begint volgens de gewoonte hun processie. (6) Het lijkt alsof het
beeld van Hermes in het Gymnasion gekleed is in een mantel, maar het eindigt niet in
voeten, maar in een vierkante vorm. Er staat ook een tempel van Dionysos aan wie de
plaatselijke bevolking de bijnaam Akratophoros geeft. Het onderste deel van het beeld is niet
zichtbaar door bladeren van laurier en klimop. Het deel dat wel is te zien is beschilderd
****** met vermiljoen te stralen. Dat zou tegelijk met het goud door de Iberiërs zijn
gevonden.
40. De Phigaliërs hebben op de markt een standbeeld van de pankratiast Arrhachion dat in veel
opzichten,maar vooral door zijn houding archaïsch is. De voeten staan niet ver uit elkaar, de
armen hangen langs de zijden tot de heupen af. Het beeld is van marmer en men zegt dat er
een inscriptie op heeft gestaan, maar die is in de loop van de tijd verdwenen. Op naam van
Arrhachion staan twee overwinningen op Olympische spelen voorafgaand aan de
vierenvijftigste en ook bij die spelen behaalde hij een overwinning dankzij een juiste
beslissing van de Hellanodiken en door zijn eigen vaardigheid. (2) Toen hij namelijk met
zijn laatst overgebleven tegenstander – wie dat ook was – om de wilde olijftak streed, greep
deze hem vast, hield hem met zijn benen omkneld en drukte tegelijk met zijn handen zijn
keel dicht. Arrhachion brak een teen van zijn tegenstander, maar gaf de geest doordat hij
werd gewurgd en tegelijk moest zijn wurger het opgeven als gevolg van de pijn aan zijn
teen. De Eliërs wezen het dode lichaam van Arrhachion de krans toe en verklaarden hem tot
winnaar.
(3) Ik weet dat de Argivers iets dergelijks hebben gedaan met Kreugas, een bokser uit
Epidamnos. Ook zij gaven namelijk Kreugas postuum de krans van de Nemeïsche spelen,
omdat Damoxenos van Syracuse die tegen hem vocht zich niet aan de afgesproken regels
hield. Terwijl ze nog aan het boksen waren, begon de het avond te worden en in het bijzijn
van getuigen spraken ze af dat ieder van hen de ander om de beurt nog één slag zou geven.
In die tijd droegen boksers nog geen scherpe boksriemen om de beide vuisten, maar ze
boksten nog met zachte handschoenen die ze zo in de handpalm vastbonden dat de vingers
ontbloot bleven. De handschoenen bestonden uit dunne stroken ongelooide runderhuid die
op een ouderwetse manier in elkaar waren gevlochten. (4) Kreugas richtte zijn slag op het
hoofd van Damoxenos en deze vroeg Kreugas zijn armen op te heffen. Toen hij dat deed,
trof Damoxenos hem met gestrekte vingers onder zijn ribben en door de scherpte van zijn
nagels en de kracht van de slag drong zijn hand het lichaam binnen, greep de ingewanden en
trok die naar buiten. (5) Kreugas gaf meteen de geest en de Argivers diskwalificeerden
Damoxenos, omdat hij zich niet aan de afspraak had gehouden en zijn tegenstander in plaats
van één slag veel slagen had toegediend. Ze gaven de overwinning postuum aan Kreugas en
richtten een standbeeld voor hem op in Argos. In mijn tijd stond dat nog in de tempel van
Apollo Lykios.
41. Op de markt van Phigalia bevindt zich ook het gemeenschappelijke graf van de uitgelezen
soldaten van de Oresthasiërs, aan wie ieder jaar offers worden gebracht als aan heroën.
(2) De rivier met de naam Lymax die vlak langs Phigalia stroomt komt in de Neda uit. Deze
rivier zou zijn naam hebben gekregen naar de reiniging van Rhea. Want de nimfen hebben
haar, toen zij Zeus ter wereld had gebracht, na de geboorte gereinigd en het onreine water
gooiden ze in de rivier. Dit werd vroeger lymata genoemd. Ook Homeros bevestigt dit als hij
zegt dat de Grieken zich reinigden na het einde van de pest en de lymata in zee gooiden.
(3) De bronnen van de Neda zijn op de berg Kerausios, een deel van het Lykaiosgebergte.
Op de plek waar de Neda het dichtst bij de stad Phigalia komt scheren de jongens van
Phigalia hun haar af ter ere van de rivier. Dichtbij zee is de rivier bevaarbaar voor kleine
schepen. Van de rivieren die ik ken heeft de Maiandros de meest kronkelige bedding doordat
hij veel achterwaartse bochten heeft en dan weer terug buigt, maar de Neda komt met zijn
kronkelingen op de tweede plaats.

(4) Ongeveer twaalf stadiën boven Phigalia zijn hete baden en niet ver daarvandaan komt de
Lymax in de Neda uit. Waar de stromen samenkomen staat het heiligdom van Eurynome,
van oudsher een heilige plaats en moeilijk toegankelijk door de ruwheid van het terrein. Er
staan veel cipressen om heen, heel dicht op elkaar gegroeid. (5) Het volk van Phigalia is er
van overtuigd dat Eurynome een bijnaam is van Artemis. Maar mensen die zich hebben
verdiept in oude overleveringen zeggen dat Eurynome een dochter van Okeanos is en ook
Homeros noemt haar in de Ilias en zegt dat zij samen met Thetis Hephaistos ontvangen
heeft. Ieder jaar wordt het heiligdom van Eurynome op dezelfde dag geopend, de andere
dagen mogen ze het niet openen. (6) Dan worden er officiële offers en privé-offers gebracht.
Ik was niet in de gelegenheid daar tijdens het feest te komen en ik heb het beeld van
Eurynome niet gezien. Maar van de Phigaliërs heb ik gehoord dat gouden kettingen om het
beeld zijn gebonden en dat het tot de heupen een vrouw voorstelt, maar dat het onderste een
vis is. De vis kan er op duiden dat zij een dochter van Okeanos is en met Thetis in de diepte
van de zee woont, maar er is geen aannemelijke verklaring voor dat zo´n gestalte iets met
Artemis heeft te maken.
(7) Phigalia is omringd door bergen. Links ligt de zogeheten Kotilion, aan de rechterkant ligt
een andere berg, de Elaion, die voor de stad uitsteekt. De Kotilion is ongeveer veertig
stadiën van de stad verwijderd. Daar ligt een plaats met de naam Bassai en een tempel van
Apollo Epikourios die helemaal van marmer is, ook het dak. (8) Van alle tempels op de
Peloponnesos is deze na die van Tegea misschien wel de mooiste om de schoonheid van het
marmer en zijn harmonische afmetingen. Apollo kreeg zijn naam vanwege zijn hulp bij een
pestepidemie, zoals hij ook in Athene de naam Alexikakos kreeg omdat hij ook daar de
epidemie heeft verdreven. (9) In Phigalia beeindigde hij de pest tijdens de oorlog tussen de
Peloponnesiërs en Atheners en niet op een ander tijdstip. Het bewijs daarvoor is dat de twee
bijnamen vrijwel dezelfde betekenis hebben en dat Iktinos, de architect van de tempel in
Phigalia, een tijdgenoot van Perikles was en ook het Parthenon in Athene heeft gebouwd. Ik
heb al verteld dat het beeld van Apollo op de markt van Megalopolis staat.
(10) Op de berg Kotilion is een waterbron, maar wie geschreven heeft dat hier de rivier
Lymax begint, heeft dat niet met eigen ogen gezien of gehoord van iemand die het wel zelf
heeft gezien. Ik heb beide gedaan. Ik heb de stroom van de rivier gezien, maar het water van
de bron op de Kotilion kwam niet ver en verdween na een korte afstand helemaal. Op welke
plaats in Arkadië de bron van de Lymax is heb ik niet meer onderzocht. Boven de tempel
van Apollo Epikourios is een plaats met de naam Kotilon en daar is een Aphrodite. Zij had
een tempel die geen dak meer had en er stond een beeld.
42. De andere berg, de Elaion, ligt ongeveer dertig stadiën van Phigalia en daar is een grot die
gewijd is aan Demeter met de bijnaam Melaina. Wat in Thelpousa over de verbintenis van
Poseidon en Demeter wordt verteld geloven de Phigaliërs ook, maar ze zeggen dat Demeter
niet een paard ter wereld heeft gebracht, maar Despoina, zoals zij door de Arkadiërs wordt
genoemd. (2) Later zou zij uit woede op Poseidon en verdriet om de roof van Persephone
zwarte kleding hebben aangetrokken en nadat ze naar deze grot was gegaan, daar lange tijd
zich schuil hebben gehouden. Toen alles wat de aarde voortbrengt te gronde ging en het
menselijk geslacht steeds meer door honger omkwam, wist geen van de andere goden waar
Demeter zich verborgen hield. (3) Maar Pan kwam naar Arkadië en al jagend ging hij van
berg tot berg. Zo kwam hij ook op de Elaion, waar hij Demeter in het oog kreeg en zag in
welke toestand zij verkeerde en welke kleding zij droeg. Zeus vernam dit van Pan en stuurde
de Moiren naar Demeter. Zij liet zich door de Moiren overtuigen, liet haar woede varen en
haar verdriet verminderde. De Phigaliërs zeggen dat zij daarom de grot beschouwen als aan
Demeter gewijd en er een houten beeld hebben opgesteld. (4) Het beeld, zeggen ze, was als
volgt. Zij zat op een rots en had, behalve het hoofd, het uiterlijk van een vrouw. Ze had het
hoofd en het haar van een paard en uit het hoofd groeiden slangen en andere wilde dieren.
Ze droeg een chiton die tot aan de voeten reikte. In de ene hand had ze een dolfijn, in de
andere een duif. Iedereen die niet is gespeend van intelligentie en geheugen begrijpt waarom

ze het houten beeld zo gemaakt hebben. Ze zeggen dat ze de godin Melaina hebben
genoemd omdat ze zwarte kleding droeg. (5) Maar ze herinneren zich niet meer wie dat
houten beeld had gemaakt en hoe het vlam had gevat. Toen het oude beeld was verdwenen,
hebben de Phigaliërs de godin geen nieuw beeld meer gegeven en de feesten en offerrituelen
hebben ze grotendeels verwaarloosd totdat het land door onvruchtbaarheid werd getroffen.
Daarop gingen ze als smekelingen naar de Pythia en kregen dit antwoord:
(6) “Eikels etende Azanische Arkadiërs die Phigalia bewonen,
schuilgrot van Deio die een paard heeft gebaard,
U komt om de bevrijding van smartelijke honger te vragen,
U alleen twee maal zwervers en U alleen eters van wilde vruchten.
Deio maakte voor U een eind aan het weiden, Deio maakte U weer
Van binders van schoven en eters van koeken tot herders,
omdat zij beroofd is van oude geschenken en verering van vroeger.
Spoedig zult U door haar elkaar eten en met kinderen zult U zich voeden,
tenzij U met plengoffers, door het hele volk geboden, haar toorn zult verzoenen
en de diepe grot siert met goddelijke eer.”
(7) Toen de Phigaliërs het orakel dat hen werd gebracht hoorden, vereerden ze Demeter
meer dan ze ooit hadden gedaan en ze haalden Onatas van Aigina, zoon van Mikon, over om
een beeld van Demeter voor hen te maken, wat het ook zou moeten kosten. Het bronzen
beeld van Apollo in Pergamon, een van de meest bewonderenswaardige werken zowel door
zijn afmetingen als door de artistieke kwaliteit, is ook van deze Onatas. Deze man heeft op
basis van een tekening of een kopie van het oude houten beeld die hij had gevonden, maar
naar verluidt vooral op grond van droomgezichten het bronzen beeld voor de Phigaliërs
gemaakt, ongeveer een generatie na de Perzische expeditie tegen Griekenland.
(8) Daarvoor heb ik bewijzen. In de tijd namelijk dat Xerxes naar Europa overstak was
Gelon, de zoon van Deinomenes, tiran van Syracuse en de rest van Sicilië. Toen Gelon
stierf, ging de macht over op zijn broer Hieron. Deze stierf voordat hij de geschenken die hij
aan de Olympische Zeus bij zijn overwinning in de wagenrace had beloofd kon wijden en zo
heeft Deinomenes, de zoon van Hieron, de schuld van zijn vader ingelost. Dit zijn ook
werken van Onatas en er zijn inscripties in Olympia. De eerste, over het wijgeschenk, luidt:
“Omdat hij in Uw heilige wedstrijd heeft gewonnen, Olympische Zeus, één maal met het
vierspan en twee maal in de paardenrace, heeft Hieron U deze geschenken als dank
gebracht. Zijn zoon Deinomenes heeft ze gewijd ter nagedachtenis aan zijn Syracusaanse
vader.”
(10) De tweede inscriptie is deze:
“Onatas, de zoon van Mikon, wiens huis op het eiland Aigina is, heeft mij gemaakt.”
Onatas was dus een tijdgenoot van Hegias van Athene en Ageladas van Argos.
(11) Vooral om deze Demeter te zien ben ik naar Phigalia gekomen. Ik heb de godin, zoals
ook het gebruik van de plaatselijke bevolking is, niets anders geofferd dan de vruchten van
fruitbomen en druiventrossen, honingraten en wol die niet bewerkt is en nog vol wolvet.
Dat leggen ze op het altaar dat voor de grot is gebouwd en dan gieten ze er olijfolie over. Dit
is het ritueel bij privé-offers en het offer van de gemeenschap der Phigaliërs dat ieder jaar
wordt gebracht.
(12) Ze hebben een priesteres die de rites uitvoert samen met de jongste van de zogenoemde
Hierothyten. Dit zijn drie burgers. Om de grot is een heilig woud van eiken en er komt koud
water uit een bron. Het beeld dat Onatas heeft gemaakt was er bij mijn bezoek niet meer en
de meeste mensen wisten niet dat het ooit in Phigalia was geweest. (13) Maar de oudste man
die ik daar heb ontmoet vertelde dat drie generaties voor zijn tijd stenen uit het dak op het
beeld waren gevallen en het verbrijzeld en totaal verdwenen is. Ik kon inderdaad nog
duidelijk de plek in het dak zien waar de stenen waren afgebroken.
43. Voor het vervolg van mijn werk moet ik nu beschrijven wat over Pallantion te melden is en
om welke redenen de eerste keizer Antoninus Pallantion van een dorp tot een stad maakte en

de bewoners vrijheid en vrijstelling van belastingen schonk. (2) Men vertelt namelijk dat de
intelligentste man en de beste soldaat onder de Arkadiërs een zekere Euander was en dat hij
de zoon was van een nimf, de dochter van Ladon, en van Hermes. Hij werd aan het hoofd
van een leger Arkadiërs uit Pallantion uitgezonden om een kolonie te vestigen en stichtte een
stad aan de oever van de Tiber. Het deel van het huidige Rome dat door Euander en de
Arkadiërs die hem volgden werd bewoond kreeg de naam Pallantion ter herinnering aan de
stad in Arkadië. Later werd de naam veranderd door weglating van de letters l en n. Om de
redenen die ik hier heb genoemd ontvingen de Pallantiërs privileges van de keizer. (3)
Antoninus, de weldoener van Pallantion, heeft de Romeinen nooit uit vrije wil in een oorlog
verwikkeld, maar toen de Mauroi, de grootste stam van het autonome Libye, die nomaden
waren en nog moeilijker te bestrijden dan het Skythische volk omdat ze geen wagens
hadden, maar met hun vrouwen op paarden rondzwierven, een oorlog begonnen, heeft hij
hen uit hun hele gebied verdreven en hen gedwongen naar de verste delen van Libye te
vluchten, het Atlasgebergte en de mensen die bij de Atlas leven. (4) Verder heeft hij de
Briganten in Brittannië het grootste deel van hun gebied ontnomen, omdat ook zij begonnen
het gebied van de Gerouniërs, Romeinse onderdanen, gewapend binnen te vallen. De steden
van de Lykiërs en Kariërs en ook Kos en Rhodos waren door een zware aardbeving
getroffen en verwoest. Keizer Antoninus heeft deze steden laten herbouwen met aanzienlijke
financiële middelen en met een grote inzet voor de wederopbouw. Hoeveel geld hij aan de
Grieken en barbaren die dat nodig hadden heeft geschonken hebben anderen al heel
nauwkeurig beschreven. (5) Maar deze keizer heeft nog een andere gedenkwaardige
maatregel nagelaten. Op grond van een wet mochten onderdanen die Romeins burger waren,
maar van wie de kinderen nog als Grieks geregistreerd waren hun bezit slechts aan niet
verwanten nalaten of de rijkdom van de keizer laten toenemen. Antoninus stond hen toe hun
kinderen te laten erven, omdat hij liever als menslievend bekend wilde staan dan dat hij een
wet die gunstig was voor zijn rijkdom handhaafde. De Romeinen geven deze keizer de titel
Eusebes (Pius), omdat hij liet zien dat hij een buitengewoon godvruchtig man was. (6) Ik
vind dat hij ook de titel van Kyros de Oudere, die “Vader der mensen” werd genoemd, zou
kunnen dragen. Als opvolger in het keizerschap liet hij een zoon met dezelfde naam na.
Deze tweede Antoninus ondernam een veldtocht tegen de Germanen, de meest
oorlogszuchtige en talrijkste barbaren in Europa, en tegen de Sauromaten, die een
onrechtvaardige oorlog waren begonnen, om hen te straffen.
44. Wat mij nog rest in de beschrijving van Arkadië is de weg van Megalopolis naar Pallantion
en Tegea. Deze weg loopt ook naar de zogeheten Choma. De voorstad aan deze weg heet
Ladokeia, naar Ladokos, de zoon van Echemos. Daarna lag vroeger de stad Haimoniai. De
stichter daarvan was Haimon, zoon van Lykaon, en deze plaats heeft tot op heden de naam
Haimoniai gehouden.
(2) Na Haimoniai zijn rechts van de weg nog de overblijfselen van de stad Oresthasion te
noemen en in het bijzonder de zuilen van een tempel van Artemis. De bijnaam van Artemis
is Hiereia. Aan de directe weg vanuit Haimoniai ligt een plaats met de naam Aphrodision en
dan een oudere plaats die Athenaion heet. Links daarvan staat een tempel van Athene met
een marmeren beeld. (3) Ongeveer twintig stadiën van Athenaion liggen de ruïnes van Asea
en een heuvel die indertijd de akropolis was heeft tot op heden de sporen van een muur.
Ongeveer vijf stadiën van Asea is een klein eindje van de weg de bron van de Alpheios en
direct aan de weg die van de Eurotas. Bij de bron van de Alpheios staat een tempel van de
Moeder der goden, zonder dak en met twee stenen leeuwen. (4) Het water van de Alpheios
mengt zich met de Eurotas en stroomt over een afstand van ongeveer twintig stadiën in een
gemeenschappelijke bedding. Dan verdwijnt het in een aardspleet. De Eurotas komt weer
aan de oppervlakte in het land van de Lakedaimoniërs en de Alpheios in Pegai in het land
van Megalopolis. Van Asea loopt een weg omhoog naar de berg met de naam Boreios. Op de
top van de berg zijn sporen van een heiligdom. Dat zou door Odysseus gebouwd zijn voor
Athene Soteira en Poseidon na zijn terugkeer uit Troje.

(5) De zogenaamde Choma is de grens tussen het gebied van Megalopolis en dat van Tegea
en Pallantion. De vlakte van Pallantion bereik je als je vanaf de Choma naar links afbuigt. In
Pallantion is een tempel met twee marmeren beelden, een van Pallas en de andere van
Euander. Er is ook een heiligdom van Korè, de dochter van Demeter, en niet ver
daarvandaan staat een standbeeld van Polybios. De heuvel boven de stad werd vroeger als
akropolis gebruikt. Tegenwoordig is op de top van de heuvel nog altijd een heiligdom van
goden. (6) Hun bijnaam is Katharoi en ze zweren daar eden in de belangrijkste zaken. De
namen van de goden kennen ze niet of ze willen die, als ze die wel kennen, niet bekend
maken. Je kunt vermoeden dat zij Katharoi werden genoemd omdat Pallas niet op dezelfde
manier aan hen offerde als zijn vader aan Zeus Lykaios.
(7) Rechts van de zogenaamde Choma ligt de Manthourische vlakte. Deze vlakte ligt al in
het gebied van Tegea en de afstand tot Tegea is nog ongeveer vijftig stadiën. Rechts van de
weg is een kleine berg met de naam Kresion waarop een tempel van Aphneios is gebouwd.
Ares had namelijk gemeenschap met Aërope, dochter van Aleos´ zoon Kepheus, zoals de
Tegeaten vertellen. Zij stierf bij de geboorte van een zoon, (8) maar het kind klemde zich
aan zijn gestorven moeder vast en zoog een overvloedige hoeveelheid melk uit haar borsten.
Dat gebeurde omdat Ares het zo wilde en daarom noemen ze de god Aphneios. Het kind
kreeg de naam Aëropos. Aan de weg naar Tegea is een bron met de naam Leukonia.
Leukona zou een dochter van Apheidas zijn en haar graf is niet ver van de stad Tegea.
45. De Tegeaten zeggen dat in de tijd van Tegeates, de zoon van Lykaon, alleen het land naar
hem genoemd was en dat de bevolking verspreid over dorpen leefde: de Gareaten,
Phylakeërs, Karyaten, Korythers en verder de Potachiden, Oiaten, Manthyriërs en
Echeuethen. Tijdens de regering van Apheidas kwam er een negende dorp bij, namelijk van
de Apheidantes. De stichter van de huidige stad was Aleos.
(2) Behalve de ondernemingen van alle Arkadiërs samen, zoals de oorlog tegen Troje, de
Perzische oorlogen en de slag tegen de Lakedaimoniërs bij Dipaia, beroemen de Tegeaten
zelf zich op de volgende gebeurtenissen. Ankaios, de zoon van Lykourgos, trotseerde
hoewel hij gewond was het Kalydonische zwijn en Atalante was de eerste die op het zwijn
schoot en het beest raakte. Daarom kreeg zij als beloning voor haar dapperheid de kop en de
huid van het zwijn.
(3) Toen de Herakliden naar de Peloponnesos terugkeerden, vocht Echemos, de zoon van
Aëropos, een Tegeaat, een duel uit met Hyllos en versloeg hem. En de Tegeaten waren de
eerste Arkadiërs die de Lakedaimoniërs, toen die hen aanvielen, hebben overwonnen. De
meeste van hen maakten ze tot krijgsgevangenen.
(4) Aleos bouwde het oude heiligdom van Athene Alea in Tegea. Later hebben de Tegeaten
een grote indrukwekkende tempel voor de godin gebouwd. Die is door een plotseling
uitgebroken brand verwoest toen Diophantos archont in Athene was, in het tweede jaar van
de zesennegentigste Olympiade, waarbij Eupolemos van Elis de stadionloop won.
(5) De huidige tempel overtreft alle andere tempels op de Peloponnesos door zijn constructie
en grootte. De stijl van de eerste rij zuilen is Dorisch, de tweede rij is Korinthisch. Ook
buiten de tempel staan zuilen, in Ionische stijl. Ik heb vernomen dat de architect van de
tempel Skopas van Paros was, die op veel plaatsen in het oude Griekenland beelden gemaakt
heeft en ook in Ionië en Karië. (6) Op de gevel aan de voorkant staan afbeeldingen van de
jacht op het Kalydonische zwijn. Het zwijn staat in het midden, aan de ene kant daarvan
staan Atalante, Meleagros, Theseus, Telamon, Peleus, Polydeukes en Iolaos, die Herakles bij
zijn meeste werken heeft geholpen, en ook de zonen van Thestios en de broers van Althaia,
Prothous en Kometes. (7) Aan de andere kant van het zwijn wordt Ankaios die al gewond is
en zijn bijl heeft laten vallen ondersteund door Epochos. Naast hem staan Kastor en
Amphiaraos, de zoon van Oikles, en dan Hippothous, de zoon van Kerkyon, zoon van
Agamedes, zoon van Stymphalos. Als laatste is Peirithoös afgebeeld. Op de achtergevel
staat een voorstelling van de strijd tussen Telephos en Achilles in de Kaïkosvlakte.

46. Het oude beeld van Athene Alea en ook de slagtanden van het Kalydonische zwijn zijn door
de Romeinse keizer Augustus meegenomen na zijn overwinning op Antonius en zijn
bondgenoten, tot wie ook alle Arkadiërs behalve de Mantineiers behoorden.
(2) Het is duidelijk dat Augustus niet de eerste is geweest die wijgeschenken en
godenbeelden van overwonnen volken heeft meegenomen, maar dat hij een van oudsher
bestaande gewoonte volgde. Want toen de Grieken na de verovering van Troje de buit
verdeelden, werd het houten beeld van Zeus Herkeios aan Sthenelos, de zoon van Kapaneus,
gegeven. En vele jaren later, toen de Doriërs op Sicilië woonden, heeft Antiphemos, de
stichter van Gela, Omphale, een stadje van de Sikaniërs, verwoest en een door Daidalos
gemaakt beeld naar Gela overgebracht.
(3) De Perzische koning Xerxes, de zoon van Dareios, heeft zoals we weten behalve wat hij
uit de stad Athene weggehaald heeft ook een beeld van de Brauronische Artemis uit Brauron
meegenomen en verder heeft hij, de Milesiërs beschuldigend van opzettelijk laf gedrag in de
zeeslag bij Griekenland tegen de Atheners, de bronzen Apollo van Branchidai meegenomen.
Later zou Seleukos deze naar Milete terugsturen, maar de Argivers hebben tot de huidige
dag een houten beeld naast Hera en een beeld dat bewaard wordt in het heiligdom van
Apollo Lykios, beide afkomstig uit Tiryns. (4) Het volk van Kyzikos dat de Prokonnesiërs
door middel van een oorlog heeft gedwongen zich met hen te verenigen heeft uit
Prokonnesos een beeld van Moeder Dindymene meegenomen. Dat was een gouden beeld en
het gelaat was niet van ivoor, maar van nijlpaardtanden gemaakt. Keizer Augustus volgde
slechts een allang zowel bij de Grieken als bij de barbaren bestaande praktijk. Het beeld van
Athene Alea staat in Rome bij de ingang van het door Augustus gebouwde forum. (5) Daar
is het opgesteld, het is helemaal van ivoor en gemaakt door Endoios. De opzichters van de
bezienswaardigheden zeggen dat een van de slagtanden van het zwijn is afgebroken. De
overgebleven tand wordt bewaard in de keizerlijke tuinen in een heiligdom van Dionysos en
is ongeveer een halve vadem lang.
47. Het beeld dat tegenwoordig in Tegea staat is uit het dorp Manthourea gehaald en heeft bij de
Manthoureërs de bijnaam Hippia, omdat zij volgens hun verhaal in de strijd tussen de goden
en Giganten met de wagen en paarden op Enkelados af reed. Maar bij de andere Grieken en
bij de Peloponnesiërs zelf is ook de naam Alea voor haar gangbaar geworden. Aan een kant
van het beeld van Athene staat Asklepios, aan de andere kant Hygeia, werken van Skopas in
Penthelisch marmer.
(2) De belangrijkste wijgeschenken in de tempel zijn de huid van het Kalydonische zwijn,
dat echter door de tand des tijds is aangetast en helemaal geen borstelig haar meer heeft, en
de opgehangen voetboeien, voor zover ze niet zijn weggeroest, die de Lakedaimonische
krijgsgevangenen droegen toen ze de vlakte van Tegea bewerkten. Verder is er een heilig
rustbed van Athene, een geschilderd portret van Auge en het schild van Marpessa,
bijgenaamd Choira, een vrouw uit Tegea. Over haar zal ik later nog spreken. (3) Het
priesterschap van Athene wordt vervuld door een jongen. Ik weet niet voor hoelang, maar in
elk geval totdat hij volwassen is geworden en niet langer. Het altaar voor de godin zou
gemaakt zijn door Melampos, de zoon van Amythaon. Op het altaar zijn reliëfs met Rhea en
de nimf Oinoë die de nog kleine Zeus dragen en aan elke kant vier figuren: Glauke, Neda,
Theisoa en Anthrakia aan een kant en aan de andere kant Ide, Hagno, Alkinoë en Phryxa.
Ook staan er beelden van de Muzen en Mnemosyne.
(4) Niet ver van de tempel is een stadion, een ophoging van aarde, waar wedstrijden worden
gehouden die ze Aleaia noemen naar Athene en Haliota omdat ze de meeste Lakedaimoniërs
levend in de strijd gavangen hadden genomen. Aan de noordkant van de tempel is een bron
waar Auge door Herakles zou zijn verkracht. Hierin verschilt hun verhaal met wat Hekataios
daarover vertelt. Ongeveer drie stadiën van de bron staat een tempel van Hermes Aipytos.
(5) De Tegeaten hebben nog een ander heiligdom, van Athene Poliatis. Ieder jaar gaat een
priester hier één keer binnen. Dat heiligdom wordt Eryma genoemd en er wordt verteld dat
Kepheus, de zoon van Aleos, als geschenk van Athene de belofte had gekregen dat Tegea

voor altijd onneembaar zou zijn. De godin zou ter bescherming van de stad enkele haren van
Medousa hebben afgesneden en aan hem hebben gegeven.
(6) Over Artemis Hegemone wordt het volgende verhaal verteld. Aristomelidas was tiran
geworden van Orchomenos in Arkadië. Hij werd verliefd op een meisje uit Tegea en toen hij
haar op een of andere manier in zijn macht had gekregen vertrouwde hij de bewaking van
haar toe aan Chronios. Maar voordat zij bij de tiran zou worden gebracht doodden ze
zichzelf uit angst en schaamte en in een droom hitste Artemis Chronios op tegen
Aristomelidas. Hij doodde hem, vluchtte naar Tegea en bouwde een heiligdom voor Artemis.
48. De markt heeft precies de vorm van een tegelsteen. Er staat een tempel van Aphrodite die de
bijnaam “op de tegel” heeft en er is een marmeren beeld. Er is een stele met afbeeldingen
van Antiphanes, Krisos, Tyronidas en Pyrrhias. Zij worden nog altijd vereerd omdat ze voor
de Tegeaten wetten hebben gemaakt. Op de andere stele staat Iasios die een paard vasthoudt
en in zijn rechterhand een palmtak draagt. Iasios zou met het paard de overwinning in
Olympia hebben behaald toen Herakles van Thebe de Olympische spelen organiseerde. (2)
Waarom in Olympia een olijfkrans aan de winnaar wordt gegeven, heb ik in de beschrijving
van Elis al verteld en waarom het in Delphi een laurierkrans is, zal ik later duidelijk maken.
Op de Isthmos was een pijnboomtak en in Nemea wilde peterselie de traditionele prijs,
vanwege de tragische lotgevallen van Palaimon en Archemoros. Maar de meeste spelen
hebben een palmkrans en overal wordt de winnaar een palmtak in de rechterhand gegeven.
(3) Die gewoonte is om de volgende reden ontstaan. Toen Theseus van Kreta terugkwam,
zou hij op Delos wedstrijden ter ere van Apollo hebben gehouden en de winnaars met een
palmtak hebben bekranst. Ze zeggen dat dit gebruik zo ontstaan is. Ook Homeros noemt de
palm op Delos in de smeekbede van Odysseus tot de dochter van Alkinoös.
(4) Er is ook een afbeelding van Ares op de markt in Tegea. Dit is een reliëf op een stele en
hij wordt Gynaikothoinas genoemd. In de Lakonische oorlog namelijk, toen de
Lakedaimonische koning Charillos zijn eerste veldtocht hield, grepen de vrouwen de wapens
en legden zich in hinderlaag aan de voet van de heuvel die tegenwoordig Phylaktris heet.
Toen de legers met elkaar slaags raakten en de mannen aan beide kanten veel
bewonderenswaardige heldendaden verrichtten, (5) verschenen, zoals verteld wordt,
plotseling de vrouwen en zij waren het die de Lakedaimoniërs op de vlucht joegen.
Marpessa, die de bijnaam Choira had, overtrof de andere vrouwen in dapperheid en een van
de gevangen genomen Spartanen was Charillos zelf. Hij werd zonder losgeld vrijgelaten en
hoewel hij een eed had gezworen dat de Lakedaimoniërs nooit meer tegen Tegea ten strijde
zouden trekken, verbrak hij toch zijn eed. De vrouwen brachten zelf zonder de mannen
overwinningsoffers aan Ares en lieten de mannen niet delen in het vlees van het offerdier.
Om die reden heeft Ares zijn bijnaam gekregen.
(6) Er staat ook een altaar voor Zeus Teleios en een vierhoekig beeld. Ik heb de indruk dat
de Arkadiërs een sterke voorkeur voor deze vorm hebben. Ook zijn er graftombes van
Tegeates, de zoon van Lykaon, en Maira, de vrouw van Tegeates. Maira zou een dochter van
Atlas zijn en Homeros noemt haar ook in het verhaal van Odysseus aan Alkinoös over zijn
tocht naar de Hades en de schimmen die hij daar had gezien. (7) De Tegeaten geven
Eileithyia voor wie ze ook een tempel en een beeld op de markt hebben de bijnaam “Auge
op de knieën”. Ze leveren over dat Aleos zijn dochter aan Nauplios had gegeven met de
opdracht haar mee de zee op te nemen en te laten verdrinken. Maar toen zij weggebracht
werd, viel ze op haar knieën en bracht zo haar zoon ter wereld op de plaats waar het
heiligdom van Eileithyia staat. Deze legend verschilt van een andere overlevering, namelijk
dat Auge haar zoon heeft gebaard zonder dat haar vader het wist en dat Telephos op de berg
Parthenion is gelegd en een hinde het te vondeling gelegde kind heeft gezoogd. Toch wordt
ook deze versie van het verhaal door de Tegeaten overgeleverd. (8) Bij het heiligdom van
Eileithyia staat een altaar voor Gè. Naast het altaar staat een stele van wit marmer. Daarop is
een reliëf met Polybios, de zoon van Lykortas, en op een andere staat een afbeelding van
Elatos, een van de zonen van Arkas.

49. Niet ver van de markt is een theater en daar staan voetstukken van bronzen standbeelden,
maar de standbeelden zelf zijn er niet meer. Een inscriptie op een van de voetstukken zegt
dat dit een standbeeld van Philopoimen was. De Grieken bewaren aan deze Philopoimen een
zeer sterke herinnering, zowel door de wijsheid die hij aan de dag legde als door alle
heldendaden die hij verrichtte. (2) Zijn vader Kraugis behoorde tot een van de aanzienlijkste
Arkadische families in Megalopolis, maar hij stierf toen Philopoimen nog heel klein was en
Kleandros van Mantineia werd zijn voogd. Deze was een balling uit Mantineia en als gevolg
van rampspoed thuis leefde hij in Megalopolis, omdat zijn familie banden van
gastvriendschap had met de familie van Kraugis. Tot de leermeesters van Philopoimen
behoorden, naar verluidt, onder andere Megalophanes en Ekdelos die leerlingen van
Arkesilaos van Pitane zouden zijn. (3) Hij was groter en sterker dan welke andere
Peloponnesiër ook, maar hij had een lelijk gezicht. Hij zag verachtte training voor
wedstrijden waar zegekransen te winnen vielen, maar bewerkte het land dat hij bezat en liet
niet na het vrij te houden van wilde dieren.
Men zegt dat hij boeken van de meest befaamde geleerden van Griekenland las,
geschiedenissen van oorlogen en alles wat hem iets van militaire strategie kon leren. Hij
wilde zich zijn hele leven de wijsheid en daden van Epaminondas tot voorbeeld stellen,
maar was niet in staat hem in alles te evenaren. Want Epaminondas had een rustig karakter
en bleef kalm in situaties die woede konden wekken, terwijl de Arkadiër nogal
temperamentvol was. (4) Toen Kleomenes zich meester maakte van Megalopolis, raakte
Philopoimen bij die onverwachte ramp niet in paniek en bracht tweederde deel van de
weerbare mannen en de vrouwen en kinderen veilig naar Messene. De Messeniërs waren
namelijk in die tijd hun bondgenoten en vrienden. Kleomenes maakte sommige
vluchtelingen bekend dat hij zijn ondoordachte optreden betreurde en een overeenkomst
wilde sluiten met de Megapolitanen als ze naar huis teruggingen. Maar Philopoimen haalde
de burgers in een vergadering over de terugkeer naar huis met wapens te zoeken en geen
onderhandelingen te voeren of een verdrag te sluiten. (5) Toen de slag bij Sellasia plaats
vond tegen Kleomenes en de Lakedaimoniërs, waaraan Achaiers en Arkadiërs uit alle steden
deelnamen, vocht Philopoimen bij de ruiterij. Maar toen hij zag dat de beslissing vooral van
de infanterie zou komen, werd hij op eigen keuze hopliet en een van de tegenstanders
doorboorde zijn beide dijbenen, terwijl hij de gevaren zeer dapper tegemoet ging. (6)
Hoewel hij daardoor erg gehinderd werd, boog hij toch zijn knieën en drong met zo veel
kracht naar voren dat hij door de beweging van zijn benen de lans brak. Nadat de
Lakedaimoniërs en Kleomenes verslagen waren en Philopoimen in het legerkamp was
teruggekeerd, trokken artsen uit het ene dijbeen de schacht en uit het andere de lanspunt.
Toen Antigonos over zijn heldendaden had gehoord en ze had gezien, wilde hij Philopoimen
erg graag naar Makedonië halen. (7) Maar hij was niet iemand die zich veel aan Antigonos
gelegen liet liggen. Hij stak over naar Kreta waar een burgeroorlog woedde en werd
aangesteld als bevelhebber van een huurlingenleger. Zodra hij in Megalopolis terug was,
werd hij gekozen als commandant van de ruiterij en hij maakte die tot de beste cavalerie van
Griekenland. In de slag bij de rivier Larisos van de Achaiers met hun bondgenoten tegen de
Eliërs en Aitoliërs die vanwege hun verwantschap door de Eliërs werden geholpen heeft hij
eerst Demophantes, de commandant van de vijandelijke ruiterij, eigenhandig gedood en
daarna de hele ruiterij van de Aitoliërs en Eliërs op de vlucht gedreven.
50. Omdat de Achaiers nu naar hem keken en al hun hoop op hem vestigden, wijzigde hij de
bewapening van hun infanteristen. Ze droegen altijd kleine korte speren en langwerpige
schilden zoals de Keltische schilden of de Perzische gerra, maar hij haalde hen over
borstpantsers aan te trekken en scheenplaten te dragen en bovendien Argolische schilden en
lange lansen te gebruiken.
(2) Toen Machanidas tiran in Lakedaimon werd en de oorlog tussen de Achaiers en
Lakedaimoniërs onder leiding van Machanidas weer begon, voerde Philopoimen het bevel
over de Achaiïsche strijdkrachten. In de slag bij Mantineia haalde de lichte infanterie van de

Lakedaimoniërs een overwinning op de lichtbewapende troepen van de Achaiers en op hun
vlucht werden ze op de hielen gezeten door Machanidas. Maar Philopoimen dreef met zijn
infanteriephalanx de Lakedaimonische zwaarbewapende troepen op de vlucht. Hij kwam
Machanidas tegen die van de achtervolging terugkwam en doodde hem. Voor de
Lakedaimoniërs, onfortuinlijk in de slag, stond tegenover de nederlaag een groter succes: ze
waren verlost van de tiran.
(3) Niet lang daarna hielden de Achaiers de Nemeïsche spelen en Philopoimen was
aanwezig bij de wedstrijd van de citerspelers. Pylades van Megalopolis, de beroemdste
citerspeler van zijn tijd, die op de Pythische spelen een overwinning had behaald, zong “de
Perzen”, een ode van Timotheos van Milete. Bij de aanhef van het lied:
“Hij die aan Griekenland het grote en roemrijke sierraad der vrijheid brengt”
keek het Griekse publiek naar Philopoimen en met hun applaus gaven ze aan dat het lied
hem gold. Ik hoorde dat Themistokles in Olympia iets dergelijks is overkomen, want de
toeschouwers in het theater van Olympia stonden op om hem te eren. (4) Maar Philippos, de
zoon van Demetrios, koning van Makedonië, die ook Aratos had vergiftigd, stuurde mannen
naar Megalopolis met de opdracht Philopoimen te vermoorden. De poging mislukte en
Philippos werd in heel Griekenland gehaat.
(5) De Thebanen hadden de Megariërs in een veldslag verslagen en waren al bezig de muur
van Megara te bestormen, toen de Megariërs hen misleidden door hen te laten geloven dat
Philopoimen in de stad was aangekomen. Dat maakte de Thebanen zo nerveus dat ze naar
huis teruggingen en de hele militaire operatie opgaven. Maar in Lakedaimon kwam opnieuw
een tiran aan de macht, Nabis, en de eerste Peloponnesiërs die door hem werden aangevallen
waren de Messeniërs. Hij viel hen in de nacht aan en terwijl zij de aanval helemaal niet
verwachtten, veroverde hij de stad, op de akropolis na. Maar toen Philopoimen de volgende
dag met een leger arriveerde, trokken zij zich na het sluiten van een verdrag terug van
Messene.
(6) Toen de termijn van Philopoimen als generaal verstreken was en anderen als
bevelhebbers van de Achaiers werden gekozen, stak hij weer over naar Kreta en kwam hij de
Gortyniërs die het in een oorlog zwaar te verduren hadden te hulp. Maar omdat de Arkadiërs
hem zijn vertrek erg kwalijk namen, kwam hij terug en constateerde dat de Romeinen een
oorlog tegen Nabis waren begonnen. (7) Ze hadden een vloot tegen Nabis uitgerust en
Philopoimen wilde vol enthousiasme deelnemen aan de strijd. Maar doordat hij op maritiem
gebied totaal onervaren was ging hij zonder zich daar rekenschap van te geven aan boord
van een triëre die lek was, zodat de Romeinen en hun bondgenoten herinnerd werden aan de
versregels van Homeros in de katalogos der schepen over de onbekendheid van de Arkadiërs
met de zee. (8) Een paar dagen na de zeeslag kozen Philopoimen en zijn compagnie een
maanloze nacht uit om het Lakedaimonische legerkamp in Gythion in brand te steken. (9)
Op dat moment sloot Nabis Philopoimen zelf en zijn Arkadiërs in moeilijke
terreinsomstandigheden in. Ze waren goede soldaten, maar gering in aantal. Maar
Philopoimen wijzigde de opstelling die hij voor de terugtocht had gemaakt zo dat hij zijn
positie voor zichzelf bijzonder sterk maakte en ongunstig voor de vijanden. Hij versloeg
Nabis in de strijd en doodde in de nacht veel Lakedaimoniërs, zodat zijn roem bij de
Grieken nog groter werd. (10) Nabis sloot daarna een verdrag met de Romeinen, maar
voordat de termijn van de wapenstilstand verstreken was, werd hij gedood door een
Kalydoniër die deed alsof hij als bondgenoot was gekomen, maar in werkelijkheid was hij
een vijand en speciaal hiervoor door de Aitoliërs gestuurd.
51. Deze gelegenheid aangrijpend viel Philopoimen Sparta aan en dwong de Lakedaimoniërs
zich aan te sluiten bij de Achaiïsche bond. Kort daarna vielen Titus, de Romeinse
bevelhebber in Griekenland, en Diophanes, de zoon van Diaios, uit Megalopolis,
Lakedaimon aan, terwijl ze de Lakedaimoniërs er van beschuldigden een opstand tegen de
Romeinen te beramen. Maar Philopoimen liet, hoewel hij op dat moment ambteloos burger
was, toch de poorten sluiten tegen de aanvallers. (2) Om die reden en om zijn dappere

optreden tegen de beide tirannen boden de Lakedaimoniërs hem het huis van Nabis dat meer
dan honderd talenten waard was aan. Maar hij wilde niets van het geld weten en verzocht de
Lakedaimoniërs niet hemzelf met geschenken te vleien, maar degenen die op de vergadering
van de Achaiers de massa konden overtuigen, waarbij hij, naar men zegt, doelde op
Timolaos. Opnieuw werd hij tot generaal van de Achaiers benoemd. (3) De Lakedaimoniërs
waren in die tijd in een burgeroorlog verwikkeld en Philopoimen verdreef driehonderd
mannen die daarvoor het meest verantwoordelijk waren, hij verkocht ongeveer drieduizend
heloten en liet de muren van Sparta neerhalen. De epheben gelastte hij niet meer te trainen
volgens de wetten van Lykourgos, maar de Achaiïsche methode te volgen. Later zouden de
Romeinen hun de trainingsmethodes van hun land weer teruggeven.
(4) Toen de Romeinen onder leiding van Manius Antiochos met de bijnaam Nikator, de zoon
van Seleukos, en zijn leger van Syriërs bij Thermopyle hadden verslagen en Aristainos van
Megalopolis aanspoorde met alles wat de Romeinen wilden in te stemmen, keek
Philopoimen woedend naar Aristainos en zei dat hij de ondergang van Griekenland
bespoedigde. Toen Manius de Lakedaimonische ballingen wilde laten terugkeren, verzette
hij zich tegen dat plan, maar na het vertrek van Manius stond hij de ballingen toe naar Sparta
terug te komen.
(5) Maar ook Philopoimen zou boeten voor hoogmoed. Toen hij namelijk voor de achtste
keer tot bevelhebber van de Achaiers was benoemd, verweet hij een man met een zekere
faam dat hij levend door de vijanden gevangen was genomen. In die tijd hadden de Achaiers
een klacht tegen de Messeniërs en Philopoimen stuurde Lykortas met een leger om het
Messeense land te plunderen. Twee of drie dagen later verlangde hij, ondanks een hevige
aanval van koorts en het feit dat hij al meer dan zeventig jaar oud was, mee te doen aan de
actie van Lykortas. Hij nam ongeveer zestig ruiters en lichtgewapende soldaten mee. (6)
Maar Lykortas was op dat moment met zijn leger al weer op de terugreis zonder dat hij de
Messeniërs veel schade had toegebracht of zelf veel van hen had ondergaan. Philopoimen
had in de strijd een hoofdwond opgelopen en was van zijn paard gevallen en werd levend
naar Messene gebracht. Daar werd direct een vergadering belegd, waar heftige discussies
plaats vonden en de meningen zeer verdeeld waren. (7) Deinokrates en de Messeniërs die
door hun rijkdom veel invloed hadden stelden zich op het standpunt dat Philopoimen ter
dood gebracht moest worden, maar de mensen van het volk deden hun uiterste best hem in
leven te laten en noemden hem “Vader van heel Griekenland” en zelfs meer dan dat. Maar
ondanks het verzet van de Messeniërs wilde Deinokrates hem uit de weg ruimen en stuurde
hem vergif. (8) Niet veel later bracht Lykortas een leger uit Arkadië en van de Achaiers
bijeen en trok tegen Messene op. Het Messeense volk koos onmiddellijk de kant van de
Arkadiërs en degenen die verantwoordelijk waren voor de dood van Philopoimen werden,
behalve Deinokrates, gegrepen en gestraft. Deinokrates sloeg de hand aan zichzelf en de
Arkadiërs brachten het stoffelijk overschot van Philopoimen terug naar Megalopolis.
52. Hierna bracht Griekenland geen mannen van formaat meer voort. Miltiades, de zoon van
Kimon, die de barbaren die bij Marathon waren geland heeft verslagen en de opmars van het
Perzische leger tot staan heeft gebracht, was de eerste weldoener van heel Griekenland en
Philopoimen, de zoon van Kraugis, de laatste. Zij die voor Miltiades schitterende prestaties
hebben geleverd, Kodros, zoon van Melanthos, Polydoros uit Sparta, Aristomenes van
Messene en anderen kun je zien als mannen die ieder hun eigen land hebben geholpen, maar
niet Griekenland als geheel. (2) Na Miltiades hebben Leonidas, zoon van Anaxandrides, en
Themistokles, zoon van Neokles, Xerxes uit Griekenland verdreven. Themistokles leverde
die prestatie in de twee zeeslagen en Leonidas in de slag bij Thermopyle. Aristeides, zoon
van Lysimachos, en Pausanias, zoon van Kleombrotos, de bevelhebbers bij Plataiai, kunnen
geen weldoeners van Griekenland worden genoemd, Pausanias vanwege zijn latere
misdaden en Aristeides omdat hij de Grieken die op de eilanden woonden belastingen heeft
opgelegd. Voor Aristeides waren alle Grieken vrij van belastingen.

(3) Xanthippos, zoon van Ariphron, vernietigde met de Spartaanse koning Leotychides de
Perzische vloot bij Mykale en Kimon heeft voor de Grieken talrijke en navolgenswaardige
daden verricht. Maar over hen die aan de Peloponnesische oorlog tegen Athene hebben
deelgenomen en vooral de beroemdste van hen kun je zeggen dat zij de moordenaars van
Griekenland waren en het vrijwel tot zinken hebben gebracht.
(4) Toen het Griekse volk tot ellende was vervallen, herstelde het zich weer door de
inspanningen van Konon, zoon van Timotheos, en Epaminondas, zoon van Polymnis, die de
Lakedaimonische garnizoenen en commandanten verdreven en een einde maakten aan de
raden van tien, Konon op de eilanden en in de kuststreken en Epaminondas in de steden in
het binnenland. Epaminondas maakte Griekenland ook beroemder door de stichting van
belangrijke steden, Messene en Megalopolis in Arkadië. (5) Tot de weldoeners van alle
Grieken reken ik ook Leosthenes en Aratos. De eerste heeft het Griekse huurlingenleger in
Perzië, ongeveer vijftigduizend man, dat de kust had bereikt tegen de wil van Alexander
behouden met schepen naar Griekenland teruggebracht. Wat Aratos gepresteerd heeft heb ik
al in mijn behandeling van Sikyon uiteengezet.
(6) Dit is de inscriptie op het beeld van Philopoimen in Tegea:
“Zijn dapperheid en roem zijn bekend in Griekenland,
die talrijke daden met kracht en met beleid verricht heeft,
Philopoimen, de Arkadische strijder. Grote eer
vergezelde hem als hij in oorlog de lansdragers leidde.
De twee zegetekens, behaald op tirannen van Sparta,
zijn de getuigen. De groeiende slavernij nam hij weg.
Daarom plaatste Tegea dit beeld van de grootmoedige
zoon van Kraugis, bewerker van onberispelijke vrijheid.”
53. Dit is de inscriptie in Tegea. De Tegeaten zeggen dat ze voor Apollo Agyieus om de
volgende reden beelden hebben opgesteld. Apollo en Artemis zouden in iedere streek alle
mensen hebben gestraft die Leto hadden afgewezen toen ze zwanger was en bij haar
omzwervingen in hun land arriveerde. (2) Toen de goden in het land van de Tegeaten waren
gekomen, ging Skephros, de zoon van Tegeates, naar Apollo en had in het geheim een
gesprek met hem. Maar Leimon, een andere zoon van Tegeates, dacht dat wat Skephros zei
een beschuldiging tegen hem was en daarom rende hij op zijn broer af en doodde hem. (3)
Leimon werd onmiddellijk gestraft voor de moord, want hij werd door Artemis
neergeschoten. Tegeates en Maira brachten direct een offer aan Apollo en Artemis, maar
toen het land later werd getroffen door een vreselijke hongersnood kwam er een
orakelspreuk uit Delphi met de opdracht een rouwlied om Skephros aan te heffen. Een van
de rites die ze op het feest van Agyieus ter ere van Skephros uitvoeren is dat de priesteres
van Artemis iemand achtervolgt alsof zij Artemis zelf is die Leimon achtervolgt. (4) Ook
wordt verteld dat Tegeates´ overlevende zonen, Kydon, Archedios en Gortys, vrijwillig naar
Kreta emigreerden en dat de steden Kydonia, Gortys en Katreus naar hen zijn genoemd.
Maar de Kretenzers hebben een andere overlevering dan de Tegeaten en beweren dat Kydon
een zoon was van Hermes en Akakallis, een dochter van Minos, en dat Katreus een zoon
was van Minos en Gortys van Rhadamantys. (5) Over Rhadamantys zelf zegt Homeros in
het gesprek tussen Proteus en Menelaos dat Menelaos naar de Elyseïsche velden zou gaan,
maar dat Rhadamantys daar al eerder was gekomen. Kinaithon schrijft in zijn epos dat
Rhadamantys een zoon van Hephaistos was, Hephaistos een zoon van Talos en Talos een
zoon van Kres. Van de meeste Griekse legendes bestaan verschillende versies en dat geldt
vooral voor de genealogie.
(6) In Tegea staan vier beelden van Agyieus, één van iedere phyle. De phyles hebben de
namen Klareotis, Hippothoitis, Apollinatis en Athaneatis. Ze zijn zo genoemd naar de loting
die Arkas hield bij het verdelen van het land onder zijn zonen en naar Hippothoös, de zoon
van Kerkyon.

(7) In Tegea is ook een tempel van Demeter en Korè die ze Karpophoroi noemen. Dicht
daarbij staat een tempel van Aphrodite met de bijnaam Paphia. Deze is gebouwd door
Laodike die, zoals ik al eerder heb verteld, een afstammelinge was van Agapenor, de
Arkadische leider bij Troje, en in Paphos woonde. Niet ver daarvandaan zijn twee
heiligdommen van Dionysos, een altaar van Korè en een tempel van Apollo met een verguld
beeld. (8) Dat is gemaakt door Cheirisophos, een Kretenzer, maar in welke tijd hij leefde en
wie zijn leermeester was weet ik niet. Het langdurige verblijf van Daidalos in Knossos bij
Minos bezorgde de Kretenzers ook grote roem in het maken van houten beelden. Naast de
Apollo staat een beeld van Cheirisophos, gemaakt van marmer.
(9) Er is ook een plek die de Tegeaten “Gemeenschappelijke Haard” noemen. Daar staat een
beeld van Herakles en op het dijbeen is de wond uit het eerste gevecht met de zonen van
Hippokoön aangebracht. De hoog gelegen plek waar de meeste altaren van de Tegeaten
staan krijgt zijn naam van Zeus Klarios en het is duidelijk dat de god die bijnaam heeft
gekregen naar aanleiding van het loten tussen de zonen van Arkas. (10) Hier vieren de
Tegeaten ieder jaar een feest. Ze vertellen dat de Lakedaimoniërs hen eens in de tijd van het
feest hebben aangevallen. Omdat het toen sneeuwde, hadden zij het koud en ze waren
vermoeid door de wapens die ze droegen. Maar de Tegeaten staken heimelijk een vuur aan
en zo trokken ze, niet meer gehinderd door kou, hun wapenrustingen aan, rukten tegen de
Lakedaimoniërs uit en waren hen de baas in het gevecht. In Tegea heb ik ook nog het
volgende gezien: het huis van Aleos, het graf van Echemos en op een stele een reliëf met de
strijd tussen Echemos en Hyllos.
(11) Aan de linkerkant van de weg van Tegea naar Lakonië staat een altaar van Pan en een
van Zeus Lykaios. Ook zijn er nog de fundamenten van heiligdommen. Die altaren zijn twee
stadiën van de stadsmuur verwijderd. Ongeveer zeven stadiën verder staat een heiligdom
van Artemis Limnatis met een beeld van ebbenhout, uitgevoerd in wat de Grieken de
Aiginetische stijl noemen. Ongeveer tien stadiën verder liggen de ruïnes van een tempel van
Artemis Knakeatis.
54. De grens tussen het land van de Lakedaimoniërs en dat van de Tegeaten is de rivier
Alpheios. Deze ontspringt in Phylake en niet ver van de bron komt daar een andere stroom
in uit van bronnen die niet groot, maar wel talrijk zijn. Daarom heet die plaats Symbola. (2)
De Alpheios vertoont een heel eigen karakter, anders dan andere rivieren. Hij verdwijnt
namelijk meerdere malen onder de aarde en komt dan later weer boven. Eerst loopt hij vanaf
Phylake en de plaats met de naam Symbola en verdwijnt dan onder de grond in de vlakte
van Tegea. Bij Asea komt hij weer aan de oppervlakte, stroomt in de Eurotas uit en
verdwijnt voor de tweede keer onder de grond. (3) Vervolgens komt hij weer boven bij de
plaats die de Arkadiërs Pegai noemen, stroomt dan langs het land van Pisa en langs Olympia
en komt boven Kyllene,de haven van Elis, in zee uit. Zelfs de Adriatische zee kan niet
verhinderen dat hij verder stroomt. Ook door deze zo grote en ruwe zee gaat hij heen en bij
Ortygia voor Syracuse verschijnt hij weer als de Alpheios en verenigt zich met de
Arethousa.
(4) Aan de directe weg van Tegea naar Thyrea en de dorpen in het gebied van Thyrea is het
graf van Orestes, de zoon van Agamemnon, te melden. Volgens de Tegeaten heeft een
Spartaan het gebeente van Orestes daarvandaan meegenomen. Tegenwoordig ligt het graf
niet langer binnen de poorten. Langs de weg stroomt de rivier Garates. Aan de overkant van
de Garates is na drie stadiën een heiligdom van Pan en daarnaast staat een eik die net als het
heiligdom aan Pan gewijd is.
(5) De weg van Tegea naar Argos is heel geschikt voor wagens, een echte hoofdweg. Aan
die weg staat eerst een tempel van Asklepios met een beeld. Als je één stadie verder naar
links afslaat, kom je bij een tempel van Apollo met de bijnaam Pythios, vervallen en
helemaal een ruïne. Langs de rechte weg staan veel eiken en in het heilige eikenwoud staat
een tempel van Demeter die “bij de Korythensers” wordt genoemd. Vlak daarbij staat nog
een tempel, van Dionysos Mystes.

(6) Op dit punt begint de berg Parthenion. Men toont daar een heilig domein van Telephos.
Hij zou als kind daar te vondeling zijn gelegd en door een hinde zijn gezoogd. Een klein
eindje verder is een heiligdom van Pan die hier aan Philippides zou zijn verschenen en met
hem zou hebben gesproken. Daarover vertellen de Tegeaten precies hetzelfde als de
Atheners. (7) Op de Parthenion leven schildpadden waarvan het schild heel geschikt is om
er een lier van te maken. Maar de mensen die in de buurt van de berg leven durven ze nooit
te vangen en laten ook niet toe dat vreemdelingen ze vangen, omdat ze geloven dat ze
heilige dieren van Pan zijn. Als je over de top van de berg bent gegaan, ligt in het bebouwde
land de grens tussen Tegea en Argos bij Hysiai in de Argolis.
Dit zijn de streken van de Peloponnesos, de steden in die streken en van elke stad de meest
noemenswaardige zaken.
Pausanias boek IX, Boiotië.
1. Een van de plaatsen waar Boiotië grenst aan Attika is de grens tussen Plataia en Eleutherai.
De naam van het hele volk hebben de Boiotiers gekregen van Boiotos die volgens de
overlevering de zoon was van Itonos en de nimf Melanippe en Itonos was de zoon van
Amphyktion. De namen van de steden zijn soms ontleend aan mannen, maar de meeste zijn
naar vrouwen genoemd. Ik denk dat de Plataiers vanaf het begin de autochtone bewoners
zijn geweest. Hun naam komt van Plataia die ze voor een dochter van de rivier Asopos
houden. (2) Dat zij oorspronkelijk door koningen geregeerd werden is duidelijk. Want in
Griekenland bestond vroeger overal het koningschap en geen democratie. Maar de Plataiers
kennen geen andere koning meer dan Asopos en voor hem Kithairon. Hij zou zijn naam aan
het gebergte hebben gegeven en de eerste aan de rivier. Ik denk dat ook Plataia naar wie de
stad is genoemd een dochter was van koning Asopos en niet van de rivier.
(3) De Plataiers hebben voor de slag die de Atheners bij Marathon leverden geen roemrijke
daden op hun naam staan. Maar ze hebben deelgenomen aan de slag bij Marathon en later,
toen Xerxes was gekomen, brachten ze de moed op om met de Atheners aan boord van de
schepen te gaan. Ze stelden zich in hun eigen land te weer tegen Mardonios, de zoon van
Gobryas, generaal van Xerxes. Het overkwam hen twee keer dat ze werden verdreven en
weer teruggebracht werden naar Boiotië. (4) In de oorlog namelijk tussen de Peloponnesiërs
en Atheners veroverden de Lakedaimoniërs Plataia door een belegering. Het werd herbouwd
tijdens de vrede die de Spartaan Antalkidas tussen de Perzische koning en de Grieken sloot
en de Plataiers keerden terug uit Athene, maar ze zouden weer door een ramp worden
getroffen. Er was geen openlijke oorlog tussen Plataia en Thebe, maar de Plataiers zeiden
dat de vrede voor hen nog bestond omdat ze bij de bezetting van de Kadmeia door de
Lakedaimoniërs part noch deel hadden gehad aan het plan en de uitvoering daarvan. (5)
Maar de Thebanen verklaarden dat de Lakedaimoniërs de vrede hadden gesloten en
beweerden dat het verdrag voor niemand meer van kracht was omdat zij het later hadden
verbroken. De Plataiers waren erg argwanend jegens de Thebanen en hielden hun stad
daarom onder strenge bewaking. Ze gingen niet dagelijks naar de akkers die op enige
afstand van de stad lagen, maar omdat ze wisten dat de Thebanen gewoonlijk lange
vergaderingen hielden met het hele volk, letten ze zorgvuldig op wanneer die werden
gehouden en dan zorgden zelfs degenen van wie de landerijen het verst weg gelegen waren
in alle rust voor hun akkers. (6) In die tijd was Neokles de leider in Thebe. Omdat hij die
tactiek van de Plataiers heel goed door had, gebood hij iedere Thebaan gewapend naar de
volksvergadering te komen. Onmiddellijk leidde hij hen weg, niet over de directe weg door
de vlakte, maar langs de weg naar Hysiai in de richting van Eleutherai en Attika, waar de de
Plataiers zelfs niet één man op de uitkijk hadden gezet. Hij rekende er op dat hij omstreeks
het midden van de dag de muren zou bereiken. (7) De Plataiers, in de veronderstelling dat de
Thebanen een volksvergadering hielden, waren op hun akkers en zo afgesloten van hun
poorten. Met hen die in de stad gevangen waren kwamen de Thebanen tot een overeenkomst

dat ze voor zonsondergang zouden vertrekken, de mannen met één kledingstuk en de
vrouwen ieder met twee kledingstukken. Wat de Plataiers toen overkwam was het
tegenovergestelde van wat ze meemaakten toen ze eerder door de Lakedaimoniërs onder
Archidamos werden veroverd. Toen veroverden de Lakedaimoniërs hun stad door een
belegering en sloten hen in met een dubbele wal om te voorkomen dat ze de stad zouden
verlaten, maar deze keer verhinderden de Thebanen hen juist de stad binnen te gaan. (8) De
tweede verovering van Plataia vond twee jaar voor de slag bij Leuktra plaats, toen Asteios
archont in Athene was. De Thebanen verwoestten de hele stad behalve de tempels, maar de
manier van de verovering redde het leven van alle Plataiers zonder uitzondering. Na hun
verdrijving werden ze door de Atheners opgenomen. Toen Philippos na zijn overwinning bij
Chaironeia een garnizoen in Thebe stationeerde en maatregelen nam om de Thebanen te
vernietigen, werden ook de Plataiers door hem naar huis teruggebracht.
2. Op de Kithairon in het gebied van Plataia liggen, als je een eindje naar rechts van de directe
weg afbuigt, de ruïnes van Hysiai en Erythrai. Dat waren eens Boiotische steden en nog
steeds bevinden zich te midden van de ruïnes van Hysiai een halfvoltooide tempel van
Apollo en een heilige bron. Volgens de Boiotische overlevering ontvingen vroeger mensen
die uit deze bron dronken een orakel.
(2) Als je naar de hoofdweg teruggaat, is rechts een graf dat van Mardonios zou zijn.
Iedereen is het er over eens dat het lichaam van Mardonios direct na de slag verdwenen is,
maar er bestaat geen overeenstemming over wie hem heeft begraven. Mardonios´ zoon
Artontes schijnt veel geschenken te hebben gegeven aan de Ephesiër Dionysophanes, maar
ook aan andere Ioniërs, omdat zij zich hebben ingespannen voor de begrafenis van
Mardonios.
(3) Die weg loopt van Eleutherai naar Plataia. Langs de weg uit Megara ligt aan de
rechterkant een bron en een eindje verder een rots die “Bed van Aktaion” wordt genoemd.
Aktaion zou op die rots hebben geslapen wanneer hij moe was van het jagen en in deze bron
zou hij hebben gekeken toen de godin Artemis er baadde. Stesichoros van Himera heeft
geschreven dat de godin Aktaion de huid van een hert heeft omgedaan en zo zijn dood door
zijn honden heeft veroorzaakt om te voorkomen dat hij Semele tot vrouw zou krijgen. (4)
Maar ik geloof dat de honden van Aktaion zonder goddelijk ingrijpen hondsdol zijn
geworden en in hun razernij iedereen die ze tegenkwamen verscheurd zouden hebben. De
plaats op de Kithairon waar het rampzalige lot van Pentheus, de zoon van Echion, zich
voltrok of waar Oidipous na zijn geboorte te vondeling werd gelegd, weet niemand, maar we
kennen wel de Gespleten Weg naar Phokis waar Oidipous zijn vader heeft gedood. Daarover
zal ik uitgebreider vertellen als mijn verslag tot dat punt is gevorderd.
(5) Juist bij de toegang tot Plataia zijn de graven van hen die tegen de Perzen hebben
gevochten. De andere Grieken hebben een gemeenschappelijk graf, maar de Lakedaimoniërs
en Atheners die zijn gesneuveld hebben afzonderlijke graven. Daarop staan epigrammen van
Simonides. Niet ver van het gemeenschappelijke graf van de Grieken staat een altaar van
Zeus Eleutherios ******** dat is van brons, maar het altaar en beeld van Zeus maakte hij
van wit marmer.
(6) Nog altijd worden daar elk vijfde jaar de Eleutheria-spelen gehouden waarbij de
belangrijkste prijzen worden uitgeloofd voor het hardlopen. De deelnemers rennen in
wapenrusting voor het altaar. Het overwinningsmonument dat de Grieken na de slag bij
Plataia hebben opgericht staat vijftien stadiën van de stad.
(7) In de stad zelf, als je van het altaar en het beeld dat daar voor Zeus Eleutherios is
gemaakt verder gaat, is een heroön van Plataia. De legendes over haar en wat ik zelf denk
heb ik al verteld. De Plataiers hebben een tempel van Hera die bezienswaardig is om zijn
grootte en prachtige beelden. Als je binnenkomt is daar Rhea die een in luiers gewikkelde
steen aan Kronos brengt alsof dat het kind is dat ze zojuist ter wereld heeft gebracht. Hera
wordt Teleia genoemd. Het is een rechtop staand beeld van enorme omvang. De beide

beelden zijn van Penthelisch marmer en gemaakt door Praxiteles. Er is ook een ander beeld
van Hera, zittend en gemaakt door Kallimachos.
3. Dat beeld wordt de Bruid genoemd en wel om de volgende reden. Men vertelt dat Hera zich,
toen ze ruzie om iets had met Zeus, op Euboia had teruggetrokken en dat Zeus, omdat hij
haar niet kon overhalen, naar Kithairon die toen de heerser van Plataia was ging. Er bestond
namelijk geen wijzere man dan Kithairon. Hij gaf Zeus de raad een houten beeld te maken
en dat, in sluiers gehuld, op een ossenwagen mee te nemen en te zeggen dat hij zou gaan
trouwen met Plataia, de dochter van Asopos. (2) Zeus volgde de raad van Kithairon op. Toen
Hera het nieuws hoorde, kwam ze onmiddellijk. Vlak bij de wagen gekomen rukte ze de
sluiers van het beeld af. Toen ze ontdekte dat het geen bruid was, maar een houten beeld,
was ze erg blij om de list en verzoende zich met Zeus. Ter herinnering aan die verzoening
vieren ze een feest, Daidala genaamd omdat de mensen in oude tijden houten beelden
daidala noemden. Ik geloof dat ze al zo werden genoemd voordat Daidalos, de zoon van
Palamaon, in Athene kwam en dat hij deze bijnaam heeft gekregen naar de daidala en niet
bij zijn geboorte al zo heette. (3) De Plataiers vieren elk zevende jaar het Daidala-feest,
zoals de plaatselijke gids vertelde, maar in werkelijkheid vieren ze het vaker met een minder
grote tussenruimte. Ik wilde de periode tussen het ene Daidala-feest en het volgende
nauwkeurig berekenen, maar ik was niet in staat dat te doen.
(4) Het feest wordt op de volgende manier gevierd. Niet ver van Alalkomenai is een
eikenwoud. Daar zijn de grootste eikenstammen van Boiotië. De Plataiers gaan naar dat
eikenwoud en leggen er stukken gestoofd vlees neer. Om andere vogels bekommeren ze zich
niet, maar ze letten scherp op de raven die er op afkomen. Als een raaf een stuk vlees heeft
geroofd, kijken ze in welke boom hij gaat zitten. Dan hakken ze de boom waarin hij zit om
en maken daarvan de daidalon. Ze gebruiken de naam daidalon ook voor het houten beeld
zelf. (5) Dat feest vieren de Plataiers onder elkaar en ze noemen het de Kleine Daidala. Aan
het feest van de Grote Daidala nemen alle Boiotiërs deel en dat wordt om de zestig jaar
gevierd. Dat zou namelijk de periode zijn waarin ze het feest niet vierden omdat de Plataiers
zo lang in ballingschap waren. Er staan dan veertien houten beelden gereed die ieder jaar op
de Kleine Daidala worden gemaakt. (6) Daar wordt om geloot door de Plataiers, Koronaiers,
Thespiërs, Tanagraiers, Chaironiërs, Orchomeniërs, Lebadiërs en Thebanen. Want ook de
Thebanen wilden in de tijd dat Kassander, de zoon van Antipater, Thebe herbouwde zich
verzoenen met de Plataiers, deelnemen aan de gezamenlijke bijeenkomst en een offer naar
de Daidala sturen. De minder belangrijke stadjes leveren samen een bijdrage. (7) Ze brengen
het beeld naar de Asopos, zetten het op een wagen en plaatsen een vrouw er naast als
bruidsmeisje. Dan loten ze opnieuw om de volgorde in de processie te bepalen. Daarna
rijden ze de wagens van de rivier naar de top van de berg Kithairon. Op de top van de berg
staat een altaar gereed dat op de volgende manier is gebouwd. Ze passen vierkante blokken
hout aan elkaar net zoals ze een stenen bouwwerk maken. Als het altaar hoog genoeg is,
stapelen ze er rijshout op. (8) De steden en magistraten offeren ieder een koe aan Hera en
een stier aan Zeus en branden de offerdieren, vol met wijn en reukwerk, met de daidala op
het altaar. Ook privé brengen ze offers, de rijken zoveel als ze willen, de mensen met minder
vermogen kleinere offerdieren en alle offerdieren verbranden ze op dezelfde manier. Het
vuur grijpt tegelijk ook het altaar zelf aan en verteert het. Ik ken geen vuur dat zo hoog
oplaait en van zo ver is te zien.
(9) Ongeveer vijftien stadiën onder de top waarop ze het altaar maken is een grot van de
nimfen van de Kithairon, Sphragidion genaamd, en daar zouden de nimfen vroeger orakels
hebben gegeven.
4. De Plataiers hebben een heiligdom van Athene, bijgenaamd Areia. Het is gebouwd van de
buit die de Atheners hen na de slag bij Marathon hebben gegeven. Het beeld is van verguld
hout, maar het gezicht, de handen en de voeten zijn van Pentelisch marmer. Het is iets
kleiner dan het bronzen beeld op de akropolis dat de Atheners als wijgeschenk na de slag bij

Marathon hebben opgesteld. Ook voor de Plataiers heeft Pheidias het beeld van Athene
gemaakt.
(2) In de tempel zijn schilderingen. Een daarvan is van Polygnotos en stelt Odysseus voor na
de moord op de vrijers. De andere is van Onasias en geeft een voorstelling van de eerste
veldtocht van Adrastos en de Argivers tegen Thebe. Deze schilderingen bevinden zich op de
wanden van de pronaos en aan de voeten van het beeld staat een portret van Arimnestos.
Arimnestos voerde de Plataiers aan in de slag tegen Mardonios en al eerder bij Marathon.
(3) In Plataia is ook een heiligdom van Demeter met de bijnaam de Eleusinische en een
graftombe van Leïtos. Deze Leïtos was de enige van de Boiotische leiders tegen Troje die
naar huis terugkeerde. De bron Gargaphia is door Mardonios en de Perzische ruiterij
dichtgegooid, omdat het Griekse leger dat tegenover hen lag daar drinkwater uit haalde.
Maar de Plataiers hebben hem later weer hersteld.
(4) Aan de weg van Plataia naar Thebe stroomt de rivier Oëroë. Oëroë zou een dochter van
Asopos zijn. Als je, voordat je de Asopos oversteekt, langs de stroom neergaat naar de lagere
delen, kom je ongeveer veertig stadiën verder stroomafwaarts bij de ruïnes van Skolos. De
tempel van Demeter en Korè tussen de ruïnes is niet afgebouwd en ook de beelden van de
godinnen zijn half voltooid. Ook nu nog is de Asopos de grens tussen het gebied van Plataia
en dat van Thebe.
5. De Ektenen zouden de eerste bewoners van het land van Thebe zijn geweest en Ogygos, een
man uit het land zelf, was hun koning. De meeste dichters gebruiken voor Thebe de aan hem
ontleende benaming Ogygiai. Ze zouden omgekomen zijn door een pestepidemie en na de
Ektenen zouden de Hyantes en de Aones, volgens mij Boiotische stammen en niet van elders
gekomen, zich in het gebied hebben gevestigd. Toen Kadmos met zijn Phoinikische leger
was gekomen, werden ze verslagen. De Hyantes vluchtten toen de nacht aanbrak, maar de
Aones werden smekelingen en Kadmos stond hen toe te blijven en zich met de Phoinikiërs
te vermengen.
(2) De Aones leefden nog verspreid over dorpen, maar Kadmos stichtte de stad die nog altijd
Kadmeia heet. Later groeide de stad en werd Kadmeia de akropolis van de benedenstad van
Thebe. Kadmos sloot een schitterend huwelijk, als hij, zoals de Griekse overlevering luidt,
inderdaad een dochter van Aphrodite en Ares tot vrouw kreeg en ook zijn dochters hebben
hem faam gebracht, Semele omdat ze een kind van Zeus kreeg en Ino omdat ze een van de
zeegodinnen was.
(3) In Kadmos´ tijd lag na Kadmos zelf de grootste macht bij de Spartoi: Chthonios,
Hyperenor, Peloros en Oudaios. Maar Kadmos koos Echion uit als zijn schoonzoon, omdat
hij uitblonk in dapperheid. Omdat ik verder niets over deze mannen heb kunnen vinden,
volg ik de mythe over hen dat zij de naam Spartoi hebben gekregen door de manier waarop
zij geboren zijn. Toen Kadmos bij de zogeheten Encheliërs in Illyrië was gaan wonen, werd
zijn zoon Polydoros koning. (4) Echions zoon Pentheus had door zijn aanzienlijke afkomst
en zijn vriendschap met de koning ook veel invloed. Maar hij was een man met een
onstuimig karakter en had geen eerbied voor Dionysos en daarom werd hij door de god
gestraft. Polydoros´ zoon was Labdakos. Toen Polydoros´ dood naderde, was Labdakos nog
een kind en Polydoros vertrouwde zijn zoon en de regering toe aan Nykteus. (5) De rest van
deze geschiedenis heb ik al verteld in mijn beschrijving van Sikyon, namelijk hoe Nykteus
is gestorven en hoe de zorg voor de jongen en de macht over Thebe overging op Nykteus
broer Lykos. Toen Labdakos volwassen was, gaf Lykos hem het koningschap over, maar niet
lang daarna stierf hij en werd Lykos opnieuw voogd, nu van Labdakos´ zoon Laios.
(6) Tijdens het tweede regentschap van Lykos brachten Amphion en Zethos een strijdmacht
bijeen en keerden terug naar Thebe. Laios werd door mensen die niet wilden dat het geslacht
van Kadmos voor altijd in vergetelheid zou raken heimelijk weggevoerd en Lykos werd
door de zonen van Antiope in de strijd verslagen. Toen zij aan de macht waren gekomen,
voegden ze de benedenstad toe aan de Kadmeia en vanwege hun verwantschap met Thebe
gaven ze de stad ook de naam Thebe.

(7) Homeros bevestigt in de Odyssee wat ik beweer:
“Zij hebben Thebe met de zeven poorten gesticht en verstekt met bolwerken,
omdat ze niet zonder bolwerken in Thebe met de ruime dansplaatsen konden wonen,
hoe sterk het ook was.”
Het zingen van Amphion en hoe hij bij de muziek van zijn lier de muur heeft gebouwd
vermeldt hij niet in zijn gedichten. Amphion werd beroemd om zijn muziek. Door zijn
verwantschap met Tantalos kende hij de Lydische muziek en hij voegde drie snaren toe aan
de vier die er al waren. (8) Maar de auteur van het gedicht over Europa zegt dat Amphion als
eerste de lier gebruikte en het van Hermes heeft geleerd. Hij heeft ook over de stenen en de
dieren geschreven, namelijk dat Amphion die door zijn zang leidde. Myro van Byzantium,
een dichteres van epische en elegische poëzie, zegt dat Amphion de eerste was die een altaar
voor Hermes heeft opgericht en dat hij daarom de lier van hem heeft gekregen. Ook wordt
verteld dat Amphion in de Hades gestraft werd omdat hij Leto en haar kinderen bespot heeft.
(9) De straf van Amphion wordt behandeld in het epische gedicht Minyade dat zowel over
Amphion als de Thrakiër Thanyris gaat. De huizen van Amphion en Zethos zijn beide ten
ondergegaan: dat van Amphion werd door een pestziekte getroffen en de zoon van Zethos
werd door een vergissing door zijn moeder gedood. Zethos zelf stierf van verdriet en zo
werd Laios door de Thebanen in het koningschap hersteld.
(10) Toen Laios koning was en met Iokaste getrouwd, kwam er een orakel uit Delphi dat als
Iokaste een kind zou krijgen hij door zijn zoon zou worden gedood. Dus liet hij Oidipous te
vondeling leggen. Toch zou deze, toen hij opgroeide, zijn vader doden en met zijn moeder
trouwen. Maar ik denk niet dat hij kinderen van haar heeft gekregen. Daarin word ik
bevestigd door Homeros die in de Odyssee heeft geschreven:
(11) “Ik zag de moeder van Oidipous, de mooie Epikaste, die zonder het te weten iets
verschrikkelijks had gedaan doordat zij trouwde met haar zoon. Nadat hij zijn vader had
gedood, huwde hij haar en de goden maakten het terstond bekend onder de mensen.”
Hoe konden ze het meteen bekend maken als Oidipous vier kinderen van Epikaste had
gekregen? Zij waren namelijk de kinderen van Eurygeneia, de dochter van Hyperphas. Ook
de dichter van het epos met de titel Oidipodia vertelt dit. En Onasias heeft in Plataia
Eurygeneia geschilderd, door verdriet terneergeslagen bij de strijd van haar kinderen. (12)
Nog tijdens het leven en de regering van Oidipous trok Polyneikes weg uit Thebe, omdat hij
vreesde dat de vervloekingen van zijn vader tegen hen in vervulling zouden gaan. Hij ging
naar Argos en trouwde met de dochter van Adrastos, maar na de dood van Oidipous ging hij,
geroepen door Eteokles, terug naar Thebe. Na zijn terugkeer raakte hij in onmin met
Eteokles en ging opnieuw in ballingschap. Hij vroeg Adrastos hem een leger te geven om
hem weer terug te brengen, maar hij verloor dit leger en uitgedaagd door Eteokles vocht hij
een duel met hem uit.
(13) Beiden vielen ze in het duel en het koningschap ging naar Laodamas, de zoon van
Eteokles, maar Kreon, de zoon van Menoikeus, was als voogd van de jongen regent. Toen
Laodamas volwassen was en het koningschap vervulde, ondernamen de Argivers voor de
tweede keer een veldtocht tegen Thebe. De Thebanen lagen bij Glisias tegenover hen
gelegerd en toen het tot een treffen kwam werd Aigialeus, de zoon van Adrastos, door
Laodamas gedood. Maar de Argivers behaalden de overwinning in de strijd en toen de nacht
viel week Laodamas met de Thebanen die hem wilden volgen uit naar Illyrië. (14) De
Argivers namen Thebe in en gaven het aan Thesander, de zoon van Polyneikes. Toen de
expeditie van Agamemnon uit de koers werd geslagen en de ramp in Mysië leed, vond
Thersander de dood door toedoen van Telephos, nadat hij een van de dapperste Grieken in
de strijd was geweest. Zijn grafmonument, de steen op een open gedeelte van de markt, staat
in de stad Elaia, wanneer je naar de vlakte van de Kaïkos gaat. De plaatselijke bevolking
zegt dat ze hem heroënoffers brengen.
(15) Toen na de dood van Thersander een tweede expeditie tegen Alexander en Troje werd
gehouden, werd Peneleos als leider gekozen, omdat Tisamenos, de zoon van Thersander,

nog niet oud genoeg was. Nadat Peneleos door Eurypylos, de zoon van Telephos, gedood
was, werd Tisamenos, die een zoon was van Thersander en Demonassa, de dochter van
Amphiaraos, tot koning gekozen. De Erinyen van Laios en Oidipous richtten hun toorn niet
op Tisamenos, maar wel op diens zoon Autesion, zodat hij op aanraden van een orakel naar
de Doriërs verhuisde. (16) Na het vertrek van Autesion werd Damasichthon, de zoon van
Opheltes, zoon van Peneleos, tot koning gekozen. Zijn zoon was Ptolemaios en diens zoon
was Xanthos die door Andropompos in een duel door list en niet in een eerlijk gevecht is
gedood. Daarna besloten de Thebanen dat het beter was dat ze werden bestuurd door
meerderen dan dat ze in alles afhankelijk waren van één man.
6. Hun beroemdste oorlogssuccessen en mislukkingen die ik gevonden heb zijn de volgende.
Ze werden door de Atheners die de Plataiers te hulp kwamen in een veldslag verslagen, toen
een oorlog was uitgebroken om de grenzen van hun land. Een tweede nederlaag leden ze,
toen ze tegenover de Atheners bij Plataia opgesteld stonden toen ze de zijde van koning
Xerxes leken te hebben gekozen in plaats van die van de Grieken. (2) Het Thebaanse volk
was daarvoor niet verantwoordelijk, omdat in die tijd een oligarchie in Thebe heerste en de
voorvaderlijke regeringsvorm er niet was. Als het barbaarse leger Griekenland was
binnengevallen in de tijd dat Peisistratos of zijn zonen tiran in Athene waren, zouden ook de
Atheners zeker van Perzische sympathieën beschuldigd zijn. (3) Maar later haalden de
Thebanen een overwinning op de Atheners bij Delion in het gebied van Tanagra, waar de
Atheense bevelhebber Hippokrates, zoon van Ariphron, met het grootste deel van het leger
omkwam. In de periode tussen het vertrek van de Perzen en het uitbreken van de oorlog
tussen de Peloponnesiërs en Atheners stond Thebe op goede voet met de Lakedaimoniërs.
Maar kort na het einde van die oorlog en de vernietiging van de Atheense vloot raakten de
Thebanen samen met de Korinthiërs verwikkeld in de oorlog met de Lakedaimoniërs. (4) Ze
werden verslagen in een slag bij Korinthe en bij Koroneia, maar behaalden anderzijds bij
Leuktra de beroemdste overwinning die we kennen van Grieken op Grieken. Ze maakten
een eind aan het bewind van de commissies van tien die de Lakedaimoniërs hadden
ingesteld in de steden en verjoegen de Spartaanse gouverneurs. Later voerden ze tien jaar
lang onafgebroken de Phokische oorlog die door de Grieken de Heilige oorlog wordt
genoemd. (5) In mijn beschrijving van Attika heb ik al gezegd dat de nederlaag bij
Chaironeia een ramp voor alle Grieken was. Maar het trof de Thebanen des te meer, omdat
in hun stad een bezettingsmacht werd gelegerd. Toen het koningschap van Makedonië na de
dood van Philippos op Alexander was overgegaan, slaagden de Thebanen er in het garnizoen
te verdrijven. Maar meteen nadat ze dat hadden gedaan, waarschuwde de god hen voor de
naderende ondergang en in de tempel van Demeter Thesmophoros ontvingen ze
voortekenen, tegenovergesteld aan die welke ze voor de slag bij Leuktra hadden gekregen.
(6) Toen weefden namelijk spinnen een web met witte draden voor de deuren van de tempel,
maar bij de nadering van Alexander en de Makedoniërs was er een zwart web. Er wordt ook
verteld dat er in Athene een asregen was in het jaar voordat de oorlog die Sulla begon hen zo
veel ellende bracht.
7. De Thebanen die door Alexander uit hun stad werden verdreven en naar Athene trokken
werden later door Kassander,de zoon van Antipater, weer teruggebracht. De Atheners boden
vol enthousiasme steun bij de herbouw van Thebe en ook de Messeniërs en Arkadiërs van
Megalopolis hielpen daarbij. (2) Ik denk dat Kassander bij de herbouw van Thebe vooral
werd gedreven door haat tegen Alexander. Hij vernietigde het hele huis van Alexander:
Olympias gaf hij in handen van de Makedoniërs die verbitterd op haar waren om haar te
stenigen en Alexanders zonen, Herakles bij Barsine en Alexander bij Roxane, doodde hij
door vergif. Maar zelf kwam hij ook op een akelige manier aan zijn eind: hij kreeg
waterzucht en uit zijn nog levende lichaam kwamen wormen. (3) Een verterende ziekte nam
zijn oudste zoon Philippos weg, kort nadat hij aan de macht was gekomen, en de volgende
zoon, Antipater, doodde zijn moeder Thessalonike, dochter van Philippos, zoon van
Amyntas, en van Nikapolis. Hij beschuldigde haar er van dat zij te veel gesteld was op

Alexander, de jongste zoon van Kassander. Met steun van Demetrios, zoon van Antigonos,
verdreef hij zijn broer Antipater en strafte hem. Het bleek echter dat hij in Demetrios zijn
moordenaar en niet zijn bondgenoot had gevonden. (4) Een van de goden zou aan Kassander
zijn gerechtvaardigde straf voltrekken. In de tijd van Kassander werd de hele oude ringmuur
van de Thebanen herbouwd, maar ze zouden later nog grote ellende moeten proeven. Want
toen Mithridates een oorlog met de Romeinen was begonnen, sloten de Thebanen zich bij
hem aan, volgens mij om geen andere reden dan hun vriendschap met het Atheense volk.
Toen Sulla Boiotië binnenviel, raakten de Thebanen in paniek. Ogenblikkelijk veranderden
ze van gezindheid en zochten vriendschap met de Romeinen. (5) Maar Sulla bleef toch boos
op hen en een van de manieren waarop hij de Thebanen vernederde was dat hij hen de helft
van hun gebied afnam. Het voorwendsel was dat hij,toen de oorlog met Mithridates begon,
gebrek aan financiële middelen had. Dus verzamelde hij de wijgeschenken uit Olympia en
Epidauros en ook die uit Delphi die de Phokiërs hadden achtergelaten. (6) Hij verdeelde die
onder de soldaten en de goden gaf hij in ruil voor deze rijkdommen de helft van het
Thebaanse land. Later kregen de Thebanen het afgenomen land als gunst wel van de
Romeinen terug, maar voor het overige waren ze sinds die tijd zwakker dan ooit. De
benedenstad was in mijn tijd helemaal verlaten en de mensen leefden op de akropolis die ze
Thebe en niet meer Kadmeia noemden.
8. Aan de overkant van de Asopos, ongeveer tien stadiën van de stad, liggen de ruïnes van
Potniai en daar is ook een heilig woud van Demeter en Korè. De beelden bij de rivier die
langs Potniai stroomt ******* noemen ze de godinnen. Op een bepaalde tijd houden ze hun
traditionele rites, waarbij ze pasgeboren biggen in de zogeheten Megara laten. Ze zeggen dat
deze biggen het volgende jaargetijde in Dodona [verschijnen], maar wie dat verhaal wil
geloven mag dat.
(2) Er staat ook een tempel van Dionysos Aigobolos. Ze zijn namelijk eens, toen ze aan de
god offerden, zo dronken geworden en buiten zinnen geraakt, dat ze zelfs de priester van
Dionysos gedood hebben. Direct na de moord werden ze door een pestziekte getroffen en er
kwam een orakel uit Delphi dat ze een jongen in de bloei van zijn jeugd aan Dionysos
moesten offeren om genezing te krijgen. De god zou enkele jaren later de jongen hebben
verwisseld met een geit als offerdier. In Potniai wordt ook een bron getoond. Ze beweren dat
inheemse merries dol worden als ze dat water drinken.
(3) Rechts van de weg van Potniai naar Thebe is een klein omheind gebied en daarin staan
zuilen. Ze geloven dat de aarde zich hier heeft geopend voor Amphiaraos en vogels zouden
niet op de zuilen gaan zitten en ook zouden tamme en wilde dieren het gras dat daar groeit
niet eten.
(4) In de oude ringmuur van Thebe waren zeven poorten die er nog altijd zijn. Ik heb
vernomen dat een daarvan is vernoemd naar Elektra, de zuster van Kadmos, en een andere,
de Proitidische poort, naar een inwoner van Thebe. Dat was Proitos, maar het was moeilijk
te vinden in welke tijd hij leefde en wie zijn voorouders waren. De Neïstische poort heeft
om de volgende reden die naam gekregen. De laatste snaar van de lier heet nete. Amphion
zou die snaar bij deze poort hebben uitgevonden. Maar ook heb ik gehoord dat Neïs de naam
was van de zoon van Amphions broer Zethos en dat de poort naar hem is genoemd. (5) De
Krenaiai-poort en de Hypsistai-poort worden om de volgende reden zo genoemd *********
en bij de Hypsistai-poort is een heiligdom van Zeus met de bijnaam Hypsistos. De volgende
poort noemen ze Ogygiai en de laatste Homoloïdes. Ik heb de indruk dat de naam van deze
poort de jongste en die van de Ogygiai-poort de oudste is. (6) De Homoloïdes-poort zou om
de volgende reden zijn naam hebben gekregen. Toen de Thebanen bij Glisas verslagen
werden door de Argivers, vluchtten de meesten samen met Laodamas, de zoon van Eteokles.
Een deel van hen durfde de tocht naar Illyrië niet aan en boog af naar Thessalië.Daar namen
ze de Homole, de vruchtbaarste en waterrijkste berg van Thessalië in bezit.
(7) Toen Thersander, de zoon van Polyneikes, hen weer naar huis terugriep, noemden ze de
poort waardoor ze terugkwamen de Homoloïdes-poort naar de Homole. Als je van Plataia

komt, ga je door de Elektra-poort Thebe binnen. Kapaneus, de zoon van Hipponoös, zou
hier getroffen zijn door de bliksem toen hij al te heftige aanvallen op de muur deed.
9. Ik denk dat die oorlog die de Argivers hebben gevoerd de meest opmerkelijke is geweest
van alle in het tijdperk van de zogeheten heroën gevoerde oorlogen van Grieken tegen
Grieken. In de oorlog tussen de Eleusiniërs en de andere Atheners en ook in die tussen de
Thebanen en de Minyers kwamen de aanvallers van korte afstand en viel de beslissing in
één veldslag, waarna direct onderhandelingen begonnen en vrede werd gesloten. (2) Maar
het Argivische leger kwam uit het midden van de Peloponnesos naar het midden van Boiotië
en Adrastos bracht een bondgenotenleger bijeen uit Arkadië en van de Messeniërs en net zo
kwam voor de Thebanen een huurlingenleger van de Phokiërs en kwamen de Phlegyers uit
het Minyadische land. Toen de slag bij de Ismenios plaats vond, leden de Thebanen een
nederlaag in het gevecht en toen ze teruggedreven werden, vluchtten ze binnen de muren.
(3) Omdat de Peloponnesiërs niet wisten hoe ze een muur moesten bestrijden en ze meer
onstuimig dan met kennis aanvielen, doodden de Thebanen velen van hen door vanaf de
muur op hen te schieten en later deden ze een uitval en overwonnen ze de anderen die in
totale verwarring waren, zodat het hele leger vernietigd werd op Adrastos na. Maar hun actie
vond niet zonder grote verliezen plaats en sindsdien wordt een overwinning met grote
verliezen bij de overwinnaars een Kadmeïsche overwinning genoemd.
(4) Niet veel jaren later vielen de mannen die door de Grieken Epigonen worden genoemd
met Thersander Thebe aan. Het is duidelijk dat ze niet alleen vergezeld werden door de
Argivers, Messeniërs en Arkadiërs, maar dat ook bondgenoten uit Korinthe en Megara
waren opgeroepen. De Thebanen werden geholpen door hun buren en de slag bij Glisas was
van beide kanten hevig. (5) Sommige Thebanen ontsnapten direct nadat ze verslagen waren,
maar degenen die achterbleven werden belegerd en onderworpen. Over deze oorlog is een
epos, de Thebaïs, geschreven. Kallinos zet, wanneer hij over dit epos spreekt, dat Homeros
de auteur is en veel belangrijke geleerden zijn het met Kallinos eens. Ik vind dit het beste
gedicht na de Ilias en de Odyssee.
Dit moet voldoende zijn over de oorlog die de Argivers en Thebanen hebben gevoerd
vanwege de zonen van Oidipous.
10. Niet ver van de poort ligt een massagraf. Daar liggen de soldaten die gesneuveld zijn in de
strijd tegen Alexander en de Makedoniërs. Niet ver daarvandaan tonen ze de plaats waar ze
vertellen - als je dat wilt geloven - dat Kadmos de tanden van de draak die hij bij de bron
had gedood zaaide en waaruit mannen uit de aarde te voorschijn kwamen.
(2) Rechts van de poort ligt een aan Apollo gewijde heuvel. Zowel de heuvel als de god
worden Ismenios genoemd, omdat de rivier Ismenos daarlangs stroomt. Eerst staan bij de
toegang een marmeren beeld van Athene en een van Hermes die Pronaoi worden genoemd.
Het beeld van Hermes zou door Pheidias zijn gemaakt en het beeld van Athene door Skopas.
Daarachter is de tempel gebouwd. Het beeld is even groot als dat in Branchidai en ziet er
hetzelfde uit. Wie een van deze twee beelden heeft gezien en heeft gehoord wie de maker
was zal wanneer hij het andere ook ziet direct begrijpen dat ook dit door Kanachos is
gemaakt. Het enige verschil is dat het beeld in Branchidai van brons is en de Ismenios van
cederhout. (3) Er is hier een steen waarop Manto, de dochter van Teiresias, zou hebben
gezeten. Die steen ligt voor de ingang en hij wordt nog altijd Stoel van Manto genoemd.
Men zegt dat de twee stenen afbeeldingen rechts van de tempel portretten zijn van Henioche
en Pyrrha en zij zouden dochters zijn van Kreon die als voogd van Laodamas, de zoon van
Eteokles, regeerde.
(4) Het volgende gebeurt, zoals ik weet, nog steeds in Thebe. Een jongen van aanzienlijke
familie, met een goed uiterlijk en sterk, wordt voor een jaar priester van Apollo Ismenios
gemaakt. Hij krijgt de titel Daphnephoros, omdat de jongens kransen van laurierbladeren
dragen. Ik kan niet met zekerheid zeggen of alle jongens die een laurierkrans dragen een
bronzen drievoet aan de god wijden, maar ik denk niet dat het aan allen voorgeschreven is,
omdat ik er niet veel heb zien staan. Maar de rijkere jongens wijden ze wel. De meest

opvallende, om zijn ouderdom en de grote faam van de schenker, is de drievoet die
Amphytrion wijdde aan Herakles toen hij Daphnephoros was.
(5) Wat hoger dan de Ismenios kun je de bron zien die gewijd is aan Ares en waar Ares een
draak geplaatst zou hebben als bewaker van de bron. Bij die bron is het graf van Kaänthos.
Kaänthos zou een broer zijn van Melia en een zoon van Okeanos en hij zou door zijn vader
er op uitgestuurd zijn om zijn zuster die ontvoerd was te zoeken. Toen hij ontdekte dat
Apollo Melia had en hij haar niet weg kon halen, waagde hij het om het heiligdom van
Apollo dat nu Ismenios heet in brand te steken. De god schoot hem neer, zoals de Thebanen
zeggen. (6) Het graf van Kaänthos is hier. Apollo zou bij Melia twee zonen hebben, Teneros
en Ismenos. Aan Teneros gaf Apollo de zienersgave en van Ismenos kreeg de rivier zijn
naam. Natuurlijk had hij al eerder een naam,als hij inderdaad Ladon heette voordat Apollo´s
zoon Ismenos geboren werd.
11. Links van de poort die de Elektrapoort wordt genoemd liggen de restanten van het huis waar
Amphitryon zou hebben gewoond toen hij om de dood van Elektryon uit Tiryns vluchtte.
Het vertrek van Alkmene is tussen de ruïnes nog duidelijk te zien. Het zou door Trophonios
voor Amphitryon zijn gebouwd en deze inscriptie zou er op hebben gestaan: “Amphitryon
koos, toen hij zijn vrouw Alkmene hierheen wilde brengen, dit vertrek voor zich. Anchasios
Trophonios en Agamedes hebben het gebouwd.”
(2) De Thebanen zeggen dat deze inscriptie daar geschreven stond. Ze tonen ook het graf
van de kinderen van Herakles en Megara en over hun dood vertellen ze hetzelfde als
Stesichoros van Himera en Panyassis in hun gedichten. Maar de Thebanen voegen er aan toe
dat Herakles in zijn waanzin ook Amphitryon wilde doden, maar dat hij eerder door de klap
van een steen buiten bewustzijn raakte. Die steen die Athene naar hem zou hebben gegooid
wordt daarom Sophronister genoemd.
(3) Er is hier een reliëf met vrouwenfiguren, maar de afbeeldingen zijn tamelijk vaag. De
Thebanen noemen hen Pharmakiden. Ze zouden door Hera gestuurd zijn om de weeën van
Alkmene te hinderen. Ze probeerden de bevalling van Alkmene tegen te houden, maar
Historis, de dochter van Teiresias, bedacht een list om de Pharmakiden te misleiden: ze hief
zo luide jubelkreten aan dat zij het hoorden, alsof Alkmene haar kind al ter wereld had
gebracht. Zo misleid zouden ze zijn vertrokken en Alkmene zou haar kind ter wereld hebben
gebracht.
(4) Hier is ook een heiligdom van Herakles met een wit marmeren beeld, Promachos
genaamd, een werk van Xenokritos en Euboios van Thebe. Maar de Thebanen geloven dat
het oude houten beeld van Daidalos is en ik denk dat het inderdaad zo is. Daidalos zou dit
zelf opgericht hebben als dank voor een weldaad. Toen hij namelijk van Kreta vluchtte,
maakte hij kleine bootjes, voor zichzelf en zijn zoon Ikaros, en voor die boten bedacht hij
zeilen, een tot dan toe onbekende uitvinding, zodat ze de geroeide schepen van Minos te
snel af waren doordat ze profiteerden van een gunstige wind. (5) Zo bracht Daidalos zichzelf
in veiligheid, maar de boot van Ikaros zou omgeslagen zijn omdat hij nogal onhandig
manoeuvreerde. Hij verdronk en de golven spoelden hem aan op een eiland boven Samos
dat toen nog geen naam had. Herakles kwam, herkende het lichaam en begroef het op de
plek waar nu nog een kleine grafheuvel voor hem is op een landtong die in de Aegeïsche zee
uitsteekt. Het eiland en de zee er omheen zijn naar deze Ikaros genoemd.
(6) In Thebe heeft Praxiteles de gevelsculpturen, de meeste van de zogenaamde twaalf
werken, gemaakt. Het gevecht met de vogels van Stymphalos en de reiniging van Elis door
Herakles ontbreken. In plaats daarvan is de worsteling met Antaios uitgebeeld.
Thrasyboulos, de zoon van Lykos, en de Atheners die met hem een einde hebben gemaakt
aan de tirannie van de Dertig zijn vanuit Thebe teruggekeerd naar Athene en daarom hebben
zij kolossale reliëfs van Athene en Herakles in Pentelisch marmer, gemaakt door Alkamenes,
als wijgeschenken in het Herakleion opgesteld.
(7) Naast het Herakleion ligt een gymnasion en een stadion, beide genoemd naar de god.
Boven de Sophronistersteen is een altaar van Apollo, bijgenaamd Spodios. Het is gemaakt

van de as van offerdieren. Het voorspellen gebeurt hier door middel van stemmen, zoals bij
de Grieken vooral de Smyrnaiers doen, naar ik weet. Want ook in Smyrna is buiten de muur
boven de stad een heiligdom van de Stemmen.
12. Vroeger offerden de Thebanen stieren aan Apollo Spodios. Maar toen ze eens het feest
hadden en het uur van het offer aanbrak, kwamen de mannen die gestuurd waren om de stier
te halen niet terug. Toevallig was er een wagen in de buurt en dus offerden ze een van de
ossen aan de god. Sindsdien is het gebruik trekossen te offeren. Ook het volgende verhaal
wordt door hen verteld: toen Kadmos Delphi verliet langs de weg naar Phokis, liep een koe
als gids voor hem uit. Die koe had hij gekocht van een herder van de Pelagon. Op elke flank
van de koe was een witte vlek als de cirkel van de maan wanneer die vol is. (2) Kadmos en
zijn leger moesten van het orakel van de god een stad stichten op de plaats waar de koe van
vermoeidheid zou gaan liggen. Die plaats wijzen ze nog altijd aan. Daar staan onder in de
open lucht een altaar en een beeld van Athene die door Kadmos opgericht zouden zijn. De
mening van hen die denken dat Kadmos die naar het Thebaanse land kwam een Egyptenaar
was en niet een Phoinikiër klopt niet met de naam van deze Athene, omdat zij Onga wordt
genoemd volgens de Phoinikische taal en niet Sais, de Egyptische naam.
(3) De Thebanen zeggen dat op de akropolis waar tegenwoordig hun markt ligt vroeger het
huis van Kadmos stond. Ze wijzen de restanten van het bruidsvertrek van Harmonia aan en
van de kamer die van Semele zou zijn geweest. Die houden ze nog steeds ontoegankelijk
voor mensen. Voor Grieken die geloven dat de Muzen op de bruiloft van Harmonia hebben
gezongen is er een plek op de markt waar de godinnen gezongen zouden hebben. (4) Ook
wordt verteld dat tegelijk met de bliksem die in de bruidskamer van Semele insloeg een stuk
hout uit de hemel is gevallen. Polydoros zou dat stuk hout met brons hebben beslagen en het
Dionysos Kadmos hebben genoemd. Vlakbij staat een beeld van Dionysos, gemaakt door
Onasimedes, helemaal van brons. Het altaar is gebouwd door de zonen van Praxiteles.
(5) Er staat een standbeeld van Pronomos, een fluitspeler die bijna iedereen in vervoering
bracht. Tot dan toe hadden fluitspelers drie soorten fluiten: op de eerste speelden ze
Dorische muziek, voor Phrygische melodieën waren fluiten van een andere soort gemaakt en
wat Lydische muziek heette werd op een derde soort gepeeld. Pronomos was de eerste die
een fluit uitdacht die voor elke soort muziek geschikt was en hij heeft als eerste zo
verschillende melodieën op dezelfde fluit gespeeld. (6) Ook zou hij door zijn
gelaatsexpressie en de bewegingen van zijn hele lichaam zijn publiek in verrukking hebben
gebracht. Voor de Chalkidiërs aan de Euripos heeft hij een processielied voor Delos
gecomponeerd. Voor hem en voor Epaminondas, de zoon van Polymnis, hebben de
Thebanen hier dus een standbeeld opgericht.
13. Epaminondas had beroemde voorouders, maar zijn vader was minder rijk dan een
gemiddelde Thebaan. Hij volgde heel nauwgezet het onderwijs dat ter plaatse gegeven werd
en als jongeman ging hij in de leer bij Lysis die uit Tarente afkomstig was en bij Pythagoras
van Samos filosofie had gestudeerd. Toen Lakedaimon in oorlog was met Mantineia, werd
Epaminondas, zo wordt verteld, met andere mannen uit Thebe gestuurd om de
Lakedaimoniërs te helpen. Met gevaar voor eigen leven bracht hij Pelopidas die in de strijd
gewond was in veiligheid. (2) Later ging Epaminondas als lid van een gezantschap naar
Sparta, toen de Lakedaimoniërs zeiden dat ze de zogenaamde vrede van Antalkidas met de
Grieken sloten. Bij die gelegenheid vroeg Agesilaos hem of ze elke Boiotische stad zouden
toestaan afzonderlijk een eed op de vrede af te leggen. Epaminondas antwoordde: “Nee,
Spartanen, niet voordat wij zien dat ook jullie buren afzonderlijk de eed afleggen.”
(3) Toen de oorlog tussen Lakedaimon en Thebe uitbrak en de Lakedaimoniërs met hun
eigen leger en dat van hun bondgenoten tegen Thebe optrokken, legerde Epaminondas zich
met een deel van het leger boven het Kephisische meer in de veronderstelling dat de
Peloponnesiërs daar zouden aanvallen. Maar Kleombrotos, de Lakedaimonische koning,
boog af in de richting van Ambrossos in Phokis. Hij doodde Chaireas en zijn mannen die
gestationeerd waren om de passen te bewaken, trok de passen over en bereikte Leuktra in

Boiotië. (4) Daar kregen Kleombrotos zelf en het Lakedaimonische volk goddelijke tekens.
Op hun expedities gingen schapen met de koningen mee om als offers voor de goden te
dienen en voor de gevechten goede voortekenen te geven. Onderweg werden de kuddes
geleid door geiten die door de herders schapenleiders werden genoemd. Deze keer vielen
wolven de kuddes aan. Ze deden de schapen geen enkel kwaad, maar doodden deze
schapenleiders. (5) Ook zouden de Lakedaimoniërs getroffen zijn door de wraak van de
dochters van Skedasos. Skedasos leefde in de buurt van Leuktra en had twee dochters,
Molpia en Hippo. Zij werden, in de bloei van hun jeugd, op ongeoorloofde manier
overweldigd door twee Lakedaimoniërs, Phrourarchidas en Parthenios. De meisjes konden
de schandelijke gewelddaad niet verdragen en hingen zichzelf meteen op. Skedasos ging
naar Lakedaimon, maar kreeg daar geen genoegdoening. Dus ging hij terug naar Leuktra en
pleegde zelfmoord. (6) Epeminondas offerde en bad nu tot Skedasos en zijn dochters alsof
de strijd niet om de veiligheid van Thebe zou gaan, maar meer om hen te wreken. De
Boiotarchen waren het niet eens en hun meningen lagen ver uit elkaar. Epaminondas, Malgis
en Xenokrates wilden zo snel mogelijk slag leveren met de Lakedaimoniërs, maar
Damokleidas, Damophilos en Simangelos verzetten zich daartegen en drongen er op aan de
vrouwen en kinderen veilig naar Attika te brengen en zich daarna voor te bereiden op een
belegering. (7) Zo verdeeld waren de plannen van de zes. Maar de stem van de zevende
Boiotarch ging naar de groep van Epaminondas. Zijn naam was Brachyllides en hij
bewaakte de pas van de Kithairon. Toen hij in het legerkamp arriveerde, werd zijn stem bij
de groep van Epaminondas gevoegd en toen werd unaniem besloten de beslissing in de strijd
te zoeken.
(8) Maar Epaminondas vertrouwde sommige Boiotiërs, vooral de Thespiërs, niet erg. Omdat
hij bang was dat zij hen in de strijd zouden verraden, gaf hij degenen die dat wilden de
gelegenheid het kamp te verlaten en naar huis te gaan. De Thespiërs vertrokken massaal en
met hen andere Boiotiërs die niet op goede voet met de Thebanen stonden. (9) Maar de
bondgenoten van de Lakedaimoniërs waren al geruime tijd ontevreden en zodra het tot een
treffen kwam, bleek hun vijandschap heel duidelijk doordat ze niet op hun post wilden
blijven en capituleerden waar de vijand hen ook maar aanviel. De Lakedaimoniërs en
Thebanen zelf hielden elkaar in evenwicht. De Lakedaimoniërs hadden hun vroeger
verworven ervaring en tevens schaamden ze zich afbreuk te doen aan de reputatie van Sparta
en de Thebanen zagen de dreiging die boven hun vaderstad, vrouwen en kinderen hing. (10)
Maar toen koning Kleombrotos en veel officieren van de Lakedaimoniërs sneuvelden,
drukte op de Spartanen de noodzaak niet toe te geven, ondanks hun benarde situatie. Want
bij de Lakedaimoniërs gold het als de grootste schande het lichaam van een koning in
handen van vijanden te laten.
(11) De Thebanen haalden de beroemdste van alle overwinningen van Grieken op Grieken.
De volgende dag wilden de Lakedaimoniërs hun doden begraven en stuurden een afgezant
naar de Thebanen. Maar Epaminondas wist dat de Lakedaimoniërs van nature altijd geneigd
waren hun rampen te verdoezelen en zei dat hij eerst hun bondgenoten toestemming gaf hun
doden op te nemen en dat de Lakedaimoniërs pas als zij dat gedaan hadden hun eigen doden
mochten begraven. (12) Sommige bondgenoten deden niets, omdat niemand van hen was
gevallen en bij anderen leken de verliezen maar heel gering. Daarna begroeven de
Lakedaimoniërs hun eigen mannen en zo was meteen bewezen dat de gesneuvelden
Spartanen waren. Van de Thebanen en Boiotiërs die gebleven waren zijn zevenenveertig
man gesneuveld, maar van de Lakedaimoniërs zelf meer dan duizend.
14. Direct na de slag verklaarde Epaminondas dat de andere Peloponnesiërs naar huis mochten
terugkeren, maar de Lakedaimoniërs hield hij in Leuktra vast. Maar toen hij hoorde dat de
Spartanen uit de stad massaal naar Leuktra kwamen om hun mannen te hulp te komen, liet
hij hen na het sluiten van een verdrag vertrekken en zei dat het beter zou zijn de oorlog van
Boiotië naar Lakedaimon te verplaatsen.

(2) De Thespiërs, argwanend door de oude vijandschap van de Thebanen en hun huidige
succes, besloten hun stad te verlaten en naar Keressos te vluchten. Keressos is een sterke
vestingplaats in het Thespische land waar ze zich vroeger al eens bij een invasie van de
Thessaliërs teruggetrokken hadden. Toen probeerden de Thessaliërs Keressos in te nemen,
maar zodra ze merkten dat ze daarop niet hoefden te hopen, raadpleegden ze de god in
Delphi en kregen het volgende orakel:
(3) “Het schaduwrijke Leuktra, de Alesische grond en de beide
ongelukkige dochters van Skedasos zijn mij tot zorg.
Hier nadert een tranenrijke strijd. Niemand zal het zien,
voordat de Doriërs hun stralende jeugd hebben verloren,
wanneer de dag van het noodlot zal komen.
Dan en niet eerder zal Keressos vallen.”
(4) Nu richtte Epaminondas, toen hij de Thespiërs die naar Keressos gevlucht waren
gevangen had genomen, direct zijn aandacht op de situatie op de Peloponnesos, waarheen de
Arkadiërs hem enthousiast uitnodigden. Bij zijn komst won hij de steun van de Argivers die
graag zijn bondgenoten werden en hij bracht de Mantineërs die door Agesipolis over dorpen
verspreid waren weer samen in hun oude stad. Hij haalde de Arkadiërs over hun zwakkere
stadjes te ontmantelen en stichtte voor hen een thuisstad die tot op heden Megalopolis heet
om samen te bewonen.
(5) Epaminondas´ termijn als Boiotarch was verstreken en er bestond een bepaling dat
iemand die zijn ambtstermijn zou overschrijden de doodstraf zou krijgen. Maar
Epaminondas trok zich daar niets van aan omdat hij vond dat die wet verouderd was en bleef
Boiotarch. Hij ging met zijn leger naar Sparta, maar toen Agesilaos niet tegen hem ten
strijde trok, richtte hij zich op de stichting van Messene. Epaminondas is de stichter van het
huidige Messene. De stichting heb ik al beschreven bij de geschiedenis van de Messeniërs
zelf.
(6) Intussen zwermden de Thebaanse bondgenoten uit over het Lakonische land en roofden
en plunderden alles wat daar was. Dat bracht Epaminondas er toe de Thebanen terug te
leiden naar Boiotië. Toen hij met zijn leger ter hoogte van Lechaion was en langs een nauw
en moeilijk deel van de weg moest gaan, werd hij aangevallen door Iphikrates, de zoon van
Timotheos, met een legermacht van lichte infanterie en andere Atheners. (7) Epaminondas
sloeg de aanvallers af en marcheerde naar de stad Athene zelf. Maar Iphikrates belette de
Atheners uit te trekken voor een strijd en Epaminondas trok weer terug naar Thebe.
Epaminondas ontkwam aan een doodvonnis omdat hij Boiotarch was gebleven hoewel zijn
termijn al verlopen was. De jury zou er zelfs niet over hebben gestemd.
15. Daarna kwam Pelopidas bij Alexander die toen de macht in Thessalië had, in de
veronderstelling dat hij hem persoonlijk een goed hart toedroeg en een vriend van het
Thebaanse volk was. Maar toen Pelopidas aankwam, nam Alexander hem verraderlijk en
brutaal gevangen en hield hem vast. Onmiddellijk trokken de Thebanen uit tegen Alexander.
Als leiders benoemden ze Kleomenes en Hypatos, de Boiotarchen van dat moment.
Epaminondas diende in de gelederen. (2) Toen het leger aan de andere kant van Thermopylai
was, viel Alexander het vanuit een hinderlaag in moeilijk terrein aan. De situatie leek
hopeloos en daarom koos de rest van het leger Epaminondas tot bevelhebber. De
Boiotarchen deden vrijwillig afstand van hun commando. Toen Alexander zag dat
Epaminondas de leiding over zijn tegenstanders had, verloor hij het vertrouwen in de goede
afloop van de oorlog en liet uit eigen beweging Pelopidas vrij. (3) Tijdens de afwezigheid
van Epaminondas verjoegen de Thebanen de Orchomeniërs uit hun land. Epaminondas
beschouwde de verdrijving van de Orchomeniërs als rampzalig en verklaarde dat een
dergelijke misdaad nooit door de Thebanen zou zijn begaan als hij aanwezig was geweest.
(4) Toen hij opnieuw tot Boiotarch was gekozen, ging hij weer met een Boiotisch leger naar
de Peloponnesos en versloeg in een gevecht bij Lechaion de Lakedaimoniërs en met hen de
Achaiers uit Pellene en Atheners die onder bevel stonden van Chabrias. De Thebanen

hadden de gewoonte alle krijgsgevangenen tegen betaling van losgeld vrij te laten, maar
Boiotische vluchtelingen de doodstraf op te leggen. Maar toen hij het Sikyonische stadje
Phoibia veroverde, waar de meeste Boiotische vluchtelingen zich verzameld hadden, liet hij
degenen die daar gegrepen werden vrij en wees ieder van hen een nieuwe vaderstad toe.
(5) Toen hij met zijn leger Mantineia bereikte, zegevierde hij ook daar, maar hij werd door
een Athener gedood. Op een schildering in Athene van het ruitergevecht staat de man die
Epaminondas doodde, namelijk Grylos, de zoon van Xenophon die deelnam aan de tocht
van Kyros tegen koning Artaxerxes en de Grieken naar de zee terugbracht.
(6) Op het beeld van Epaminondas staat een inscriptie die onder meer vermeldt dat hij de
stichter van Messene was en dat de Grieken door hem vrijheid kregen. De inscriptie is als
volgt:
“Dankzij mijn raadgevingen heeft Sparta haar roem verloren
en ontvangt het heilige Messene eindelijk haar kinderen.
Dankzij de wapens van Thebe is Megalopolis ommuurd
en is heel Griekenland vrij en onafhankelijk.”
16. Dat waren zijn roemrijke daden. Niet ver daarvandaan staat een tempel van Ammon.
Pindaros heeft het beeld gewijd en het is een werk van Kalamis. Pindaros stuurde ook de
Ammoniërs in Libye een hymne op Ammon. Die hymne stond in mijn tijd nog op een
driehoekige stele naast het altaar dat Ptolemaios, de zoon van Lagos, voor Ammon heeft
opgericht. In Thebe staat achter de tempel van Ammon het zogenaamde oionoskopeion van
Teiresias en dicht daarbij een heiligdom van Tyche. Zij draagt het kind Ploutos. (2) De
handen en het gezicht van het beeld zijn volgens de Thebanen gemaakt door Xenophon van
Athene en de rest door Kallistonikos, een man uit Thebe zelf. Het was een slim idee van hen
om Ploutos in de handen te leggen van Tyche als moeder of voedster, niet minder slim dan
dat van Kephisodotos. Want ook hij heeft voor de Atheners het beeld van Eirene die Ploutos
draagt gemaakt.
(3) De Thebanen hebben houten beelden van Aphrodite, zo oud dat ze wijgeschenken van
Harmonia zouden zijn en gemaakt van de houten boegbeelden aan de schepen van Kadmos.
De eerste noemen ze Ourania, de tweede Pandemos en de derde Apostrophia. Harmonia
heeft Aphrodite die namen gegeven, (4) Ourania als aanduiding van zuivere liefde, vrij van
lichamelijke begeerte, Pandemos om seksuele omgang te symboliseren en Apostrophia om
het menselijk geslacht af te houden van ongeoorloofde begeerte en goddeloze daden.
Harmonia wist namelijk dat er al veel misdaden begaan waren, niet alleen bij de barbaren,
maar ook bij de Grieken, zoals later in liederen over de moeder van Adonis en Phaidra, de
dochter van Minos, en de Thrakiër Tereus verteld werden.
(5) De tempel van Demeter Thesmophoros zou eens het huis van Kadmos en zijn
nakomelingen zijn geweest. Het beeld van Demeter is tot de borst zichtbaar. Ook bronzen
schilden zijn hier gewijd. Die zouden van de Lakedaimonische officieren zijn die bij Leuktra
zijn gevallen.
(6) Bij de zogenaamde Proitidische poort ligt een theater en dicht daarbij staat een tempel
van Dionysos met de bijnaam Lysios. Toen namelijk enkele door Thrakiërs gevangen
genomen Thebanen weggevoerd werden en in de buurt van Haliartia waren, werden ze
bevrijd door de god die hen de slapende Thrakiërs gaf om te doden. De Thebanen zeggen dat
een van de twee beelden hier Semele is. Ieder jaar wordt, zeggen ze, de tempel één keer op
bepaalde dagen geopend.
(7) Er zijn resten van het huis van Lykos en het graf van Semele, maar niet van Alkmene. Zij
zou na haar dood in een steen zijn veranderd, maar die overlevering is anders dan die van de
Megariërs. Maar ook van de meeste andere legendes bestaan bij de Grieken verschillende
versies. De Thebanen hebben hier ook graftombes van de kinderen van Amphion gemaakt.
De jongens liggen apart van de meisjes.
17. Dichtbij staat een tempel van Artemis Eukleia. Het beeld is een werk van Skopas. In het
heiligdom zouden Androkleia en Alkis, dochters van Antipoinos, begraven zijn. Toen

namelijk de slag van de Thebanen en Herakles tegen de Orchomeniërs plaats zou vinden,
kregen ze een orakelspreuk dat ze in die oorlog zouden zegevieren als diegene die van de
burgers uit de meest vooraanstaande familie kwam bereid was door eigen hand te sterven.
Antipoinos die de beroemdste voorouders had was niet bereid voor zijn volk te sterven,
maar zijn dochters wilden dat wel. Dus doodden zij zichzelf en daarom worden zij vereerd.
(2) Voor de tempel van Artemis Eukleia staat een stenen leeuw. Het zou een wijgeschenk
van Herakles zijn na zijn overwinning op de Orchomeniërs en hun koning Erginos, zoon van
Klymenos. Dichtbij staat een Apollo met de bijnaam Boëdromios en een Hermes, Agoraios
genaamd, ook een wijgeschenk van Pindaros. De brandstapel van de kinderen van Amphion
ligt ongeveer een halve stadie van hun graven. De as van de brandstapel is er nog steeds. (3)
Twee stenen beelden van Athene met de bijnaam Zosteria vlakbij zouden een wijgeschenk
zijn van Amphytrion. Hier zou hij zijn wapens hebben gekregen toen hij tegen de Euboiers
en Chalkodon ten strijde wilde trekken. Het aantrekken van de wapenrusting noemden de
ouden “zich omgorden” en Homeros zou, als hij zegt dat Agamemnon “wat betreft zijn
gordel” op Ares lijkt, bedoelen dat hun wapenrustingen op elkaar lijken.
(4) Het gezamenlijke graf van Zethos en Amphion is een kleine tumulus. De bewoners van
Tithorea in Phokis proberen daar altijd heimelijk wat aarde weghalen wanneer de zon door
het sterrenbeeld Stier gaat. Want als ze dan daar aarde weghalen en het op het graf van
Antiope leggen, zal het land van Tithorea vruchtbaar zijn en dat van Thebe minder. Daarom
bewaken de Thebanen in die periode het graf. (5) De steden geloven dat op grond van de
orakels van Bakis, want daarin staan de volgende regels:
“Wanneer een Tithoreër voor Amphion en Zethos
plengoffers met gebeden als zoenoffers over de aarde giet,
als de stier wordt verwarmd door de kracht van de machtige zon,
wees dan op uw hoede voor het krachtige kwaad
dat dreigt voor de stad. Daar zullen gewassen vergaan,
als iets van de aard wordt genomen en gebracht naar Phokos´ graf.”
(6) Bakis noemde het om de volgende reden graf van Phokos. De vrouw van Lykos vereerde
Dionysos meer dan alle andere goden. Toen zij wat in de legende over haar wordt verteld
had geleden, was Dionysos woedend op Antiope. Buitengewoon zware wraakneming wekt
om een of andere reden altijd de woede van de goden op. Antiope zou waanzinnig zijn
geworden en in haar waanzin door heel Griekenland rondgedoold hebben. Phokos, de zoon
van Ornytion, kwam haar toevallig tegen en nadat hij haar had genezen nam hij haar als
vrouw. En zo is het graf voor Antiope en Phokos samen gemaakt. (7) De stenen bij het graf
van Amphion die bij de voet liggen en niet erg precies bewerkt zijn zouden de stenen zijn
die de zangkunst van Amphion volgden. Een dergelijk verhaal wordt over Orpheus verteld,
hoe de wilde dieren hem volgden als hij op zijn citer speelde.
18. De weg van Thebe naar Chalkis loopt door deze Proitidische poort. Aan de hoofdweg wordt
het graf van Melanippos getoond, een van de dapperste soldaten van Thebe. Tijdens de
invasie van de Argivers doodde deze Melanippos Tydeus en Mekisteus, een broer van
Adrastos, en zelf zou hij door Amphiaraos zijn gedood.
(2) Heel dicht hierbij staan drie ruwe stenen. Zij die zich met de oude geschiedenis van
Thebe bezig houden beweren dat de man die hier ligt Tydeus is en daar door Maion is
begraven. Als bewijs voor hun bewering citeren ze een versregel uit de Ilias:
“Tydeus die in Thebe begraven ligt onder een hoop aarde.”
(3) Daarnaast liggen de graven van de zonen van Oidipous. De rites in verband met hen heb
ik niet gezien, maar ik beschouw die wel als geloofwaardig. Want de Thebanen zeggen dat
ze behalve aan andere zogeheten heroën ook aan de zonen van Oidipous offers brengen en
dat, als ze aan hen offeren, de vlam en ook de rook daarvan in tweeën splijten. Ze hebben
mij overtuigd van de geloofwaardigheid van wat ze zeggen, omdat ik ergens anders het
volgende heb gezien. (4) In Mysië ligt aan de Kaïkos het stadje Pionai. De plaatselijke
bevolking zegt dat het is gesticht door Pionis, een nakomeling van Herakles. Als ze aan hem

gaan offeren, stijgt vanzelf rook uit het graf op. Dat heb ik zelf zien gebeuren. De Thebanen
tonen ook een graf van Teiresias, ongeveer vijftien stadiën verder dan het graf van de zonen
van Oidipous. Ze erkennen dat Teiresias in Haliartia gestorven is en geven toe dat het graf
bij hen leeg is.
(5) De Thebanen hebben het graf van Hektor, de zoon van Priamos, bij de bron met de naam
Oidipodia. Ze zeggen dat ze zijn gebeente uit Troje hierheen hebben gebracht vanwege het
volgende orakel:
“Gij Thebanen die leeft in de stad van Kadmos,
als u uw vaderstad wilt bewonen in voortreffelijke rijkdom,
breng dan het gebeente van Hektor, Priamos’ zoon, naar uw huis
uit Azië en vereer naar Zeus’ wil hem als heros.”
(6) De bron Oidipodia heeft die naam gekregen omdat Oidipous daar het bloed afwaste na
de moord op zijn vader. Bij de bron is het graf van Asphodikos. Asphodikos heeft in de strijd
tegen de Argivers Parthenopaios, de zoon van Talaos, gedood. Dat is wat de Thebanen
vertellen, maar de passage in de Thebaïs over de dood van Parthenopaios zegt dat het
Periklymenos was die hem heeft gedood.
19. Aan deze hoofdweg ligt een plaats met de naam Teumessos. Daar zou Europa door Zeus zijn
verborgen. Er is een ander verhaal, over de zogenaamde Teumessische vos, hoe dat dier ten
gevolge van de woede van Dionysos grootgebracht werd om de Thebanen te vernietigen en
hoe, toen hij bijna door de hond die Artemis had gegeven aan Erechtheus´ zoon Prokris
gepakt werd, zowel de vos als die hond in steen veranderden. In Teumessos is ook een
heiligdom van Athene Telchinia, maar zonder beeld. Afgaande op haar bijnaam kun je
vermoeden dat een deel van de Telchiniërs die eens op Cyprus woonden naar Boiotië is
gekomen en een heiligdom voor Athene Telchinia gesticht heeft.
(2) Zeven stadiën voorbij Teumessos liggen links de ruïnes van Glisas. Daarvoor ligt rechts
van de weg een klein heuveltje in de schaduw van wilde en gecultiveerde bomen. Daar zijn
de mannen begraven die met Aigialeus, de zoon van Adrastos, deelgenomen hebben aan de
tocht tegen Thebe, namelijk Promachos, de zoon van Parthenopaios, en andere Argivische
leiders. Dat het graf van Aigialeus in Pagai is heb ik al eerder in de beschrijving van Megara
verteld. (3) Een door zwerfkeien omringde plek aan de directe weg van Thebe naar Glisas
wordt door de Thebanen Slangenkop genoemd. Die slang, welk soort het ook was, zou hier
zijn kop uit zijn hol hebben gestoken en Teiresias die toen net voorbijkwam zou de kop met
een zwaard hebben afgeslagen. Daarom heeft deze plek die naam gekregen. Boven Glisas
ligt een berg met de naam Hypatos en daarop staat een tempel met een beeld van Zeus
Hypatos. De bergstroom heet Thermodon. Als je teruggaat naar Teumessos en de weg naar
Chalkis, kom je bij het graf van Chalkodon die door Amphitryon is gedood in het gevecht
tussen de Thebanen en Euboiers.
(4) Dan komen de ruïnes van de steden Harma en Mykalessos. De eerste is zo genoemd
omdat daar, zoals de mensen van Tanagra beweren, de wagen van Amphiaraos verdween en
niet op de plek waar de Thebanen zeggen dat het gebeurde. Ze zijn het eens dat Mykalessos
zo heet omdat de koe die Kadmos en zijn leger voorging naar Thebe daar loeide. Hoe
Mykalessos verwoest is heb ik al verteld in mijn boek over Athene. (5) Aan zee bij
Mykalessos staat een tempel van Demeter Mykalessia. Die wordt, zegt men, iedere nacht
door Herakles gesloten en weer geopend en die Herakles zou een van de zogenaamde
Daktylen van de Ida zijn. Ook het volgende wonder wordt daar getoond. Ze leggen alle
soorten herfstvruchten voor de voeten van het beeld en die blijven het hele jaar door vers.
(6) Waar de Euripos Euboia van Boiotië scheidt staat rechts de tempel van Demeter
Mykalessia en een klein eindje verder ligt Aulis. Dat zou genoemd zijn naar de dochter van
Ogygos. Er staat een tempel van Artemis met twee marmeren beelden. Een daarvan draagt
fakkels en het andere ziet er uit als een boogschutter. Toen de Grieken in opdracht van de
profetie van Kalchas op het punt stonden Iphigeneia op het altaar te offeren, zou de godin in
haar plaats een hert als offerdier hebben gelegd. (7) Er wordt nog een stuk hout van de

plataan die Homeros in de Ilias noemt in de tempel bewaard. Het verhaal is dat de Grieken
in Aulis te kampen hadden met tegenwinden en toen plotseling een gunstige wind voor hen
opstak, iedereen aan Artemis offerde wat hij had, zowel vrouwelijke als mannelijke
offerdieren. Sindsdien is in Aulis de gewoonte blijven bestaan dat alle offerdieren toegestaan
zijn. Ook de bron waarbij de plataan groeide wordt getoond en op een heuvel vlakbij de
bron de bronzen drempel van Agamemnons tent. (9) Voor de tempel groeien palmbomen
waarvan de vruchten niet zo smakelijk zijn als in Palestina, maar ze worden wel rijper dan
de dadels in Ionië. Aulis heeft weinig inwoners en ze zijn pottenbakkers. Dit gebied wordt
net als dat rond Mykalessos en Harma bebouwd door de mensen van Tanagra.
20. Aan de kust van het gebied van Tanagra staat het zogeheten Delion. Daar staan beelden van
Artemis en Leto. De Tanagraiers zeggen dat hun stichter Poimander was, de zoon van
Chairesilaos, zoon van Iasios, zoon van Eleuther die een zoon zou zijn van Apollo en
Aithousa, een dochter van Poseidon. Poimander zou getrouwd zijn met Tanagra, een dochter
van Aiolos. Maar in een gedicht van Korinna staat dat zij een dochter was van Asopos. (2)
Omdat zij erg lang leefde zouden de bewoners haar naam weggelaten hebben en haar Graia
hebben genoemd en na verloop van tijd ook de stad. Die naam is zo lang bewaard gebleven
dat zelfs Homeros in de Katalogos geschreven heeft:
“Thespeia, Graia en Mykalessos met de ruime dansplaatsen.”
Later heeft men de oorspronkelijke naam hersteld.
(3) In Tanagra bevinden zich het graf van Orion, de berg Kerykion waar Hermes geboren
zou zijn en een plaats met de naam Polos. Daar zou Atlas hebben gezeten, diep nadenkend
over alles wat zich onder de aarde en in de hemel bevindt. Homeros heeft daarover
geschreven:
“dochter van de op onheil zinnende Atlas, die de diepten van alle zeeën kent en zelf de lange
zuilen ophoudt die aarde en hemel gescheiden houden.”
(4) In de tempel van Dionysos staat een bezienswaardig beeld van marmer uit Paros, een
werk van Kalamis. Maar meer verbazing wekt de Triton. De meest verheven legende over
hem zegt dat de vrouwen van Tanagra vóór de orgieën van Dionysos in zee gingen om zich
te reinigen. Toen de vrouwen daar zwommen, werden ze door Triton belaagd en ze baden tot
Dionysos om hen te hulp te komen. De God verhoorde dat gebed en overwon Triton in een
gevecht. De andere legende is minder groots dan de eerste, maar wel geloofwaardiger. Die
zegt dat Triton, steeds wanneer vee naar zee werd gedreven, op de loer lag en het roofde. Hij
viel zelfs kleine bootjes aan, totdat de Tanagraiers een vat wijn voor hem klaar zetten.
Onmiddellijk kwam hij op de geur af, dronk de wijn en liet zich beneveld op het strand in
slaap vallen. Een Tanagraier trof hem met een bijl en sloeg zijn hoofd af. Daarom heeft het
beeld geen hoofd. En omdat ze hem dronken aantroffen, geloven ze dat hij door Dionysos
gedood is.
21. Onder de curiositeiten in Rome heb ik een andere Triton gezien, kleiner dan die in Tanagra.
Tritons zien er zo uit: het haar op hun hoofd is net als moeraskikkers, niet alleen de kleur,
maar ook omdat je de haartjes niet van elkaar kunt onderscheiden. De rest van hun lichaam
is ruw met fijne schubben zoals bij een haai. Ze hebben kieuwen onder hun oren en een
menselijke neus, maar een bredere mond en tanden van een wild dier. De ogen lijken me
blauw, ze hebben handen en vingers met nagels die op mosselschelpen lijken. Onder de
borst en de buik hebben ze in plaats van benen een dolfijnenstaart.
(2) Ik heb ook Aithiopische stieren gezien die rinoceros worden genoemd, omdat ze allemaal
op de punt van de neus een hoorn hebben en daarboven nog een kleinere, maar op hun kop
zijn helemaal geen horens. Ook zag ik Paionische stieren. Die zijn over hun hele lichaam
ruig behaard, vooral de borst en de kin. En Indische kamelen met de kleur van luipaarden
heb ik gezien. (3) Verder is er een beest dat eland genoemd wordt, qua uiterlijk het midden
tussen een hert en een kameel. Het leeft in het land van de Kelten. Dit is het enige ons
bekende dier dat voor een mens niet is op te sporen of van een afstand te zien, maar soms
krijgt iemand het toevallig te pakken als hij op ander wild jaagt. Want het ruikt een mens op

grote afstand, zegt men, en verdwijnt in ravijnen en de diepste grotten. De jagers vormen
een cirkel van tenminste duizend stadiën om een vlakte of een berg. Zonder de cirkel te
verbreken komen ze dan naar elkaar toe en vangen alle dieren, elanden inbegrepen, die
binnen de cirkel zijn. Maar als er toevallig geen eland leeft, is er geen andere manier om
hem te vangen.
(4) Het dier in Ktesias´ boek over Indië, waarvan hij zegt dat het door de Indiërs martichora
wordt genoemd en dat volgens de Grieken een menseneter is, is volgens mij een tijger. Maar
dat hij op elke kaak drie rijen tanden heeft en scherpe punten aan het uiteinde van zijn staart
waarmee hij zich verdedigt en die hij afschiet op mensen wat verder weg zoals de pijl van
een boogschutter, lijkt me een onjuist verhaal dat de Indiërs elkaar doorvertellen omdat ze
zo bang zijn voor dat beest. (5) Ook over de kleur hebben ze het mis. Als de tijger zich
vertoont in de gloed van de zon, lijkt hij egaal rood, of door zijn snelheid of, als hij niet rent,
doordat hij zich voortdurend ronddraait, vooral als je hem van dichtbij ziet. Ik denk dat als je
naar de meest afgelegen delen van Libye of Indië of Arabië op zoek zou gaan naar dieren
zoals in Griekenland, je sommige helemaal niet zou vinden en andere zouden er heel anders
uitzien. (6) Want niet alleen de mens krijgt naar gelang van verschillende klimaten en
streken een ander uiterlijk, maar voor andere wezens geldt hetzelfde. Bij de dieren
bijvoorbeeld hebben Libische adders een andere kleur dan Egyptische en in Aithiopië brengt
de aarde zwarte adders voort zoals zij zwarte mensen voortbrengt. Zo mag niemand een
overhaaste mening hebben of bij zeldzaamheden ongelovig zijn. Hoewel ik bijvoorbeeld
nooit gevleugelde slangen heb gezien, geloof ik wel dat ze bestaan. Ik geloof dat een
Phrygiër een schorpioen met vleugels als van een sprinkhaan naar Ionië heeft gebracht.
22. Naast het heiligdom van Dionysos in Tanagra staat een tempel van Themis, een van
Aphrodite en de derde is van Apollo en samen met hem Artemis en Leto. Er zijn tempels
van Hermes Kriophoros en Hermes die Promachos wordt genoemd. Over de bijnaam van de
eerste gaat het verhaal dat Hermes een pestepidemie heeft verdreven door een ram om de
muur te dragen en daarom heeft Kalamis een beeld van Hermes met een ram op zijn
schouders gemaakt. De jongeman die als de mooiste van de epheben geldt gaat tijdens het
feest van Hermes om de muur met een ram op zijn schouders. (2) Over Hermes Promachos
wordt verteld dat hij, toen de Eretriërs met hun vloot vanuit Euboia Tanagra aanvielen, de
epheben naar de strijd heeft geleid en dat hij als een ephebe vechtend met een schraapijzer
het meest van allen heeft gedaan om de Euboiers te verjagen. In de tempel van Promachos
ligt nog wat er over is van de arbutusboom. Ze geloven dat Hermes onder die boom gevoed
is. Niet ver daarvandaan is een theater en daarnaast een zuilengalerij. Ik heb de indruk dat de
mensen van Tanagra de beste religieuze tradities van Griekenland hebben. Want de tempels
liggen afgezonderd van hun huizen en hoger op een vrije plek waar geen mensen zijn. (3)
Het graf van Korinna, de enige lyrische dichteres van Tanagra, ligt op een markante plek in
de stad en in het gymnasion bevindt zich een schildering waarop Korinna een band om haar
hoofd bindt ter gelegenheid van haar overwinning op Pindaros met een lyrisch gedicht in
Thebe. Ik denk dat zij haar overwinning te danken had aan haar dialect, omdat zij niet zoals
Pindaros haar gedichten in het Dorisch schreef, maar in het dialect dat de Aioliërs konden
begrijpen en omdat zij, te oordelen naar de afbeelding, de mooiste vrouw van haar tijd was.
(4) Er zijn hier ook twee soorten hanen, vechthanen en de zogenaamde kossyphoi. Deze
kossyphoi zijn ongeveer zo groot als Lydische vogels, maar in kleur lijken ze op de raaf,
terwijl de baard en kam vooral op de anemoon lijkt. Op de punt van de snavel en op de punt
van de staart hebben ze kleine witte vlekken. Zo zien ze er uit.
(5) In Boiotië ligt links van de Euripos een berg met de naam Messapion. Aan de voet
daarvan ligt aan zee de Boiotische stad Anthedon. Volgens sommigen is de naam van de stad
afkomstig van de nimf Anthedon, maar anderen zeggen dat Anthas, een zoon van Poseidon
en Atlas´ dochter Alkyone, hier heerser is geweest. Ongeveer in het midden van de stad staat
een heiligdom van de Kabeiren, omgeven door een heilig woud, en vlak daarbij een tempel
van Demeter en haar dochter met beelden van wit marmer. (6) Voor de stad staat aan de

landzijde een tempel met een beeld van Dionysos. Daar zijn de graven van de zonen van
Iphimedeia en Aloeus. Zowel Homeros als Pindaros hebben over hen geschreven dat ze door
Apollo gedood zijn en Pindaros voegt er aan toe dat het noodlot hen trof op Naxos dat boven
Paros ligt. Hun graven zijn dus in Anthedon. Aan zee is de zogeheten Glaukossprong. Dat
Glaukos een visser was en nadat hij van het gras gegeten had in een zeegodheid is veranderd
en nog steeds aan mensen de toekomst voorspelt, is een algemeen aanvaard geloof en
zeevaarders vertellen ieder jaar de meeste verhalen over de voorspellingskunst van Glaukos.
Pindaros en Aischylos hebben dit verhaal gehoord van de mensen van Anthedon. Pindaros
heeft niet uitgebreid over Glaukos geschreven, maar het verhaal gaf Aischylos voldoende
stof voor een van zijn tragedies.
23. Voor de Proitidische poort in Thebe ligt het zogenaamde gymnasion van Iolaos en een
stadion, dat zoals het stadion in Olympia en dat in Epidauros uit een aarden wal bestaat. Er
wordt ook een heroön van Iolaos getoond. Ook de Thebanen erkennen dat Iolaos met de
Atheners en Thespiërs die met hem meevoeren in Sardinië gestorven is.
(2) Als je het stadion aan de rechterkant passeert, is er een hippodroom en daar is het graf
van Pindaros. Toen Pindaros een jonge man was, werd hij onderweg naar Thespiai in het
hete seizoen midden op de dag overvallen door vermoeidheid en slaap. Hij ging liggen waar
hij op dat moment was, een klein stukje boven de weg, en toen hij daar lag te slapen, vlogen
er bijen op hem af en maakten was op zijn lippen. (3) Zo begon Pindaros liederen te
schrijven. Toen hij al in heel Griekenland beroemd was, maakte de Pythia zijn faam nog
groter doordat zij de Delphiërs opdroeg om van alle eerstelingenoffers aan Apollo een even
groot deel aan Pindaros te geven. Toen hij een hoge leeftijd had bereikt, kreeg hij, zo wordt
verteld, een droomverschijning. In zijn slaap verscheen Persephone hem en zei dat zij de
enige van de goden was die niet door Pindaros in een hymne bezongen was, maar dat
Pindaros een ode aan haar zou maken zodra hij bij haar kwam. (4) Voordat er tien dagen
sinds de droom verstreken waren, stierf hij. Er was in Thebe een oude vrouw, door geboorte
met Pindaros verwant, die zich er op had toegelegd de meeste van zijn liederen te zingen.
Aan die oude vrouw verscheen Pindaros in een droom en zong een hymne op Persephone.
Zodra ze wakker werd, schreef zij direct alles op wat zij hem in de droom had horen zingen.
Een van de epitheta van Hades in dat lied is “met gouden teugels”, een duidelijke zinspeling
op de roof van Persephone.
(5) Vanaf hier is de weg naar Akraiphnion grotendeels vlak. De stad zou oorspronkelijk een
deel van het Thebaanse gebied zijn geweest en ik heb vernomen dat Thebaanse mannen
later, toen Alexander Thebe verwoestte, hierheen zijn gevlucht. Omdat zij door zwakte en
ouderdom niet in staat waren een veilig heenkomen in Attika te zoeken, bleven ze hier. De
stad ligt op de berg Ptoös en er staat een bezienswaardige tempel met een beeld van
Dionysos.
(6) Ongeveer vijftien stadiën van de stad ligt rechts een heiligdom van Apollo Ptoös. Asios
heeft in zijn gedichten gezegd dat Ptoös, naar wie Apollo zijn bijnaam en de berg die naam
hebben gekregen, een zoon was van Athamas en Themisto. Voor de veldtocht van Alexander
en de Makedoniërs en de verwoesting van Thebe was hier een onfeilbaar orakel. Eens zou
een man uit Europos – zijn naam was Mys- die door Mardonios hierheen was gestuurd in
zijn eigen taal een orakel hebben gevraagd en de god zou niet in het Grieks,maar in het
Karisch geantwoord hebben.
(7) Als je de berg Ptoös overtrekt, kom je in Larymna, een Boiotische stad aan de kust die
genoemd zou zijn naar Larymne, de dochter van Kynos. In mijn beschrijving van Lokris zal
ik haar voorouders behandelen. Larymna hoorde oorspronkelijk tot Opous, maar toen Thebe
erg machtig was geworden, sloot het zich vrijwillig aan bij Boiotië. Er staat een tempel van
Dionysos met een staand beeld. De stad heeft een erg diepe haven en de bergen boven de
stad bieden de mogelijkheid op wilde zwijnen te jagen.
24. Aan de directe weg van Akraiphnion naar het Kephisische meer dat ook wel het Kopaïsche
meer wordt genoemd ligt de zogenaamde Athamantische vlakte. Daar zou Athamas

gewoond hebben. De rivier Kephisos die bij Lilaia in Phokis ontspringt stroomt in het meer
uit. Als je daar overheen vaart, kom je in Kopai. Het stadje Kopai ligt aan het meer en wordt
door Homeros in de Katalogos genoemd. Er zijn heiligdommen van Demeter, Dionysos en
Sarapis.
(2) De Boiotiërs vertellen dat er vroeger nog andere stadjes aan het meer lagen, Athenai en
Eleusis, maar die zouden in een winter door het meer overstroomd en verwoest zijn. De
vissen in het Kephisische meer onderscheiden zich niet van vissen in andere meren, maar de
alen zijn hier het grootst en smaken het lekkerst.
(3) Links van Kopai ongeveer twaalf stadiën verder ligt Olmones en ongeveer zeven stadiën
daarvandaan Hyettos. Dat zijn nu dorpen en zijn dat sinds hun ontstaan altijd geweest. Ik
denk dat, ze net als de Athamantische vlakte, tot Orchomenos behoren. De verhalen die ik
gehoord heb over Hyettos van Argos en Olmos, de zoon van Sisyphos, zal ik behandelen in
de beschrijving van Orchomenos. In Olmones konden ze mij niets tonen dat de moeite van
bezichtiging waard was, maar in Hyettos staat een tempel van Herakles waar zieken kunnen
genezen. Het beeld is geen kunstwerk, maar ouderwets van ruwe steen.
(4) Ongeveer twintig stadiën van Hyettos ligt Kyrtones. De oorspronkelijke naam van de
stad zou Kyrtone zijn. Het ligt op een hoge berg en er zijn een tempel en een heilig woud
van Apollo. Er zijn ook staande beelden van Apollo en Artemis. Uit een rots komt koud
water. Bij de bron is een heiligdom van de nimfen en een klein heilig woud met allerlei
soorten vruchtbomen.
(5) Als je vanuit Kyrtones de berg passeert, kom je in het stadje Korseia. Daaronder is een
heilig woud met wilde bomen, meestal steeneiken. In het bos staat in de open lucht een klein
beeld van Hermes, ongeveer een halve stadie van Korseia. Als je afdaalt naar de vlakke
grond, kom je bij een rivier met de naam Platanios die in zee uitmondt. Rechts van de rivier
bewonen de laatste Boiotiërs de stad Halai aan de zee die het vasteland van Lokris scheidt
van Euboia.
25. Heel dicht bij de Neïstische poort in Thebe ligt het graf van Menoikeus, de zoon van Kreon.
In opdracht van het orakel in Dodona doodde hij zichzelf, toen Polyneikes met zijn leger uit
Argos kwam. Op het graf van Menoikeus groeit een granaatappelboom. Als je de buitenste
bast van de rijpe vrucht openbreekt, kun je zien dat het binnenste op bloed lijkt. Die
granaatappelboom is nog altijd groen. De Thebanen beweren dat zij de eerste mensen zijn
bij wie de wijnstok groeide, maar ze kunnen niets laten zien omdat te bevestigen.
(2) Niet ver van het graf van Menoikeus zouden de zonen van Oidipous elkaar in een
tweegevecht gedood hebben. Als aandenken aan hun gevecht staat er een zuil met daarop
een stenen schild. Er wordt een plek getoond waar volgens de Thebanen Hera, misleid door
Zeus, de kleine Herakles de borst gaf. Die hele terrein wordt “Syrma (het slepen) van
Antigone” genoemd. Toen het haar namelijk ondanks haar inspanningen niet lukte het lijk
van Polyneikes op te nemen, kreeg ze vervolgens de ingeving het weg te slepen. Dus sleepte
ze het weg en bracht het naar de al brandende brandstapel van Eteokles.
(3) Aan de overkant van de rivier die Dirke wordt genoemd naar de vrouw van Lykos –
Antiope zou door Dirke mishandeld zijn en daarom zou zij door de zonen van Antiope
gedood zijn – zijn de restanten van het huis van Pindaros en een heiligdom van
Dinymenische Moeder. Het beeld is gewijd door Pindaros en gemaakt door Aristomedes en
Sokrates van Thebe. Het is niet geoorloofd het heiligdom vaker dan één dag per jaar te
openen. Ik kwam daar juist op die dag en ik zag het beeld dat evenals de troon van
Pentelisch marmer is.
(4) Aan de weg vanaf de Nesteïsche poort is een heiligdom van Themis met een marmeren
beeld, daarnaast een heiligdom van de Moiren en een van Zeus Agoraios. Zijn beeld is van
marmer, maar de Moiren hebben geen beelden. Een klein eindje verder staat in de open lucht
een Herakles die de bijnaam Rhinokoloustes heeft, omdat hij, zoals de Thebanen vertellen,
van de gezanten die van Orchomenos kwamen om een schatting op te eisen de neuzen
afhakte om hen te beledigen.

(5) Vijfentwintig stadiën verder is een heilig woud van Demeter Kabeiraia en Korè.
Ingewijden mogen het betreden. Ongeveer zeven stadiën van dit heilig woud staat het
heiligdom van de Kabeiren. Ik moet mensen die graag willen horen wie de Kabeiren zijn en
welke rites voor hen en de Moeder worden gehouden er begrip voor vragen dat ik daarover
het zwijgen bewaar. (6) Maar niets belet mij aan iedereen te vertellen wat volgens de
Thebanen de oorsprong van de rites is. Op die plaats zou een stad gelegen hebben, waarvan
de inwoners die Kabeiren heetten. Demeter was bij Prometheus, een van de Kabeiren, en
zijn zoon Aitnaios gekomen om hen iets toe te vertrouwen. Het schijnt mij niet geoorloofd te
onthullen wat dat was en wat er mee gebeurde, maar in elk geval waren de mysterierites een
geschenk van Demeter aan de Kabeiren. (7) Tijdens de veldtocht van de Epigonen en de
verovering van Thebe werden de Kabeiren door de Argivers verdreven. Een tijd lang werden
de mysterierites achterwege gelaten. Maar later zouden Pelarge, de dochter van Potnieus, en
haar echtgenoot Isthmiades de rites eerst hier weer hersteld hebben en daarna overgebracht
naar een plaats met de naam Alexiarous. (8) Maar omdat Pelarge de mysteriën buiten de
oude grenzen had gebracht, keerden Telondes en degenen van de stam van de Kabeiren die
nog over waren terug naar Kabeiraia. In opdracht van het orakel van Dodona moest hij ter
ere van Pelarge verscheidene rites, waaronder het offeren van een drachtig offerdier,
instellen. De wraak van de Kabeiren is voor mensen onafwendbaar, zoals vaak is gebleken.
(9) Want enkele privé-personen hadden de euvele moed in Naupaktos rites te houden zoals
in Thebe en na korte tijd werden ze daarvoor gestraft. Toen enkele mannen van het leger van
Xerxes onder leiding van Mardonios achtergebleven waren, gingen ze het heiligdom van de
Kabeiren in, misschien omdat ze op grote rijkdom hoopten, maar eerder, denk ik, uit
minachting voor die goden. Onmiddellijk werden ze door waanzin getroffen en kwamen ze
om door van de rotsen in zee te springen. (10) En toen Alexander na zijn overwinning Thebe
en het hele gebied van Thebe door brand verwoestte, gingen enkele Makedoniërs het
heiligdom van de Kabeiren in omdat het in vijandelijk gebied lag en werden door donder en
bliksem uit de hemel omgebracht.
26. Zo eerbiedwaardig is dit heiligdom vanaf het begin geweest. Rechts van het Kabeirion ligt
een vlakte die genoemd is naar de ziener Teneros, die ze voor een zoon van Apollo en Melia
houden. Er staat een groot heiligdom van Herakles met de bijnaam Hippodetos. De
Orchomeniërs zouden namelijk met een leger hierheen gekomen zijn en Herakles zou in de
nacht de paarden van hun wagens aan elkaar hebben vastgebonden.
(2) Wat verder ligt de berg van waar de Sphinx te voorschijn zou zijn gekomen, een raadsel
zingend dat de dood bracht aan hen die werden gegrepen. Anderen zeggen dat zij een piraat
was die met een aantal schepen in de zee bij Anthedon kwam en toen die berg in bezit nam
om te gebruiken als basis voor strooptochten, totdat Oidipous haar vernietigde met een
overweldigend leger waarmee hij uit Korinthe was gekomen. (3) Maar ook wordt verteld dat
zij een natuurlijke dochter was van Laios en Laios zou, omdat hij erg op haar gesteld was,
haar de orakelspreuk die door Delphi aan Kadmos was gegeven hebben verteld. Niemand
anders dan de koningen kende dat orakel. Wanneer dan iemand kwam om bij de Sphinx
aanspraak te maken op de heerschappij – Laios had namelijk zonen bij concubines en de
orakelspreuk had alleen betrekking op Epikaste en haar zonen – stelde de Sphinx haar broers
listige vragen omdat ze als zonen van Laios de orakelspreuk die Kadmos had gekregen wel
zouden kennen. (4) Als ze dan geen antwoord konden geven, legde ze hen de doodstraf op
omdat ze ten onrechte aanspraak maakten op verwantschap en macht. Maar Oidipous kwam
terwijl hij de orakelspreuk kende door een droom.
(5) Vijftien stadiën van deze berg liggen de ruïnes van de stad Onchestos. Onchestos, een
zoon van Poseidon, zou hier gewoond hebben. In mijn tijd waren de tempel en het beeld van
Poseidon Onchestios er nog en het heilige woud dat ook door Homeros wordt geprezen. (6)
Als je van het Kabeirion naar links afslaat, ligt Thespiai ongeveer vijftig stadiën verder aan
de voet van de berg Helikon. Thespia zou een dochter zijn van Asopos en de stad zou naar
haar genoemd zijn, maar volgens anderen heeft Thespios, die uit Athene kwam, zijn naam

aan de stad gegeven. Hij zou afstammen van Erechtheus. (7) In de stad Thespiai staat een
bronzen beeld van Zeus Saotes. Daarover vertellen ze dat toen een draak eens hun stad
verwoestte, de god de opdracht gaf ieder jaar een jongeman, door loting aangewezen, te
offeren aan het beest. Ze zeggen dat ze zich de namen van de omgekomenen niet herinneren.
Maar toen Kleostratos aangewezen werd, zou zijn minnaar Menestratos het volgende hebben
bedacht. (8) Hij maakte een bronzen pantser met op iedere metalen plaat een naar boven
gebogen haakje. Dat pantser trok hij aan en gaf zich vrijwillig over aan de draak. Daardoor
is hij zelf omgekomen, maar ook doodde hij het beest. Daarom heeft Zeus de bijnaam Saotes
gekregen.
Het beeld van Dionysos en ook van Tyche en elders van Hygeia ******* en Athene Ergane
en Ploutos die naast haar staat is gemaakt door ********
27. Van de goden vereren de Thespiërs van oudsher vooral Eros en ze hebben een zeer oud
beeld van ruwe steen van hem. Wie degene is geweest die bepaald heeft dat de Thespiërs
Eros het meest van alle goden zouden vereren, weet ik niet. Maar de mensen van Parion aan
de Hellespont vereren hem niet minder. Zij zijn oorspronkelijk kolonisten uit Erythrai in
Ionië, maar tegenwoordig zijn ze Romeinse burgers.
(2) De meeste mensen geloven dat Eros de jongste van de goden is en een zoon van
Aphrodite. Olen uit Lykië die de oudste Griekse hymnen heeft geschreven zegt in een
hymne op Eileithyia dat zij de moeder van Eros is. Na Olen hebben ook Pamphos en
Orpheus verzen geschreven en beiden hebben liederen op Eros gecomponeerd voor de
Lykomiden om te zingen ter begeleiding van hun rites. Ik heb die gelezen, nadat ik
gesproken had met een Fakkeldrager. Ik zal er verder niets over vertellen. Maar ik weet dat
Hesiodos of de auteur van de aan Hesiodos toegeschreven Theogonie zegt dat eerst Chaos
geboren werd en daarna Gè, Tartaros en Eros. (3) Sappho van Lesbos schrijft in haar
liederen veel dingen over Eros die met elkaar in strijd zijn. Later heeft Lysippos een bronzen
Eros voor de Thespiërs gemaakt en al eerder had Praxiteles er een gemaakt van Pentelisch
marmer. Het verhaal van Phryne en de list van die vrouw tegen Praxiteles heb ik elders al
verteld. Toen Gaius keizer van Rome was, zou hij het beeld van Eros voor de eerste keer
weggehaald hebben en nadat Claudius het naar Thespiai teruggestuurd had, zou Nero het
opnieuw weggehaald hebben. Daar is het door brand verloren gegaan. (4) Van deze
heiligschenners gaf Gaius steeds hetzelfde wachtwoord, een achterbakse sneer, aan een
soldaat en daarmee maakte hij de man zo kwaad, dat deze hem doodde toen hij het
wachtwoord gaf. Nero beging, behalve wat hij zijn moeder aandeed, ook tegen de vrouwen
met wie hij gehuwd was goddeloze en walgelijke misdaden. De tegenwoordige Eros in
Thespiai is gemaakt door Menodoros van Athene en het is een imitatie van het werk van
Praxiteles. (5) Van Praxiteles zelf staan hier een Aphrodite en een beeld van Phryne. Zowel
het beeld van Phryne als dat van de godin is van marmer. Op een andere plaats is ook een
heiligdom van Aphrodite Melainis, er is een theater en een bezienswaardige markt. Daar
staat een bronzen beeld van Hesiodos. Niet ver van de markt staan een Nike van brons en
een kleine tempel van de Muzen. Daarin staan kleine stenen beelden.
(6) In Thespiai staat ook een heiligdom van Herakles. De priesteres is een meisje dat tot haar
dood maagd moet blijven.
De reden daarvan zou het volgende zijn. Thestios had vijftig dochters en Herakles zou in één
enkele nacht met allemaal op één na geslapen hebben. Die ene weigerde gemeenschap met
hem te hebben. Hij vatte dat op als een belediging en veroordeelde haar er toe haar hele
leven maagd te blijven en zijn priesteres te worden. (7) Ik heb nog een andere versie van het
verhaal gehoord. Herakles zou in dezelfde nacht met alle dochters van Thestios
gemeenschap hebben gehad en allemaal zouden ze een jongen ter wereld hebben gebracht.
De jongste en de oudste zouden zelfs ieder een tweeling hebben gekregen. Maar ik vind het
niet erg geloofwaardig dat Herakles zo boos werd op een dochter van een vriend.
Bovendien strafte hij, toen hij nog onder de mensen was, andere zondaars, speciaal hen die
oneerbiedig waren tegenover de goden, en daarom zou hij nooit aanspraak hebben gemaakt

op een tempel voor zichzelf en een priesteres hebben aangewezen alsof hij een god was.(8)
Ik denk dat dit heiligdom ouder is dan de tijd van Herakles, de zoon van Amphitryon, en dat
het van de Herakles is, die genoemd wordt als een van de Daktylen van de Ida. Van hem heb
ik ook in Erythrai in Ionië en in Tyros heiligdommen aangetroffen. Ook de Boiotiërs kenden
die naam van Herakles heel goed, want ze vertellen zelf dat het heiligdom van Demeter van
Mykalessos Herakles van de Ida als schutspatroon heeft.
28. De Helikon is een van de bergen in Griekenland met de vruchtbaarste grond en is vol met
vruchtbomen. De wilde aardbeistruiken geven geiten voedsel dat lekkerder is dan overal
elders. De mensen die rond de Helikon wonen beweren dat geen enkel kruid of wortel die op
de berg groeien giftig is voor mensen. Het voedsel verzwakt zelfs het gif van slangen, zodat
mensen die door een slang gebeten worden er meestal goed van afkomen als ze toevallig
iemand van de Libysche stam van de Psylliërs tegenkomen of een ander geschikt tegengif
vinden. (2) Het gif van de wildste slangen is toch al fataal voor mens en dier, maar de kracht
van hun gif wordt nog groter door wat ze eten. Zo heb ik van een Phoinikiër gehoord dat de
wortels in het Phoinikische bergland de adders nog feller maken. Hij zei dat hij met eigen
ogen een man gezien had die probeerde te ontkomen aan een aanval van een slang en in een
boom geklommen was. Maar de slang spoot, toen hij te laat kwam, wat gif in de boom en de
man was op slag dood.
(3) Ik weet wat met adders die in de buurt van balsembomen leven gebeurt. De balsemboom
is ongeveer even groot als een mirtestruik en de bladeren lijken op marjolein. Arabische
adders huizen in grotere of kleinere aantallen onder iedere boom. Het sap van de
balsemboom is hun favoriete voedsel en ze liggen het liefst in de schaduw van de bladeren.
(4) Wanneer voor de Arabieren de tijd gekomen is om het sap van de balsemboom te
verzamelen, komt elke man met twee houten stokken naar de adders. Ze slaan de stokken
met veel lawaai tegen elkaar en verjagen zo de adders. Maar ze willen de adders niet doden
omdat ze die als heilig beschouwen en gewijd aan de balsemboom. Als iemand door een
adder gebeten wordt ziet de wond er anders uit dan die van een mes, maar hij heeft niets te
duchten van het gif. Want doordat de adders zich voeden met de meest geurige sappen
verandert het dodelijke gif van samenstelling en wordt het milder. Zo is het daarmee.
29. Ephialtes en Otos zouden de eersten zijn geweest die op de Helikon offers aan de Muzen
brachten en gezegd hebben dat de berg aan de Muzen gewijd was. Zij hebben ook Askre
gesticht. Hegesinous heeft daarover in zijn “Atthis” geschreven:
“Aardschokker Poseidon sliep weer bij Askre.
Zij baarde hem een zoon na verloop van het jaar,
Oioklos,die eerst met de zonen van Aloeus Askre stichtte
aan de voet van de Helikon,rijk aan bronnen.”
(2) Dat gedicht van Hegesinous heb ik niet gelezen,want het was voor mijn geboorte al
verloren. Maar Kallippos van Korinthe citeert de verzen van Hegesinous in zijn
geschiedenis van Orchomenos om zijn verhaal te ondersteunen en ik heb dat ook gedaan,
omdat ik ze van Kallippos heb geleerd. Van Askre restte in mijn tijd slechts één toren en
verder was er niets noemenswaardigs. De zonen van Aloeus geloofden dat er drie Muzen
waren en ze gaven hen de namen Melete, Mneme en Aoide. (3) Later zou de Makedoniër
Piëros, naar wie de berg in Makedonië genoemd is, nadat hij naar Thespiai was gekomen,
negen Muzen hebben aangenomen en hen de namen die ze nu dragen gegeven hebben.
Piëros introduceerde die traditie omdat dit hem verstandiger leek, in opdracht van een orakel
of omdat hij het van een van de Thrakiërs had geleerd. Het Thrakische volk schijnt vroeger
namelijk in elk opzicht meer ontwikkeld te zijn geweest dan het Makedonische en
zorgvuldiger in religieuze aangelegenheden. (4) Sommigen beweren dat Piëros zelf negen
dochters had met dezelfde namen als de godinnen en dat zij die door de Grieken kinderen
van de Muzen genoemd werden zonen van Piëros´ dochters waren. Mimnermos heeft een
elegisch gedicht over de strijd van Smyrna tegen Gyges en de Lydiërs geschreven, waarin

hij in het voorwoord zegt dat de oudste Muzen dochters van Ouranos waren en dat andere
jonger waren dan zij en dochters van Zeus.
(5) Als je op de Helikon naar het heilige bos van de Muzen gaat, is aan de linkerkant de bron
van Aganippe. Aganippe zou een dochter zijn van de Termessos en ook die Termessos
stroomt om de Helikon. Aan de rechte weg naar het bos staat een afbeelding van Eupheme,
een reliëf in steen. Eupheme zou de voedster van de Muzen zijn geweest.
(6) Dan volgt een beeld van Linos op een kleine rots, uitgehold in de vorm van een grot.
Hem worden ieder jaar heroënoffers gebracht vóór het offer aan de Muzen. Deze Linos zou
de zoon zijn van Ourania en Amphimaros en de grootste musicus van zijn tijd en vroegere
generaties, maar hij zou door Apollo gedood zijn omdat hij hem in het zingen wilde
evenaren. (7) Na zijn dood verbreidde de rouw om hem zich tot in alle barbaarse landen,
zodat zelfs in Egypte een Linoslied bestond. De Egyptenaren noemen dat lied in hun eigen
taal Maneros. Van de Griekse epische dichters wist Homeros dat bij de Grieken een lied over
de tragedie van Linos bestond en hij zegt dat bij de scènes die Hephaistos op het schild van
Achilles afbeeldde er ook een van een jonge citerspeler was die over Linos zong:
“In hun midden speelde een jongen lieflijk op een helder klinkende citer
en hij zong over de mooie Linos.”
(8) Pamphos die de oudste Atheense hymnen heeft geschreven noemde Linos, toen de rouw
om hem op het hoogtepunt was, Oitolinos. Sappho van Lesbos kende de naam Oitolinos uit
de gedichten van Pamphos en zong over Adonis en Oitolinos samen. De Thebanen beweren
dat Linos bij hen is begraven en dat Philippos, de zoon van Amyntas, na de Griekse
nederlaag bij Chaironeia na een droom het gebeente van Linos heeft meegenomen naar
Makedonië. (9) Maar na andere dromen heeft hij het teruggebracht naar Thebe. Het
monument op het graf en alle andere sporen zouden in de loop van de tijd verdwenen zijn.
Door de Thebanen worden nog andere legendes verteld. Na deze Linos zou er nog een
tweede Linos zijn geweest, die zoon van Ismenios wordt genoemd. Herakles zou als jongen
die Linos, zijn leraar in de muziek, hebben gedood. Maar noch Linos, de zoon van
Amphimaros, noch de latere Linos heeft epische poëzie geschreven, of als het is geschreven,
is het niet voor het nageslacht bewaard gebleven.
30. De eerste beelden van alle Muzen zijn het werk van Kephisodotos. Een klein eindje verder
staan weer drie beelden van Kephisodotos en dan nog drie andere van Strongylion, een
beeldhouwer die uitblinkt in het maken van runderen en paarden. De overige drie zijn
gemaakt door Olympiosthenes. Op de Helikon staat ook een bronzen Apollo die met Hermes
om de lier strijdt. Verder een Dionysos van Lysippos, maar het beeld van de staande
Dionysos heeft Sulla gewijd. Dit is het belangrijkste werk van Myron na de Erechtheus in
Athene. Sulla heeft het niet uit eigen middelen gewijd, maar hij nam het weg van de
Minyers in Orchomenos. Dat is wat de Grieken noemen “de godheid vereren met andermans
reukwerk”.
(2) Er zijn beelden gewijd van dichters en beroemde musici: Thamyris, die al blind is en een
gebroken lier vasthoudt, en Arion van Methymna op een dolfijn. De beeldhouwer van het
beeld van Sakadas uit Argos kende het gedicht van Pindaros over hem niet en maakte een
fluitspeler met een lichaam dat niet groter is dan zijn fluit. (3) Hesiodos zit met een citer op
zijn knieën, een voorwerp dat helemaal niet bij hem past, want uit zijn eigen verzen blijkt
dat hij met een lauriertak in de hand zong. Naar de leeftijd van Hesiodos en Homeros heb ik
nauwkeurig onderzoek gedaan, maar ik wil er liever niet over schrijven omdat ik weet dat
het een gevoelige en omstreden kwestie is bij anderen, vooral bij hen die zich tegenwoordig
bezig houden met epische poëzie. (4) Telete staat naast de Thrakiër Orpheus en om hem
heen staan wilde dieren van marmer en brons die luisteren naar zijn zang. Een van de vele
onware verhalen die de Grieken geloven is dat Orpheus een zoon was van de Muze Kalliope
en niet van de dochter van Piëros, dat de dieren, betoverd door zijn muziek, hem volgden en
dat hij zelf levend in de Hades is afgedaald om de onderwereldgoden om zijn vrouw te
vragen. Ik denk dat Orpheus zijn voorgangers overtrof door de schoonheid van zijn liederen

en grote macht verwierf, omdat men geloofde dat hij goddelijke mysteriën vond, reiniging
van goddeloze daden, genezing van ziektes en middelen om de goddelijke vergelding af te
wenden. (5) De Thrakische vrouwen zouden zijn dood hebben beraamd, omdat hij de
mannen er toe bracht hem op zijn zwerftochten te volgen, maar uit vrees voor de mannen
zouden ze het niet gedurfd hebben. Maar nadat ze erg veel wijn hadden gedronken, vatten ze
moed en doodden ze hem. Sindsdien hadden de mannen de gewoonte dronken de strijd in te
gaan. Sommigen zeggen dat Orpheus door de bliksem is getroffen en zo gestorven, omdat
hij nooit eerder door mensen gehoorde mysteriën had onthuld. (6) Anderen beweren dat zijn
vrouw vóór hem is gestorven en dat hij om haar naar de Aornos in Thesprotis is gegaan,
waar vroeger een dodenorakel was. Hij geloofde dat de schim van Eurydike hem volgde,
maar draaide zich om en verloor haar. Uit verdriet om haar doodde hij zichzelf. De
Thrakiërs zeggen dat nachtegalen die hun nesten hebben op het graf van Orpheus mooier en
luider zingen. (7) De Makedoniërs die het gebied aan de voet van de berg Piëria en de stad
Dion bewonen zeggen dat Orpheus daar door de vrouwen gedood is. Als je vanuit Dion
twintig stadiën in de richting van de berg gaat, staat aan de rechterkant een zuil en op de zuil
staat een stenen urn. Die bevat de beenderen van Orpheus, zoals de plaatselijke bevolking
zegt. (8) Er loopt ook een rivier Helikon. Na een afstand van vijfenzeventig stadiën
verdwijnt de stroom onder de grond en een eind verder, na ongeveer tweeëntwintig stadiën,
komt hij weer boven . In plaats van Helikon heet hij Baphyra en dan is hij een bevaarbare
rivier die in zee uitmondt. De mensen van Dion zeggen dat die rivier oorspronkelijk overal
boven de grond stroomde. Maar de vrouwen die Orpheus hadden gedood wilden het bloed
afwassen en toen verdween de rivier onder de grond om te voorkomen dat hij zijn water gaf
om hen van bloedschuld te reinigen.
(9) Een ander verhaal heb ik in Larisa gehoord. Op de Olympos, aan de Makedonische kant
van de berg, ligt een stad, Libethra, en niet ver daarvandaan is het graf van Orpheus. De
Libethriërs kregen uit Thrakië een orakel van Dionysos dat wanneer de zon het gebeente van
Orpheus zou zien, hun stad door een zwijn verwoest zou worden. Zij maakten zich niet druk
om dat orakel, omdat ze dachten dat geen enkel dier zo groot en sterk was dat het hun stad
kon verwoesten en dat een zwijn meer woest dan sterk was. (10) Maar toen het de god goed
toescheen, gebeurde hen het volgende. Omstreeks het midden van de dag ging een herder bij
het graf van Orpheus liggen. Hij viel in slaap en begon in zijn slaap met luide en mooie stem
liederen van Orpheus te zingen. Allen die in de buurt de kuddes lieten grazen of aan het
ploegen waren lieten hun werk in de steek en dromden samen om de herder in zijn slaap te
horen zingen. Terwijl ze elkaar verdrongen en probeerden zo dicht mogelijk bij de herder te
komen, gooiden ze de zuil om ver. De urn viel er af, brak in stukken en de zon zag wat er
over was van het gebeente van Orpheus. (11) Meteen de volgende nacht liet de god zware
regenbuien neerstorten en de rivier Sys (Zwijn), een van de bergstromen op de Olympos,
verwoestte de muren van Libethra, spoelde tempels van goden en huizen van mensen weg
en liet alle inwoners en dieren in de stad verdrinken. Na de ondergang van Libethra hebben,
volgens het verhaal van mijn vriend uit Larisa, de Makedoniërs in Dion het gebeente van
Orpheus naar hun eigen land gebracht. (12) Ieder die zich in epische poëzie heeft verdiept
weet dat elke hymne van Orpheus erg kort is en het totale aantal niet groot is. De Lykomiden
kennen ze en zingen ze bij hun mysteriën. In poëtische schoonheid komen ze na de hymnen
van Homeros, maar vanwege hun goddelijke karakter staan ze hoger in eer dan die.
31. Op de Helikon staat ook een beeld van Arsinoë, met wie Ptolemaios trouwde, hoewel hij
haar broer was. Zij zit op een bronzen struisvogel. Die krijgen vleugels zoals andere vogels,
maar ze zijn zo zwaar en zo groot dat de vleugels hen niet omhoog de lucht in kunnen
dragen. (2) Er staat een hinde die de kleine Telephos, het zoontje van Herakles, zoogt en
naast hem staan runderen en een opmerkelijk beeld van Priapos. Die god wordt overal
vereerd waar geiten en schapen grazen en bijenzwermen zijn. De inwoners van Lampsakos
zeggen dat hij een zoon is van Dionysos en Aphrodite en vereren hem meer dan de andere
goden.

(3) Op de Helikon staan talrijke drievoeten. De oudste is degene die Hesiodos als prijs zou
hebben gekregen bij zijn overwinning in een zangwedstrijd aan de Euripos in Chalkis. Om
het heilige bos wonen mensen en de Thespiërs vieren een feest en houden spelen die Museia
worden genoemd. Ook ter ere van Eros hebben ze spelen en daarbij reiken ze niet alleen
voor muziek, maar ook voor atletiek prijzen uit. Als je ongeveer twintig stadiën vanaf dit
bos omhoog klimt, is daar de bron met de naam Hippokrene. Die zou door het paard van
Bellerophontes zijn gemaakt doordat hij met zijn hoef de grond raakte. (4) De Boiotiërs die
rond de Helikon leven handhaven de overlevering dat Hesiodos niets anders dan de “Erga”
heeft geschreven en zelfs daarvan nemen ze het voorwoord op de Muzen weg en ze beweren
dat het gedicht begint met de “Erides” (ruzies). Ze lieten mij bij de bron een loden plaat
zien, door de tijd grotendeels aangetast. (5) Daarop stond de “Erga” gegraveerd. Er is een
andere, heel verschillende traditie, dat Hesiodos een groot aantal gedichten heeft
geschreven: gedichten over vrouwen, het gedicht met de titel Grote Eoiai, de Theogonie, een
gedicht over de ziener Melampous, een over de afdaling van Theseus en Peirithoös in de
Hades, de adviezen van Cheiron ter lering van Achilles en andere gedichten naast de
“Werken en Dagen”. Diezelfde mensen zeggen dat Hesiodos van de Akarnaniërs heeft
geleerd te profeteren. Er zijn profetische gedichten die ik zelf heb gelezen en interpretaties
van wondertekenen. (6) Ook over de dood van Hesiodos worden tegenstrijdige verhalen
verteld. Maar allen zijn het er over eens dat de zonen van Ganyktor, Ktimenos en Antiphos,
uit Naupaktos naar Molykria zijn gevlucht vanwege de moord op Hesiodos en dat ze daar
gestraft zijn omdat ze hadden gezondigd tegen Poseidon. Sommigen zeggen dat iemand de
zuster van de jongemannen had onteerd en Hesiodos ten onrechte de schuld van die misdaad
kreeg, terwijl hij dat volgens anderen wel had gedaan.
(7) Dit zijn de verschillende verhalen die over Hesiodos zelf en zijn gedichten verteld
worden. Op de top van de Helikon is een kleine rivier, de Lamos. In het land van de
Thespiërs is een plaats met de naam Donakon. Daar is de bron van Narkissos. Narkissos zou
in dat water hebben gekeken. Toen hij zonder te beseffen dat hij zijn eigen weerspiegeling
zag onbewust verliefd werd op zichzelf, zou hij uit liefdesverdriet in de bron zijn
verdronken. Maar het is natuurlijk volkomen dwaas dat iemand die oud genoeg is om
verliefd te worden geen onderscheid zou kunnen maken tussen een mens en zijn
spiegelbeeld. (8) Er is een ander verhaal over hem, minder bekend dan het vorige, maar het
wordt ook verteld. Narkissos zou een tweelingzuster hebben gehad die in alle opzichten zijn
evenbeeld was. Hun haar was hetzelfde, ze droegen dezelfde kleding en gingen samen op
jacht. Narkissos werd verliefd op zijn zuster en toen het meisje stierf, ging hij vaak naar de
bron. Daar vond hij, hoewel hij wist dat hij zijn eigen spiegelbeeld zag, toch enige
verlichting in zijn liefdesverdriet, omdat hij zich inbeeldde dat hij niet zijn eigen
spiegelbeeld zag, maar dat van zijn zuster. (9) De narcisbloem groeide volgens mij al eerder,
als we mogen afgaan op de gedichten van Pamphos. Hij leefde vele jaren eerder dan de
Thespiër Narkissos en hij zegt dat Korè, de dochter van Demeter, werd geroofd terwijl ze
speelde en bloemen plukte en dat de bloemen waarmee ze is misleid geen viooltjes, maar
narcissen waren.
32. De bewoners van Kreusis, de haven van de Thespiërs, hebben geen publieke monumenten,
maar in een particulier huis heb ik een beschilderd gipsen beeld van Dionysos gezien. De
overtocht van de Peloponnesos naar Kreusis is vol bochten en helemaal niet kalm. Er zijn
namelijk uitstekende kapen, zodat het niet mogelijk is de zee recht over te steken en er
waaien ook hevige winden uit de bergen.
(2) Als je vanuit Kreusis niet de volle zee opvaart, maar langs de kust van Boiotië, ligt rechts
de stad Thisbe. Eerst ligt aan zee een berg. Als je die overtrekt, kom je in een vlakte en dan
is er een andere berg. De stad ligt in het gebied aan de voet van die berg. Er staat een
heiligdom van Apollo met een staand beeld van marmer en er wordt een feest, Herakleia,
gevierd. (3) De vlakte tussen de bergen zou door de grote hoeveelheid water een meer
kunnen zijn als door het midden niet een sterke dam was aangelegd. Om het andere jaar

wordt het water naar een kant van de dam geleid, zodat ze aan de andere kant het land
kunnen bebouwen. Thisbe zou een plaatselijke nimf zijn geweest, naar wie de stad haar
naam heeft gekregen.
(4) Als je daarvandaan verder vaart, ligt aan zee een klein stadje, Tipha. De Tiphaiers hebben
een Herakleion en vieren een jaarlijks feest. Ze beweren dat ze van oudsher de beste
zeelieden van Boiotië zijn en brengen in herinnering dat Tiphys, een man uit deze plaats,
gekozen werd als stuurman van de Argo. Ook tonen ze de plaats voor de stad waar de Argo
bij terugkeer uit Kolchis voor anker zou zijn gegaan.
(5) Als je van Thespiai landinwaarts gaat, kom je in Haliartos. Het zou onjuist zijn de vraag
wie de stichter van Haliartos was los te maken van de geschiedenis van Orchomenos. Bij de
Perzische veldtocht heeft een deel van het leger van Xerxes het land en de stad van de
Haliartiërs, die aan de kant van de Grieken stonden, aangevallen en in brand gestoken. In
Haliartos is de graftombe van de Lakedaimoniër Lysander. Hij sneuvelde bij de aanval op de
stadsmuur van Haliartos, waar zich een leger uit Thebe en Athene bevond, in de strijd, toen
de vijanden een uitval deden. (6) Enerzijds verdient Lysander de grootste lof, maar in andere
opzichten ook scherpe kritiek. Hij toonde zijn bekwaamheid toen hij als bevelhebber van de
Lakedaimonische triëren wachtte tot Alkibiades afwezig was van de vloot en toen bij
Antiochos, de kapitein van Alkibiades, de verwachting wekte dat hij in een zeeslag
opgewassen zou zijn tegen de Lakedaimoniërs. Toen Antiochos in drieste eigenwaan zee
koos, versloeg hij hem niet ver van de stad Kolophon. (7) Toen Lysander voor de tweede
keer uit Sparta naar de triëren kwam, kreeg hij zo´n grote invloed op Kyros dat hij, steeds
wanneer hij omgeld voor de vloot vroeg, dat prompt en royaal kreeg. En toen de Atheners
met honderd schepen bij Aigospotamoi voor anker lagen, wachtte hij tot de matrozen zich
verspreid hadden om water te halen en proviand in te slaan en toen veroverde hij hun
schepen. Een voorbeeld van zijn rechtvaardigheid is het volgende. (8) Eteonikos van Sparta
kreeg eens ruzie over een eigendomskwestie met de pankratiast Autolykos, wiens portret ik
in het prytaneum van Athene heb gezien. Eteonikos werd schuldig bevonden aan valse
verklaringen. In die tijd heerste in Athene de regering van de Dertig en Lysander was nog
aanwezig. Dus vatte Eteonikos de moed op om tot handtastelijkheden over te gaan en toen
Autolykos zich verdedigde, bracht hij hem voor Lysander in de stellige verwachting dat deze
ten gunste van hem zou beslissen. Maar Lysander oordeelde in zijn nadeel en stuurde hem
weg met een oneervolle uitspraak. (9) Dat alles strekte Lysander tot roem, maar de volgende
gebeurtenissen zijn hem als verwijt aan te rekenen. Lysander liet Philokles, de Atheense
bevelhebber bij Aigospotamoi, en ongeveer vierduizend andere Atheense krijgsgevangenen
ter dood brengen en liet niet toe hun dode lichamen met aarde te bedekken, wat zelfs de
Perzen die bij Marathon geland waren wel van de Atheners hebben ontvangen en de
Lakedaimoniërs zelf, die bij Thermopyle waren gevallen, van koning Xerxes. Een nog
grotere schande deed Lysander de Lakedaimoniërs aan door de commissies van Tien die hij
in de steden installeerde en de Lakonische gouverneurs. (10) De Lakedaimoniërs waren niet
gewend geld te bezitten, gewaarschuwd door een orakel dat alleen geldzucht Sparta zou
kunnen vernietigen, maar hij wekte bij hen een stek verlangen naar rijkdom. Ik volg de
Perzen in mijn oordeel volgens hun wet en kom tot de slotsom dat Lysander de
Lakedaimoniërs meer schade dan voordeel heeft gebracht.
33. In Haliartos is het graf van Lysander en er staat een heroön van Kekrops. De berg
Tilphousion en de bron met de naam Tilphousa zijn ongeveer vijftig stadiën verwijderd van
Haliartos. Volgens de Grieken brachten de Argivers met de zonen van Polyneikes na de
verovering van Thebe behalve andere buit ook Teiresias naar de god in Delphi. Hij zou,
omdat hij dorst had, onderweg uit de Tilphousa hebben gedronken en toen zijn gestorven.
Zijn graf is bij de bron. (2) Teiresias´ dochter zou door de Argivers aan Apollo zijn gegeven
en in opdracht van de god met schepen naar het tegenwoordige Ionië en in Ionië naar
Kolophonia zijn gegaan. Daar trouwde Manto met Rhakios van Kreta. Iedereen kent de
verdere geschiedenis van Teiresias van horen zeggen, hoeveel jaren hij volgens de schrijvers

heeft geleefd, dat hij van vrouw in een man veranderde en dat Homeros in de Odyssee
schrijft dat hij als enige in de Hades begiftigd was met kennis.
(3) De Haliartiërs hebben in de open lucht een heiligdom van de godinnen die ze Praxidikai
noemen. Daar zweren zij, maar ze leggen de eed niet lichtvaardig af. Hun heiligdom ligt bij
de berg Tilphousion. In Haliartos staan tempels, maar daarin staan geen beelden en ze
hebben geen dak. Ik heb zelfs niet kunnen ontdekken voor wie ze gebouwd zijn.
(4) In het gebied van Haliartos loopt de rivier Lophis. Het land zou oorspronkelijk dor zijn
geweest en zonder water. Daarom ging een van de bestuurders naar Delphi om te vragen hoe
ze water konden vinden. De Pythia gaf hem de opdracht de eerste man te doden die hem bij
terugkomst in Haliartos zou tegenkomen. Toen hij terugkwam, ging zijn zoon Lophis hem
tegemoet en zonder aarzelen sloeg hij de jongeman met zijn zwaard. Die begon, nog levend,
rond te rennen en waar zijn bloed stroomde, kwam water uit de aarde op. Daarom heet de
rivier Lophis.
(5) Alalkomenai is een klein dorp en ligt aan de voet van een niet zo hoge berg. Volgens
sommigen is de naam afkomstig van Alalkomeneus, een inheemse man. Maar anderen
beweren dat Alalkomenia een van de dochters van Ogygos was. Een eindje van het dorp
staat op effen terrein een tempel van Athene met een oud beeld van ivoor. (6) Sulla´s
optreden tegen de Atheners was wreed en vreemd aan het karakter van de Romeinen en zijn
houding tegenover de Thebanen en Orchomeniërs was daarmee in overeenstemming. Maar
in Alalkomenai maakte hij het nog erger door het beeld van Athene te roven. Deze man die
in waanzin zulke wandaden tegen Griekse steden en de goden van de Grieken beging werd
getroffen door de afschuwelijkste van alle ziektes: hij raakte overdekt met luizen. Wat
vroeger geluk leek kreeg zo´n einde. Het heiligdom van Alalkomenai werd, toen het van de
godin was beroofd, sindsdien verwaarloosd. (7) In mijn tijd was er nog iets dat bijdroeg aan
de verwoesting van de tempel. Er groeide een grote, sterke klimopboom tegen die de stenen
uit hun voegen losmaakte en van elkaar drukte. Hier stroomt ook een kleine bergstroom. Die
wordt Triton genoemd omdat Athene daar opgegroeid zou zijn. Men denkt dat dit de Triton
is en niet de rivier in Libye die vanuit het Tritonis-meer in de Libysche zee uitmondt.
34. Voordat je vanuit Alalkomenai Koroneia bereikt, is er het heiligdom van Athene Itonia. Dat
is genoemd naar Itonios, de zoon van Amphiktyon, en hier komen de Boiotiërs samen voor
hun algemene vergadering. In de tempel staan bronzen beelden van Athene Itonia en van
Zeus. Ze zijn gemaakt door Agorakritos, leerling en geliefde van Pheidias. In mijn tijd
hebben ze ook beelden van de Chariten opgesteld. (2) Ook het volgende wordt verteld.
Iodama, de priesteres van de godin, zou in de nacht het heiligdom binnen zijn gegaan en
daar zou Athene haar zijn verschenen. Op de chiton van de godin was het hoofd van de
Medousa Gorgo. Toen Iodama dat zag, zou zij in een steen zijn veranderd. Daarom legt een
vrouw iedere dag vuur op het altaar van Iodama en zegt daarbij drie keer in het Boiotische
dialect dat Iodama leeft en om vuur vraagt.
(3) Als bezienswaardigheden biedt Koroneia op de markt een altaar van Hermes Epimelios
en een altaar van de Winden. Wat lager is een heiligdom van Hera met een oud beeld, een
werk van Polydoros van Thebe. Zij draagt Sirenen in haar hand. De dochters van Acheloös
zouden namelijk door Hera overgehaald zijn tot een zangwedstrijd met de Muzen. Toen die
hadden gewonnen, zouden ze de veren van de Sirenen hebben afgeplukt en daarvan kransen
hebben gemaakt. (4) Ongeveer veertig stadiën van Koroneia ligt de berg Libethrion. Daar
staan beelden van de Muzen en Nimfen met de bijnaam Libethrisch. Twee bronnen die
Libethrias en Petra heten lijken op vrouwenborsten en het water dat er uitkomt lijkt op melk.
(5) De afstand van Koroneia tot de berg Laphystion en het heilig domein van Zeus
Laphystios is ongeveer twintig stadiën. Het beeld is van steen. Toen Athamas daar Phryxos
en Helle wilde offeren, zou Zeus een ram met gouden vacht voor de kinderen gestuurd
hebben en op die ram zouden ze ontsnapt zijn. Wat hoger staat Herakles met de bijnaam
Charops. Volgens de Boiotiërs zou Herakles hier met de hond van Hades uit de onderwereld

zijn gekomen. Als je van de Laphystion afdaalt, kom je bij de rivier Phalaros die uitstroomt
in het Kephisische meer.
(6) Tegenover de berg Laphystion ligt Orchomenos, een van de beroemdste steden van
Griekenland. Met die stad, eens tot de grootste voorspoed gestegen, zou het toch aflopen
bijna zoals met Mycene en Delos. De oude geschiedenis bestaat uit overleveringen.
Andreus, een zoon van de rivier Peneios, zou de eerste zijn geweest die zich hier vestigde en
naar hem zou het land Andreïs zijn genoemd. (7) Toen Athamas zich bij hem aansloot, wees
hij hem van zijn eigen land de streek rond de Laphystion en het huidige Koroneia en
Halartis toe. Athamas dacht dat geen van zijn zonen nog in leven was. Zelf had hij namelijk
Learchos en Melikertes ter dood gebracht, Leukos was aan een ziekte gestorven en van
Phryxos wist hij niet of hij nog in leven was of nakomelingen had. Daarom adopteerde hij
Haliartos en Koronos, de zonen van Thersandros, zoon van Sisyphos. (8) Toen later Phryxos
zelf volgens sommigen of Presbos volgens anderen – Presbos was een zoon van Phryxos en
de dochter van Aietes – uit Kolchis terugkeerde, erkenden de zonen van Thersandros dat het
huis van Athamas aan Athamas en zijn nakomelingen toebehoorde. Zelf stichtten ze
Haliartos en Koroneia, want Athamas gaf hen een deel van zijn land. (9) Al eerder kreeg
Andreus van Athamas Euïppe, de dochter van Leukon, als vrouw en hij kreeg een zoon,
Eteokles, hoewel onder de burgers het gerucht ging dat de rivier Kephisos de werkelijke
vader was. Daarom noemen sommige dichters Eteokles in hun gedichten Kephisiades. (10)
Toen deze Eteokles koning werd, liet hij het land de naam van Andreus houden, maar hij
vestigde twee stammen, waarvan hij een Kephisias noemde en de andere zijn eigen naam
kreeg. Toen Almos, de zoon van Sisyphos, bij hem kwam, gaf hij hem een stukje van zijn
land om te bewonen en naar die Almos werd toen het dorp Almones genoemd. Maar na
verloop van tijd werd de algemeen geaccepteerde naam voor het dorp Olmones.
35. De Boiotiërs vertellen dat Eteokles de eerste man was die aan de Chariten offerde. Ook
weten ze dat hij het aantal Chariten op drie heeft bepaald, maar ze melden niet welke namen
hij hen gaf. De Lakedaimoniërs beweren echter dat er twee Chariten waren en dat
Lakedaimon, de zoon van Taygete, hun cultus stichtte en hen de namen Kleta en Phaënna
gaf. (2) Dat zijn passende namen voor de Chariten, evenals hun namen bij de Atheners die
van oudsher twee Chariten vereren, Auxo en Hegemone. Karpo is namelijk niet de naam van
een van de Chariten, maar van een Hore (Seizoen). De andere Hore vereren de Atheners
samen met Pandrosos en ze noemen de godin Thallo.
(3) We zijn nu gewoon te bidden tot drie Chariten zoals we hebben geleerd van Eteokles uit
Orchomenos. Angelion en Tektaios, [zonen van Dionysos], die het beeld van Apollo voor de
Deliërs hebben gemaakt stelden hem voor met drie Chariten in de hand. In Athene staan
voor de toegang tot de akropolis ook drie Chariten en voor hen wordt een mysteriecultus
gehouden die niet algemeen bekend mag worden. (4) Pamphos is de eerste dichter die, voor
zover we weten, een lied op de Chariten heeft gemaakt, maar over hun aantal en namen zegt
hij niets. Homeros noemt de Chariten ook en zegt dat een van hen, aan wie hij de naam
Charis geeft, de vrouw van Dionysos is en dat Hypnos een minnaar van Pasithea was. In de
woorden van Hypnos staat dit vers:
“(Zweer) mij een van de jonge Chariten te geven.”
Op grond van deze regel hebben sommigen gedacht dat Homeros ook andere, oudere
Chariten kende.
(5) Hesiodos zegt in de Theogonie – of wie je wilt aannemen als auteur van de Theogonie –
dat de Chariten dochters zijn van Zeus en Eurynome en dat hun namen Euphrosyne, Aglaia
en Thalia zijn. In de gedichten van Onomakritos staat hetzelfde. De elegieëndichter
Antimachos noemt noch het aantal noch de namen van de Chariten, maar zegt dat zij
dochters van Aigle en Helios zijn. Hermesianax verschilt in zoverre van mening met zijn
voorgangers, dat hij ook Peitho als een van de Chariten beschouwt. (6) Wie de eerste was
die de Chariten naakt heeft voorgesteld met beelden of op schilderingen heb ik niet kunnen
achterhalen, maar in de oudste tijden hebben beeldhouwers en schilders hen gekleed

afgebeeld. In het heiligdom van de Nemeses in Smyrna hangen boven de beelden Chariten
van goud, een werk van Boupalos, en in het Odeion daar bevindt zich een portret van
Charis, geschilderd door Apelles. In Pergamon, in de kamer van Attalos, zijn ook Chariten,
eveneens gemaakt door Boupalos. (7) Ook in het zogeheten Pythion zijn Chariten,
geschilderd door Pythagoras van Paros. En Sokrates, de zoon van Sophroniskos, heeft in
Athene voor de toegang tot de akropolis beelden van de Chariten gemaakt. Die zijn allemaal
gekleed, maar latere kunstenaars hebben – ik weet niet waarom – de manier om hen af te
beelden veranderd. Tegenwoordig worden de Chariten naakt gebeeldhouwd of geschilderd.
36. Na de dood van Eteokles ging het koningschap over op het geslacht van Almos. Almos zelf
had twee dochters, Chrysogeneia en Chryse. Volgens de overlevering kreeg Chryse, de
dochter van Almos, van Ares een zoon, Phlegyas. Toen Eteokles kinderloos stierf, kreeg
deze Phlegias de heerschappij. Voor het hele land werd de naam Andreïs veranderd in
Phlegyantis. (2) De stad bestond uit de oorspronkelijke vestiging en het gedeelte dat
Phlegyas er bij bouwde en naar zichzelf noemde. Hier bracht hij de beste soldaten van
Griekenland samen. Na verloop van tijd scheidden de Phlegiërs zich in roekeloze dwaasheid
af van de andere Orchomeniërs en begonnen hun buren uit te plunderen. Tenslotte
ondernamen ze zelfs plundertochten tegen het orakel van Delphi. Toen Philammon zich met
Argivische elitetroepen tegen hen verzette, kwamen hij zelf en de Argivers om in de strijd.
(3) Dat de Phlegiërs oorlogszuchtiger waren dan de andere Grieken blijkt ook uit de
versregels in de Ilias over Ares en zijn zoon Phobos:
“beiden wapenden zich ten oorlog tegen de Ephyriërs
of tegen de trotse Phlegiërs.”
Met de Ephyriërs bedoelt Homeros, denk ik, die van het vasteland van Thesprotis. De stam
van de Phlegiërs is totaal vernietigd door de god met voortdurende bliksems en hevige
aardbevingen. De overlevenden zijn omgekomen door een pestepidemie en slechts enkelen
van hen ontkwamen naar Phokis.
(4) Omdat Phlegyas geen kinderen had, ging de troon over op Chryses, de zoon van Almos´
dochter Chrysogeneia en Poseidon. Deze Chryses kreeg een zoon, Minyas, en het volk
waarover hij heerste heet nog altijd naar hem Minyers. De inkomsten van Minyas waren zo
groot dat hij al zijn voorgangers in rijkdom overtrof. Hij was de eerste man van wie we
weten dat hij een schathuis bouwde om zijn rijkdommen te bewaren. (5) Grieken hebben de
neiging buitenlandse werken meer te bewonderen dan die in eigen land. Zo worden de
Egyptische piramiden door belangrijke geschiedschrijvers tot in de kleinste details
beschreven, maar van het schathuis van Minyas en de muren van Tiryns, die zeker niet
minder bewondering verdienen, wordt helemaal geen melding gemaakt.
(6) Orchomenos was de zoon van Minyas. Tijdens zijn regering werd de stad Orchomenos
genoemd en de bevolking Orchomeniërs. Toch bleef de naam Minyers ook bewaard ter
onderscheiding van de Orchomeniërs in Arkadië. Naar die koning Orchomenos kwam
Hyettos uit Argos, die in ballingschap ging omdat hij Molouros, de zoon van Arisbas, had
gedood toen hij hem betrapte met zijn vrouw. Orchomenos gaf hem het deel van zijn land
dat tegenwoordig om het dorp Hyettos ligt en het aangrenzende gebied. (7) Ook de schrijver
van het gedicht dat de Grieken “Grote Eoiai” noemen vermeldt Hyettos:
“Hyettos doodde in zijn paleis Molouros, de geliefde zoon van Arisbas,
vanwege het bed van zijn echtgenote. Hij verliet zijn huis,
ontvluchtte het paardenvoedende Argos en kwam naar de Minysche Orchomenos.
De held ontving hem en gaf hem een passend deel van zijn rijkdom.”
(8) Deze Hyettos was de eerste die om een echtbreuk wraak nam. Toen Drakon later
wetgever voor de Atheners was, werd in de wetten die hij voor de stad schreef vastgesteld
dat voor een aantal gevallen, waaronder echtbreuk, vrijstelling van straf zou gelden. Het
aanzien van de Minyers was zo groot geworden dat zelfs Neleus, de zoon van Kretheus,
koning van Pylos, een vrouw uit Orchomenos nam, Chloris, dochter van Amphion, zoon van
Iasios.

37. Maar ook het geslacht van Almos moest uitsterven. Want Orchomenos liet geen zonen na en
zo ging het koningschap over op Klymenos, zoon van Presbon, zoon van Phryxos.
Klymenos kreeg zonen, de oudste Erginos, dan Stratios, Arron en Pyleos, en de jongste was
Azeus. Klymenos werd tijdens een feest voor Poseidon Onchestios vermoord door mannen
uit Thebe die om een onbenullige aanleiding in woede waren uitgebarsten. Erginos, de
oudste zoon van Klymenos, kreeg het koningschap. (2) Onmiddellijk verzamelden hij en
zijn broers een legermacht en vielen Thebe aan. Ze behaalden de overwinning in de strijd en
sloten een overeenkomst dat de Thebanen ieder jaar een schatting voor de moord op
Klymenos betaalden. Maar toen Herakles in Thebe was opgegroeid, werden de Thebanen
bevrijd van het betalen van die schatting en leden de Minyers een zware nederlaag in de
oorlog. (3) Omdat de burgers verschrikkelijk leden, sloot Erginos vrede met Herakles. Maar
bij zijn pogingen de vroegere rijkdom en welvaart te herstellen verwaarloosde hij al het
andere, zodat hij zonder het te beseffen ongehuwd en kinderloos oud was geworden. Maar
nu hij weer rijk was, groeide bij hem ook het verlangen om kinderen te krijgen. (4) Erinos
ging naar Delphi en toen hij het orakel raadpleegde over zijn verlangen naar kinderen, gaf de
Pythia hem het volgende antwoord:
“Erginos, zoon van Klymenos, zoon van Presbon,
laat kwam U op zoek naar nageslacht, maar maak
zelfs nu nog een nieuwe beugel vast aan de oude ploegdissel.”
Hij trouwde, zoals het orakel bedoelde, een jonge vrouw en kreeg zonen, Trophonios en
Agamedes. (5) Maar er wordt gezegd dat Trophonios een zoon was van Apollo en niet van
Erginos. Ik wil dat geloven, zoals die naar het orakel van Trophonios komt om het te
raadplegen. Zij zouden, toen ze opgegroeid waren, bekwaam zijn geworden in het bouwen
van tempels voor goden en paleizen voor mensen. Want ze bouwden in Delphi de tempel
voor Apollo en het schathuis voor Hyrieus. Een van de stenen daarin maakten ze zo, dat hij
van buitenaf weggenomen kon worden. Zo namen ze steeds iets weg van wat er was
opgeslagen. Hyrieus was sprakeloos toen hij zag dat de sleutels en overige zegels
onaangeroerd waren, maar de hoeveelheid kostbaarheden steeds kleiner werd. (6) Boven de
vaten waarin het goud en zilver werd bewaard bracht hij netten en andere valstrikken aan
om iedere binnendringer die de kostbaarheden aanraakte te grijpen. Toen Agamedes
binnenkwam, raakte hij vast in de strikken en Trophonios hakte zijn hoofd af uit angst dat
hij, wanneer de dag aanbrak, gemarteld zou worden en dan zou blijken dat hij medeplichtig
was aan de misdaad. (7) De aarde opende zich en verzwolg Trophonios op de plek waar in
het heilige woud van Lebadeia de zogenaamde Kuil van Agamedes is, met een stele er naast.
Het koningschap van Orchomenos ging naar Askalaphos en Ialmenos, volgens de
overlevering zonen van Ares, terwijl hun moeder Astyoche, dochter van Aktor, de zoon van
Azeus, zoon van Klymenes, was. Onder hun leiding namen de Minyers deel aan de expeditie
tegen Troje. (8) Ook sloten de Orchomeniërs zich aan bij de zonen van Kodros op de tocht
naar Ionië. Nadat ze door de Thebanen waren verdreven, werden ze door Philippos,de zoon
van Amyntas, naar Orchomenos teruggebracht. Maar hun positie zou door toedoen van de
goddelijke voorzienigheid steeds zwakker worden.
38. In Orchomenos staat een tempel van Dionysos, maar de oudste is van die van de Chariten.
Ze vereren vooral de stenen en zeggen dat die voor Eteokles uit de hemel gevallen zijn. De
beelden met artistieke kwaliteit zijn pas in mijn tijd opgesteld en ook die zijn van steen. (2)
Ze hebben ook een bezienswaardige bron waarin ze afdalen om water te halen. Het
schathuis van Minyas, een prachtig gebouw dat voor geen ander in Griekenland zelf of
elders onderdoet, is op de volgende manier gebouwd. Het is gemaakt van steen, heeft een
ronde vorm en de top loopt niet erg spits uit. Ze zeggen dat de bovenste steen de sluitsteen
is die het hele bouwwerk samenhoudt. (3) Er zijn de graven van Minyas en Hesiodos. Het
gebeente van Hesiodos zouden ze op de volgende manier hebben gekregen. Toen een
pestepidemie mensen en dieren trof, stuurden ze afgezanten naar de god. De Pythia zou hen
hebben geantwoord dat ze het gebeente van Hesiodos uit het land van Naupaktos naar

Orchomenos moesten brengen, anders zou er geen genezing voor hen zijn. Vervolgens
stelden ze een tweede vraag, waar ze in Naupaktos het gebeente konden vinden. Daarop zou
de Pythia weer hebben geantwoord dat een kraai hun de plek zou wijzen. (4) Toen de
gezanten aan land gingen, zagen ze, zoals wordt verteld, niet ver van de weg een rots en
daarop de vogel. Ze vonden het gebeente van Hesiodos in een rotsspleet. Op zijn graf was
een grafschrift geschreven:
“Askre, rijk aan koren, was zijn vaderland, maar na zijn dood
bedekte de grond van de paardenzwepende Minyers
het gebeente van Hesiodos, wiens roem zich in Griekenland zeer hoog verheft,
wanneer mannen worden beoordeeld op de toetssteen der wijsheid.”
(5) Over Aktaion wordt in Orchomenos de legende verteld dat het land geteisterd werd door
een spookverschijning die een steen droeg. Toen ze het orakel van Delphi raadpleegden,
droeg de god hen op de overblijfselen van Aktaion te zoeken en met aarde te bedekken. Ook
droeg hij op een bronzen beeld van het spook te maken en het met ijzer aan een rots te
klinken. Dat zo vastgeklonken beeld heb ik zelf gezien. Elk jaar worden offers gebracht aan
Aktaion.
(6) Zeven stadiën van Orchomenos staat een tempel van Herakles met een klein beeld. Daar
zijn de bronnen van de rivier Melas die ook in het Kephisische meer uitstroomt. Het meer
beslaat altijd al het grootste deel van het gebied van Orchomenos, maar in de winter,
wanneer er meestal een zuidenwind waait, dringt het water nog verder het land in. (7) De
Thebanen zeggen dat de rivier Kephisos door Herakles naar de vlakte van Orchomenos
omgeleid is. Vroeger liep hij onder de berg door naar zee, totdat Herakles de spleet in het
gebergte blokkeerde. Maar ook Homeros wist dat het meer al bestond en niet door Herakles
is gemaakt. Hij zegt daarover: “vlak aan het Kephisische meer gelegen.” (8) Het is ook niet
erg waarschijnlijk dat de Orchomeniërs de spleet niet gevonden zouden hebben en de
Kephisos zijn oude loop teruggegeven zouden hebben door het werk van Herakles te
vernietigen, omdat ze tot de Trojaanse oorlog voldoende financiële middelen hadden. Ook
Homeros getuigt daarvan in het antwoord van Achilles aan de afgezanten van Agamemnon:
“zelfs niet de rijkdom die naar Orchomenos komt.” De Orchomeniërs hadden toen blijkbaar
grote inkomsten.
(9) Aspledon zou door de bewoners verlaten zijn vanwege gebrek aan water. De stad kreeg
haar naam van Aspledon, een zoon van de nimf Mideia en Poseidon. Dat wordt bevestigd
door de verzen van Chersias van Orchomenos:
“Van Poseidon en de zeer beroemde nimf Mideia
was Aspledon de zoon in de ruime stad.”
(10) In mijn tijd bestond de herinnering aan dat gedicht niet meer, maar het wordt geciteerd
door Kallippos in hetzelfde werk over de geschiedenis van Orchomenos. Aan die Chersios
schrijven de Orchomeniërs ook de inscriptie op het graf van Hesiodos toe.
39. De Phokiërs wonen boven Orchomenos in de richting van de bergen en aangrenzend
daaraan ligt in de vlakte Lebadeia. Die stad lag aanvankelijk op een hoogte en heette
Mideia, naar de moeder van Aspledon. Maar toen Lebados uit Athene daar kwam, trokken
de mensen naar de vlakte en werd de stad naar hem Lebadeia genoemd. Wie de vader van
Lebados was en waarom hij kwam, weten ze niet, alleen dat Laodike de vrouw van Lebados
was. (2) Die stad is een van de fraaiste en welvarendste steden van Griekenland en wordt
van het heilige woud van Trophonios gescheiden door de rivier Herkyna. Herkyna zou hier
met Korè, de dochter van Demeter, hebben gespeeld en de gans die ze vasthield per ongeluk
los hebben gelaten. Die vloog een grot in en verborg zich daar onder een steen. Korè ging
naar binnen en pakte de vogel die onder de steen lag. Op de plek waar Korè de steen opnam
zou toen water hebben gestroomd en daarom kreeg de rivier de naam Herkyna. (3) Aan de
oever van de rivier staat een tempel van Herkyna en daarin staat een meisje met een gans in
haar handen. In de grot zijn de bronnen van de rivier en er zijn staande beelden. Om de
scepters daarvan zijn slangen gekronkeld. Daarom zou je kunnen denken dat het beelden van

Asklepios en Hygeia zijn, maar ze kunnen ook van Trophonios en Herkyna zijn, omdat ze
geloven dat slangen evenzeer gewijd zijn aan Trophonios als aan Asklepios. Bij de rivier is
het graf van Arkesilaos. Leïtos zou het gebeente van Arkesilaos uit Troje mee teruggebracht
hebben.
(4) De bekendste monumenten in het heilige woud zijn een tempel en een beeld van
Trophonios dat ook op Asklepios lijkt. Het is gemaakt door Praxiteles. Verder is er een
heiligdom van Demeter met de bijnaam Europa en een van Zeus Hyetios in de open lucht.
Als je verder omhoog gaat naar de orakelplaats en daarvandaan verder de berg op, is er de
zogenaamde Jacht van Korè en een tempel van Zeus Basileus. Die hebben ze vanwege zijn
grootte of door de opeenvolgende oorlogen half voltooid laten staan. In een andere tempel
staan beelden van Kronos, Hera en Zeus. Ook is er een heiligdom van Apollo.
(5) Bij het orakel gebeurt het volgende. Als iemand besloten heeft af te dalen naar het orakel
van Trophonios, verblijft hij eerst een bepaald aantal dagen in een huis dat aan de Goede
Daimon en de Goede Tyche gewijd is. Tijdens zijn verblijf daar ondergaat hij verschillende
reinigingsrituelen. Hij onthoudt zich van warme baden, maar mag alleen in de rivier
Herkyna baden. Wie afdaalt krijgt vlees in overvloed van de offerdieren, want hij offert aan
Trophonios zelf en aan zijn zonen, bovendien aan Apollo, Kronos, Zeus met de bijnaam
Basileus, Hera Henioche en Demeter, aan wie ze de bijnaam Europe geven en die de
voedster van Trophonios zou zijn. (6) Bij elk offer is een ziener aanwezig die naar de
ingewanden van het offerdier kijkt. Na zijn observatie voorspelt hij aan hem die gaat afdalen
of Trophonios hem welwillend en genadig zal ontvangen. De ingewanden van de meeste
offerdieren openbaren de wil van Trophonios niet even duidelijk. In de nacht waarin de
orakelvrager afdaalt offeren ze een ram boven een groeve, terwijl Agamedes wordt
aangeroepen. Ook wanneer de voorgaande offers gunstig zijn gebleken, heeft dat niets te
betekenen als de ingewanden van die ram niet hetzelfde zeggen. Maar als die daarmee
overeenkomen, daalt ieder vol goede hoop af. (7) Dat gaat als volgt. Eerst wordt hij ´s
nachts naar de rivier Herkyna gebracht en daar wordt hij met olijfolie gezalfd en gewassen
door twee jongens, zonen van burgers, van ongeveer dertien jaar oud. Ze worden Hermai
genoemd. Zij zijn het die degene die afdaalt wassen en voor al het nodige te verrichten.
Daarna wordt hij door de priesters meegenomen, niet rechtstreeks naar het orakel, maar naar
waterbronnen die vlak bij elkaar liggen. (8) Daar moet hij het zogenaamde water van Lethe
(Vergetelheid) drinken om alles wat zijn geest tot dan toe vervulde te vergeten en daarna
moet hij weer ander water, van Mnemosyne (Herinnering) drinken. Dan herinnert hij zich
alles wat hij bij zijn afdaling gezien heeft. Hij kijkt naar het beeld dat door Daidalos
gemaakt zou zijn en door priesters alleen getoond wordt aan hen die Trophonios willen
bezoeken. Als hij dat beeld gezien, vereerd en aanbeden heeft, gaat hij naar het orakel,
gekleed in een linnen, met koorden opgebonden chiton en met inheemse laarzen aan zijn
voeten. (9) Het orakel bevindt zich op de berg, boven het heilige woud. Daar is een ronde
opstaande rand van wit marmer met de omtrek van een heel kleine dorsvloer en minder dan
twee el hoog. Op de rand staan bronzen tralies, bijeen gehouden door dwarsbanden die ook
van brons zijn. Daarin zijn toegangen gemaakt. Binnen de omheining is een kleine opening
in de grond, niet een natuurlijke spleet, maar kunstmatig en met de grootste precisie
gemaakt. (10) De vorm van de ruimte lijkt op een oven. In de breedte is hij door het midden
naar schatting ongeveer vier el en de diepte van de ruimte kun je op niet meer dan acht el
schatten. Er is niets gemaakt om naar de bodem af te dalen, maar wanneer iemand naar
Trophonios gaat, brengen ze hem een smalle, lichte ladder. Als hij beneden is, is er een gat
tussen de bodem en de gemetselde wand. De breedte schijnt twee en de hoogte één span te
zijn. (11) Beneden gaat hij achterover op de bodem liggen en heeft hij honingkoeken in zijn
handen. Hij steekt zijn voeten in het gat en duwt zichzelf naar voren, terwijl hij probeert tot
zijn knieën in het gat te komen. De rest van zijn lichaam wordt meteen meegetrokken en
volgt zijn knieën, zoals een heel grote bruisende rivier iemand die in de maalstroom terecht
komt kan meesleuren. Daarna worden zij die zich in het Allerheiligste bevinden op voor

ieder verschillende manieren over de toekomst ingelicht: de een ziet en de ander hoort iets.
Wie naar binnen is gegaan komt door dezelfde opening terug, eerst de voeten. (12) Men zegt
dat niemand van hen die afgedaald zijn ooit is omgekomen behalve een van de lijfwachten
van Demetrios. Die zou geen van de gebruikelijke rites in het heiligdom hebben uitgevoerd
en niet zijn afgedaald om de god te raadplegen, maar omdat hij hoopte goud en zilver uit het
Allerheiligste te halen. Ook wordt verteld dat zijn lichaam ergens anders te voorschijn is
gekomen en niet door de heilige opening uitgeworpen is. Over die man gaan nog andere
verhalen, maar ik heb de meest vermeldenswaardige genoemd. (13) Als de man die
Trophonios heeft geraadpleegd weer boven is, wordt hij door de priesters ontvangen. Zij
laten hem plaats nemen op de zogenaamde troon van Mnemosyne die niet ver van het
Allerheiligste staat en als hij daar zit, vragen ze hem wat hij gezien en gehoord heeft. Als ze
dat vernomen hebben, vertrouwen ze hem toe aan zijn verwanten. Die nemen hem op en
brengen hem, nog helemaal verlamd van schrik en zich niet bewust van zichzelf of zijn
omgeving, naar het huis waar hij al eerder verbleef bij de Goede Tyche en de Goede
Daimon. Daar komt zijn volle bewustzijn langzamerhand terug en krijgt hij weer het
vermogen om te lachen. (14) Wat ik schrijf weet ik niet van horen zeggen, maar ik heb
anderen gezien en ik heb zelf Trophonios geraadpleegd. Iedereen die naar het orakel van
Trophonios afgedaald is moet een plankje wijden, waarop alles wat hij gehoord of gezien
heeft geschreven staat.
Ook het schild van Aristomenes is hier nog aanwezig. Het verhaal daarover heb ik in een
eerder deel van mijn verhaal al verteld.
40. Dat orakel was de Boiotiers vroeger onbekend, maar ze hebben het als volgt leren kennen.
Omdat het twee jaar lang niet geregend had, stuurden ze uit iedere stad afgezanten naar
Delphi. Toen ze vroegen wat ze tegen de droogte konden doen, droeg de Pythia hen op naar
Trophonios in Lebadeia te gaan om van hem de remedie te vernemen. (2) Dus gingen ze
naar Lebadeia en toen ze het orakel niet konden vinden, zag Saon uit de stad Akraiphnion,
de oudste van de afgezanten, een zwerm bijen. Hij besloot de bijen te volgen, waarheen ze
ook zouden vliegen. Meteen zag hij dat de bijen die spleet van de aarde invlogen en hij ging
met hen het orakel in. Die Saon zou de bestaande rite en alles wat verder bij het orakel
gedaan wordt van Trophonios hebben geleerd.
(3) In Boiotië staan twee werken van Daidalos, Herakles in Thebe en Trophonios in
Lebadeia. Er staan ook twee houten beelden op Kreta, Britomartis in Olous en Athene in
Knossos. Daar staat ook het koor van Ariadne dat Homeros in de Ilias noemt, een marmeren
reliëf. Ook op Delos staat een klein houten beeld van Aphrodite, waarvan de rechterarm
door de tijd is aangetast. Het loopt beneden uit in een vierkant in plaats van voeten. (4) Ik
geloof dat Ariadne dat van Daidalos gekregen heeft en toen ze Theseus volgde, nam ze het
van huis met zich mee. De Deliërs zeggen dat Theseus, toen hij van Ariadne beroofd was,
het houten beeld van de godin aan de Delische Apollo wijdde om niet, als hij het mee naar
huis nam, aan haar herinnerd te worden en steeds opnieuw verdriet om zijn liefde te voelen.
Verder bestaan er, voor zover ik weet, geen werken van Daidalos meer. Want de beelden die
door de Argivers in het Heraion gewijd zijn en de beelden die uit Omphale naar Gela op
Sicilië werden gebracht zijn in de loop van de tijd verdwenen.
(5) Aan Lebadeia grenst Chaironeia. De oude naam van die stad was Arne. Arne zou een
dochter van Aiolos zijn en er zou nog een andere stad in Thessalië naar haar genoemd zijn.
De huidige naam Chaironeia is afkomstig van Chairon die een zoon van Apollo zou zijn en
zijn moeder zou Thero, een dochter van Phylas, zijn. Dat wordt bevestigd door de dichter
van het epos Grote Eoiai:
(6) “Phylas huwde een dochter van de beroemde Iolaos,
Leipephilene, in schoonheid gelijk aan Olympische godinnen,
en zij baarde hem in zijn paleis een zoon, Hippote,
en de schone Thero die lijkt op de stralen van de maan.
Thero viel in de armen van Apollo

en baarde de machtige Chairon, bedwinger van paarden.”
Ik denk dat Homeros wist dat ze al Chaironeia en Lebadeia genoemd werden, maar hij
gebruikte toch de oude namen, zoals hij ook spreekt over de rivier Aigyptos en niet de Nijl.
(7) In het land van Chaironeia zijn twee overwinningsmonumenten, door de Romeinen en
Sulla opgericht na de overwinning op Taxilos en het leger van Mithridates. Maar Philippos,
de zoon van Amyntas, heeft geen monument opgericht, niet hier en ook niet voor andere
overwinningen die hij heeft behaald op barbaren of Grieken. Het was namelijk bij de
Makedoniërs niet gebruikelijk monumenten op te richten. (8) De Makedoniërs vertellen dat
Karanos, koning van Makedonië, een overwinning had behaald in een slag tegen Kisseus, de
heerser van een aangrenzend land. Voor die overwinning richtte Karanos een monument op
naar de gewoontes van de Argivers, maar een leeuw die van de Olympos kwam zou het
verwoest hebben en het is verdwenen. (9) Karanos zou begrepen hebben dat het een
verkeerde politiek was een onverzoenlijke vijandschap met zijn buren te beginnen. Als zij
ooit in harmonie met hun buren wilden leven, mochten noch door hemzelf noch door latere
koningen van Makedonië overwinningsmonumenten opgericht worden. Dat verhaal wordt
bevestigd door Alexander die geen monument voor zijn overwinning op Dareios of zijn
Indische overwinningen heeft opgericht.
(10) Als je de stad nadert, is er een massagraf van de Thebanen die gesneuveld zijn in de
slag tegen Philippos. Het heeft geen inscriptie, maar er staat een leeuw op, waarschijnlijk
een verwijzing naar de moed van de mannen. Dat een inscriptie ontbreekt is, denk ik, omdat
wat hen door toedoen van de goden overkwam niet in overeenstemming is met hun
dapperheid. (11) Van de goden vereren de Chaironeiers het meest de scepter die, zoals
Homeros zegt, Hephaistos voor Zeus heeft gemaakt. Hermes kreeg hem van Zeus en gaf
hem aan Pelops. Pelops liet hem na aan Atreus en die weer aan Thyestes en Agamemnon
had hem van Thyestes. Die scepter vereren ze en ze noemen hem Doru. Dat het iets
goddelijks is wordt vooral bewezen door de roem die hij de mensen brengt. (12) Hij zou
gevonden zijn bij de grens tussen hun land en Panopeus in Phokis en de Phokiërs zouden
tegelijk ook goud gevonden hebben, maar ze hadden liever de scepter dan het goud. Ik denk
dat hij door Elektra, de dochter van Agamemnon, naar Phokis gebracht is. Er is geen
publieke tempel voor de scepter gebouwd, maar de priester bewaart hem een jaar lang in zijn
huis. Iedere dag worden offers gebracht en er naast staat een tafel vol met allerlei soorten
vlees en koeken.
41. Dichters bezingen talrijke werken van Hephaistos en de overlevering van de mensen heeft
hen gevolgd, maar geen daarvan kan als authentiek beschouwd worden behalve de scepter
van Agamemnon. De Lykiërs in Patara tonen in de tempel van Apollo een bronzen mengvat
en zeggen dat het een wijgeschenk van Telephos is, gemaakt door Hephaistos, maar ze
beseffen blijkbaar niet dat Theodoros en Rhoikos van Samos de eersten waren die brons
gegoten hebben. (2) De Achaiers van Patrai beweren dat Hephaistos de kist die Eurypylos
uit Troje meebracht gemaakt heeft, maar ze laten hem in werkelijkheid nooit zien. Op
Cyprus ligt de stad Amathous, waar een oud heiligdom van Adonis en Aphrodite is. Daar
zou het halssnoer liggen dat oorspronkelijk aan Harmonia gegeven is, maar halssnoer van
Eriphyle genoemd wordt, omdat zij het als geschenk voor het verraden van haar man
gekregen had. De zonen van Phegeus hebben het in Delphi gewijd – hoe ze het gekregen
hadden heb ik al in de geschiedenis van Arkadië verteld - , maar het is geroofd door de
tirannen van Phokis. (3) Ik denk dat de Amathousiërs in de tempel van Adonis niet het echte
snoer hebben. Want het snoer in Amathous bestaat uit groene stenen, gevat in goud, maar
Homeros zegt in de Odyssee dat het snoer dat aan Eriphyle gegeven was geheel van goud
was. Hij zegt:
“Zij die als prijs voor haar man kostbaar goud ontving.”
Homeros was goed bekend met snoeren van verschillend materiaal. (4) In de woorden van
Eumaios tot Odysseus voordat Telemachos vanuit Pylos het hof bereikt staat:
“Een listig man kwam naar het huis van mijn vader

Met een gouden halssnoer, doorregen met barnstenen kralen.”
En in de passage over de geschenken van Penelope die hij Eurymachos en de andere vrijers
aan Penelope laat geven zegt hij:
“Eurymachos bracht een kunstig bewerkt halssnoer
van goud, doorregen met barnsteen, stralend als de zon.”
Maar hij zegt niet dat Eriphyle een uit goud en stenen samengesteld snoer kreeg. Zo is de
scepter waarschijnlijk het enige werk van Hephaistos.
(6) Boven de stad is een rots met de naam Petrachos. Ze geloven dat Kronos daar bedrogen
is toen hij in plaats van Zeus een steen van Hera kreeg. Op de top van de berg staat een klein
beeld van Zeus. (7) Hier in Chaironeia bereidt men zalven uit de bloemen van de lelie, roos,
narcis en iris. Mensen gebruiken die als pijnstillende middelen. Als de zalf die van rozen
gemaakt wordt op houten beelden gesmeerd wordt, beschermt het die beelden tegen
verrotting. De iris groeit in moerassen, is even groot als de lelie, maar is niet wit en geurt
minder.
Pausanias boek X, Phokis.
1. Het deel van Phokis waarin Tithorea en Delphi liggen schijnt die naam van oudsher te
dragen en zou afkomstig zijn van de Korinthiër Phokos, de zoon van Ornytion. Niet veel
jaren later kwam de naam in gebruik voor het hele gebied dat tegenwoordig Phokis heet,
toen een Aiginetische vloot onder leiding van Phokos, de zoon van Aiakos, naar dat land
kwam. (2) Phokis reikt tot aan de zee bij Kirrha, de haven van Delphi, tegenover de
Peloponnesos en aan de Boiotische kant tot de stad Antikyra. Aan de kant van de Golf van
Lamia scheiden de Lokriërs van Hypoknemis Phokis van de zee. Zij wonen namelijk daar
boven Phokis en aan de andere kant van Elateia de Skarpheiers en boven Hyampolis en Abai
liggen de steden Opous en Kynos, de haven van Opous.
(3) De beroemdste ondernemingen van de Phokiërs zijn door het hele volk verricht. Ze
namen deel aan de Trojaanse oorlog en nog voor de Perzische invasie in Griekenland, toen
de Phokiërs opmerkelijke prestaties verrichtten, voerden ze oorlog tegen de Thessaliërs. Bij
Hyampolis, waar ze een inval van de Thessaliërs in hun land verwachtten, groeven ze
waterkruiken van aardewerk in, bedekten die met aarde en wachtten de ruiterij van de
Thessaliërs af. Die waren niet op de hoogte van de list van de Phokiërs en dreven hun
paarden zonder het te beseffen naar de kruiken. De paarden kwamen met hun poten in de
kruiken en werden kreupel, de mannen vielen van de paarden en werden gedood. (4) De
Thessaliërs, nog meer dan tevoren razend van woede op de Phokiërs, brachten uit alle steden
een leger bijeen en vielen Phokis binnen. De Phokiërs, erg geschrokken door de
oorlogsvoorbereidingen van de Thessaliërs, vooral de grote omvang van hun cavalerie en de
gevechtsdiscipline van zowel de paarden als hun berijders, zonden afgezanten naar Delphi
en vroegen de god hoe ze aan het naderende gevaar konden ontsnappen. Ze kregen dit
antwoord: “Ik zal het sterfelijke en het onsterfelijke samenbrengen in een strijd. Beiden zal
ik de overwinning geven, maar meer aan het sterfelijke.” (5) Toen de Phokiërs dat
vernamen, stuurden ze in het begin van de nacht driehonderd uitgelezen mannen onder
leiding van Gelon met de opdracht zo onopvallend mogelijk de situatie bij de Thessaliërs te
verkennen en langs de minst bekende route naar het leger terug te komen zonder zelf een
aanval te wagen. Die uitgelezen mannen zijn tot de laatste man met hun leider Gelon door
de Thessaliërs omgebracht, vertrapt door de paarden en vermoord door de vijanden. (6) Die
ramp veroorzaakte zo´n paniek bij de Phokiërs in het legerkamp, dat ze de vrouwen en
kinderen en alle bezittingen die ze konden meenemen en dragen en ook de kleren, het goud
en zilver en de godenbeelden op één plaats bijeen brachten en een enorme brandstapel
maakten, waarbij ze dertig mannen achterlieten. (7) De mannen kregen de opdracht om, als
de Phokiërs in de strijd verslagen zouden worden, eerst de vrouwen en kinderen af te
slachten en hen dan met de bezittingen op de brandstapel te leggen en die aan te steken.

Daarna moesten ze zelf omkomen, door elkaar te doden of door een aanval op de
Thessalische ruiterij. Zo is de Griekse uitdrukking Phokische wanhoop ontstaan voor alle
niets ontziende beslissingen. (8) De Phokiërs vielen de Thessaliërs meteen aan. De
aanvoerder van de infanterie was Rhoios van Ambrossos, van de cavalerie Daïphantes van
Hyampolis. Het opperbevel was in handen van Tellias, een ziener uit Elis, op wie de
Phokiërs al hun hoop op redding gesteld hadden. (9) Toen ze slaags raakten, hadden de
Phokiërs het lot van hun vrouwen en kinderen voor ogen. Omdat ze zagen dat hun behoud
op het randje van de afgrond balanceerde, vochten ze met de moed der wanhoop en met de
gunst van de goden haalden ze de schitterendste overwinning in die tijd. (10) Toen begreep
heel Griekenland de uitspraak die de Phokiërs van Apollo gekregen hadden. Want het parool
dat door de Thessalische bevelhebbers in de gevechten steeds gegeven werd was “Athene
Itonia” en bij de Phokiërs “Phokos”, naar wie ze genoemd waren. Na die gebeurtenissen
zonden de Phokiërs beelden van Apollo, de waarzegger Tellias en de andere bevelhebbers
naar Delphi en ook beelden van plaatselijke heroën. Die beelden zijn het werk van
Aristomedon van Argos.
(11) Later werd door de Phokiërs een list bedacht die even slim was als de vorige. Toen de
legers bij de toegangspas naar Phokis tegenover elkaar lagen, wachtten vijfhonderd
uitgelezen Phokiërs de volle maan af en vielen in die nacht de Thessaliërs aan, ingesmeerd
met witkalk en bovendien gehuld in witte wapenrustingen. Toen zou een enorme slachting
aangericht zijn onder de Thessaliërs die dachten dat wat er in die nacht gebeurde meer iets
goddelijks was dan een aanval van vijanden. Het was Tellias van Elis die ook dat voor de
Phokiërs tegen de Thessaliërs bedacht had.
2. Toen het Perzische leger Europa binnenviel, zouden de Phokiërs noodgedwongen de kant
van de koning gekozen hebben, maar ze deserteerden en vochten met de Grieken in de slag
bij Plataiai. Later werd hen door de Amphiktyonen een geldstraf opgelegd. De waarheid
daarover heb ik niet kunnen achterhalen, misschien werden ze gestraft voor misdaden die ze
begaan hadden of de Thessaliërs hebben de Phokiërs de straf opgelegd vanwege hun oude
haat. (2) Omdat ze wanhopig waren door de grootte van de geldboete, nam Philomelos, de
zoon van Theotimos, een van de aanzienlijkste Phokiërs – zijn vaderstad was de Phokische
stad Ledon – de leiding. Hij hield hen voor dat zij het geldbedrag onmogelijk konden
opbrengen en haalde hen over het heiligdom van Delphi te bezetten. Hij voerde
verschillende overtuigende argumenten aan, onder andere dat Athene en Sparta hen altijd
gunstig gezind waren geweest en dat, als Thebe of een andere staat een oorlog tegen hen zou
beginnen, zij hen de baas zouden zijn dankzij hun dapperheid en rijkdom. (3) Toen
Philomelos dat zei, was de meerderheid van de Phokiërs niet afkerig, hetzij omdat de god
hun geest verblindde, hetzij omdat het in hun aard lag winst belangrijker te vinden dan
vroomheid. De Phokiërs bezetten Delphi toen Herakleides prytaan in Delphi was en
Agathokles archont in Athene, in het vierde jaar van de honderdvijfde Olympiade, toen
Proros van Kyrene het hardlopen won.
(4) Toen ze het heiligdom bezet hadden, werden meteen de sterkste huurtroepen van
Griekenland verzameld en de Thebanen die al eerder onenigheid met hen hadden
verklaarden openlijk de oorlog. De oorlog duurde tien jaar zonder onderbreking en in die
lange tijd haalden de Phokiërs en hun huurtroepen veel overwinningen, maar ook de
Thebanen waren vaak aan de winnende hand. Maar toen de slag bij de stad Neon geleverd
werd, sloegen de Phokiërs op de vlucht en Philomenes stortte zich op zijn vlucht van een
hoge rots en verloor zo het leven. Dat was juist de straf die de Amphiktyonen vastgesteld
hadden voor mensen die het heiligdom schenden. (5) Na de dood van Philomenes gaven de
Phokiërs het opperbevel aan Onomarchos en sloot Philippos, de zoon van Amyntas, een
bondgenootschap met de Thebanen. Philippos won de veldslag en Onomarchos vluchtte. Hij
bereikte de zee, waar hij door zijn eigen soldaten neergeschoten werd, omdat zij vonden dat
hun nederlaag te wijten was aan zijn lafhartige gedrag en onervarenheid als
opperbevelhebber. (6) Dat was het levenseinde dat de godheid aan Onomarchos bracht. Zijn

broer Phaulos werd als bevelhebber met onbeperkt gezag gekozen. Het verhaal gaat dat deze
Phaulos nog maar net bij de Phokiërs aan de macht was gekomen, toen hij de volgende
droom had. Bij de wijgeschenken van Apollo was een bronzen afbeelding van een
hoogbejaarde man, van wie het vlees al afgevallen was en alleen de botten nog over waren.
De Delphiërs zeiden dat dit een wijgeschenk was van de arts Hippokrates. Phaulos droomde
dat hij zelf op dat wijgeschenk leek. Meteen werd hij getroffen door een ziekte waardoor hij
helemaal wegteerde en zo ging de profetie van de droom in vervulling. (7) Na de dood van
Phaulos kwam de macht bij de Phokiërs bij zijn zoon Phalaikos, maar toen hij er van
beschuldigd werd de heilige schatten voor zichzelf te gebruiken, werd hij uit zijn functie
ontzet. Met de Phokiërs die zijn kant hadden gekozen en een deel van de huurtroepen stak
hij met een vloot over naar Kreta. Daar belegerde hij Kydonia, omdat het weigerde hem geld
te geven toen hij daarom vroeg. Hij verloor het grootste deel van zijn leger en werd zelf
gedood.
3. In het tiende jaar na de bezetting van het heiligdom maakte Philippos een eind aan de oorlog
die zowel de Phokische als de Heilige oorlog genoemd wordt, toen Theophilos archont in
Athene was, in het eerste jaar van de honderdachtste Olympiade, waarin Polykles van
Kyrene het hardlopen won. De Phokische steden werden veroverd en met de grond gelijk
gemaakt. De lijst daarvan is: Lilaia, Hyampolis, Antikyra, Parapotamoi, Panopeus en Daulis.
Die steden hadden van ouds een grote naam, niet in het minst door de gedichten van
Homeros.
(2) Het leger van Xerxes maakte andere bekender in Griekenland door ze plat te branden,
namelijk Erochos, Charadra, Amphikleia, Neon, Tithronion en Drymaia. De overige steden,
behalve Elateia, waren vroeger niet beroemd: het Phokische Trachis en het Phokische
Medeon, Echedameia, Ambrossos, Ledon, Phlygonion en Stiris. De genoemde steden
werden verwoest en de bevolking, met uitzondering van Abai, werd over dorpen verspreid.
De Abaiers waren vrij ven heiligschennis, ze hadden niet deelgenomen aan de bezetting van
het heiligdom of aan de oorlog. (3) Het aandeel in het heiligdom van Delphi en het
lidmaatschap van de Gemeenschap der Grieken werd de Phokiërs ontnomen en de
Amphiktyonen gaven hun stemmen aan de Makedoniërs. Na verloop van tijd echter werden
de Phokische steden herbouwd en de mensen werden uit de dorpen teruggebracht naar hun
geboortesteden. Enkele steden werden niet herbouwd, omdat ze vroeger te zwak waren en
opdat moment de financiële middelen ontbraken. Het waren de Atheners en de Thebanen die
hen terugbrachten voordat de Grieken de nederlaag bij Chaironeia leden.
(4) De Phokiërs namen deel aan de slag bij Chaironeia en later bij Lamia en Krannon tegen
de Makedoniërs onder Antipater. Zij boden van alle Grieken de heftigste tegenstand tegen de
Galaten en het Keltische leger, volgens mij zowel om de god in Delphi te wreken als om
zich te rechtvaardigen voor hun oude misdaden.
4. Dat zijn hun daden die in de herinnering blijven voortleven. Van Chaironeia is het twintig
stadiën naar Panopeus, een Phokische stad, als je tenminste de naam stad mag geven aan een
plaats die geen overheidsgebouwen heeft, geen gymnasion, geen theater, geen markt, geen
water dat in een bron stroomt, maar waar men leeft in behuizingen ongeveer zoals
berghutten aan een ravijn. Toch heeft hun land grenzen met dat van hun buren en vaardigen
ze zelfs vertegenwoordigers af naar Phokische vergadering. De naam van de stad zou
afkomstig zijn van de vader van Epeios en zelf beweren ze dat ze van oorsprong geen
Phokiërs zijn, maar Phlegyers en uit het gebied van Orchomenos naar Phokis gevlucht zijn.
(2) Als ik de oude ringmuur van Panopeus bekijk, schat ik die op ongeveer zeven stadiën.
Bij mij kwamen de versregels in herinnering, die Homeros over Tityos schreef, waarin hij de
stad Panopeus “die met de mooie dansvloeren” noemt en hoe bij de strijd om het lichaam
van Patroklos zegt dat Schedios, de zoon van Iphitos, koning van de Phokiërs en gedood
door Hektor, in Panopeus woonde. Ik denk dat de reden waarom de koning hier woonde de
angst voor de Boiotiërs was – hier was het namelijk het gemakkelijkst om vanuit Boiotië
Phokis binnen te vallen – en dat hij Panopeus als vesting gebruikte. (3) Dat andere, waarom

hij Panopeus het epitheton “met de mooie dansvloeren” gegeven heeft, kon ik niet begrijpen,
totdat ik het ontdekte door de vrouwen die in Athene Thyaden genoemd worden. Thyaden
zijn Attische vrouwen die om het andere jaar naar de Parnassos gaan en met de vrouwen van
Delphi mysteriën ter ere van Dionysos vieren. Die Thyaden dansen onderweg van Athene op
verscheidene plaatsen en zo ook in Panopeus. Het Homerische epitheton bij Panopeus lijkt
dus te verwijzen naar de dans van de Thyaden.
(4) In Panopeus staat aan de weg een klein gebouwtje van ongebrande steen. Daarin staat
een beeld van Penthelisch marmer. Volgens sommigen stelt het Asklepios voor, maar
volgens anderen Prometheus. Daarvoor voeren ze ook argumenten aan. Bij het ravijn liggen
namelijk twee stenen, beide ongeveer zo groot als een flinke karrenvracht. Ze hebben de
kleur van leem, niet als die van aarde, maar zoals uit een bergkloof of een zanderige
bergstroom kan ontstaan. Ze verspreiden een geur die het meest lijkt op die van de huid van
een mens. Dat zouden de resten zijn van de leem waaruit Prometheus het hele menselijke
geslacht gevormd heeft.
(5) Bij het ravijn bevindt zich hier ook het graf van Tityos. De omtrek van de grafheuvel is
ongeveer een derde van een stadie. De versregel in de Odyssee “uitgestrekt op de grond; hij
lag daar over negen plethra” zou niet op de grootte van Tityos slaan, maar op de plek, Negen
Plethra genaamd, waar hij begraven was. (6) Kleon van Magnesia dat aan de Hermos ligt
beweerde gewoonlijk dat mensen die in hun eigen leven geen onverklaarbare wonderen
beleefd hebben altijd erg sceptisch zijn ten opzichte van wonderlijke verschijnselen. Maar
hij zei zelf te geloven dat Tityos en anderen geweest zijn zoals de overlevering over hen is.
Toen hij op Gadeira was, voer hij in opdracht van Herakles met de rest van de groep van het
eiland weg. Bij hun terugkomst op Gadeira troffen ze een zeereus aan die aan land gespoeld
was. Hij had een omvang van ongeveer vijf plethra en stond in brand, door een god met de
bliksem getroffen.
(7) Dat vertelde Kleon. Op ongeveer zevenentwintig stadiën van Panopeus ligt Daulis. Daar
wonen niet veel mensen, maar ze hebben de reputatie dat ze de grootste en sterkste Phokiers
zijn. De naam van de stad zou afkomstig zijn van de nimf Daulis en Daulis zou een dochter
zijn van Kephisos. Anderen beweren dat de plaats waar de stad gebouwd is dicht met bomen
begroeid was en dat de mensen van vroeger zulke dichtbegroeide plekken daula noemden.
Daarom zou Aischylos de woorden hypene daulos gebruikt hebben voor de baard van
Glaukos van Anthedon.
(8) Volgens de verhalen hebben de vrouwen hier in Daulis aan Tereus zijn zoon als maaltijd
voorgezet en daarmee begonnen voor de mensheid de tafelbezoedelingen. De hop waarin
Tereus volgens de legende veranderde is een vogel die niet veel groter is dan een kwartel en
de veren op zijn kop staan overeind als een helmbos. (9) Het is merkwaardig dat zwaluwen
in dit gebied geen eieren leggen en uitbroeden en zelfs geen nesten bouwen onder het dak
van een huis. De Phokiërs zeggen dat Philomela zelfs als vogel nog bang was voor Tereus en
daarom uit zijn land wegbleef. In Daulis staat een heiligdom van Athene met een oud beeld.
Het houten beeld dat nog ouder is zou Prokne uit Athene meegebracht hebben.
(10) In het gebied van Daulis is een streek met de naam Tronis. Daar staat een heroön van de
heros Archegetes. Volgens sommigen is die heros Xanthippos, een beroemde strijder, maar
anderen zeggen dat het Phokos is, de zoon van Ornytion, zoon van Sisyphos. Hij wordt
iedere dag vereerd. De Phokiërs brengen offerdieren en gieten het bloed door een opening in
het graf en ze hebben het gebruik het vlees ter plekke te eten.
5. Door Daulis gaat een weg omhoog naar de top van de Parnassos, langer dan die uit Delphi,
maar niet zo moeilijk. Als je terugkeert naar de directe weg van Daulis naar Delphi en dan
verder gaat, staat links van de weg een gebouw dat Phokion genoemd wordt. Daar komen de
Phokiërs uit elke stad samen. (2) Het is een groot gebouw en binnen staan zuilen volgens
hun lengte. Vanaf de zuilen lopen treden op naar de beide wanden en op die treden nemen de
Phokische afgevaardigden plaats. Aan het einde zijn geen zuilen of treden, maar beelden van

Zeus, Athene en Hera. Zeus zit op een troon en aan beide kanten staat een godin, rechts Hera
en links Athene.
(3) Verderop langs de weg kom je bij de zogenaamde Splitsing. Op die weg heeft Oidipous
zijn vader vermoord. De herinnering aan wat Oidipous geleden heeft moest over heel
Griekenland bewaard blijven. Na zijn geboorte doorboorden ze zijn enkels met pinnen en
legden ze hem te vondeling op de berg Kithairon in het gebied van Plataiai. Korinthe en het
land aan de Isthmos hebben Oidipous opgevoed. Phokis en de Splitsing zijn bezoedeld door
de vadermoord en de Thebanen hebben bovendien nog de overlevering over het huwelijk
van Oidipous en de schuld van Eteokles. (4) Voor Oidipous was de Splitsing en de misdaad
daar het begin van zijn ellende. De graven van Laios en de dienaar die hem vergezelde
bevinden zich nog midden op de driesprong. Daarop zijn ruwe stenen gestapeld.
Damasistratos, koning van Plataiai, zou de lijken, toen ze daar lagen, gevonden en begraven
hebben.
(5) Vanaf dat punt wordt de hoofdweg naar Delphi steiler en moeilijker voor een voetganger.
Over Delphi zelf wordt veel verteld en nog meer over het orakel van Apollo. In de oudste
tijden zou het orakel toebehoord hebben aan Gè, die Daphnis, een bergnimf, als
orakelpriesteres had aangesteld. (6) In Griekenland bestaat een gedicht met de titel
Eumolpia dat toegeschreven wordt aan Mousaios, de zoon van Antiophemos. In dat gedicht
staat dat het orakel aan Poseidon en Gè samen toebehoorde. Gè gaf haar orakelspreuken
zelf, maar Poseidon gaf zijn antwoorden door zijn dienaar Pyrkon. De versregels luiden zo:
“Meteen sprak de stem van de Aardgodin haar wijze woorden
en met haar sprak Pyrkon, dienaar van de beroemde Aardschokker.”
Gè zou later haar deel aan Themis gegeven hebben en Apollo zou het van Themis als
geschenk gekregen hebben. Hij zou Poseidon in ruil voor het orakel het eiland Kalaureia
voor de kust bij Troizen hebben gegeven. (7) Ik heb ook gehoord dat herders die met hun
kuddes bij het orakel kwamen bevangen werden door de bedwelmende damp en uit naam
van Apollo begonnen te profeteren. Maar de grootste en meest verbreide roem is van
Phemonoë. Zij zou de eerste profetes van de god zijn geweest en als eerste orakelspreuken
in hexameters gegeven hebben. Boio, een inheemse vrouw, die een hymne voor de Delphiërs
geschreven heeft, zei dat het orakel gesticht is door Olen en anderen die uit het land van de
Hyperboreeërs kwamen. Hij zou de eerste geweest zijn die orakels gaf en orakelspreuken in
hexameters zong. De verzen van Boio luiden:
“Hier stichtten Pagasos en de stralende Agyieus,
zonen van de Hyperboreeërs, het alles onthoudende orakel.”
Dan somt zij de andere Hyperboreeërs op en aan het slot van de hymne noemt ze Olen:
“Olen die de eerste profeet van Phoibos werd
en in oude verzen een lied componeerde.”
In de overlevering wordt echter geen enkele andere man genoemd, er wordt alleen melding
gemaakt van vrouwen als orakelpriesteres.
(9) De oudste tempel van Apollo zou van een laurier gemaakt zijn en de takken van de
laurier zouden uit het dal van de Tempe gehaald zijn. Die tempel heeft waarschijnlijk de
vorm van een hut gehad. De tweede tempel, zeggen de Delphiërs, was door bijen gemaakt
van bijenwas en veren. Apollo zou die aan de Hyperboreeërs hebben gebracht. (10) Er
bestaat ook een andere overlevering, dat de tempel gebouwd was door een Delphiër, Pteras
genaamd. Daarom zou de tempel de naam van de bouwer gekregen hebben. Naar die Pteras
is volgens hen ook de stad Aptera genoemd, met toevoeging van één letter. Het verhaal dat
ze de tempel gevlochten hebben van de groene bladeren van de plant pteris, die in de bergen
groeit, geloof ik helemaal niet. (11) Dat de derde tempel van brons was, hoeft geen
verbazing te wekken, als je bedenkt dat Akrisios een bronzen slaapkamer voor zijn dochter
bouwde, dat in Sparta nog altijd een heiligdom van Athene Chalkioikos bestaat en dat het
Forum in Rome, dat om zijn omvang en pracht bewondering verdient, een bronzen dak
heeft. Het zou dus niet onwaarschijnlijk zijn dat ook voor Apollo een bronzen tempel

gemaakt is. (12) Maar ik geloof niets van andere verhalen, namelijk dat de tempel door
Hephaistos gemaakt is of wat Pindaros over de gouden zangeressen vertelt in een gedicht
over die tempel:
“Boven het gevelveld
zongen gouden Keledonen.”
Ik denk dat hij dat geschreven heeft naar het voorbeeld van de Sirenen bij Homeros. Ook
over de manier waarop deze tempel verdwenen is heb ik tegenstrijdige verhalen gevonden.
Volgens sommigen is hij in een spleet van de aarde gestort, anderen zeggen dat hij door vuur
is gesmolten. (13) De vierde tempel is gebouwd door Trophonios en Agamedes en volgens
de overlevering was die van marmer. Hij brandde af toen Erxikleides archont in Athene was,
in het eerste jaar van de achtenvijftigste Olympiade, waarin Diognetos van Kroton
zegevierde. De tegenwoordige tempel is gebouwd door de Amphiktyonen van de heilige
schatten en de bouwmeester was een zekere Spintharos van Korinthe.
6. De oudste stad zou hier gesticht zijn door Parnassos, de zoon van de nimf Kleodora. Zoals
voor andere zogeheten heroën worden ook voor hem twee vaders genoemd, Poseidon als
zijn goddelijke vader en Kleopompos als de menselijke. Naar hem zou de berg Parnassos en
het dal van de Parnassos genoemd zijn. Parnassos zou ook het voorspellen uit de vlucht van
de vogels uitgevonden hebben. (2) Die stad zou door de regens die in de tijd van Deukalion
vielen overspoeld zijn. De mensen die niet konden ontsnappen aan het noodweer brachten
zich in veiligheid op de top van de Parnassos, daarheen geleid door een troep huilende
wolven, en daarom noemden ze de stad die ze daar stichtten Lykoreia. (3) Er bestaat nog een
overlevering, heel anders dan de vorige, dat Lykoros een zoon was van Apollo en de nimf
Korykia en dat de stad naar hem Lykoreia genoemd is en de grot Korykion naar de nimf.
Ook wordt verteld dat Kelaino de dochter was van Hyamos, de zoon van Lykoros, en dat
Delphos, van wie de tegenwoordige naam van de stad komt, een zoon was van Kelaino,
dochter van Hyamos, en Apollo.
(4) Sommigen beweren dat Kastalios, een oerbewoner, een dochter had, Thyia. Zij zou de
eerste priesteres van Dionysos geweest zijn en orgiën voor de god ingesteld hebben. Naar
haar werden de vrouwen die bezeten waren van Dionysos later door de mensen Thyiaden
genoemd. Ze denken dat Delphos een zoon was van Apollo en Thyia. Maar anderen beweren
dat hij een zoon was van Melaina, een dochter van Kephisos. (5) Later noemden de
omwonenden de stad ook Pytho en niet alleen Delphi, zoals hij ook door Homeros wordt
genoemd in de lijst van de Phokiërs. Zij die van alles de afstamming willen weten geloven
dat Pythes een zoon van Delphos was en dat de stad die naam heeft gekregen omdat hij
koning was. Maar de meest gangbare traditie is dat het dier dat door Apollo neergeschoten is
hier wegrotte en dat de stad daarom de naam Pytho gekregen heeft. In die tijd namelijk
gebruikten de mensen voor rotten het woord pythesthai en daarom zegt Homeros in zijn
gedicht dat het eiland van de Sirenen overdekt was met beenderen, omdat de mensen die hen
hoorden zingen wegrotten. (6) De dichters zeggen dat het dier dat door Apollo gedood is een
slang was, door Gè aangesteld om het orakel te bewaken. Ook wordt verteld dat Krios, een
man met gezag op Euboia, een misdadige zoon had die de tempel van de god plunderde en
ook de huizen van de rijken. Toen hij voor de tweede keer een aanval deed, smeekten de
Delphiërs Apollo hen te beschermen tegen het naderende gevaar. (7) En Phemonoë die in die
tijd orakelpriesteres was gaf hen een orakel in hexameters:
“Phoibos zal schieten zijn drukkende pijl van dichtbij op de man, de verwoester van de Parnassos. Kretenzische mannen zullen zijn
handen zuiv´ren van bloedschuld. Maar nooit zal verdwijnen de eeuwige roem.”
7. Het heiligdom van Delphi schijnt vanaf het begin het doelwit te zijn geweest van zeer veel
mensen. Eerst was er die Euboiïsche rover en jaren later het volk van de Phlegyers.
Vervolgens werd het aangevallen door Pyrrhos, de zoon van Achilles, en door een deel van
het leger van Xerxes. De langdurigste en heftigste aanvallen kwamen van de Phokische
machthebbers en het leger van de Galaten. Delphi moest ook lijden door het totale gebrek

aan eerbied van Nero die Apollo beroofde van vijfhonderd beelden, zowel van goden als van
mensen.
(2) Volgens de overlevering bestond de oudste wedstrijd, waarbij voor het eerst prijzen
uitgeloofd werden, uit het zingen van een hymne op de god. Chrysothemis van Kreta, wiens
vader Karmanor Apollo van bloedschuld zou hebben gereinigd, zong daar en haalde de
overwinning. Na Chrysothemis, zegt de overlevering, haalde Philammon de overwinning
met een lied en na hem zijn zoon Thamyris. Orpheus zou geweigerd hebben aan de
muziekwedstrijd deel te nemen uit hoogmoedigheid om zijn mysteriën en zijn trots en
Mousaios omdat hij in alles Orpheus navolgde. (3) Ook Eleuther zou een Pythische
overwinning behaald hebben met zijn krachtige en welluidende stem, want het lied dat hij
zong was niet van hemzelf. Hesiodos zou van de wedstrijd uitgesloten zijn, omdat hij zijn
zang niet op de citer kon begeleiden. Homeros kwam naar Delphi om het orakel te
raadplegen, maar hoewel hij geleerd had citer te spelen, zou die vaardigheid hem niet baten
omdat hij zijn ogen verloren had.
(4) In het derde jaar van de achtenveertigste Olympiade, waarin Glaukias van Kroton de
overwinning behaalde, loofden de Amphiktyonen prijzen uit voor zang met citerspel, zoals
altijd al, maar ze voegden er een wedstrijd in zang met fluitspel en fluitspel alleen aan toe.
Als winnaars werden uitgeroepen Melampous uit Kephalennia voor zang met citer,
Echembrotos uit Arkadië en Sakadas uit Argos voor het fluitspel. Die Sakadas haalde ook op
de twee volgende Pythische spelen overwinningen. (5) Toen hielden ze ook voor het eerst
wedstrijden voor atleten met dezelfde onderdelen als in Olympia behalve de wedstrijd met
de vierspan en ze introduceerden een hardloopwedstrijd voor jongens over de lange afstand
en de dubbele afstand. Bij de tweede Pythische spelen riepen ze niet meer op tot een
wedstrijd om prijzen, maar ze loofden voortaan een krans voor de overwinning uit. Toen
schaften ze ook de wedstrijd in het zingen met de fluit af, omdat ze vonden dat die muziek
onheilspellend was om naar te luisteren. Want zang met fluitspel klonk erg treurig en de
liederen die bij de fluit gezongen werden waren klaagzangen. (6) Als bewijs daarvoor noem
ik het wijgeschenk van Echembrotos, een bronzen drievoet, gewijd aan Herakles in Thebe.
De drievoet heeft als opschrift: “Echembrotos uit Arkadië wijdde dit pronkstuk aan Herakles
na zijn overwinning op de spelen van de Amphiktyonen. Hij zong melodieën en klaagzangen
voor de Grieken.” Zo werd dus de wedstrijd in zang met fluitspel afgeschaft. Maar ze
voegden een paardenrace toe en Kleisthenes, de tiran van Sikyon, werd tot winnaar van de
wagenrace uitgeroepen. (7) Bij de achtste Pythische spelen werden wedstrijden in citerspel
zonder zang ingesteld. Agesilaos van Tegea ontving de zegekrans. Bij de drieëntwintigste
Pythische spelen kwam de wedloop voor mannen in volle wapenrusting er bij. Daarin won
Timainetos uit Phlious de laurierkrans, vijf Olympiades na de overwinning van Damaretos
uit Heraia. Bij de achtenveertigste Pythische spelen stelden ze een wedstrijd voor
tweespannen in die gewonnen werd door het tweespan van Exetekides uit Phokis. Vijf
spelen later hielden ze ook wedstrijden met voor een wagen gespannen veulens en het
vierspan van Orphondas uit Thebe kwam als eerste aan. (8) De pankration voor jongens, de
wedstrijd met veulentweespannen en de wedstrijd met bereden veulens hebben ze vele jaren
later van de Eliërs overgenomen, bij de eenenzestigste Pythische spelen, en de winnaar was
Iolaïdas uit Thebe. Twee spelen later hielden ze een wedstrijd voor bereden veulens en bij de
negenenzestigste spelen een wedstrijd met door twee veulens getrokken wagens. Van de
eerste wedstrijd werd Lykormas uit Larissa tot winnaar uitgeroepen, van de wedstrijd met
veulentweespannen Ptolemaios de Makedoniër. De Egyptische koningen lieten zich graag
Makedoniërs noemen, wat ze eigenlijk ook waren. Dat de prijs voor een overwinning op de
Pythische spelen een laurierkrans was is volgens mij alleen omdat Apollo volgens de
overlevering de dochter van Ladon beminde.
8. Sommigen zijn van mening dat Amphiktyon, de zoon van Deukalion, de vergadering van de
Grieken hier gevestigd heeft en dat de afgevaardigden naar hem de benaming Amphiktyonen
gekregen hebben. Maar Androtion zegt in zijn geschiedenis van Attika dat oorspronkelijk

afgevaardigden van de buurvolken naar Delphi kwamen en toen gezamenlijk Amphiktionen
genoemd werden en dat in de loop van de tijd de tegenwoordige naam in omloop is
gekomen. (2) De volgende Griekse stammen zouden door Amphiktyon zelf in de
gemeenschappelijke vergadering samengebracht zijn: Ioniërs, Dolopiërs, Thessaliërs,
Ainianiërs, Maliërs, Phthioten, Doriërs, Phokiërs en Lokriërs die bij het Knemisgebergte aan
Phokis grenzen. Maar toen de Phokiërs het heiligdom bezet hadden en tien jaar later een
eind aan de oorlog kwam, veranderde de bond van de Amphiktyonen. De Makedoniërs
slaagden er namelijk in tot de Amphiktyonen toe te treden en de stam van de Phokiërs en
Dorische Lakedaimoniërs verloren het lidmaatschap van de Amphiktyonie, de Phokiërs
vanwege hun misdaad en de Lakedaimoniërs als straf voor hun bondgenootschap met de
Phokiërs. (3) Maar toen Brennos het leger van de Galaten tegen Delphi leidde, trokken de
Phokiërs het fanatiekst van alle Grieken ten strijde en om dat gedrag mochten ze weer lid
van de Amphiktyonie worden en herwonnen ze hun vroegere reputatie. Keizer Augustus
wilde dat de bevolking van Nikopolis dat bij Actium ligt lid werden van de bond der
Amphiktyonen. De Magnesiërs, Maliërs, Ainianiërs en Phthioten moesten tot de Thessaliërs
gerekend worden en hun stemmen en die van de Dolopiërs gingen naar de Nikopolitanen,
omdat er geen stam van Dolopiërs meer was. (4) In mijn tijd telde de Amphiktyonie dertig
afgevaardigden. Uit Nikopolis, Makedonië en Thessalië komen ieder zes afgevaardigden,
van de Boiotiërs – want ook zij woonden vroeger in Thessalië en werden toen Aioliërs
genoemd – en uit Phokis en Delphi ieder twee vertegenwoordigers. (5) Eén komt uit het
oude Doris en de zogenaamde Ozolische Lokriërs en de Lokriërs tegenover Euboia sturen
ieder één afgevaardigde en er is één uit Euboia. Eén komt van de Peloponnesiërs uit Argos,
Sikyon en Korinthe samen met Megara en één Athener. De steden Athene, Delphi en
Nikopolis sturen delegaties naar elke vergadering van de Amphiktyonie. Maar van de
genoemde stammen neemt elke stad beurtelings en met bepaalde tussenpozen deel aan de
vergadering van de Amphiktyonen.
(6) Als je de stad binnenkomt, staat er een rij tempels. De eerste ligt in puin, de volgende
heeft geen godenbeelden of andere beelden. De derde bevat beelden van vroegere Romeinse
keizers en de vierde heet Tempel van Athene Pronoia. Een van de beelden in de pronaos is
een wijgeschenk van de Massalioten en het is groter dan het beeld binnen. De Massalioten
zijn kolonisten uit Phokaia in Ionië, een deel van hen die gevlucht zijn voor de Pers
Harpagos. Na de overwinning van hun vloot op de Karthagers maakten ze zich meester van
het gebied dat ze nu bewonen en bereikten een grote welvaart. (7) Het wijgeschenk van de
Massalioten is van brons. Het gouden schild dat door Kroisos van Lydië geschonken werd is
volgens de Delphiërs door Philomelos geroofd. Bij de tempel van Athene Pronoia is een
heiligdom van de heros Phylakos. Over die Phylakos bestaat bij de Delphiërs de legende dat
hij hen bij de aanval van de Perzen geholpen heeft.
(8) Het open gedeelte van het gymnasion zou eens dichtbegroeid zijn geweest met wilde
bomen. Daar zou Odysseus, toen hij bij Autolykos was gekomen en met de zonen van
Autolykos op jacht was, van het wilde zwijn de wond boven zijn knie gekregen hebben. Als
je van het gymnasion naar links gaat en dan niet meer dan drie stadiën, denk ik, afdaalt, is er
een rivier met de naam Pleistos. Die Pleistos stroomt naar Kirrha, de haven van Delphi, en
komt daar in zee uit. (9) Ga je vanuit het gymnasion omhoog naar het heiligdom, dan is
rechts van de weg de bron Kastalia, waarvan het water lekker is om te drinken en
aangenaam om in te baden. Een inheemse vrouw zou haar naam aan de bron gegeven
hebben, maar volgens anderen was het een man, Kastalios. Panyassis, de zoon van
Polyarchos, heeft een gedicht over Herakles geschreven, waarin hij zegt dat Kastalia de
dochter van Acheloös was. Hij zegt namelijk over Herakles:
“Met snelle voeten ging hij over de besneeuwde Parnassos
en bereikte het goddelijke water van Kastalia, de dochter van Acheloös.”
(10) Ik heb een ander verhaal gehoord, dat het water een geschenk was van de rivier
Kephisos aan Kastalia. Dat schrijft Alkaios in zijn prooimion aan Apollo. Het wordt vooral

bevestigd door de Lilaiers die op bepaalde dagen inheemse koeken en andere traditionele
offergaven in de bron van de Kephisos gooien en zeggen dat die in Kastalia weer te
voorschijn komen.
9. Delphi ligt in zijn geheel op een steile helling, zowel de stad zelf als het heilige terrein van
Apollo. Dat is uitgestrekt en ligt in het bovenste deel van de stad. Het is doorsneden door
een netwerk van straten. De wijgeschenken die mij het meest vermeldenswaard leken zal ik
noemen. (2) Ik denk dat ik aan de atleten en deelnemers aan de muziekwedstrijden die bij de
meeste mensen onbekend zijn gebleven geen bijzondere aandacht hoef te besteden en de
atleten die enige roem nagelaten hebben heb ik al behandeld in mijn boek over Elis. Er staat
in Delphi een beeld van Phayllos van Kroton. Hij heeft nooit een overwinning in Olympia
behaald, maar wel twee overwinningen op de Pythische spelen in de pentathlon en de derde
in het hardlopen. Ook heeft hij tegen de Perzen gevochten met een eigen schip dat hij zelf
had uitgerust en bemand met burgers uit Kroton die zich in Griekenland bevonden. Dat is
het beeld van de atleet uit Kroton.
(3) Bij de toegang tot het heilige terrein staat een bronzen stier, gemaakt door Theopropos
van Aigina. Het is een wijgeschenk van de burgers van Korkyra. Het verhaal gaat dat een
stier in Korkyra de andere koeien verliet, van de weide naar de zee afdaalde en daar begon te
loeien. Toen dat iedere dag opnieuw gebeurde, ging de herder ook naar zee en zag daar een
enorme school dolfijnen. (4) Hij meldde dat aan de Korkyraiers in de stad. Zij wilden de
dolfijnen vangen, maar hun inspanningen waren tevergeefs. Daarop stuurden ze een
gezantschap naar Delphi. En zo offerden ze de stier aan Poseidon. Meteen na het offer
vingen ze de vissen en hun wijgeschenk in Olympia en Delphi was het tiende deel van de
vangst. (5) Dan volgen de wijgeschenken van de Tegeaten uit de buit van de overwinning op
de Lakedaimoniërs: Apollo, Nike, plaatselijke heroën, Kallisto, dochter van Lykaon, en
Arkas die het land zijn naam gegeven heeft en de zonen van Arkas, Elatos, Apheidas en
Azan, en ook Triphylos. De moeder van die Triphylos was niet Erato, maar Laodameia,
dochter van de Spartaanse koning Amyklas. Er staat ook een beeld van Triphylos´ zoon
Erasos. (6) Pausanias van Apollonia heeft de beelden van Apollo en Kallisto gemaakt,
Daidalos van Sikyon dat van Nike en de afbeeldingen van Arkas, Triphylos en Azan zijn
gemaakt door Samolas uit Arkadië en Elatos, Apheidas en Erasos door Antiphanes van
Argos. Die wijgeschenken hebben de Tegeaten naar Delphi gezonden toen ze de
Lakedaimoniërs die hen hadden aangevallen gevangen genomen hadden. (7) Daar tegenover
staan de wijgeschenken van de Lakedaimoniërs uit de op de Atheners behaalde buit: de
Dioskouroi, Zeus, Apollo en Artemis, en daarnaast Poseidon en Lysander, de zoon van
Aristokritos, die door Poseidon bekranst wordt, Agias die eens een orakel aan Lysander gaf
en Hermon, kapitein van Lysanders admiraalschip. (8) Theokosmos van Megara zou die
Hermon gemaakt hebben, omdat hij van de Megariërs het burgerrecht gekregen had. De
Dioskouroi zijn gemaakt door Antiphanes van Argos en de waarzegger door Pison van
Kalaureia in het gebied van Troizen. Dameas heeft de Artemis en Poseidon gemaakt en ook
het beeld van Lysander, Athenodoros de Apollo en Zeus. Zij zijn Arkadiërs uit Kleitor. (9)
Achter de genoemde beelden staan degenen die met Lysander meegestreden hebben in de
slag bij Aigospotamoi, de Spartanen zelf of hun bondgenoten. Dat zijn Arakos van
Lakedaimon, Erianthes uit Boiotië, ****** boven Mimas waar Astykrates vandaan kwam,
uit Chios Kephisokles, Hermophantos en Hikesios, uit Rhodos Timarchos en Diagoras, uit
Knidos Theodamos, uit Ephesos Kimmerios en uit Milete Aiantides. (10) Die zijn gemaakt
door Tisander en de volgende door Alypos van Sikyon: Theopompos van Myndos,
Kleomedes van Samos, de Euboiers Aristokles van Karystos en Autonomos van Eretria,
Aristophantos van Korinthe, Apollodoros van Troizen en Dion uit Episauros in de Argolis.
Daarnaast staan de Achaier Axionikos uit Pellene, Theares uit Hermion, Pyrrhias de Phokiër,
Komon van Megara, Agasimedes van Sikyon, uit Ambrakia en Korinthe en Leukas
Telykrates en de Korinthiër Pythodotos en de Ambrakioot Euantidas. Tenslotte staan er de

Lakedaimoniërs Epikydidas en Eteonikos. Dat zouden werken van Patrokles en Kanachos
zijn.
(11) De Atheners beweren algemeen dat de nederlaag bij Aigospotamoi hen op een
oneerlijke manier toegebracht is. Ze zouden door hun aanvoerders voor geld verraden zijn
en Tydeus en Adeimantos zouden door Lysander omgekocht zijn. Om hun bewering te
staven wijzen ze op het orakel van de Sibylle:
“Dan zal de hoogdonderende Zeus, wiens macht het grootst is, voor de Atheners bittere
ellende brengen,
strijd en vijandelijkheid voor de oorlogbrengende schepen die ten onder gaan door
bedrieglijke listen door de slechtheid van de leiders.”
Een tweede bewijs citeren ze uit de orakels van Mousaios:
“Over de Atheners komt een wilde regen
door de laagheid van hun leiders, maar er zal troost zijn
voor de nederlaag: zij zullen niet verborgen blijven voor de stad
en zullen hun straf ondergaan.”
(12) Dat moet hierover voldoende zijn. Over de strijd tussen de Lakedaimoniërs en Argivers
om het zogeheten Thyrea heeft de Sibylle ook geprofeteerd, namelijk dat hij voor de steden
onbeslist zou eindigen, maar de Argivers beweerden dat zij de slag gewonnen hadden en
stuurden een bronzen paard, vermoedelijk een kopie van het Houten Paard, naar Delphi. Dat
is gemaakt door Antiphanes van Argos.
10. Op het voetstuk onder het Houten Paard staat een inscriptie, dat de beelden opgesteld zijn
van het tiende deel van de oorlogsbuit van de slag bij Marathon. Het zijn Athene, Apollo en
Miltiades, een van de generaals. Van de zogeheten heroën staan er Erechtheus, Kekrops,
Pandion, Leos, Antiochos, een zoon van Herakles en Phylas´ dochter Meda, en verder
Aigeus en Akamas, een van de zonen van Theseus. Die heroën hebben hun naam gegeven
aan de phylen in Athene in opdracht van het orakel van Delphi. Ook Kodros, zoon van
Melanthos, Theseus en Neleus staan er, maar zij zijn geen naamgevers voor phylen. (2) De
genoemde beelden zijn door Pheidias gemaakt en ze zijn ook werkelijk uit het tiende deel
van de buit uit de slag. Maar Antigonos, zijn zoon Demetrios en Ptolemaios van Egypte zijn
later door de Atheners naar Delphi gestuurd, de Egyptenaar uit een zekere welwillendheid
jegens hem en de Makedoniërs omdat ze hen vreesden.
(3) Dichtbij het paard staan ook andere wijgeschenken van de Argivers: de leiders van hen
die met Polyneikes tegen Thebe ten strijde trokken, namelijk Adrastos, zoon van Talaos,
Tydeus, zoon van Oineus, en de nakomelingen van Proitos, Kanapeus, zoon van Hipponous,
en Eteokles, zoon van Iphis; verder Polyneikes en Hippomedon, zoon van de zuster van
Adrastos. Ook de wagen van Amphiaraos is vlakbij opgesteld. Op de wagen staat Baton, de
wagenmenner en verwant van Amphiaraos. De laatste van hen is Halitherses. (4) Dat zijn
werken van Hypatodoros en Aristogeiton en ze hebben die gemaakt, zoals de Argivers zelf
zeggen, van de buit van de overwinning die ze met hun Atheense bondgenoten behaald
hebben op de Lakedaimoniërs bij Oinoë in de Argolis. Van de buit van diezelfde slag, denk
ik, hebben de Argivers ook beelden opgesteld van hen die de Grieken Epigonen noemen.
Want er staan ook beelden van hen, namelijk Sthenelos en Alkmaion, van wie ik denk dat hij
om zijn ouderdom in hoger aanzien staat dan Amphilochos, en bovendien Promachos,
Thersandros, Aigialeus en Diomedes. Tussen Diomedes en Aigialeus staat Euryalos. (5)
Tegenover hen staan andere standbeelden. De Argivers hebben die opgesteld, toen zij met de
Thebanen en Epaminondas deelnamen aan de stichting van Messene. Dat zijn beelden van
heroën: Danaos, de machtigste koning van Argos, en Hypermnestra, omdat zij de enige van
de zusters was die haar handen schoon gehouden had. Naast haar staat Lynkeus en het hele
verdere geslacht tot aan Herakles en nog vroeger Perseus.
(6) De bronzen paarden en gevangen genomen vrouwen komen uit de buit van de
Tarentijnen op de Messapiërs, de barbaarse buren van de Tarentijnen. Ze zijn gemaakt door
Ageladas van Argos. Taras is een kolonie van de Lakedaimoniërs en de stichter is

Phalanthos, een Spartaan. Hij kreeg, toen hij uitgestuurd was om een kolonie te stichten, een
orakel uit Delphi: wanneer hij regen zou voelen uit een heldere hemel (aithra), zou hij zowel
een land als een stad krijgen. (7) Nadat hij eerst geen aandacht aan het orakel had
geschonken of het aan een uitlegger meegedeeld had, landde hij met zijn schepen in Italië.
Maar toen het hem ondanks een overwinning op de barbaren niet lukte een stad in te nemen
of zich meester te maken van een gebied, herinnerde hij zich het orakel en hij dacht dat de
god hem iets onmogelijks voorspeld had, omdat het uit een schone en heldere hemel nooit
zou kunnen regenen. Terwijl hij zo moedeloos was, probeerde zijn vrouw – zij was met hem
van huis meegegaan – hem te troosten. Ze nam het hoofd van haar man in haar schoot en
begon de luizen er af te plukken. Toen ze zag dat alle plannen van haar man op niets
uitliepen, begon ze, omdat ze van hem hield, te huilen. (8) Haar tranen stroomden
overvloedig en maakten het hoofd van Phalanthos nat. Toen begreep hij het orakel, want de
naam van zijn vrouw was Aithra. De volgende nacht veroverde hij Taras, de grootste en
meest welvarende stad aan de kust, op de barbaren. Men zegt dat de heros Taras een zoon
was van Poseidon en een inheemse nimf en de stad en de rivier zouden naar die heros
genoemd zijn. De rivier heet namelijk net als de stad Taras.
11. Dichtbij het wijgeschenk van de Tarentijnen staat het schathuis van de Sikyoniërs. Daarin
zijn geen schatten te zien, evenmin als in een van de andere schathuisjes. De Knidiërs
brachten de volgende beelden naar Delphi: Triopas, de stichter van Knidos, staande naast
een paard, Leto en Apollo en Artemis, die hun pijlen afschieten op Tityos. Hij heeft al
wonden op zijn lichaam. (2) Die beelden staan bij het schathuisje van de Sikyoniërs. Ook de
Siphniërs hebben een schathuisje gebouwd, om de volgende reden. Het eiland Siphnos bezat
goudmijnen en de god droeg de Siphniërs op het tiende deel van de opbrengst af te staan aan
Delphi. Dus hebben ze het schathuisje gebouwd en droegen steeds het tiende deel af. Maar
toen ze uit hebzucht de betaling achterwege lieten, kwam er een vloedgolf uit zee die hun
mijnen liet verdwijnen.
(3) De Lipariërs hebben ook beelden opgesteld na hun overwinning in een zeeslag op de
Tyrrheners. Die Lipariërs waren kolonisten van Knidos en de leider van de kolonie zou een
Knidiër zijn geweest. Antiochos van Syracuse, de zoon van Xenophanes, zegt in zijn
geschiedenis van Sicilië dat zijn naam Pentathlos was. Hij vertelt ook dat zij op de kaap
Panychos op Sicilië een stad gesticht hebben, maar door de Elymiërs en Phoinikiërs in
oorlog bestookt en verdreven werden. Daarna bezetten ze de nog onbewoonde eilanden of ze
hebben de bewoners verjaagd. Die eilanden worden in de gedichten van Homeros Eilanden
van Aiolos genoemd en zo heten ze nog steeds. (4) Op Lipara bouwden ze een stad en daar
wonen ze ook, terwijl ze met hun schepen oversteken naar Hiera, Strongyle en Didymai om
het land te bewerken. Op Strongyle is vuur te zien dat uit de aarde komt en op Hiera brandt
op de top van het eiland vanzelf vuur. Bij de zee zijn plaatsen waar je aangenaam kunt baden
als je rustig het water ingaat, maar anders is het door de hitte onaangenaam er in te gaan.
(5) Het schathuis van de Thebanen is gebouwd van oorlogsbuit, evenals dat van de Atheners.
Of de Knidiërs hun schathuis gebouwd hebben ter gelegenheid van een overwinning of om
hun rijkdom te tonen, weet ik niet, maar het Thebaanse schathuis komt van de buit uit de
slag bij Leuktra en het Atheense van de buit op het leger dat met Datis bij Marathon landde.
De Kleonaiers werden net als de Atheners door een pestepidemie getroffen, maar in
opdracht van het orakel van Delphi offerden ze een bok aan de opkomende zon en werden
zo bevrijd van de ramp. Daarom zonden ze een bronzen bok aan Apollo. De Syracusanen
hebben een schathuis dat gebouwd is van de buit bij de Atheense nederlaag en de burgers
van Potidaia in Thrakië hebben een schathuis gebouwd om de god te vereren.
(6) De Atheners hebben ook een zuilengalerij gebouwd van de schatten die ze in de oorlog
met de Peloponnesiërs en hun Griekse bondgenoten veroverd hebben. Daar hangen de
boegversieringen van de schepen en bronzen schilden. De inscriptie daarop noemt de steden
waaruit de Atheners wijgeschenken hebben weggehaald: Elis, Sparta, Sikyon, Megara,
Pellene in Achaia, Ambrakia, Leukas en Korinthe zelf. Van de buit uit die zeeslagen werd

ook een offer gebracht aan Theseus en Poseidon op de kaap met de naam Rhion. De
inscriptie verwijst volgens mij naar Phormion, de zoon van Asopichos, en zijn daden.
12. Er is een rots die boven de grond uitsteekt. De Delphiërs zeggen dat daarop een vrouw,
Herophile genaamd, stond en dat zij de bijnaam Sibylle had. Zij zong daar orakels. Ik heb
ontdekt dat de Sibylle die er voor haar geweest is een van de oudste ter wereld was. De
Grieken zeggen dat zij een dochter was van Zeus en Lamia, dochter van Poseidon. Zij zou
de eerste vrouw zijn geweest die orakelspreuken zong en ze zou door de Libyërs Sibylle
genoemd zijn. (2) Herophile was jonger, maar ze schijnt toch voor de Trojaanse oorlog
geboren te zijn. In haar orakelspreuken had zij voorspeld dat Helena in Sparta op zou
groeien tot ondergang van Azië en Europa en dat om haar Troje door de Grieken veroverd
zou worden. De Deliërs herinneren zich ook een hymne op Apollo van deze vrouw. In haar
verzen noemt zij zichzelf niet alleen Herophile, maar ook Artemis en nu eens zegt ze dat ze
de echtgenote van Apollo is, dan weer zijn zuster of dochter. (3) Dat alles heeft ze in
geestvervoering en bezeten door de god in haar poëzie geschreven. Elders in haar spreuken
zegt ze dat haar moeder onsterfelijk was, een van de nimfen van de Ida, en haar vader
menselijk. De verzen zijn als volgt:
“Ik ben van geboorte half sterfelijk, half godin,
dochter van een onsterfelijke moeder en een broodetende vader,
van moederskant stammend van de Ida, maar mijn vaderland is het rode
Marpessos, gewijd aan mijn moeder, en de rivier Aïdoneus.”
(4) Nog steeds liggen op de Trojaanse Ida de ruïnes van de stad Marpessos en er zijn
ongeveer zestig bewoners. De hele grond rondom Marpessos is roodachtig en
verschrikkelijk droog. De rivier Aïdoneus duikt onder de grond, komt weer boven, gaat
daarna weer onder de grond en verdwijnt tenslotte geheel onder de aarde. Ik denk dat dit
komt doordat dit deel van de Ida erg fijn en poreus is. Marpessos ligt ongeveer tweehonderd
en veertig stadiën van Alexandria in de Troas. (5) De inwoners van Alexandria zeggen dat
Herophile de tempelwachter van Apollo Smintheus was en dat zij bij de droom van Hekabe
een profetie gedaan heeft, waarvan we weten dat hij inderdaad in vervulling gegaan is. Deze
Sibylle bracht het grootste deel van haar leven door op Samos, maar ze bezocht ook Klaros
in het gebied van Kolophon, Delos en Delphi. Wanneer ze in Delphi kwam, ging ze op deze
rots staan om te profeteren. (6) Ze is echter in de Troas gestorven en haar graf is in het
heilige woud van Smintheus. Op de grafsteen staat een inscriptie:
“Hier ben ik, de Sibylle, waarzegster van Phoibos,
begraven onder deze stenen grafzerk.
Eens was ik een maagd, met stem begiftigd,
maar nu voor altijd zonder stem,
door een onverbiddelijk lot gekluisterd in deze boeien.
Ik lig dichtbij de Nimfen en deze Hermes
en in de wereld beneden heb ik een deel van het gezag dat ik toen had.”
De Hermes, een vierkante stenen figuur, staat naast het graf. Links stroomt water in een bron
en er staan de beelden van de nimfen. (7) De Erythraiers willen meer dan de andere Grieken
aanspraak maken op Herophile en ze wijzen op een berg met de naam Korykon en een grot
in die berg. Daar zou Herophile geboren zijn en ze zou de dochter zijn van een plaatselijke
herder, Theodoros, en een nimf. De nimf zou de bijnaam Idaia gekregen hebben alleen
omdat in die tijd dichtbegroeide plekken door de mensen idai genoemd werden. De
Erythraiers schrappen de regel over Marpessos en de rivier Aïdoneus uit het orakel.
(8) Hyperochos uit Kymai schrijft dat de volgende die op dezelfde manier orakels gaf een
vrouw uit Kymai in het gebied van de Opikoi was en dat zij Demo heette. Maar de Kymaiers
konden geen orakelspreuk van deze vrouw vertellen. Wel tonen zij een kleine stenen urn in
het heiligdom van Apollo, waarin de beenderen van de Sibylle zouden liggen. (9) Later dan
Demo groeide bij de Hebreeën boven Palestina een vrouw die orakels gaf op. Haar naam

was Sabbe. Haar vader zou Berosos zijn en haar moeder Erymanthe. Maar sommigen
noemen haar een Babylonische Sibylle, anderen een Egyptische.
(10) Phaënnis, een dochter van de koning van de Chaoniërs, en de Peleiai (Duiven) in
Dodona gaven door goddelijke inspiratie ook orakels, maar zij werden door de mensen geen
Sibyllen genoemd. Om de tijd waarin Phaënnis leefde te vernemen en haar orakels te lezen
******* want Phaënnis is geboren toen Antiochos koning werd, direct nadat hij Demetrios
gevangen genomen had. De Peleiades zouden nog eerder dan Phemonoë geboren zijn en zij
zouden de eerste vrouwen geweest zijn die deze verzen zongen:
“Zeus was, Zeus is, Zeus zal zijn. O grote Zeus!
De aarde brengt vruchten voort, verheerlijk daarom Moeder Aarde.”
(11) Mannen die orakels gesproken hebben zouden Euklous van Cyprus en de Atheners
Mousaios, de zoon van Antiophemos, en Lykos, de zoon van Pandion, geweest zijn en uit
Boiotië Bakis, een man die door de nimfen bezeten was. Van hen allemaal behalve Lykos
heb ik de orakels gelezen. Dat waren de vrouwen en mannen tot nu toe, van wie verteld
wordt dat ze met goddelijk inspiratie orakels gegeven hebben. Maar in de lange tijd kunnen
zich weer dergelijke dingen voordoen.
13. De Paionische koning Dropion, zoon van Leon, heeft een bronzen kop van een bizon, een
Paionische stier, naar Delphi gestuurd. Die bizons zijn van alle dieren het moeilijkst levend
te vangen en er zijn geen netten die zo sterk zijn dat ze tegen hun kracht bestand zijn. Op de
volgende manier wordt op hen gejaagd. Wanneer de jagers een plek die in een diepe kuil
afloopt gevonden hebben, omgeven ze die eerst met een sterke palissade en dan bedekken ze
het steile deel en de vlakke bodem met verse huiden. Als ze geen huiden hebben, worden
droge vellen glibberig gemaakt met olijfolie. (2) Dan drijven de beste ruiters de bizons naar
de plek die ik beschreven heb. Ze glijden meteen uit op de eerste huiden en rollen de helling
af, totdat ze op de vlakke bodem terecht komen. Als ze daar liggen, kijkt voorlopig niemand
naar hen om. Na ongeveer drie of vier dagen is hun onstuimigheid door honger en uitputting
grotendeels verdwenen (3) en terwijl ze daar nog liggen,brengen getrainde temmers hen de
vruchten van een tamme pijnboom, nadat ze de dunne schil er afgepeld hebben. Tenslotte
binden ze hen vast met touwen en voeren hen weg.
(4) Dat is de manier waarop zij gevangen worden. Tegenover de bronzen kop van de bizon
staat een standbeeld dat bekleed is met een pantser en daaroverheen een mantel. De
Delphiërs zeggen dat het een wijgeschenk is van de Andriërs en dat hun stichter Andreus
was. De beelden van Apollo, Athene en Artemis zijn wijgeschenken van de Phokiërs uit de
buit op de Thessaliërs, die hun buren waren (behalve waar de Epiknemidische Lokriërs hen
scheidden) en altijd hun vijanden. (5) Ook zijn er wijgeschenken opgesteld door de
Thessaliërs van Pharsalos, de Makedoniërs uit de stad Dion aan de voet van de Piëria en de
bewoners van Kyrene, een Griekse stad in Libye. Zij hebben de wagen waarop een beeld
van Agamemnon staat geschonken, de Makedoniërs van Dion de Apollo die een hert
omklemd houdt en de Pharsaliërs Achilles op een paard, terwijl Patroklos er naast rent. De
Dorische Korinthiërs hebben ook een schathuis gebouwd. Daar lag het goud uit Lydië. (6)
Het beeld van Herakles is een wijgeschenk van de Thebanen en is geschonken toen zij de
zogeheten Heilige Oorlog met de Phokiërs gevoerd hadden. Er staan ook bronzen beelden,
opgesteld door de Phokiërs, toen zij in de tweede slag de Thessalische cavalerie op de vlucht
gedreven hadden. De Phliasiërs brachten een bronzen Zeus naar Delphi en tegelijk een beeld
van Aigina. Uit Mantineia in Arkadië komt een bronzen Apollo als wijgeschenk. Die staat
niet ver van het schathuis van de Korinthiërs.
(7) Herakles en Apollo houden een drievoet vast en maken zich gereed om daarom te gaan
vechten. Leto en Artemis proberen Apollo te kalmeren en Athene probeert Herakles tot
bedaren te brengen. Dat wijgeschenk is door de Phokiërs geschonken, toen Tellias van Elis
hen tegen de Thessaliërs leidde. De andere beelden zijn door Diyllos en Amyklaios samen
gemaakt, Athene en Artemis door Chionis. (8) Zij zouden Korinthiërs zijn geweest. De
Delphiërs vertellen dat toen Herakles, de zoon van Amphitryon, naar het orakel kwam, de

profetes Xenokleia hem geen antwoord wilde geven,omdat hij schuldig was aan de moord
op Iphitos. Hij nam daarop de drievoet en droeg hem de tempel uit en de profetes zei toen:
“een andere Herakles uit Tiryns, niet de Kanopische.” De Egyptische Herakles had namelijk
al eerder Delphi bezocht. Toen gaf de zoon van Amphitryon Apollo de drievoet terug en van
Xenokleia vernam hij alles wat hij wilde weten. De dichters hebben het verhaal
overgenomen en bezingen het gevecht van Herakles en Apollo om de drievoet.
(9) De Grieken hebben gemeenschappelijk uit de slag bij Plataiai een gouden drievoet die op
een bronzen slang staat als wijgeschenk gegeven. Het bronzen deel daarvan was in mijn tijd
nog ongeschonden, maar de Phokische leiders hebben het goud niet op dezelfde manier
achtergelaten.
(10) De Tarentijnen hebben ook een tiende-offer naar Delphi gezonden, uit de buit van hun
overwinning op de barbaarse Peuketiërs. De wijgeschenken zijn een werk van Onatas van
Aigina en Ageladas van Argos. Het zijn beelden van infanteristen en ruiters en van Opis,
koning van de Iapygen die de Peuketiërs te hulp komt. Hij is afgebeeld als gesneuveld in de
slag en bij zijn op de grond uitgestrekte lichaam staan de heros Taras en Phalantos uit
Lakedaimon. Niet ver van Phalantos is een dolfijn. Phalantos zou namelijk, voordat hij Italië
bereikte, op de Krisaiische zee schipbreuk hebben geleden en door een dolfijn aan land
gebracht zijn.
14. De bijlen zijn een wijgeschenk van Periklytos, zoon van Euthymachos, uit Tenedos en
verwijzen naar een oude legende. Kyknos was, zo wordt verteld, een zoon van Poseidon en
regeerde als koning in Kolonai. Kolonai lag in het land van Troas tegenover het eiland
Leukophrys. (2) Hij had een dochter, Hemithea, en een zoon, Tennes genaamd, bij Prokleia.
Zij was een dochter van Klytios en een zuster van Kaletor. Homeros zegt in de Ilias dat
Kaletor door Aias gedood is toen hij het schip van Protesilaos in brand stak. Prokleia stierf
eerder dan Kyknos en zijn tweede vrouw Philonome, dochter van Kragasos, werd verliefd
op Tennes, maar werd door hem afgewezen. Daarom loog zij tegen haar man dat Tennes
gemeenschap met haar wilde hebben, maar dat zij dat niet wilde. Kyknos geloofde de
leugen, sloot Tennes met zijn zuster in een kist en gooide hen in zee. (3) De kinderen
kwamen behouden aan op het eiland Leukophrys, dat zijn tegenwoordige naam Tenedos
kreeg naar Tennes. Maar Kyknos zou niet voor altijd onkundig blijven van het bedrog en
voer naar zijn zoon om zijn onwetendheid te betuigen en vergiffenis voor zijn fout te vragen.
Toen hij bij het eiland voor anker was gegaan en het schip met touwen aan een rots of boom
vastgemaakt had, hakte Tennes die in zijn woede met een bijl door. (4) Zo is de uitdrukking
ontstaan dat ieder die koppig iets weigert dat met een bijl van Tenedos doorgehakt heeft. De
Grieken zeggen dat Tennes door Achilles gedood is, toen hij zijn land verdedigde. Omdat
Tenedos in de loop van de tijd steeds meer verzwakte, sloot de bevolking zich aan bij
Alexandreia op het vasteland van Troas.
(5) De Grieken die oorlog voerden tegen de koning hebben in Olympia een bronzen Zeus als
wijgeschenk opgesteld en in Delphi een Apollo met buit uit de zeeslagen bij Artemision en
Salamis. Ook Themistokles zou naar Delphi gekomen zijn en een deel van de Perzische buit
aan Apollo gebracht hebben.Toen hij of hij de wijgeschenken in de tempel mocht opstellen,
droeg de Pythia hem op alles van het heiligdom weg te brengen. Het deel van de
orakelspreuk dat daarop betrekking heeft luidt zo:
“Leg de prachtige schoonheid van de Perzenbuit niet in mijn
tempel. Zend het snel terug naar huis.”
(6) Ik vroeg mij verbaasd af of de god alleen van hem weigerde de Perzische buit te
accepteren. Sommigen dachten dat de god alles van de Perzen zonder uitzondering
afgewezen zou hebben, als ook anderen net als Themistokles het Apollo gevraagd hadden
voordat ze het opstelden. Maar anderen meenden dat de god wist dat Themistokles als
smekeling naar de Perzen zou gaan en dat hij daarom de geschenken niet wilde aanvaarden,
zodat de haat van de Perzen tegen hem niet eindeloos zou duren als hij die wijgeschenken

had gegeven. Een voorspelling van de veldtocht van de barbaren tegen Griekenland is te
vinden in de orakels van Bakis en de verzen van Euklous daarover zijn nog ouder.
(7) Dichtbij het grote altaar staat een wijgeschenk van de Delphiërs zelf, een bronzen wolf.
Het verhaal is dat een man de schatten van de god gestolen had. Hij hield zich met het goud
schuil op het deel van de Parnassos dat het dichtst begroeid was met wilde bomen. Maar
toen de man sliep, werd hij door een wolf aangevallen en gedood. Elke dag kwam de wolf
naar de stad en bleef huilen. Daardoor begrepen de mensen dat hen dit niet zonder de wil
van de god gebeurde. Ze volgden dus het beest, vonden het heilige goud en stelden een
bronzen wolf op als wijgeschenk voor de god.
15. Het vergulde beeld van Phryne is gemaakt door Praxiteles, een van haar minnaars. Phryne
heeft het beeld zelf geschonken. Dan volgen twee beelden van Apollo, een van de
Epidauriërs in Argolis uit de buit op de Perzen, het andere is opgesteld door de Megariërs na
hun overwinning op de Atheners in de slag bij Nisaia. Van de Plataiers staat er een rund,
geschonken toen zij in hun eigen land zich met de andere Grieken verdedigden tegen
Mardonios, de zoon van Gobryas. Dan staan er weer twee beelden van Apollo, een van de
burgers van Herakleia aan de Euxeinos (Zwarte Zee), het andere van de Amphiktyonen,
geschonken toen zij de Phokiërs een geldboete oplegden omdat zij het land van de god
bebouwden. (2) Die Apollo wordt door de Delphiërs Sitalkas genoemd en is vijfendertig el
hoog. De groep veldheren en de beelden van Artemis en Athene en ook twee beelden van
Apollo zijn wijgeschenken van de Aitoliërs, toen zij hun oorlog tegen de Galaten beëindigd
hadden. Dat het leger van de Kelten van Europa naar Azië zou oversteken om de steden te
verwoesten, is al door Phaënnis een generatie voordat het gebeurde in haar orakels
voorspeld:
(3) “Dan zal het verderfelijke leger van de Galaten, nadat het de smalle straat van de
Hellespont heeft overgestoken, blazen op de fluit en Azie misdadig verwoesten.
De god zal hen die wonen langs de stranden der zee meer kwaad aandoen, voor korte tijd.
Want weldra zal de zoon van Kronos een helper zenden, de dierbare zoon van een door Zeus
gevoede stier.
Hij zal de dag van ondergang brengen aan alle Galaten.”
Met de zoon van de stier bedoelde zij Attalos, koning van Pergamon. Een orakel heeft
diezelfde Attalos aangeduid als man met stierenhorens.
(4) De Pheraiers hebben ruitercommandanten, gezeten op hun paarden, opgesteld, nadat ze
de Attische ruiterij op de vlucht gedreven hadden. Het vergulde beeld van Athene bij de
bronzen palmboom is door de Atheners gewijd uit de buit die zij op dezelfde dag bij de
Eurymedon te land en met hun schepen op de rivier behaalden. Ik zag dat het goud op dat
beeld op sommige plaatsen beschadigd is. (5) De schuld daarvan schrijf ik toe aan
misdadigers en dieven. Maar Kleitodemos, de oudste schrijver van de regionale
geschiedenis van Athene, zegt in zijn Attische geschiedenis dat tijdens de Atheense
voorbereidingen voor de expeditie naar Sicilië een enorme zwerm raven in Delphi
neerstreek, die het beeld overal beschadigden en met hun snavels het goud er aftrokken. Hij
zegt ook dat de raven de lans, de uilen en alle vruchten, die als nabootding van de oogst aan
de palmboom hingen, afgebroken hebben. (6) Kleitodemos vertelt andere voortekenen die
de Atheners ontrieden naar Sicilië uit te varen. De Kyrenaiers hebben in Delphi een beeld
van Battos op een wagen opgesteld. Hij was degene die hen met schepen uit Thera naar
Libye leidde. De wagenmenster is Kyrene en op de wagen staan Battos en Libye die hem
een krans opzet. (7) De maker is Amphion, zoon van Akestor, uit Knossos. Toen Battos
Kyrene stichtte, zou zijn stem op de volgende manier genezen zijn. Toen hij door het gebied
van de Kyrenaiers reisde, zag hij in de buitenste, nog woeste streken een leeuw en de schrik
bij het zien daarvan dwong hem duidelijk en luid te roepen. Niet ver van Battos hebben de
Amphiktyonen een andere Apollo opgesteld van de boete voor de misdaad van de Phokiërs
tegen de god.

16. Van de wijgeschenken die de Lydische koningen stuurden was er geen enkele meer
aanwezig behalve de ijzeren standaard van het mengvat van Alyattes. Dat is een werk van
Glaukos van Chios, de uitvinder van het lassen van ijzer. Elk ijzeren deel van de standaard is
niet met bouten of klinknagels aan een ander deel bevestigd, maar alleen de las houdt het
samen en verbindt het ijzer. (2) De standaard lijkt in vorm op een toren die vanuit een
bredere onderkant naar boven toe spits uitloopt. Elke zijkant van de standaard is niet een
egale plaat, maar er zijn ijzeren dwarsstroken aangebracht zoals treden van een ladder.
Rechtopstaande ijzeren platen zijn aan de bovenkant naar buiten gebogen en vormen de
houder van het mengvat.
(3) De door de Delphiërs zogenoemde Omphalos is van wit marmer gemaakt. De Delphiërs
zeggen dat dit het middelpunt van de aarde is en Pindaros heeft een ode geschreven waarin
hij iets dergelijks zegt. (4) Er staat een wijgeschenk van de Lakedaimoniërs, een werk van
Kalamis, namelijk Hermione, de dochter van Menelaos, getrouwd met Orestes, de zoon van
Agamemnon, en eerder vrouw van Neoptolemos, de zoon van Achilles. De Aitoliërs hebben
hun veldheer Eurydamos, die hen tegen het leger van de Galaten aanvoerde, opgesteld.
(5) In de bergen van Kreta ligt nog steeds de stad Elyros. De burgers hebben een bronzen
geit die de zuigelingen Phylakides en Philandros melk geeft naar Delphi gezonden. De
Elyriërs zeggen dat zij kinderen zijn van Apollo en de nimf Akakallis. Apollo zou met
Akakallis gemeenschap hebben gehad in het huis van Karmanor in de stad Tarra.
(6) De Karystiërs uit Euboia hebben bij Apollo een bronzen os uit de Perzische buit
opgesteld. Ik denk dat de Karystiërs en de Plataiers ossen als wijgeschenken hebben
geschonken, omdat ze na het verdrijven van de barbaren een stabiele welvaart verwierven en
land dat ze vrij konden bewerken. Het Aitolische volk stuurde na de onderwerping van hun
buren, de Akarnaniërs, beelden van hun aanvoerders en beelden van Apollo en Artemis.
(7) Ik heb iets vreemds vernomen, wat de Lipariërs overkwam in hun oorlog tegen de
Etrusken. De Pythia droeg de Lipariërs op om met zo weinig mogelijk schepen tegen de
Etrusken te strijden. Daarom voeren ze met vijf oorlogsschepen tegen de Etrusken uit. Maar
die wilden in zeemanschap niet voor de Lipariërs onderdoen en voeren met evenveel
schepen tegen hen uit. De Lipariërs veroverden die en ook vijf andere schepen die daarna
tegen hen ingezet werden. Ook overmeesterden ze een derde en vierde groep van vijf
schepen. Zo hebben ze in Delphi evenveel beelden van Apollo opgesteld als ze schepen
veroverd hadden.
Echekratides uit Larisa heeft de kleine Apollo geschonken. De Delphiërs zeggen dat dit het
eerste wijgeschenk is, dat hier opgesteld is.
17. Van de niet-Grieken in het westen hebben de bewoners van Sardinië een bronzen beeld van
hun naamgever gezonden. In omvang en welvaart staat Sardinië op gelijke hoogte met de
eilanden die het meest geprezen worden. Wat de oude naam is die de inheemse bevolking er
aan gaf, weet ik niet, maar de Grieken die er naar toe voeren om handel te drijven noemden
het eiland Ichnoussa, omdat de vorm erg lijkt op een menselijke voetstap (ichnos). De lengte
van het eiland is elfhonderd en twintig stadiën en in de breedte strekt het zich over ongeveer
vierhonderd en twintig stadiën uit.
(2) De Libyers zouden de eersten geweest zijn die met schepen naar het eiland overstaken.
De leider van de Libyers was Sardos, zoon van Makeris, die door de Egyptenaren en Libyers
Herakles genoemd wordt. De beroemdste onderneming van Makeris zelf was de reis naar
Delphi, maar Sardos had de leiding over de Libyers naar Ichnoussa en naar deze Sardos
kreeg het eiland de nieuwe naam. Het Libysche leger verdreef echter de oorspronkelijke
bewoners niet, maar de nieuwkomers werden als kolonisten door hen opgenomen, meer
noodgedwongen dan omdat ze hen goedgezind waren. Noch de Libyers noch de inheemse
bevolking wisten hoe ze steden moesten bouwen. Ze leefden zoals het uitkwam verspreid in
hutten en grotten. (3) Jaren na de komst van de Libyers arriveerden Aristaios en zijn mannen
uit Griekenland op het eiland. Aristaios zou een zoon van Apollo en Kyrene zijn. Men zegt
dat hij, diep bedroefd om het lot van Aktaion en daarom vol haat tegen Boiotië en heel

Griekenland, zich daarom in Sardinië vestigde. (4) Sommigen geloven dat Daidalos in die
tijd vanwege de Kretenzische invasie hals over kop uit Kamikos weggegaan is en met
Aristaios deelgenomen heeft aan de kolonisatie van Sardinië. Maar het is onzin te denken
dat Daidalos, een tijdgenoot van Oidipous, de koning van Thebe, meegedaan heeft aan een
kolonie of aan een andere onderneming met Aristaios, die getrouwd was met Autonoë, de
dochter van Kadmos. Maar ze hebben zeker geen stad gebouwd, volgens mij omdat ze te
gering in aantal waren of te zwak om een stad te kunnen stichten. (5) Na Aristaios staken de
Iberiërs over naar Sardinië. Die expeditie stond onder leiding van Norax en ze stichtten de
stad Nora. Volgens de overlevering was dat de eerste stad op het eiland en Norax zou een
zoon zijn van Erytheia, de dochter van Geryones, en Hermes. Het leger van Iolaos,
bestaande uit Thespiërs en mannen uit Attika, was de vierde groep die op Sardinië landde en
zij stichtten de stad Olbia. De Atheners hebben afzonderlijk Ogryle gesticht, waarvoor ze de
naam van een van hun demen thuis bewaarden. Het is ook mogelijk dat Ogrylos zelf
deelnam aan de expeditie. Maar er zijn tegenwoordig nog steeds plaatsen op Sardinië met de
naam Iolaia en Iolaos wordt door de bewoners vereerd.
(6) Onder degenen die na de verovering van Troje vluchtten en gered werden waren Aeneas
en zijn volgelingen. Een deel van hen werd door de winden naar Sardinië gedreven en
mengde zich met de daar gevestigde Grieken. De barbaren gingen de strijd met de Grieken
en Trojanen niet aan, omdat zij met al hun middelen om oorlog te voeren gelijkwaardig aan
elkaar waren en geen van beide partijen de rivier de Thorsos die midden door hun gebied
stroomde durfde oversteken. (7) Maar vele jaren later kwamen de Libyers opnieuw naar het
eiland met een groter leger en begonnen de oorlog tegen de Grieken. De Grieken werden
totaal vernietigd of slechts weinigen overleefden het. De Trojanen vluchtten naar de hogere
delen van het eiland en bezetten de bergen die door palissades en steile rotsen moeilijk
toegankelijk waren. Ze worden nog steeds Iliërs genoemd, maar in uiterlijk en hele manier
van leven lijken ze op Libyers.
(8) Niet ver van Sardinië ligt een eiland dat door de Grieken Kyrnos genoemd wordt, maar
door de Libyers die er wonen Corsica. Daarvandaan kwam, door politieke moeilijkheden
gedwongen, een groot deel van de bevolking naar Sardinië en ging er wonen, terwijl ze zich
beperkten tot de bergachtige gebieden. De Sardiniërs noemden hen Corsicanen, de naam die
ze van huis meebrachten. (9) Toen de Karthagers op het toppunt van hun macht ter zee
stonden, onderwierpen ze iedereen op Sardinië behalve de Iliërs en Corsicanen die door de
kracht van de bergen tegen slavernij beschermd werden. De Karthagers stichtten op het
eiland de steden Karalis en Sylkoi. Libyers of Iberiërs uit de Karthaagse hulptroepen kregen
ruzie om de oorlogsbuit en gingen er woedend vandoor. Ook zij vestigden zich in de
hooggelegen delen van het eiland. In de taal van de Kyrniërs is hun naam Balaroi, want de
Kyrniërs noemen vluchtelingen balaroi.
(10) Dat zijn de volken op Sardinië en de plaatsen waar ze leven. Het noordelijke deel van
het eiland en het deel tegenover het vasteland van Italië bestaan uit een ononderbroken en
ontoegankelijke bergketen. Als je daarlangs vaart, biedt het eiland aan die kant geen
ankerplaats voor schepen en heftige, stormachtige winden waaien van de bergtoppen over
zee. (11) Midden over het eiland liggen andere, minder hoge bergen. Het klimaat is daar
over het algemeen drukkend en ongezond. Dat wordt veroorzaakt door zout dat kristalliseert
en de zware en hevige zuidenwind. Door de hoogte van de bergen aan de kant van Italië
kunnen de noordenwinden, als die in de zomer waaien, de lucht en het land daar niet
verkoelen. Maar anderen zeggen dat Kyrnos, dat niet meer dan acht stadiën door de zee van
Sardinië gescheiden wordt, overal bergachtig is en hoog uit zee oprijst. Ze denken dat de
westenwind en noordenwind daardoor Sardinië niet kunnen bereiken.
(12) Giftige en onschadelijke slangen leven er niet en ook geen wolven. De wilde geiten zijn
niet groter dan elders, maar ze zien er uit als wilde rammen zoals je op sculpturen op Aigina
kunt aantreffen. Alleen hun borsten zijn te ruig om hen met de Aiginetische kunst te

vergelijken. Hun horens staan niet uit hun kop naar buiten, maar krullen recht naast de oren.
Ze zijn het snelst van alle dieren.
(13) Op één plant na is het eiland vrij van kruiden die de dood veroorzaken. Dat dodelijk
kruid lijkt op selderij en men zegt dat mensen die het eten sterven van het lachen. Daarom
noemen Homeros en mensen na hem ongezond lachen Sardonisch lachen. Het kruid groeit
in de buurt van bronnen, maar het verspreidt zijn gif niet in het water.
Ik heb deze beschrijving van Sardinië ingevoegd in mijn behandeling van Phokis, omdat de
Grieken vrijwel niets over dit eiland gehoord hebben.
18. De Athener Kallias, zoon van Lysimachides, zegt dat hij het paard dat naast het beeld van
Sardos staat op eigen kosten opgericht heeft van de rijkdommen die hij uit de oorlog tegen
de Perzen verworven had. De Achaiers hebben een beeld van Athene opgesteld, nadat ze een
van de steden in Aitolië door een belegering veroverd hadden. De naam van de stad die ze
innamen was Phana. De belegering zou lange tijd geduurd hebben en toen ze niet in staat
waren de stad te veroveren, zouden ze afgezanten naar Delphi gestuurd hebben en dit orakel
gekregen hebben:
(2) “Bewoners van het land van Pelops en Achaia, die naar Pytho kwamen om te vragen hoe
U de stad zult nemen, bedenk welk deel iedere dag wanneer mannen drinken de stad die
gedronken heeft beschermt. Want dan kunt U Phana, het dorp met de torens, innemen.” (3)
Omdat ze niet begrepen wat het orakel bedoelde, besloten ze de belegering op te heffen en
naar huis terug te varen. De mensen binnen de muren schonken hen geen aandacht meer en
een vrouw ging buiten de wallen om water uit de bron onder de muur te halen. Enkele
soldaten uit het leger renden op de vrouw af en namen haar gevangen. Van haar vernamen
de Achaiers dat ze het kleine beetje water dat ze iedere nacht haalden verdeelden en dat er
voor de mensen in de stad niets anders was om de dorst te lessen. Dus vernielden de
Achaiers de bron en veroverden de stad.
(4) De burgers van Lindos op Rhodos hebben het beeld van Apollo naast die Athene
opgesteld. De Ambrakioten hebben een ezel opgesteld na hun overwinning op de Molossiërs
in een nachtelijk gevecht. De Molossiërs hadden ´s nachts een hinderlaag voor hen gelegd.
Toen een ezel die juist van het veld gehaald werd onstuimig en met vreselijk gebalk een
ezelin achterna zat en ook de man die de ezel dreef onduidelijk en woest schreeuwde,
kwamen de Molossiërs in verwarring uit hun schuilplaats te voorschijn. De Ambrakioten
ontdekten wat tegen hen beraamd was, vielen in de nacht aan en versloegen de Molossiërs in
het gevecht.
(5) De burgers van Orneai in de Argolis deden, toen de Sikyoniërs hen in een oorlog in het
nauw brachten, een gelofte aan Apollo dat zij, als ze het leger van de Sikyoniërs uit hun land
konden verdrijven, iedere dag een processie voor hem in Delphi zouden houden en een
bepaald soort en aantal offerdieren zouden offeren. Ze overwonnen de Sikyoniërs in een
gevecht, maar toen ze iedere dag hun gelofte vervulden en de kosten zwaar werden en de
moeite nog groter dan de kosten, bedachten ze de slimmigheid om voor het offer aan de god
en de processie bronzen figuren te gebruiken.
(6) Hier staat een van de werken van Herakles, het gevecht met de Hydra, gewijd en
gemaakt door Tisagoras. Zowel de Hydra als de Herakles zijn van ijzer. Het maken van
ijzeren beelden is erg moeilijk en kost veel moeite. Het werk van Tisagoras, wie hij ook was,
is wonderbaarlijk, evenals de koppen van een leeuw en een wild zwijn in Pergamon, die ook
van ijzer zijn. Die zijn gemaakt als wijgeschenken voor Dionysos.
(7) De bewoners van Elateia in Phokis, die met hulp van Olympiodoros uit Athene de
belegering van Kassander doorstonden, zonden een bronzen leeuw voor Apollo naar Delphi.
De Apollo vlakbij de leeuw is een geschenk van de Massalioten uit de buit van de zeeslag
tegen de Karthagers. De Aitoliërs hebben een overwinningsmonument gemaakt en een beeld
van een vrouw in wapenrusting die natuurlijk Aitolia voorstelt. De Aitoliërs hebben die
opgesteld, nadat ze de Galaten bestraft hadden voor hun wreedheden tegen Kallion. Een
verguld beeld, een wijgeschenk van Gorgias uit Leontinoi, is Gorgias zelf.

19. Naast de Gorgias staat als wijgeschenk van de Amphiktyonen Skyllis uit Skione, die de
reputatie had dat hij in de diepste delen van iedere zee kon duiken. Hij leerde ook zijn
dochter Hydna duiken. (2) Toen de vloot van Xerxes bij de berg Pelion door hevige storm
overvallen werd, hebben zij de ondergang bewerkstelligd door de ankers en andere
veiligheidsvoorzieningen onder de triëren weg te trekken. Daarvoor hebben de
Amphiktyonen beelden van Skylllis zelf en zijn dochter opgesteld. Het beeld van Hydna
completeerde het aantal beelden dat Nero uit Delphi weggehaald heeft. De enige vrouwen
die in zee duiken zijn meisjes die nog zuivere maagden zijn.
(3) Wat ik nu ga vertellen is een verhaal uit Lesbos. Vissers uit Methymna haalden in hun
netten een gezicht, gemaakt van olijfboomhout, uit zee op. Het leek alsof het iets goddelijks
was, maar vreemd en niet zoals Griekse goden er uitzien. Dus vroegen de Methymnaiers de
Pythia van welke god of heros het een afbeelding was. Zij droeg hen op Dionysos Phallen te
vereren. Daarop hielden de Methymnaiers het houten beeld uit zee zelf en vereerden het met
offers en gebeden en zonden een bronzen kopie naar Delphi.
(4) De beelden op de frontons zijn Artemis, Leto, de Muzen, de ondergang van Helios,
Dionysos en de Thyiaden. De eerste beelden zijn gemaakt door Praxias uit Athene, een
leerling van Kalamis. Maar toen de bouw van de tempel lange tijd duurde, moet Praxias
gestorven zijn en de overige gevelversieringen zijn door Androsthenes gemaakt, ook een
Athener en leerling van Eukadmos. De Atheners hebben de schilden gewijd uit de buit van
Marathon, de Aitoliërs de wapens van de Galaten er achter en links daarvan. Hun vorm lijkt
erg veel op Perzische gevlochten schilden.
(5) Bij mijn beschrijving van het bouleuterion in Athene heb ik al gesproken over de invasie
van de Galaten in Griekenland. Maar in mijn deel over Delphi wilde ik een meer
gedetailleerd verslag over hen geven, omdat de belangrijkste wapenfeiten tegen deze
barbaren hier plaats vonden. Hun eerste buitenlandse veldtocht hielden de Kelten onder
leiding van Kambaules. Ze drongen door tot Thrakië, maar durfden hun tocht toen niet meer
voort te zetten, omdat ze beseften dat ze te gering in aantal waren om het tegen de Grieken
op te nemen. (6) Toen ze, vooral onder invloed van de veteranen van Kambaules die de
smaak van plundertochten te pakken hadden, besloten voor de tweede keer vreemd gebied
binnen te vallen, brachten ze een groot leger voetvolk en een aanzienlijke troepenmacht
ruiterij bijeen. De aanvoerders deelden het leger in drie delen en elk daarvan kreeg een ander
land toegewezen om aan te vallen. (7) Kerethrios zou de leider zijn tegen de Thrakiërs en het
volk van de Triballoi. Brennos en Akichorios voerden het bevel over het deel dat naar
Paionië ging. Bolgios trok op tegen de Makedoniërs en Illyriërs en nam de strijd tegen
Ptolemaios, die toen koning van de Makedoniërs was, op zich. Het was deze Ptolemaios die
op verraderlijke wijze Seleukos, de zoon van Antiochos, vermoord heeft, hoewel hij als
smekeling toevlucht bij hem gezocht had, en die om zijn niets ontziende optreden de
bijnaam Keraunos (Bliksemschicht) kreeg. Ptolemaios sneuvelde zelf in de strijd en de
Makedoniërs leden zware verliezen. Maar ook toen ontbrak het de Kelten aan moed om de
verdere opmars tegen Griekenland door te zetten en zo trok de tweede expeditie terug naar
huis. (8) Daar drong Brennos in algemene vergaderingen en in persoonlijke gesprekken met
de afzonderlijke gezagsdragers van de Galaten aan op een nieuwe veldtocht tegen
Griekenland, waarbij hij wees op de zwakte van de Grieken op dat moment, hun algehele
rijkdom en de nog grotere rijkdommen aan wijgeschenken in hun tempels en aan gemunt
zilver en goud. Hij haalde de Galaten over tot een veldtocht tegen Griekenland en als een
van zijn medebevelhebbers koos hij uit de gezagsdragers Akichorios. (9) Het verzamelde
leger bestond uit honderd en tweeënvijftigduizend man voetvolk en twintigduizend en
vierhonderd man ruiterij. Dat was het parate deel van de ruiterij, maar het werkelijke aantal
was eenenzestigduizend en tweehonderd man. Iedere ruiter had namelijk twee knechten die
ook bedreven ruiters waren en over een paard beschikten. (10) Wanneer de Gallische ruiters
in een gevecht verwikkeld waren, bleven de knechten achter de gelederen en maakten zich
op de volgende manier nuttig. Als een ruiter of een paard kwam te vallen, gaf de knecht zijn

paard aan zijn meester en wanneer de meester sneuvelde, besteeg de slaaf diens paard in zijn
plaats. En wanneer meester en paard beiden gedood waren, stond er een andere ruiter
gereed. Wanneer ze gewond waren, bracht een van de slaven de gewonde naar het
legerkamp en de andere nam zijn plaats in de slaglinie in. (11) Ik denk dat de Galaten die
methode overgenomen hebben van het Perzische leger van de tienduizend die de
Onsterfelijken genoemd werden. Maar het verschil was dat bij de Perzen de gesneuvelden
pas na de strijd vervangen werden, terwijl bij de Galaten het aantal ruiters in het heetst van
de strijd aangevuld werd. Die methode wordt in hun eigen taal trimarkisia genoemd. Het
Keltische woord voor paard is namelijk marka.
(12) Dat was de omvang van het leger en dat waren de bedoelingen van Brennos, toen hij
Griekenland aanviel. Het moreel van de Grieken was totaal gebroken, maar de extreme
angst deed hen beseffen dat ze voor Griekenland moesten vechten. Ze zagen dat deze strijd
niet om de vrijheid zou gaan, zoals vroeger tegen de Perzen, en dat het geven van aarde en
water hen geen veiligheid zou brengen. Wat met de Makedoniërs, Thrakiërs en Paioniërs bij
de vorige aanval gebeurd was lag nog vers in hun geheugen en er kwamen berichten over de
wandaden die op dat moment in Thessalië plaats vonden. Iedere man afzonderlijk en de
steden als geheel beseften dat ze nu óf ten onder zouden gaan óf overwinnen.
20. Ieder die wil kan de troepen die tegen koning Xerxes bij Thermopyle samengebracht zijn
vergelijken met de troepenmacht die nu tegen de Galaten verzameld was. Dit waren de
troepen die tegen de Perzen in het veld kwamen: de Lakedaimoniërs met Leonidas waren
niet meer dan 300, er waren 500 man uit Tegea en evenveel uit Mantineia, uit Orchomenos
in Arkadië 120 en uit de andere steden in Arkadië 1000, uit Mykene 80 man en 200 uit
Phlious en uit Korinthe het dubbele daarvan; van de Boiotiërs kwamen 700 man uit Thespiai
en uit Thebe 400 man. 1000 Boiotiërs bewaakten het pad op de Oita en dat aantal moet aan
de totale Griekse krijgsmacht toegevoegd worden. (2) Herodotos heeft de Lokriërs van
onder de berg Knemis niet meegerekend, maar hij zegt dat zij uit alle steden kwamen. Toch
is het mogelijk hun totale aantal heel nauwkeurig te schatten. Want naar Marathon kwamen,
inclusief de mannen die te oud waren om te vechten en de slaven, niet meer dan 9000
Atheners; de strijdmacht van de Lokriërs die naar Thermopyle kwam kan men dus op niet
meer dan 6000 man stellen. Zo zou het totale leger uit 11.200 man bestaan hebben. Maar
zelfs die zijn blijkbaar niet de hele tijd op hun post gebleven, behalve de Lakedaimoniërs,
Thespiërs en Mykeners. De rest is voor het einde van de strijd vertrokken.
(3) Het aantal Grieken dat tegen de barbaren die van de Oceaan kwamen naar Thermopyle
kwam is als volgt: 10.000 hopliten en 500 man ruiterij van de Boiotiërs. Hun bevelhebbers
waren Kephisodotos, Thearidas, Diogenes en Lysander. Uit Phokis kwamen 500 ruiters en
het aantal infanteristen was 3000. De Phokische bevelhebbers waren Kritoboulos en
Antiochos. (4) Meidias leidde de Lokriërs van het eiland Atalante. Hun aantal bedroeg 700
en ze hadden geen ruiterij. Uit Megara kwamen 400 hopliten onder leiding van Hipponikos.
Een zeer groot contingent, geschikt voor elk soort gevecht, kwam uit Aitolië. Het aantal van
de ruiterij wordt niet vermeld, maar er waren 790 lichtgewapenden en het aantal hopliten
bedroeg meer dan 7000. De Aitoliërs stonden onder bevel van Polyarchos, Polyphron en
Lakrates. (5) De Atheense bevelhebber was Kallippos, zoon van Moirokles, zoals ik eerder
in mijn werk heb verteld, en hun strijdmacht bestond uit al hun zeewaardige triëren, 5000
man ruiterij en 1000 man voetvolk. De Atheners hadden vanwege hun oude reputatie de
leiding. Van de koningen kwamen huursoldaten, 500 uit Makedonië en evenveel uit Azië. De
commandant van de soldaten die door Antigonos gestuurd waren was Aristodemos, een
Makedoniër, en Telesarchos, een van de Syriërs aan de Orontes, voerde het bevel over de
soldaten van Antiochos en die uit Azië.
(6) Toen de Grieken die bij Thermopyle verzameld waren tot de ontdekking kwamen dat het
leger van de Galaten al in de buurt van Magnesia en Phthiotis was, besloten ze 1000 man
lichtbewapende troepen en de ruiterij naar de Spercheios te sturen om te verhinderen dat de
barbaren zonder strijd veilig de rivier zouden kunnen oversteken. Na hun aankomst

vernielden ze de bruggen en sloegen zelf hun kamp op aan de oever van de rivier. Maar
Brennos was niet zo barbaars dat hij helemaal geen inzicht had en geen ervaring had in het
bedenken van listen tegen vijanden. (7) Meteen bij het vallen van de duisternis stuurde hij
ongeveer 10.000 Galaten naar de rivier, niet naar de plaatsen waar de oude bruggen waren,
maar verder stroomafwaarts, waar de Grieken niet zouden merken dat zij overstaken en waar
de Spercheios breder over vlak terrein uitstroomt en een modderig moeras vormt in plaats
van een krachtige smalle stroom. Hij koos mannen die konden zwemmen en van wie de
lichaamslengte meer dan gemiddeld was. De Kelten overtreffen in lengte trouwens alle
andere mensen. (8) Zij staken zwemmend in het donker het moerassige deel van de rivier
over. Ieder gebruikte het langwerpige schild, zoals ze dat in hun land hebben, als vlot en de
langsten konden wadend door het water gaan. Zodra de Grieken aan de Spercheios merkten
dat een deel van de barbaren door het moeras getrokken was, gingen ze meteen terug naar
het legerkamp. Brennos gaf de bevolking rond de Malische Golf opdracht een brug over de
Spercheios te bouwen. Zij voerden dat karwei haastig uit, omdat ze bang voor hem waren en
vurig wensten dat de barbaren uit hun land weggingen en dat ze er niet zouden blijven en het
nog meer zouden verwoesten. (9) Toen Brennos het leger over de bruggen gevoerd had, trok
hij naar Herakleia. De Galaten plunderden het land en vermoordden de mensen die ze op de
velden te pakken kregen, maar de stad veroverden ze niet. Want een jaar tevoren hadden de
Aitoliërs Herakleia gedwongen zich bij de Aitolische bond aan te sluiten en nu verdedigden
ze een stad die volgens hun mening evenveel aan henzelf als aan de Herakleioten
toebehoorde. Maar Brennos bekommerde zich niet erg om Herakleia. Hij spande zich in om
degenen die tegen hem gelegerd lagen van de passen te verdrijven en door te dringen in
Griekenland ten zuiden van Thermopyle.
21. Brennos trok verder van Herakleia, nadat hij door overlopers geïnformeerd was over de
strijdkrachten die zich uit elke stad bij Thermopyle verzameld hadden en vol minachting
voor het Griekse leger begon hij de volgende dag bij zonsopkomst de strijd zonder dat hij
een Griekse waarzegger raadpleegde of offers uit eigen land bracht, als er tenminste een
Keltische vorm van voorspellingskunst bestond. De Grieken naderden in stilte en goede
orde. Toen ze slaags raakten, renden de voetknechten niet zo ver van hun linie weg dat ze
hun eigen slagorde verstoorden en de lichtgewapenden bleven op hun positie en gooiden
hun speren, schoten pijlen en slingerden stenen. (2) De ruiterij was aan beide kanten
onbruikbaar, niet alleen omdat het terrein bij Thermopyle erg nauw was, maar ook glad door
de natuurlijke rotsen en grotendeels glibberig door een ononderbroken reeks
bergstroompjes. De bewapening van de Galaten was zwakker, omdat ze alleen hun
traditionele langwerpige schilden hadden en geen andere lichaamsbescherming en ze hadden
nog veel minder krijgservaring. (3) In razende woede stormden ze zonder enige berekening
als wilde dieren op de tegenstanders af. Zelfs wanneer ze door bijlen of zwaarden
uiteengereten werden, verliet de blinde razernij hen niet zo lang ze nog ademden en ook
degenen die door pijlen en speren doorboord werden verloren niets van hun razernij zo lang
het leven bleef. Sommigen trokken de speren waardoor ze getroffen werden uit hun wonden
en gooiden die naar de Grieken of gebruikten die in een gevecht van man tegen man. (4)
Ondertussen voeren de Atheners op de triëren met moeite en niet zonder gevaar tussen de
modderbanken die zich tot ver in zee uitstrekten door. Ze brachten hun schepen zo dicht
mogelijk bij de barbaren en bestookten hun flanken met allerlei soorten projectielen en
pijlen. De Kelten leden aan een onbeschrijflijke vermoeidheid en omdat ze op het nauwe
terrein weinig konden uitrichten, terwijl ze twee of viermaal zo veel leden, gaven de leiders
het sein om zich terug te trekken naar het legerkamp. Tijdens hun wanordelijke teugtocht
liepen velen elkaar onder de voet, velen kwamen in het moeras terecht en verdwenen onder
de modder. Hun verliezen bij de terugtocht waren niet minder groot dan die in het heetst van
de strijd.
(5) Die dag overtrof het Attische contingent de andere Grieken in dapperheid. De dapperste
van de Atheners zelf was Kydias, een jongeman die nog nooit aan een slag had

deelgenomen. Hij werd door de Galaten gedood, maar zijn verwanten hebben zijn schild
gewijd aan Zeus Eleutherios. De inscriptie luidt:
“Hier hang ik, verlangend naar de nog jeugdige kracht van Kydias,
het schild van een roemrijk man, een offergave aan Zeus.
Ik was het eerste schild dat zijn linkerarm ooit droeg,
toen de onstuimige Ares raasde tegen de Galaten.”
(6) Dat was het opschrift in de tijd voordat de mannen van Sulla tegelijk met andere
Atheense schatten ook de schilden in de zuilengalerij van Zeus Eleutherios weghaalden. Na
de slag bij Thermopyle begroeven de Grieken hun doden, maar de Galaten stuurden zelfs
geen afgezanten met het verzoek de lijken te mogen opnemen. Het was hen onverschillig of
de doden begraven werden of dat ze verslonden werden door wilde dieren en vogels die op
lijken azen. (7) Ik denk dat er twee redenen zijn die hen zo onverschillig maakten ten
aanzien van het begraven van hun doden: ze willen hun vijanden verbijsteren en het ligt niet
in hun aard respect te betonen aan de gestorvenen. Veertig Grieken sneuvelden in de strijd,
maar het is niet mogelijk de verliezen van de barbaren precies te achterhalen. Het aantal van
degenen die in de modder verdwenen zijn was groot.
22. Op de zevende dag na de slag probeerde een afdeling Galaten langs Herakleia omhoog te
gaan naar de Oita. Daar loopt een smal pad omhoog achter de ruïnes van Trachis. In die tijd
was boven Trachis een heiligdom van Athene waarin zich wijgeschenken bevonden. Ze
hoopten langs dat pad de Oita te beklimmen en tegelijk in het voorbijgaan zich van de
tempelschatten meester te maken. <Dat pad werd bewaakt door de Phokiërs onder leiding
van Telesarchos.> Ze overwonnen de barbaren in een gevecht, maar Telesarchos zelf, een
man die als geen ander de Griekse zaak was toegedaan, sneuvelde daarbij.
(2) De andere leiders van de barbaren sidderden voor de Grieken en tegelijkertijd waren ze
wanhopig over de toekomst, omdat ze zagen dat alles waarmee ze bezig waren op niets
uitliep. Maar Brennos redeneerde dat als hij de Aitoliërs kon dwingen terug te gaan naar huis
naar Aitolië, de oorlog tegen de Grieken gemakkelijker voor hem zou zijn. Hij koos uit het
leger veertigduizend man voetvolk en ongeveer achthonderd ruiters en stelde Orestorios en
Komboutis als bevelhebbers over hen aan. (3) Zij trokken op hun terugweg via de bruggen
over de Spercheios weer door Thessalië en vielen Aitolië binnen. De gruwelijkheden die
Komboutis en Orestorios begingen waren de ergste waarvan ik ooit gehoord heb en door
geen andere misdaden van mensen geëvenaard. Alle mannen werden afgeslacht en grijsaards
en zuigelingen die nog aan de moederborst waren werden zonder pardon vermoord. De
Galaten doodden de baby´s die het dikst waren door de melk en dronken hun bloed en aten
hun vlees. (4) Alle vrouwen en volwassen meisjes die nog een beetje trots hadden doodden
zichzelf, zodra de stad ingenomen werd. Degenen die nog in leven bleven werden het
slachtoffer van mishandeling van elk soort door mannen die evenzeer verstoken waren van
medelijden als van liefde. Vrouwen die toevallig een Gallisch zwaard te pakken kregen
doodden zichzelf eigenhandig. De anderen zouden spoedig sterven door honger en gebrek
aan slaap, terwijl meedogenloze en barbaarse mannen hen beurtelings mishandelden.
Sommigen bevredigden hun lust bij stervende vrouwen, anderen zelfs bij vrouwen die al
dood waren.
(5) De Aitoliërs werden door bodes geïnformeerd over de rampen die hen getroffen hadden.
Ze braken zo snel ze konden op van Thermopyle en haastten zich naar Aitolië, woedend
over wat de Kalliërs overkomen was, maar nog meer gedreven door het verlangen de nog
niet veroverde steden te redden. Uit alle steden werden de mannen die oud genoeg waren om
te vechten gemobiliseerd en ook zij die te oud waren voor de krijgsdienst bevonden zich
noodgedwongen en vol strijdlust onder hen. Ook de vrouwen trokken met hen te velde, zelfs
nog meer dan de mannen woedend op de Galaten. (6) Toen de barbaren, nadat ze de huizen
en tempels geplunderd hadden en Kallion in brand hadden gestoken, langs dezelfde weg
teruggingen, kwamen mannen van Patrai als enigen van de Achaiers de Aitoliërs te hulp.
Omdat ze als hopliten getraind waren, deden ze een frontale aanval op de barbaren. Maar zij

hadden zwaar te lijden onder het grote aantal en de wanhoop van de Galaten. De Aitolische
mannen en vrouwen die langs de hele weg opgesteld waren gooiden hun speren naar de
barbaren en omdat die niets anders hadden dan hun traditionele langwerpige schilden,
misten maar weinig daarvan hun doel. Achtervolgd door de barbaren ontsnapten ze
gemakkelijk en toen die de achtervolging opgaven, vielen ze met hernieuwde kracht aan. (7)
Hoewel de Kalliërs zo verschrikkelijk leden dat zelfs wat Homeros over de Laistrygonen en
de Kykloop schrijft realistisch lijkt, was hun wraakneming toch naar verhouding. Want van
het aantal van veertigduizend achthonderd barbaren ontsnapte minder dan de helft naar het
legerkamp bij Thermopyle.
(8) Ondertussen gebeurde de Grieken bij Thermopyle het volgende. Er zijn twee paden over
de berg Oita. Eén pad, boven Trachis, is grotendeels steil en loopt erg recht omhoog, het
andere, door het gebied van de Ainianiërs, is gemakkelijker te begaan voor een leger.
Daarlangs had vroeger de Pers Hydarnes de Grieken onder Leonidas in de rug aangevallen.
(9) De Herakleioten en Ainianiërs beloofden Brennos hem via die route te leiden, niet omdat
ze de Griekse zaak kwaadgezind waren, maar omdat ze het belangrijk vonden dat de Kelten
uit hun gebied weggingen en het niet zouden verwoesten als ze er gelegerd waren. Ik denk
dat Pindaros ook hierin gelijk heeft als hij zegt dat iedereen zich om eigen moeilijkheden
zorgen maakt, maar dat hij niet geraakt wordt door andermans zorgen. (10) Door die belofte
van de Ainianiërs en Herakleioten werd Brennos aangemoedigd. Hij liet Akichorios bij het
leger achter met de instructie dat het juiste moment voor de aanval voor hen was wanneer zij
de Grieken ingesloten hadden. Zelf koos hij veertigduizend man uit en trok langs het pad
(11) Juist op die dag zakte een dichte mist van de berg neer, waardoor de zon verduisterd
werd. Daardoor merkten de Phokiërs die het pad bewaakten de nadering van de barbaren
niet eerder voordat ze vlakbij waren. Die vielen meteen aan en de Phokiërs verdedigden zich
krachtig, maar werden tenslotte gedwongen zich van het pad terug te trekken. Ze konden
nog juist naar beneden rennen naar de bondgenoten en melden wat er gaande was voordat de
omsingeling van de Grieken volledig was. (12) Daarop konden de Atheners op de triëren het
Griekse leger tijdig van Thermopyle terugtrekken. Zij verspreidden zich ieder naar zijn
eigen stad en Brennos marcheerde onverwijld naar Delphi, voordat de mannen van
Akichorios uit het legerkamp arriveerden. De Delphiërs vluchtten in paniek naar het orakel.
De god zei hen niet bang te zijn en beloofde zelf zijn heiligdom te zullen beschermen. (13)
De volgende Grieken kwamen om de god te verdedigen: Phokiërs uit alle steden, uit
Amphissa vierhonderd hopliten; van de Aitoliërs kwamen sommigen direct toen ze hoorden
dat de barbaren in aantocht waren en later bracht Philomelos twaalfhonderd man. De kern
van de Aitoliërs keerde zich tegen het leger van Akichorios en zonder een slag aan te gaan
bestookten ze voortdurend de buitenste flanken van zijn marsorde, terwijl ze de bagage
plunderden en de dragers doodden. Vooral daardoor verliep hun mars erg traag. Ook had
Akichorios een gedeelte bij Herakleia achtergelaten om de bagage in het legerkamp te
bewaken.
23. Brennos en zijn leger stonden tegenover de Grieken die bij Delphi verzameld waren en
weldra kregen de barbaren ongunstige voortekenen van de god, de duidelijkste die ik ken. In
het hele gebied dat door het leger van de Galaten bezet werd deed zich gedurende het
grootste deel van de dag een hevige aardbeving voor en voortdurend kwamen er bliksems en
donderslagen. (2) De donder bracht de Kelten in paniek en maakte dat ze hun orders niet
hoorden, terwijl de bliksems niet alleen degene die getroffen werd in brand zetten, maar ook
de mannen om hem heen en de wapens. Toen verschenen hen de geesten van heroën,
Hyperochos, Laodokos en Pyrrhos, en sommigen tellen daar nog een vierde bij, de locale
Delphische heros Phylakos. (3) Een van de vele Phokiërs die in de slag sneuvelden was
Aleximachos. Hij blonk in de slag uit boven alle andere Grieken door zijn jeugdige leeftijd,
zijn lichaamskracht en stoutmoedigheid bij het doden van de barbaren. De Phokiërs hebben
een beeld van Aleximachos gemaakt en aan Apollo in Delphi gezonden.

(4) De hele dag verkeerden de barbaren in zulke rampen en verschrikkingen. Maar wat hen
in de nacht zou treffen was nog veel rampzaliger. Het was namelijk heel erg koud en met de
kou kwam een sneeuwjacht. Grote steenblokken rolden van de Parnassos, rotsen braken af
en troffen de barbaren. Ze werden niet met één of twee tegelijk, maar in groepen van dertig
of meer, terwijl ze de wacht hielden of waar ze toevallig sliepen, door de lawine van
rotsblokken verpletterd. (5) Bij zonsopkomst vielen de Grieken vanuit Delphi hen aan. De
hoofdmacht voerde een frontale aanval uit, maar de Phokiërs klommen, omdat ze het terrein
beter kenden, door de sneeuw langs de steile hellingen van de Parnassos omlaag en
verrasten de Kelten in de rug. Ze wierpen hun speren en schoten hun pijlen op hen af zonder
dat ze iets van de barbaren te duchten hadden. (6) In het begin van het gevecht boden die, en
vooral de mannen rond Brennos, die de grootste en sterkste van de Galaten waren, fel
weerstand, hoewel ze van alle kanten beschoten werden en niet minder van de kou te lijden
hadden, vooral de gewonden. Toen ook Brennos gewond raakte, droegen ze hem
bewusteloos uit de strijd en de barbaren vluchtten met tegenzin, omdat de Grieken hen van
alle kanten bestookten. Ze doodden hun eigen mannen die door hun verwondingen en door
zwakte niet in staat waren te volgen. (7) Ze kampeerden op de plek waar de nacht hen op
hun vlucht overviel en tijdens de nacht werden ze getroffen door een “Panische” angst. Men
zegt dat angst zonder reden van Pan komt. De verwarring brak laat in de avond in het leger
uit. Aanvankelijk raakten maar weinigen buiten zinnen. Ze dachten dat ze het gedreun van
galopperende paarden en de nadering van vijanden hoorden. Maar al gauw verspreidde de
verwarring zich over allen. (8) Ze grepen de wapens en, verspreid geraakt, doodden ze
elkaar en werden ze gedood zonder dat ze hun eigen taal begrepen of elkaars gestaltes en de
vormen van hun schilden herkenden. Aan beide kanten heerste op dat moment een zo grote
verwarring dat ieder dacht dat de mannen tegenover hen Grieken waren, de wapens Grieks
en dat ze Grieks spraken. Zo veroorzaakte de door de god gezonden razernij een heel grote
onderlinge slachtpartij onder de Galaten.
(9) De eersten die merkten wat er in de nacht met de barbaren gebeurde en het aan de
Grieken rapporteerden waren enkele Phokiërs die op de velden achtergebleven waren om de
kuddes te bewaken. Daardoor vatten de Phokiërs weer moed en vielen de Kelten nog
onstuimiger aan. Ze hielden de vijandelijke kampementen nog zorgvuldiger in het oog en
lieten niet toe dat zij zonder strijd levensbenodigdheden van het land haalden, zodat in het
Gallische leger onmiddellijk een enorm gebrek aan graan en andere levensmiddelen
ontstond. (10) Hun verliezen in Phokis waren de volgende. Bijna zesduizend mannen
kwamen om in de gevechten, meer dan tienduizend mannen in de winterstorm van de nacht
en later door de “Panische” angst en nog eens evenveel door de honger.
(11) Enkele Atheners arriveerden in Delphi om zich op de hoogte te stellen. Daarna keerden
ze terug en rapporteerden wat de barbaren overkomen was en wat de god verricht had. De
Atheners trokken onmiddellijk uit en toen ze door Boiotië marcheerden, sloten de Boiotiërs
zich bij hen aan. Gezamenlijk achtervolgden ze de barbaren, lagen ze in hinderlaag en
doodden degenen die steeds de laatsten waren.
(12) De vorige nacht hadden de mannen van Akichorios zich bij degenen die met Brennos
vluchtten aangesloten. De Aitoliërs hadden hun mars vertraagd door meedogenloos een
regen van speren en wat ze maar in handen kregen op hen af te gooien, zodat slechts een
klein deel van hen naar het kamp bij Herakleia ontsnapte. Voor Brennos was er, gezien zijn
verwondingen, nog steeds hoop op redding. Maar men zegt dat hij uit vrees voor zijn
medeburgers en vooral uit schaamte, omdat hij verantwoordelijk was voor al hun ellende,
zich van het leven beroofde door onvermengde wijn te drinken. (13) Daarna trokken de
barbaren met veel moeite onder hevige aanvallen van de Aitoliërs tot de Spercheios. Toen ze
bij de Spercheios aankwamen, lagen de Thessaliërs en Maliërs hen daar op te wachten en zij
vermorzelden hen zo dat niemand behouden naar huis terugkeerde.
(14) De veldtocht van de Kelten tegen Griekenland en hun ondergang vond plaats toen
Anaxikrates archont in Athene was, in het tweede jaar van de 125e Olympiade, waarin Ladas

van Aigion de stadionwedloop won. In het volgende jaar, toen Demokles archont in Athene
was, staken de Kelten weer over naar Azië.
24. Deze gebeurtenissen hebben zich zo afgespeeld. In de voorhal van de tempel in Delphi staan
levenswijsheden voor mensen gegrift, geschreven door mannen die de Grieken de Wijzen
noemen. Zij waren Thales van Milete en Bias van Priëne uit Ionië, Pittakos van Mitylene
van de Aioliërs op Lesbos, van de Doriërs in Azië Kleoboulos van Lindos, Solon van Athene
en Chilon van Sparta. Als zevende noemt Plato, de zoon van Ariston, in plaats van
Periander, de zoon van Kypselos, Myson van Chenai, een dorp in het Oita-gebergte. Deze
mannen kwamen naar Delphi en wijdden aan Apollo de beroemde spreuken “Ken U zelf” en
“Niets te veel”.
(2) Deze mannen hebben de genoemde spreuken geschreven. Een bronzen afbeelding van
Homeros is te zien op een stele en je kunt de orakelspreuk lezen, die Homeros zou hebben
ontvangen:
“Gezegende en ongelukkige, want voor beide was U geboren,
U zoekt uw vaderland. Een moederland hebt U,
geen vaderland. Het eiland Ios is het vaderland
van uw moeder. Dat zal U opnemen, wanneer U sterft.
Maar wees op uw hoede voor het raadsel van jonge kinderen.”
De mensen van Ios tonen ook het graf van Homeros en op een andere plaats dat van
Klymene, volgens hen de moeder van Homeros. (3) Maar de Cyprioten eigenen zich
Homeros ook toe en zeggen dat Themisto, een inheemse vrouw, zijn moeder was. De
geboorte van Homeros zou door Euklous in de volgende verzen voorspeld zijn:
“En dan zal er op het door de zee omspoelde Cyprus een
grote zanger zijn, die Themisto, de goddelijke onder de vrouwen,
zal baren, de zeer beroemde, ver van het rijke Salamis.
Wanneer hij Cyprus heeft verlaten, door de golven doordrenkt en opgenomen,
zal hij als eerste de rampen bezingen van het wijde Griekenland.
Voor eeuwig zal hij onsterfelijk zijn en zonder ouderdom.”
Dat heb ik gehoord en de orakels heb ik gelezen, maar ik noteer geen eigen mening over het
vaderland van Homeros of de tijd waarin hij leefde.
(4) In de tempel bevindt zich een altaar voor Poseidon, omdat het oudste orakel ook aan
Poseidon toebehoorde. Er staan ook beelden van twee Moiren en in plaats van de derde
staan Zeus Moiragetes en Apollo Moiragetes naast hen. Er is hier ook een haard te zien,
waarop de priester van Apollo Neoptolemos, de zoon van Achilles, ter dood heeft gebracht.
Over de dood van Neoptolemos heb ik elders gesproken. (5) Niet ver van de haard staat de
zetel van Pindaros. De zetel is van ijzer en Pindaros zou iedere keer dat hij naar Delphi
kwam daarop hebben gezeten en zijn liederen op Apollo hebben gezongen. Slechts weinigen
hebben toegang tot het binnenste deel van de tempel. Daar staat een ander beeld van Apollo,
gemaakt van goud.
(6) Als je de tempel verlaat en naar links afslaat, is daar een heilige ruimte, waar het graf van
Neoptolemos is. Ieder jaar brengen de Delphiërs hem heroënoffers. Als je vanaf het graf
omhoog gaat, is er een niet erg grote steen. Die begieten ze dagelijks met olijfolie en bij
ieder feest leggen ze er ruwe wol op. Er bestaat een mening dat dit de steen is die aan
Kronos gegeven is in plaats van zijn kind en die hij later weer uitgebraakt heeft. (7) Als je na
het zien van de steen naar de tempel teruggaat, is er de zogeheten Kassotis-bron. Er staat een
klein muurtje, waardoorheen de toegang tot de bron is. Men zegt dat het water van de bron
onder de aarde verdwijnt en de vrouwen in het allerheiligste van de god profetische gaven
geeft. Een van de nimfen van de Parnassos zou haar naam aan de bron gegeven hebben. \
25. Boven de Kassotis-bron staat een gebouw met schilderingen van Polygnotos, een
wijgeschenk van de Knidiërs. Dit wordt door de Delphiërs Leschè genoemd, omdat ze
vroeger hier samenkwamen om belangrijke zaken te bespreken en oude verhalen te

vertellen. Homeros heeft in Melantho´s scheldwoorden tegen Odysseus duidelijk gemaakt
dat er in heel Griekenland veel zulke gebouwen waren:
“Wil je niet liever gaan slapen in een smidse
of in een leschè dan hier eindeloos te zwetsen?”
(2) Als je dit gebouw binnengaat, geeft de hele schildering aan de rechterzijde de inname
van Troje en het wegvaren van de Grieken weer. Voor Menelaos worden voorbereidingen
voor het vertrek getroffen, het schip is afgebeeld en tussen de zeelieden staan mannen en
jongens door elkaar, midden op het schip staat de stuurman Phrontis met twee vaarbomen.
Homeros beschrijft Nestor in gesprek met Telemachos, onder andere over Phrontis; hij was
de zoon van Onetor en stuurman van Menelaos, beroemd om zijn vakmanschap. Juist toen
hij langs Sounion in Attika voer, werd hij door het noodlot getroffen. Tot daar had Menelaos
samen met Nestor gevaren, maar hij bleef achter om voor Phrontis een graf te bouwen en de
begrafenisrituelen uit te voeren. (3) Hij staat op de schildering van Polygnotos en onder hem
een zekere Ithaimenes die een mantel draagt. Echoiax komt met een waterkruik de
scheepsladder af. Polites, Strophios en Alphios breken de tent van Menelaos die niet ver van
het schip staat af. Amphialos breekt een andere tent af en aan de voeten van Amphialos zit
een jongen. Bij de jongen staat geen opschrift en alleen Phrontis heeft een baard. Deze is de
enige van wie Polygnotos de naam uit de Odyssee kent, de andere heeft hij volgens mij zelf
verzonnen.
(4) Briseïs staat er met Diomedes boven haar en voor hen beiden staat Iphis. Zij lijken alleen
maar oog te hebben voor de schoonheid van Helena kijken. Helena zelf zit er en naast haar
Eurybates. Ik denk dat hij de heraut van Odysseus is; hij heeft nog geen baard. Er zijn twee
dienaressen, Elektra en Panthalis. Die laatste staat naast Helena, terwijl Elektra bij haar
meesteres de sandalen vastmaakt. Ook die namen zijn anders dan die welke Homeros hen in
de Ilias geeft wanneer hij vertelt dat Helena met haar slavinnen naar de muur gaat. (5)
Boven Helena zit een man, gekleed in een purperrode mantel en met een heel sombere blik.
Je kunt ook zonder het bijschrift te lezen wel raden dat dit Helenos is, de zoon van Priamos.
Dichtbij Helenos staat Meges, gewond aan zijn arm, zoals Lescheos van Pyrrha, zoon van
Aischylinos, in zijn epos “De verwoesting van Troje” schrijft. Hij zegt dat Meges in het
gevecht dat de Trojanen in de nacht leverden verwond is door Admetos, de zoon van
Augeias. (6) Naast Meges is ook Lykomedes, de zoon van Kreon, geschilderd met een wond
aan zijn pols. Lescheos zegt dat hij zo door Agenor gewond is. Polygnotos zou hun
verwondingen blijkbaar niet zo geschilderd zou hebben als hij het dichtwerk van Lescheos
niet gelezen had. Maar hij geeft Lykomedes nog een wond aan zijn enkel en een derde
verwonding aan zijn hoofd. Ook Euryalos, de zoon van Mekisteus, is gewond aan zijn hoofd
en pols.
(7) Zij staan boven Helena op de schildering. Naast Helena staan de moeder van Theseus,
kaalgeschoren, en een van Theseus´ zonen, Demophon, die naar zijn houding te oordelen
zich lijkt af te vragen of hij Aithra kan redden. De Argivers zeggen dat Theseus ook een
zoon had van de dochter van Sinis, Melanippos, en dat Melanippos de hardloopwedstrijd
won toen de zogeheten Epigonen voor de tweede keer na Adrastos de Nemeïsche spelen
hielden. (8) Lescheos schrijft over Aithra dat zij na de inname van Troje heimelijk wegging
en naar het legerkamp van de Grieken kwam. Daar werd zij door de zonen van Theseus
herkend en Damophon vroeg haar terug van Agamemnon. Deze was wel bereid dat verzoek
in te willigen, maar zei dat hij dat niet zou doen voordat Helena er mee ingestemd had. Hij
stuurde dus een bode en Helena stond hem die gunst toe. Op de schildering lijkt het dat
Eurybates bij Helena is gekomen met het verzoek om Aithra en te melden wat hem door
Agamemnon was opgedragen.
(9) Het lijkt alsof de Trojaanse vrouwen al krijgsgevangen zijn en jammeren. Andromache is
afgebeeld en naast haar staat haar zoontje die zich aan haar borst vastklemt. Over hem zegt
Lescheos dat hij ter dood gebracht is doordat hij van de toren gegooid is. Dat was niet zo
door de Grieken besloten, maar Neoptolemos zelf wilde hem doden. Medikaste, een

onwettige dochter van Priamos, staat op de schildering. Homeros zegt dat zij van huis
vertrokken is naar de stad Pedaion als vrouw van Imbrios, de zoon van Mentor. (10)
Andromache en Medikaste dragen sluiers, maar Polyxena draagt, zoals bij meisjes de
gewoonte was, het haar in vlechten op het hoofd. Dichters bezingen haar dood op het graf
van Achilles en in Athene en in Pergamon dat aan de Kaikos ligt heb ik schilderingen gezien
met het tragische lijden van Polyxena. (11) Hij heeft ook Nestor geschilderd, met een hoed
op zijn hoofd en een speer in zijn hand. Er is een paard dat door het stof lijkt te gaan rollen.
Vlakbij het paard is een strand waarop kiezelsteentjes te zien zijn, maar vanaf daar is er geen
zee meer te zien.
26. Boven de vrouwen, tussen Aithra en Nestor, staan andere krijgsgevangen vrouwen,
Klymene, Kreousa, Aristomache en Xenodike. Stesichoros rekent in zijn “Verwoesting van
Troje” Klymene tot de krijgsgevangenen en ook zegt hij in de Nostoi (Thuiskomsten) dat
Aristomache de dochter van Priamos en de vrouw van Kritolaos, zoon van Iketaon, is. Maar
ik ken geen dichter of verhalenverteller die Xenodike noemt. Over Kreousa gaat het verhaal
dat de Moeder van de goden en Aphrodite haar gered hebben van slavernij aan de Grieken,
omdat zij de vrouw van Aineias was. Maar Lescheos en de dichter van het epos Kypria
geven Eurydike als vrouw aan Aineias. (2) Op een rustbed boven hen zijn Deïnome,
Metioche, Peisis en Kleodike geschilderd. Van hen komt in de zogeheten Kleine Ilias alleen
de naam van Deïnome voor; ik denk dat Polygnotos de namen van de anderen bedacht heeft.
Epeios is naakt geschilderd, terwijl hij bezig is de muur van Troje tot de grond toe te
verwoesten. Alleen de kop van het houten paard steekt er bovenuit. Polypoites, de zoon van
Peirithoös, staat er, met een band om zijn hoofd gebonden, en naast hem staat Akamas, de
zoon van Theseus, die een helm draagt. Op de helm is een helmbos. (3) Ook Odysseus is er
****** en Odysseus draagt een pantser. Aias, de zoon van Oileus, staat bij een altaar, terwijl
hij een schild vasthoudt en een eed aflegt over het misdrijf tegen Kassandra. Kassandra zit
op de grond en houdt het houten beeld van Athene vast, omdat zij het dat van zijn voetstuk
getrokken had, toen Aias haar van het heiligdom wegsleurde. Ook de zonen van Atreus staan
op de schildering en dragen ook helmen. Menelaos houdt een schild vast, waarop een slang
is afgebeeld, een toespeling op het voorteken dat zich bij het offer in Aulis voorgedaan had.
(4) Onder hen die Aias de eed afnemen staat precies tegenover het paard bij Nestor
Neoptolemos die Elasos, wie dat dan ook was, gedood heeft. Die lijkt op een man die nog
maar een beetje ademt. Neoptolemos treft met zijn zwaard Astynoös, die ook door Lescheos
genoemd wordt en die op een knie gevallen is. Polygnotos heeft Neoptolemos geschilderd
als enige van het Griekse leger die nog bezig is Trojanen te doden,omdat de hele schildering
een plaats moest krijgen boven het graf van Neoptolemos. Homeros geeft de zoon van
Achilles overal in zijn epos de naam Neoptolemos, maar in de Kypria wordt gezegd dat hij
door Lykomedes Pyrrhos genoemd wordt en door Phoinix Neoptolemos, omdat Achilles nog
heel jong was toen hij voor het eerst naar de oorlog ging. (5) Op de schildering staat een
altaar, waaraan een klein jongetje zich angstig vasthoudt. Bij het altaar ligt ook een bronzen
harnas. Tegenwoordig zijn harnassen met deze vorm zeldzaam, maar vroeger werden ze zo
gedragen. Ze bestonden uit twee bronzen stukken, waarvan het ene om de borst en de delen
om de buik paste en het andere was bedoeld de rug te beschermen. Ze werden gyala
genoemd. Het ene stuk plaatsten ze voor, het andere achter en dan werden ze met pinnen aan
elkaar vastgemaakt. (6) Zo leken ze zelfs zonder schild voldoende veiligheid te bieden.
Homeros heeft bijvoorbeeld de Phrygiër Phorkys voorgesteld zonder schild, omdat hij zo´n
tweedelig harnas had. Ik heb het gezien, geschilderd door Polygnotos, en in de tempel van
de Ephesische Artemis heeft Kallimachos van Samos vrouwen geschilderd die voor
Patroklos de twee delen van het harnas aan elkaar pasten.
(7) Aan de andere kant van het altaar heeft hij Laodike geschilderd, terwijl ze staat. In de
poëzie heb ik haar in geen enkele opsomming van krijgsgevangen Trojaanse vrouwen
aangetroffen en daarom lijkt mij de conclusie waarschijnlijk dat Laodike door de Grieken
vrijgelaten is. Homeros spreekt in de Ilias over de gastvrije ontvangst van Menelaos en

Odysseus bij Antenor en zegt dat Laodike getrouwd was met Helikaon, de zoon van
Antenor. (8) Lescheos zegt dat Helikaon, die in het nachtelijke gevecht gewond was, door
Odysseus herkend werd en levend uit de strijd gehaald werd. Vanwege de band van
Menelaos en Odysseus met het huis van Antenor zou het dus niet waarschijnlijk zijn dat
Agamemnon en Menelaos zich boosaardig gedroegen tegen de vrouw van Helikaon. Het
verhaal dat Euphorion van Chalkis geschreven heeft is helemaal onwaarschijnlijk. (9) Naast
Laodike is een stenen voetstuk waarop een bronzen wasbekken staat. Medousa zit op de
grond, terwijl ze met beide handen het voetstuk vasthoudt. Afgaande op de ode van de
dichter uit Himera kan men ook haar tot de dochters van Priamos rekenen. Naast Medousa is
een kaalgeschoren vrouw of eunuch die een naakt kind op schoot heeft. Dat kind houdt uit
angst de hand voor zijn ogen.
27. Een van de doden, Pelis genaamd, ligt naakt op zijn rug gegooid en onder Pelis liggen
Eïoneus en Admetos die hun pantser nog aan hebben. Lescheos zegt dat Eïoneus gedood is
door Neoptolemos en Admetos door Philoktetes. Boven hen liggen anderen: onder het
wasbekken Leokritos, de zoon van Poulydamas, gedood door Odysseus, en boven Eïoneus
en Admetos Koroibos, de zoon van Mygdon. Er is een prachtige graftombe van Mygdon
gebouwd aan de grens van Stektorion in Phrygië en dichters geven de Phrygiërs gewoonlijk
naar hem de naam Mygdonen. Koroibos kwam om met Kassandra te trouwen en hij werd
gedood, zoals meestal verteld wordt, door Neoptolemos, maar volgens de dichter Lescheos
door Diomedes. (2) Boven Koroibos staan Priamos, Axion en Agenor. Lescheos zegt dat
Priamos niet gedood is bij de haard van Herkeios, maar dat hij van het altaar weggesleurd is
en eenvoudig vermoord werd door Neoptolemos bij de poort van zijn huis. Over Hekabe
schrijft Stesichoros in zijn “Verwoesting van Troje” dat zij door Apollo naar Lykië gebacht
is. Lescheos zegt dat Axion de zoon van Priamos was en door Eurypylos, zoon van
Euaimon, gedood is. Zo zou het lijken dat Agenors zoon Echeklos door Achilles gedood is
en Agenor zelf door Neoptolemos. (3) Sinon, een makker van Odysseus, en Anchialos
dragen het lichaam van Laomedon weg. Er is nog een andere dode op de schildering. Zijn
naam is Eresos. Voor zover ik weet heeft niemand het verhaal van Eresos en Laomedon in
een gedicht bezongen. Het huis van Antenor staat er. Boven de ingang hangt een pantervel,
bedoeld als teken voor de Grieken om het huis van Antenor te ontzien. Theano is
geschilderd en haar kinderen, Glaukos die bij een uit twee delen samengevoegd harnas zit
en Eurymachos op een rots. (4) Naast hem staat Antenor en dan Antenors dochter Krino. Zij
draagt een baby. Op alle gezichten is af te lezen wat een ramp hen getroffen heeft.
Bediendes laden een kist en andere bagage op een ezel. Er zit ook een klein jongetje op de
ezel. Op deze plaats van de schildering staat een epigram van Simonides:
“Polygnotos, Thasiër van geboorte, zoon van Aglaophon, heeft de verwoesting van de
burcht van Troje geschilderd.”
28. Het andere deel van de schildering, aan de linkerkant, laat Odysseus zien, die in de
zogeheten Hades is afgedaald om de schim van Teiresias te raadplegen over zijn veilige
terugkeer naar huis. De voorstellingen op de schildering zijn als volgt. Water lijkt een rivier
te zijn, klaarblijkelijk de Acheron; daarin groeit riet. De vormen van de vissen zijn zo vaag
dat je ze eerder voor schaduwen dan voor vissen houdt. Er is ook een boot op de rivier en
aan de riemen zit de veerman. Ik denk dat Polygnotos het epos Minyas gevolgd heeft,
waarin deze regel over Theseus en Peirithoös staat: “Daar troffen zij de dodenboot, die de
bejaarde veerman Charon voerde, niet op zijn ankerplaats aan.” Daarom heeft Polygnotos
Charon als een oude man geschilderd. (3) Degenen die in de boot zitten zijn niet duidelijk te
herkennen. Tellis lijkt een jong volwassen man, Kleoboia nog een meisje. Ze heeft een kiste
op haar knieën zoals men gewoonlijk voor Demeter maakt. Alles wat ik over Tellis gehoord
heb is dat de dichter Archilochos zijn kleinzoon is en over Kleoboia wordt verteld dat zij de
rites van Demeter vanuit Paros naar Thasos gebracht heeft.
(4) Op de oever van de Acheron is een heel opmerkelijk tafereel: onder de boot van Charon
wordt een man die onrecht gepleegd had tegen zijn vader nu door hem gewurgd. De mensen

van vroegere generaties hadden zeer veel respect voor hun ouders, zoals bijvoorbeeld blijkt
bij de zogeheten Vromen van Katana. Toen vuur uit de Etna op Katana afstroomde, hechtten
zij geen enkel belang aan goud en zilver, maar ze vluchtten terwijl de een zijn moeder, de
ander zijn vader droeg. Terwijl ze moeizaam voortgingen, haalde het vuur hen snel in en
greep hen in de vlammen. Maar zelfs toen legden ze hun ouders niet neer en de lavastroom
zou zich in tweeën hebben gesplitst en het vuur zou langs de jongemannen zelf en hun
ouders gegaan zijn zonder hun enig kwaad te doen. Zij worden zelfs tegenwoordig nog
vereerd door de Katanaiers.(5) Op de schildering van Polygnotos wordt naast de man die
zijn vader mishandelde en daarom in de Hades vreselijke dingen ondergaat een tempelrover
bestraft. De vrouw die hem straft weet alles over gif, vooral die waardoor mensen pijn
lijden. (6) De mensen waren nog buitengewoon eerbiedig jegens de goden, zoals de
Atheners lieten zien, toen zij het heiligdom van de Olympische Zeus in Syracuse
veroverden. Ze lieten alle wijgeschenken met rust en belastten de Syracusaanse priester met
de bewaking daarvan. Ook de Pers Datis bewees dit door de woorden die hij tot de Deliërs
sprak en door wat hij deed, toen hij op een Phoinikisch schip een beeld van Apollo vond en
dat aan de Tanagriërs in Delion teruggaf. Zo hielden in die tijd alle mensen het goddelijke in
ere en daarom schilderde Polygnotos de bestraffing van de tempelrover.
(7) Boven de hier genoemden staat Eurynomos. De Delphische uitleggers zeggen dat
Eurynomos een van de demonen in de Hades is, die het vlees van de doden helemaal opeet
en alleen de botten overlaat. Maar Homeros´ Odyssee en de gedichten Minyas en Nostoi,
waarin de Hades en de verschrikkingen daar ook beschreven worden, kennen geen demon
Eurynomos. Maar ik zal beschrijven hoe Eurynomos was en in welke gestalte hij
geschilderd is. Zijn kleur is tussen blauw en zwart in, zoals van vliegen die op het vlees
zitten. Hij laat zijn tanden zien en zit op de huid van een gier die onder hem uitgespreid is.
(8) Meteen na Eurynomos staan Auge uit Arkadië en Iphimedeia. Auge kwam naar Teuthras
in Mysië en van alle vrouwen met wie Herakles gemeenschap zou hebben gehad baarde zij
een zoon die het meest op zijn vader leek. Aan Iphimedeia werd door de Kariërs in Mysala
grote eer bewezen.
29. Boven hen die ik al genoemd heb staan Perimedes en Eurylochos, de makkers van
Odysseus, die offerdieren dragen. Dat zijn zwarte rammen. Achter hen zit een man en het
opschrift zegt dat die man Oknos is. Hij is afgebeeld terwijl hij een touw vlecht. Naast hem
staat een ezelin die steeds het juist gevlochten stuk touw opvreet. Men zegt dat Oknos een
vlijtige man was, maar een verkwistende vrouw had. Alles wat hij door werken verdiende
werd door haar al gauw weer verkwist. (2) Ze beweren dat Polygnotos daarmee zinspeelde
op de vrouw van Oknos. Ik weet dat er bij de Ioniërs een uitdrukking bestaat dat, wanneer
zij zien dat iemand hard zwoegt voor iets wat geen enkele winst oplevert, die man het touw
van Oknos vlecht. Waarzeggers die de vogeltekens waarnemen geven de naam oknos aan
een bepaald soort vogel. Die oknos is de grootste en mooiste reiger en het is een van de
zeldzaamste vogelsoorten.
(3) Ook Tityos staat op de schildering. Hij wordt niet meer gestraft, maar door zijn
onafgebroken marteling is hij totaal weggeteerd, een vage en verminkte schim. Als je naar
het volgende deel van de schildering gaat, zie je vlak naast de man die het touw vlecht
Ariadne. Zij zit op een rots en kijkt naar haar zuster Phaidra die aan een touw bungelt, dat ze
met beide handen vasthoudt. De houding, ook al is het fraai geschilderd, herinnert aan de
manier waarop Phaidra gestorven is. (4) Ariadne is aan Theseus ontroofd door Dionysos die
daar toevallig kwam of haar doelbewust in een hinderlaag opwachtte, nadat hij er met een
grote vloot heen gevaren was. Deze Dionysos is naar mijn mening niemand anders dan
degene die als eerste met een leger naar India getrokken is en een brug over de Euphraat
gebouwd heeft. De stad op de plek in het gebied waar een brug over de Euphraat gemaakt
werd kreeg de naam Zeugma en tegenwoordig is daar nog steeds de kabel waarmee hij de
rivier overspande, gevlochten van wijnranken en klimoptakken. (5) Over Dionysos bestaan
zowel in Griekenland als in Egypte veel legendes. Onder Phaidra leunt Chloris tegen de

knieën van Thyia. Wie zegt dat die vrouwen gedurende hun hele leven van elkaar hielden zal
zich zeker niet vergissen. Chloris kwam uit Orchomenos in Boiotië en de ander was de
dochter van Kastalios van de Parnassos. Anderen hebben hun verhaal verteld, namelijk dat
Poseidon met Thyia sliep en Chloris getrouwd was met Neleus, de zoon van Poseidon. (6)
Naast Thyia staat Prokris, de dochter van Erechtheus, en dan Klymene. Klymene keert haar
de rug toe. In het epos de Nostoi staat dat Klymene de dochter van Minyas was, dat zij
trouwde met Kephalos, de zoon van Deïon, en dat zij een zoon, Iphiklos kregen. De
geschiedenis van Prokris wordt door alle dichters bezongen, hoe zij eerder dan Klymene
getrouwd was met Kephalos en hoe zij door toedoen van haar man gestorven is. (7) Vanaf
Klymene wat meer naar binnen kun je Megara uit Thebe zien. Herakles had deze Megara als
vrouw, maar stuurde haar na een tijd weg, omdat hij de zonen die hij van haar had verloren
had en voelde dat het geen gelukkig huwelijk was. Boven het hoofd van de genoemde
vrouwen zit de dochter van Salmoneus op een rots. Naast haar staat Eriphyle die door haar
chiton heen haar vingers bij haar hals houdt. Je kunt je voorstellen dat zij in de plooien van
de chiton het beruchte halssnoer in haar andere hand heeft. (8) Boven Eriphyle heeft hij
Elpenor geschilderd en Odysseus, gehurkt en terwijl hij een zwaard boven een kuil houdt.
De waarzegger Teiresias komt op de kuil af. Na Teiresias zit Odysseus´ moeder Antikleia op
een rots. Elpenor is niet gekleed in een mantel, maar in een grove jas, zoals zeelieden
gewoonlijk dragen. (9) Onder Odysseus zitten op stoelen Theseus, die in beide handen het
zwaard van Peirithoös en zijn eigen zwaard heeft, en Peirithoös, die naar de zwaarden kijkt.
Je krijgt de indruk dat hij boos is, omdat de zwaarden onbruikbaar en nutteloos waren voor
zijn waagstukken. De dichter Panyassis zegt dat Theseus en Peirithoös niet als geboeide
gevangenen op hun zetels zaten, maar dat in plaats van boeien de rots met hun lichaam
vergroeid was. (10) Homeros heeft de spreekwoordelijke vriendschap tussen Theseus en
Peirithoös in zijn beide gedichten genoemd. Odysseus zegt tegen de Phaiaken:
“Ik zag mannen uit vroegere tijden zoals ik verlangde,
Theseus en Peirithoös, roemrijke zonen der goden.”
Ook in de Ilias laat hij Nestor bij zijn advies aan Agamemnon en Achilles onder andere de
volgende woorden spreken:
“Nooit zag ik zulke mannen, en ik zal ze ook niet zien,
als Peirithoös en Dryas, de herder van mannen,
Kaineus en Exadios en de godgelijke Polyphemos,
Theseus, zoon van Aigeus, lijkend op de onsterfelijken.”
30. Vervolgens heeft Polygnotos de dochters van Pandareos geschilderd. Homeros laat Penelope
zeggen dat de ouders van de meisjes door de wraak van de goden gestorven zijn. Zij zouden
als wezen door Aphrodite opgevoed zijn en van de andere godinnen geschenken gekregen
hebben: van Hera wijsheid en uiterlijke schoonheid, van Artemis een rijzige gestalte en door
Athene zijn ze onderwezen in bij vrouwen passende werken. (2) Aphrodite steeg op naar de
hemel om bij Zeus een gelukkig huwelijk voor de meisjes te vragen, maar tijdens haar
afwezigheid werden ze door de Harpijen ontvoerd en aan de Erinyen gegeven. Dat is wat
Homeros over hen geschreven heeft, maar Polygnotos heeft hen geschilderd als meisjes die
met bloemenkransen getooid zijn en spelend met dobbelstenen. Hun namen zijn Kameiro en
Klytië. Men moet weten dat Pandareos uit Milatos op Kreta kwam en met Tantalos de
misdadige diefstal en het bedrog van de eed gepleegd had.
(3) Na de dochters van Pandareos staat Antilochos, met één voet op een rots en zijn gezicht
en hoofd in beide handen, en na Antilochos Agamemnon, leunend op een scepter onder zijn
linker oksel, terwijl hij met zijn handen een staf ophoudt. Protesilaos zit met de blik gericht
op Achilles. Zo is de houding van Protesilaos en boven Achilles staat Patroklos. Behalve
Agamemnon hebben ze geen van allen een baard.
(4) Boven hen is Phokos als jongeman afgebeeld en Iaseus met een volle baard. Hij neemt
een ring van de linkerhand van Phokos af. Het verhaal is als volgt. Toen Phokos, de zoon
van Aiakos, uit Aigina naar de streek die nu Phokis heet kwam en de macht over de mensen

in dat gebied wilde krijgen en zich daar wilde vestigen, sloot Iaseus een hechte vriendschap
met hem. Een van de geschenken die hij, zoals gebruikelijk was, hem gaf was een zegelring
met een in goud gevatte steen. Maar toen Phokos na korte tijd naar Aigina terugkeerde,
stond Peleus hem meteen naar het leven. Op de schildering staan daarom ter herinnering aan
die vriendschap Iaseus die de zegelring wil zien en Phokos die hem laat afnemen.
(5) Boven hen zit Maira op een rots. In de Nostoi staat over haar dat zij van de mensen
vertrokken is toen ze nog een jong meisje was en dat ze de dochter was van Proitos, de zoon
van Thersandros, die de zoon van Sisyphos was. Naast Maira is Aktaion, de zoon van
Aristaios, en de moeder van Aktaion. Zij houden een jong hert in hun handen en zitten op de
huid van een hert. Naast hen ligt een jachthond, een toespeling op het leven van Aktaion en
de manier waarop hij gestorven is.
(6) Als je naar het onderste deel van de schildering kijkt, zie je Orpheus achter Patroklos,
zittend op een soort heuvel. In zijn linkerhand houdt hij een citer en met zijn andere hand
raakt hij een wilg aan. Hij raakt de takken en leunt tegen de boom. Het lijkt het heilige woud
van Persephone te zijn, waar populieren en wilgen groeien, zoals Homeros dacht. Orpheus
lijkt een Griek en zijn kleding en hoofddeksel zijn niet Thrakisch.
(7) Aan de andere kant leunt Promedon tegen de wilg. Sommigen denken dat de naam
Promedon door Polygnotos bedacht is alsof het voor een gedicht was. Anderen zeggen dat
hij een Griek is die graag naar ieder soort muziek luistert en vooral naar het zingen van
Orpheus. (8) Op dit deel van de schildering staat Schedios, de leider van de Phokiërs tegen
Troje, en achter hem zit Pelias, met een grijze baard en grijs haar, op een zetel en kijkt naar
Orpheus. Schedios heeft een dolk en draagt een krans van gras. Thamyris, die dicht bij
Pelias zit, heeft zijn gezichtsvermogen verloren en ziet er deerniswekkend uit. Zijn haar en
baard zijn lang. Een lier ligt aan zijn voeten gegooid, het frame is gebroken en de snaren
gesprongen. (9) Boven hem zit Marsyas op een rots en naast hem is Olympos als een jongen
in de bloei van zijn jeugd, die leer fluitspelen. De Phrygiërs in Kelainai beweren dat de
rivier die door hun stad stroomt eens die fluitspeler was en beweren ook dat de fluitmelodie
voor de Moedergodin een compositie van Marsyas was. Ze zeggen ook dat ze de aanval de
Galaten afgeslagen hebben doordat Marsyas hen te hulp kwam tegen de barbaren met water
uit de rivier en met de muziek van zijn fluit.
31. Als je weer naar het bovendeel van de schildering kijkt, zijn naast Aktaion Aias uit Salamis,
Palamedes en Thersites, die met dobbelstenen spelen, de uitvinding van Palamedes. De
andere Aias kijkt naar hen terwijl ze spelen. Deze Aias heeft een kleur zoals een
schipbreukeling heeft wanneer het zout nog op zijn huid zit. (2) Polygnotos heeft de
vijanden van Odysseus opzettelijk in één groep samengebracht. Aias, de zoon van Oïleus,
werd Odysseus´ vijand omdat Odysseus de Grieken aanspoorde hem te stenigen om zijn
vergrijp tegen Kassandra. Ik weet, omdat ik het in het epos Kypria heb gelezen, dat
Palamedes verdronken is toen hij op visvangst ging en dat Diomedes en Odysseus hem
gedood hebben. (3) Meleagros, de zoon van Oineus, staat hoger op de schildering dan Aias,
de zoon van Oïleus, en hij lijkt naar Aias te kijken. Allen behalve Palamedes hebben een
baard. Over de dood van Meleagros zegt Homeros dat Erinys de vervloekingen van Althaia
gehoord had en dat dit de oorzaak van zijn dood was. Maar de zogeheten Eoiai en de Minyas
komen met elkaar overeen. Deze gedichten zeggen dat Apollo de Koureten te hulp kwam
tegen de Aitoliërs en dat Meleagros door Apollo gedood is. (4) Het verhaal over het
brandende stuk hout dat de Moiren aan Althaia gaven en dat Meleagros niet zou sterven
voordat het stuk hout door vuur verteerd was is voor het eerst door Phrynichos, de zoon van
Polyphradmon, op het toneel gebracht in het drama “Vrouwen van Pleuron”:
“Hij ontkwam niet aan het verschrikkelijke lot
en een snelle vlam verteerde hem, toen het houtstuk
door zijn vreselijke, op kwaad zinnende moeder
vernietigd werd.”

Phrynichos schijnt het verhaal niet verder uitgewerkt te hebben zoals iemand met een zelf
bedacht verhaal zou doen, maar hij schijnt het slechts te hebben aangestipt, omdat het in
heel Griekenland al bekend was.
(5) Op het onderste deel van de schildering zit Hektor achter de Thrakiër Thamyris. Hij
houdt beide handen om zijn linker knie in een zorgelijke houding. Achter hem zit Memnon
op een rots en naast Memnon zit Sarpedon. Sarpedon laat zijn gezicht op zijn beide handen
rusten en de ene hand van Memnon ligt op Sarpedons schouder. (6) Allen hebben ze een
baard en op de mantel van Memnon zijn vogels afgebeeld. Die vogels worden Memnonides
genoemd en de mensen van de Hellespont beweren dat ze ieder jaar op bepaalde dagen naar
het graf van Memnon komen. Elk stukje van de grafheuvel dat niet met bomen of gras
bedekt is vegen de vogels aan en besprenkelen het met hun natte vleugels met water van de
Aisepos. (7) Naast Memnon is ook een naakte Aithiopische jongen afgebeeld, omdat
Memnon koning was van het volk van de Aithiopiërs. Hij arriveerde echter niet vanuit
Aithiopië bij Troje, maar vanuit het Perzische Sousa en van de rivier Choaspes, nadat hij alle
volken die daartussen woonden onderworpen had. De Phrygiërs tonen nog de weg
waarlangs hij zijn leger leidde, terwijl hij de kortste routes koos.
(8) Boven Sarpedon en Memnon bevindt zich Paris, nog zonder baard. Hij klapt in zijn
handen, ongeveer zoals het klappen van een boer. Je zou zeggen dat Paris met het geluid van
zijn handen Penthesileia bij zich lijkt te roepen. Ook Penthesileia is er, naar Paris kijkend,
maar door de buiging van haar hoofd lijkt het alsof zij hem minacht en zich niets van hem
aantrekt. De houding van Penthesileia is die van een jong meisje met een boog zoals
Skythische bogen en met een pantervel op haar schouders. (9) De vrouwen boven
Penthesileia dragen water in gebroken kruiken. Een van hen is voorgesteld als een meisje in
de bloei van haar jeugd, de andere is een vrouw op reeds gevorderde leeftijd. Er staat geen
afzonderlijk onderschrift bij elk van de vrouwen, maar een gemeenschappelijk onderschrift
zegt dat zij niet tot de ingewijde vrouwen behoren. (10) Boven hen zijn Lykaons dochter
Kallisto, Nomia en Pero, de dochter van Neleus. Als bruidschat voor haar verlangde Neleus
de runderen van Iphiklos. Kallisto heeft in plaats van een matras een berenhuid en zij houdt
haar voeten op de knieën van Nomia. In een eerder deel van mijn boek heb ik al verteld dat
volgens de Arkadiërs Nomia een inheemse nimf is. Dichters zeggen over de nimfen dat zij
wel een groot aantal jaren leven, maar niet helemaal onsterfelijk zijn.
Achter Kallisto en de vrouwen bij haar is een steile rotswand, waar Sisyphos, de zoon van
Aiolos, zich inspant om een rotsblok omhoog te duwen.
(11) Er is ook een vat op de schildering en een oude man, een jongen en twee vrouwen. De
jongste zit onder de rots en naast de oude man zit een vrouw van ongeveer dezelfde leeftijd.
De anderen dragen water, maar je krijgt de indruk dat de waterkruik van de oude vrouw
gebroken is. Zij giet het water dat nog in de kruik over is in het vat. Ik vermoedde dat ook
zij tot degenen behoren die de riten van Eleusis minachtten. De oudste Grieken hielden de
mysteriën van Eleusis zoveel meer in ere dan elk ander soort vroomheid als ze de goden
meer dan heroën vereerden.
(12) Onder dat vat is Tantalos die alle kwellingen ondergaat die Homeros hem toegedicht
heeft en daarbij komt nog zijn angst voor de steen die boven hem hangt. Polygnotos heeft
blijkbaar de versie van Archilochos gevolgd. Ik weet niet of Archilochos de geschiedenis
van de steen aan anderen ontleend heeft of dat hij hem zelf in zijn dichtwerk geïntroduceerd
heeft.
Zo talrijk zijn de voorstellingen en zo groot is de bijzondere schoonheid van de schildering
van de man van Thasos.
32. Aansluitend aan het heilige terrein ligt een bezienswaardig theater en als je vanaf het heilige
terrein omhoog gaat ****** staat er een beeld van Dionysos, een wijgeschenk van de
Knidiërs. Het stadion bevindt zich in het hoogste gedeelte van hun stad. Het was gebouwd
van steen die op de Parnassos het meest voorkomt, totdat Herodes van Athene het

herbouwde met Pentelisch marmer. Dat waren de overblijfselen die vermelding verdienen en
in mijn tijd nog in Delphi aanwezig waren.
(2) Onderweg van Delphi naar de top van de Parnassos staat een bronzen beeld, op een
afstand van ongeveer zestig stadiën van Delphi. De toegang tot de Korykische grot is voor
een voetganger gemakkelijker dan voor muilezels of paarden. Eerder heb ik al gemeld dat de
grot genoemd is naar de nimf Korykia. Van de grotten die ik gezien heb leek deze mij de
meest bezienswaardige.
(3) Zelfs als je het zou willen, zou je het aantal grotten met een opening naar een strand of
diepe zee niet kunnen tellen. De beroemdste in Griekenland of in het land van de barbaren
zijn de volgende. De Phrygiërs aan de rivier Penkelas, die oorspronkelijk uit Azan in
Arkadië naar dit gebied zijn gekomen, tonen een grot met de naam Steunos, rond en met
harmonieuze hoogteproporties. Hij is gewijd aan de Moeder en er staat een beeld van haar.
(4) Themisonion boven Laodikeia wordt ook door de Phrygiërs bewoond. De Themisoniërs
zeggen dat toen het leger van de Galaten Ionië en de aan Ionië grenzende gebieden
plunderde Herakles en Apollo en Hermes hen te hulp kwamen. Want zij toonden de
magistraten in dromen een grot en droegen de Themisoniërs op zich met hun vrouwen en
kinderen daarin te verbergen. (5) Daarom staan voor de grot kleine beelden van Herakles,
Hermes en Apollo, Spelaitai (goden van de grot) genaamd. Er is geen ingang tot de grot, het
zonlicht dringt er niet ver door en het plafond is grotendeels heel dicht bij de vloer. (6) Ook
bij Magnesia aan de rivier Lethaios is een plaats, genaamd Aulai. Daar is een aan Apollo
gewijde grot, niet erg bijzonder wat betreft grootte, maar het beeld van Apollo is
buitengewoon oud en geeft kracht voor ieder werk. Aan de god gewijde mannen springen
van steile bergwanden en hoge rotsen, ze rukken enorme bomen met wortel en tak uit en
gaan met hun vracht langs de smalste paden naar beneden.
(7) De Korykische is groter dan de genoemde grotten en zelfs zonder lamp kun je er heel ver
ingaan. Het plafond bevindt zich op een flinke hoogte van de bodem. Er is water dat uit
bronnen opwelt, maar nog meer water druppelt van het plafond, zodat op de bodem duidelijk
sporen van druipsteenvorming te zien zijn. De mensen die rond de Parnassos wonen geloven
dat de grot gewijd is aan de Korykische nimfen en speciaal aan Pan. Zelfs voor een
voetganger is het moeilijk van de Korykische grot de toppen van de Parnassos te bereiken.
De toppen liggen boven de wolken en daarop vieren de Thyiaden hun rituele orgieën ter ere
van Dionysos en Apollo.
(8) Tithorea ligt naar schatting op een afstand van honderdtachtig stadiën van Delphi op de
weg over de Parnassos. Men zegt dat de niet geheel bergachtige, maar ook voor wagens
geschikte weg een aantal stadiën langer is. Ik weet dat Herodotos in zijn beschrijving van
de Perzische veldtocht een andere naam voor de stad geeft dan Bakis in zijn orakels. (9)
Bakis noemde de bevolking hier Tithoreeërs, maar Herodotos´ verhaal zegt dat de mensen
die hier woonden bij de nadering van de Perzen naar de top gevlucht zijn en dat de stad
Neon heette, terwijl Tithorea de naam van de top van de Parnassos was. Waarschijnlijk is de
naam Tithorea in de loop van de tijd eerst gebruikt voor het hele gebied en later, toen de
mensen uit de dorpen verhuisden, ook voor de stad, die toen niet meer Neon genoemd werd.
De plaatselijke bevolking zegt dat Tithorea genoemd is naar Tithorea, een van de nimfen die
in oude tijden, zoals dichters vertellen, uit bomen groeiden, vooral uit eiken. (10) Een
generatie voor mijn geboorte heeft de godheid Tithorea ten val gebracht. Er is een
theatergebouw en een omheining van een tamelijk oude markt. De meest
vermeldenswaardige dingen in de stad zijn een heilig woud, een tempel en een beeld van
Athene. Ook is er de graftombe van Antiope en Phokos. In het gedeelte van mijn boek over
Thebe heb ik al verteld hoe Antiope waanzinnig werd ten gevolge van de woede van
Dionysos en de reden waarom zij de wraak van de god over zich had gebracht. (11) Ook heb
ik verteld hoe zij trouwde met Phokos, de zoon van Ornytion, die verliefd op haar was
geworden en samen met Phokos begraven is en wat de profeet Bakis zegt over dat graf met
dat van Zethos en Amphion in Thebe. Behalve wat hier genoemd is was er niets

opmerkelijks in het stadje. Een rivier die langs de stad van de Tithoreeërs stroomt levert hun
drinkwater als ze naar de oever afdalen en het water scheppen. De naam van de rivier is
Kachales.
(12) Zeventig stadiën voorbij Tithorea is een tempel van Asklepios die Archagetas genoemd
wordt. Hij wordt door de Tithoreeërs evenveel als door de andere Phokiërs vereerd. Op het
heilige terrein bevinden zich de verblijven voor de smekelingen en de dienaren van de god.
In het midden staat de tempel en een marmeren beeld dat een baard heeft met een lengte van
meer dan twee voet. Rechts van het beeld staat een rustbed. Het is gebruikelijk de god alles
te offeren behalve geiten.
(13) Veertig stadiën voorbij de tempel van Asklepios ligt een omheind terrein met een
heiligdom van Isis, het heiligste dat de Grieken voor de Egyptische godin gebouwd hebben.
De Tithoreeërs geloven namelijk dat niemand in de omgeving daarvan mag wonen. Ook
mag niemand het heiligdom mag betreden behalve degenen die Isis zelf meer dan anderen
eert en door dromen roept. Hetzelfde doen de goden van de onderwereld in de steden aan de
Maiander. Zij zenden namelijk droomvisioenen aan hen die ze tot het allerheiligste willen
toelaten. (14) In het land van de Tithoreeërs wordt twee keer per jaar een feest ter ere van
Isis gevierd, één in de lente en één in de herfst. De derde dag voorafgaand aan elk feest
reinigen zij die toestemming hebben naar binnen te gaan het allerheiligste op geheime wijze
en wat ze aan restanten vinden van de offerdieren die bij het vorige feest geofferd werden
brengen ze steeds naar dezelfde plaats en begraven die daar. Ik schat de afstand van het
heiligdom naar die plek op twee stadiën. (15) Die dag zijn ze daarmee bezig bij het
heiligdom. De volgende dag bouwen handelaren kraampjes van riet en ander beschikbaar
materiaal. De laatste van de drie dagen houden ze een markt waar slaven en allerlei soorten
vee en bovendien kledingstukken, zilver en goud verkocht worden. (16) Na de middag
richten ze hun aandacht op het offer. De rijkere mensen offeren runderen en herten, de
minder rijken ganzen en parelhoenders. Het is geen gebruik schapen, zwijnen en geiten te
offeren. Wie de offerdieren moeten verbranden en het heiligdom insturen ****** en ze
moeten de offerdieren met banden van linnen of vlas omwikkelen. Dat is de Egyptische
manier om hen klaar te maken. (17) Alles wat geofferd wordt gaat in een processie.
Sommigen begeleiden de offerdieren naar het allerheiligste, anderen verbranden de kramen
voor het heiligdom en rennen dan zelf weg. Eens zou een man die niet tot de mensen
behoorde die het heiligdom mochten betreden, maar een niet ingewijde, uit roekeloze
nieuwsgierigheid het heiligdom ingegaan zijn, toen het offervuur begon te branden. Hij
dacht dat alles vol geesten was. Hij keerde terug naar Tithorea en nadat hij verteld had wat
hij had gezien, verloor hij het leven. (18) Een soortgelijk verhaal heb ik van een Phoinikiër
gehoord, namelijk dat de Egyptenaren het feest voor Isis vieren, wanneer ze zeggen dat zij
om Osiris rouwt. Dan begint bij hen de Nijl te stijgen en veel mensen uit de streek beweren
dat het de tranen van Isis zijn die de rivier doen stijgen en de velden bevloeien. Hij vertelde
dat in die tijd de Romein die gouverneur van Egypte was een man omgekocht heeft en het
heiligdom van Isis in Koptos instuurde. De naar binnen gestuurde man kwam wel weer terug
uit het heiligdom, maar toen hij alles wat hij zag verteld had, is hij meteen gestorven, zoals
ik gehoord heb. Het vers van Homeros lijkt dus waar te zijn, dat het voor het
mensengeslacht geen zegen is de goden duidelijk te zien.
(19) De hoeveelheid olijfolie van Tithorea is minder overvloedig dan de Attische en
Sikyonische, maar in kleur en smaak overtreft zij de Iberische en die van het eiland Istria. Ze
distilleren daarvan allerlei soorten zalven en brengen de olie naar de keizer.
33. Een andere weg loopt van Tithorea naar Ledon. Eens werd Ledon ook als een stad
beschouwd, maar in mijn tijd hadden de Ledontiërs de stad verlaten, omdat hij erg verzwakt
was, en er woonden nog ongeveer zeventig mensen aan de Kephisos. Maar Ledon is de
naam van hun nederzetting en zij hebben het recht vertegenwoordigd te zijn bij de algemene
vergadering der Phokiërs, evenals de Panopiërs. De resten van het oude Ledon liggen

ongeveer veertig stadiën boven de mensen die aan de Kephisos wonen. De stad zou
genoemd zijn naar een man uit het gebied zelf.
Ook andere steden hebben onherstelbare rampen geleden door misdaden van eigen burgers.
Troje is geheel ten onder gegaan door het smadelijke gedrag van Alexander jegens Menelaos
en Milete door het gebrek aan zelfbeheersing van Hestiaios en zijn hartstochtelijke begeerte
de stad van de Edonen te bezitten, een andere keer om adviseur van Dareios te zijn en dan
weer om terug te gaan naar Ionië. En Philomelos bracht de straf voor zijn goddeloosheid
over de gemeenschap van de Ledontiërs.
(3) Lilaia ligt op één dagreis van Delphi, ook in de winter. Ik schat de afstand op honderd en
tachtig stadiën. Zelfs nadat hun stad herbouwd was zou de bevolking getroffen worden door
een tweede ramp van de kant van Makedonië. Toen zij namelijk door Philippos, de zoon van
Demetrios, belegerd werden, sloten ze een overeenkomst en er werd een garnizoen in de
stad gelegerd, totdat een inwoner van de stad, Patron genaamd, de volwassen burgers tegen
het garnizoen verenigde. Hij overwon de Makedoniërs in een gevecht en dwong hen de stad
te verlaten in een vrije aftocht. Voor deze weldaad hebben de Lilaiers een beeld van hem in
Delphi gewijd. (4) In Lilaia is een theater, een markt en er zijn baden. Er is een tempel van
Apollo en een van Artemis. Er zijn staande beelden in Attische stijl en van marmer uit de
groeven van de Pentelikon. Lilaia zou een van de zogeheten Naïaden zijn en een dochter van
de Kephisos en naar deze nimf zou de stad genoemd zijn. (5) Hier heeft de rivier zijn
bronnen. Hij komt niet altijd rustig uit de aarde, maar meestal maakt hij rond het middaguur
een geraas als hij opkomt. Je kunt het geraas van het water vergelijken met het loeien van
een stier. Lilaia heeft in de herfst, de zomer en de lente een aangenaam klimaat, maar het
Parnassosgebergte voorkomt dat de winter even mild is.
(6) Charadra ligt ongeveer twintig stadiën verder op een hoge rotswand. De bewoners
hebben gebrek aan water. Hun drinkwater is de rivier Charadros, waarheen ze over een
afstand van drie stadiën afdalen. Het is een zijrivier van de Kephisos en ik denk dat de stad
naar de rivier Charadros genoemd is. Op de markt van Charadra staan altaren van de
zogeheten Heroën. Sommigen zeggen dat ze van de Dioskourai zijn, anderen dat ze van
locale heroën zijn.
(7) De grond langs de Kephisos is verreweg de beste van Phokis om te planten, te zaaien en
om als weidegrond te gebruiken. Het grootste deel van dit gebied wordt bebouwd, zodat
gezegd wordt dat er geen stad Parapotamioi is, maar dat de versregel “Zij die langs de
stralende rivier Kephisos woonden” naar de landbouwers langs de Kephisos verwijst. (8)
Maar in de geschiedenis van Herodotos staat iets heel anders en ook wat in de
overwinnigslijsten van de Pythische spelen vermeld wordt stemt niet daarmee overeen. Want
de Amphiktyonen hielden voor het eerst de Pythische spelen en Aichmeas uit Parapotamioi
was de winnaar van de bokswedstrijd bij de jongens. Herodotos noemt de Phokische steden
op, die door koning Xerxes in brand gestoken zijn en daarbij heeft hij ook een stad
Parapotamioi opgenomen. Parapotamioi werd echter door de Atheners en Boiotiërs niet
herbouwd, maar de bevolking werd, omdat ze te zwak waren en gebrek aan middelen
hadden, over de andere steden verdeeld. Er zijn geen resten van Parapotamioi meer en
nergens wordt vermeld waar de stad gelegen heeft.
(9) De weg van Lilaia naar Amphikleia is zestig stadiën. Die naam Amphikleia is door de
locale bevolking verbasterd. Herodotos volgde de oudste traditie en noemde het Amphikaia,
maar toen de Amphiktyonen het besluit bekend maakten om de Phokische steden te
vernietigen, gaven ze het de naam Amphikleia. De plaatselijke bevolking vertelt daarover
het volgende verhaal. Een van de machthebbers verdacht zijn vijanden er van dat ze het op
zijn kleine zoontje gemunt hadden. Daarom legde hij het kind in een vat en verborg dit
ergens in het land op een plek waar hij wist dat hij het veiligst zou zijn. Een wolf viel het
kind aan, maar een slang kronkelde zich om het vat en bewaakte het zorgvuldig. (10) Toen
de vader van het kind kwam, dacht hij dat de slang het kind belaagde en gooide zijn speer,
maar tegelijk met de slang doodde hij het kind. Toen hij van herders vernam dat hij de

weldoener en bewaker van het kind gedood had, maakte hij een gemeenschappelijk
brandaltaar voor de slang en het kind. Ze zeggen dat de plek nog steeds op een brandend
altaar lijkt en beweren dat de stad naar die slang Ophiteia genoemd is. (11) Ze vieren zeer
bezienswaardige mysteriën ter ere van Dionysos, maar de toegang tot het heiligdom is niet
geoorloofd en er is geen beeld te zien. Door de Amphikleiers wordt gezegd dat die god hun
profeet en helper bij ziektes is. Hij geneest ziektes bij de Amphikleiers zelf en hun buren
door dromen. De priester is de uitlegger en hij geeft de orakels met goddelijke bezieling.
(12) Vijftien stadiën van Amphikleia ligt Tithronion in een vlakte. Daar is niets te
vermelden. Van Tithronion naar Drymaia is het twintig stadiën. Op de plaats waar die weg
en de directe weg van Amphikleia naar Drymaia samenkomen hebben de Tithroniërs een
heilig woud en altaren van Apollo. Er is ook een tempel, maar geen beeld.
Als je naar links afbuigt ligt Drymaia tachtig stadiën van Amphikleia ***** zoals Herodotos
zegt, maar in heel oude tijden Nauboliërs. De bewoners zeggen dat Naubolos, zoon van
Phokos, hun stichter was. In Drymaia is een oud heiligdom van Demeter Thesmophoros met
een staand marmeren beeld. Ieder jaar vieren ze het feest van de Thesmophoria ter ere van
haar.
34. Elateia is na Delphi de grootste stad in Phokis. Het ligt voorbij Amphikleia en de weg er
naar toe is honderdtachtig stadiën, grotendeels vlak en vlakbij de stad Elateia over een korte
afstand omhooglopend. In de vlakte stroomt de Kephisos. De vogelsoort die het meest langs
de Kephisos voorkomt is de zogenaamde trapgans.
(2) De Elateiers slaagden erin Kassander en het Makedonische leger te verdrijven en ook
lukte het hen te ontkomen aan de oorlog waarin Taxilos generaal van Mithridates was. Als
beloning voor die prestatie hebben de Romeinen hen het privilege toegestaan hun land in
vrijheid te bewonen, vrijgesteld van belasting. Ze beweren dat ze van vreemde afkomst zijn
en zeggen van oudsher Achaiers te zijn. Want toen de Phlegyers het heiligdom in Delphi
aanvielen, zou Elatos, de zoon van Arkas, de god te hulp zijn gekomen en de stichter van
Elateia zijn geweest, toen hij met zijn leger in Phokis verbleef. (3) Ook Elateia kan gerekend
worden tot de Phokische steden die door de Perzen in brand zijn gestoken. De Elateiers
deelden in de rampen van de andere Phokiërs, maar de goddelijke machten bezorgden de
Elateiers nog afzonderlijk rampspoed van de kant van de Makedoniërs. Tijdens de oorlog
met Kassander was het vooral aan Olympiodoros te danken dat de Makedoniërs gedwongen
waren de belegering op te geven. Philippos, de zoon van Demetrios, veroorzaakte de
grootste angst onder de bevolking van Elateia en tegelijkertijd won hij de heersende klasse
voor zich door omkoperij. (4) De Romeinse commandant Titus, die vanuit Rome gestuurd
was om heel Griekenland te bevrijden, beloofde de Elateiers hun oude staatsregeling terug te
geven en via bodes riep hij hen op in opstand te komen tegen de Makedoniërs. Maar door
domheid van het volk of de leiders bleven ze trouw aan Philippos en ze werden door de
Romeinen door een belegering onderworpen. Later hielden de Elateiers stand, toen ze door
Taxilos, de generaal van Mithridates, en de barbaren van de Pontos belegerd werden. Voor
die prestatie ontvingen ze van de Romeinen de vrijheid. (5) De roversbendes van de
Kostoboken die in mijn tijd door Griekenland raasden kwamen ook bij Elateia. Toen heeft
een zekere Mnesiboulos een contingent mannen om zich heen verzameld en viel in de strijd,
nadat hij veel barbaren gedood had. Die Mnesiboulos haalde verschillende overwinningen in
het hardlopen en op de tweehonderdvijfendertigste Olympiade won hij de stadionrace en de
dubbele race met het schild. In Elateia staat langs de weg een bronzen beeld van de
hardloper Mnesiboulos. (6) De markt zelf is bezienswaardig en ook het reliëf met de figuur
van Elatos op een stele. Ik weet niet zeker of ze de stele gemaakt hebben om hem te eren als
hun stichter of als sluitsteen op zijn graftombe. Er staat een tempel voor Asklepios gebouwd
en er is een beeld met een baard. De namen van de makers van het beeld zijn Timokles en
Timarchides en zij zijn afkomstig uit Attika. Aan het einde van de stad is aan de rechterkant
een theater met een oud bronzen beeld van Athene. Ze zeggen dat die godin hen beschermd
heeft tegen de barbaren van Taxilos.

(7) Ongeveer twintig stadiën van Elateia is een heiligdom van Athene met de bijnaam
Kranaia. De weg loopt zo geleidelijk omhoog dat hij helemaal niet moeilijk is en je het
nauwelijks merkt. Aan het eind van de weg ligt een heuvel die voor het grootste deel wel
steil is, maar niet erg groot of hoog. Op die heuvel is het heiligdom gebouwd. Er zijn
zuilengalerijen en woningen voor hen die met de eredienst van de godin belast zijn, in het
bijzonder de priester. (8) Ze kiezen de priester uit de nog niet volwassen jongens en zien er
zorgvuldig op toe dat zijn priesterschap eindigt voordat hij volwassen geworden is. Het
priesterschap duurt vijf jaren achtereen. In die periode leeft hij geheel bij de godin en hij
baadt in badkuipen op de ouderwetse manier. Ook dat beeld is gemaakt door de zonen van
Polykles en het is gewapend als voor een strijd. Op het schild is een kopie van het reliëf op
het schild van Athene, die door de Atheners Parthenos genoemd wordt, in Athene.
35. Abai en Hyampolis zijn vanuit Elateia te bereiken langs een bergweg rechts van de stad
Elateia, maar de hoofdweg van Orchomenos naar Opous loopt ook naar deze steden. Als je
van Orchomenos naar Opous gaat en dan een beetje naar links afbuigt,is er een weg naar
Abai. De mensen van Abai zeggen dat ze uit Argos naar Phokis gekomen zijn en dat de stad
zijn naam gekregen heeft van Abas, de zoon van Lynkeus en Danaos´ dochter
Hypermnestra. Abai is van oudsher beschouwd als gewijd aan Apolloen er was een orakel
van Apollo. (2) De Romeinen bewezen deze god niet op dezelfde wijze eer als de Perzen.
Uit eerbied voor Apollo verleenden de Romeinen de Abaiers zelfbestuur, maar het leger van
Xerxes brandde het heiligdom in Abai af. De Grieken die zich tegen de barbaren verzetten
besloten de afgebrande tempels niet te herbouwen, maar ze voor altijd zo te laten als
herinnering aan hun haat. Daarom zijn ook de tempels in Haliartia en in Athene de tempel
van Hera aan de weg naar Phaleron en bij Phaleron de tempel van Demeter daar nog altijd
half afgebrand blijven staan. (3) Ik denk dat de aanblik van de tempel in Abai toen ook zo
was, totdat in de Phokische oorlog een aantal Phokiërs, verslagen in de strijd, naar Abai
gevlucht zijn en de Thebanen de smekelingen en het heiligdom, voor de tweede keer na de
Perzische invasie, aan het vuur prijs gaven. Tot mijn tijd stond er nog het meest bouwvallige
van alle gebouwen die door vlammen aangetast zijn, eerst beschadigd door het Perzische
vuur en daarna voltooid door het Boiotische vuur. (4) Naast de grote tempel staat een
andere, kleinere tempel, door keizer Hadrianus gebouwd ter ere van Apollo. Maar de
beelden zijn ouder en door de Abaiers zelf gewijd. Ze zijn van brons gemaakt en allemaal
staande figuren: Apollo, Leto en Artemis. In Abai is een theater en ook is er een markt,
beiden in oude bouwstijl.
(5) Als je teruggaat naar de directe weg naar Opous, word je vervolgens door Hyampolis
ontvangen. De naam zelf geeft al aan wie de oorspronkelijke bewoners daar waren en
waarvandaan ze verdreven zijn toen ze in dit gebied kwamen. Want de Hyanten uit Thebe
kwamen hier, op de vlucht voor Kadmos en zijn leger. Aanvankelijk werd de plaats door de
buren Stad van de Hyanten genoemd, meer na enige tijd kwam de naam Hyampolis in
gebruik. (6) Hoewel koning Xerxes de stad afgebrand heeft en Philippos hem later verwoest
heeft, waren er toch resten van een oude markt en een raadhuis, een klein gebouw, en een
theater niet ver van de poort. Keizer Hadrianus bouwde een zuilengalerij die de naam draagt
van de keizer die hem gewijd heeft. Ze hebben één bron waaruit al hun waswater en
drinkwater komt. Nergens anders vandaan krijgen ze water, behalve regenwater in de winter.
(7) Het meest vereren ze Artemis en ze hebben een tempel van Artemis. Hoe het beeld is,
kan ik niet beschrijven, want ze hebben de regel het heiligdom slechts twee maal per jaar en
niet vaker te openen. Ze zeggen dat al het vee, waarvan ze aangeven dat het aan Artemis
gewijd is, zonder ziektes opgroeit en vetter is dan ander vee.
(8) De directe weg naar Delphi over Panopeus en langs Daulis en de Gesplitste Weg is niet
de enige pas tussen Chaironeia en Phokis. Er loopt van Chaironeia nog een andere weg, ruw
en grotendeels bergachtig, naar de Phokische stad Stiris. Die weg is honderd twintig stadiën
lang. De mensen daar zeggen dat ze geen Phokiërs zijn, maar van oorsprong Atheners en dat
ze uit Attika gekomen zijn met Peteos, de zoon van Orneus, die door Aigeus uit Athene

verdreven werd. En omdat vooral mensen uit de deme Stirea met Peteos meegingen, is de
stad Stiris genoemd. (9) De Stiriten wonen op een hoog en rotsachtig terrein. Daardoor
hebben ze in de zomer gebrek aan water. Er zijn daar namelijk niet veel bronnen en het
water dat die geven is niet erg goed. Ze gebruiken het als waswater en als drinkwater voor
de lastdieren, maar voor hun eigen drinkwater dalen de mensen ongeveer vier stadiën af en
halen het daar uit een bron. Die is in de rotsen uitgehakt en om het water te scheppen dalen
ze naar die bron af. (10) In Stiris is een heiligdom van Demeter met de bijnaam Stiritis. De
tempel is gebouwd van ongebrande steen, het beeld is van Pentelisch marmer en beeldt de
godin met fakkels uit. Naast haar staat een met banden omwikkeld beeld van Demeter, een
van de oudste die er van haar bestaan.
36. De afstand van Stiris naar Ambrossos is ongeveer zestig stadiën. De weg is vlak en loopt
door een vlakte met aan beide kanten bergen. Het grootste deel van de vlakte wordt in
beslag genomen door wijngaarden. In het gebied van Ambrossos groeien struiken, maar niet
zo dicht op elkaar als de wijnstokken. Die struiken worden door de Ioniërs en andere
Grieken kokkos genoemd, maar de Galaten boven Phrygie noemen ze in hun inheemse taal
hys. Die kokkos wordt ongeveer even groot als de zogeheten rhamnos. De bladeren zijn
donkerder en zachter dan die van de mastiekboom, maar verder lijken ze daar erg veel op.
(2) De vrucht lijkt op die van de nachtschade en is ongeveer zo groot als een erwt. In de
vrucht van de kokkos leeft een klein diertje. Als de vrucht rijp is en het diertje in de lucht
komt, vliegt het meteen weg en lijkt het op een mug. Maar ze verzamelen de vruchten van
de kokkos voordat het diertje zich kan bewegen en het bloed wordt gebruikt als kleurstof
voor wol.
(3) Ambrossos ligt aan de voet van de Parnassos, aan de andere kant van Delphi. De stad
zou naar de heros Ambrossos genoemd zijn. Toen de Thebanen in oorlog kwamen met de
Makedoniërs en Philippos, hebben ze Ambrossos met een dubbele muur omgeven. Die is
van inheemse steen, zwart en buitengewoon sterk. De beide ringmuren zijn iets minder dan
een vadem dik en twee en een halve vadem hoog, behalve waar de muur beschadigd is. (4)
De ruimte tussen de eerste muur en de tweede is een vadem. Het bouwen van torens,
borstweringen en andere bouwsels om een muur te verfraaien is geheel achterwege gelaten,
omdat men alleen bouwde met het oog op onmiddellijke verdediging. In Ambrossos is een
kleine markt en het merendeel van de meeste marmeren beelden die daar gemaakt zijn is
gebroken.
(5) Als je naar Antikyra afslaat, loopt de weg eerst steil omhoog. Na ongeveer twee stadiën
stijgen wordt het terrein vlak. Rechts van de weg staat een heiligdom van Artemis met de
bijnaam Diktynnaia. Die godin vereren de Ambrossiërs het meest. Het beeld is in de stijl van
Aigina en is gemaakt van zwarte steen. Vanaf het heiligdom van Diktynnaia loopt de weg
naar Antikyra helemaal omlaag. Men zegt dat de oudste naam van de stad Kyparissos was en
dat Homeros in de lijst van de Phokiërs die naam wilde geven, hoewel hij in die tijd al
Antikyra heette, omdat Antikyreus een tijdgenoot van Herakles was. (6) De stad ligt
tegenover de ruïnes van Medeon. In het begin van mijn beschrijving van Phokis heb ik al
verteld dat de Antikyreeërs heiligschennis gepleegd hebben tegen het heiligdom in Delphi.
Ze werden verdreven door Philippos, de zoon van Amyntas, en later opnieuw door de
Romein Otilius, omdat ze onderdanen waren van Philippos, de zoon van Demetrios, koning
van Makedonië. Otilius was vanuit Rome gestuurd om de Atheners te verdedigen tegen
Philippos.
(7) De bergen boven Antikyra zijn erg rotsachtig en er groeit voornamelijk nieskruid. Zwart
nieskruid werkt bij mensen ontlastend en zuivert de maag, de witte soort zuivert door
braken. De wortel van het nieskruid is het zuiveringsmiddel. (8) Op de markt van Antikyra
staan bronzen beelden en bij de haven hebben ze een klein heiligdom van Poseidon,
gebouwd van onbewerkte stenen. De binnenkant is gepleisterd. Het beeld,van brons
gemaakt, staat rechtop en staat met één voet op een dolfijn. Aan die kant houdt het de
rechterhand op het dijbeen, in de andere hand is een drietand. (9) Tegenover het gymnasion

waarin de baden gemaakt zijn is een ander, oud gymnasion. Daar staat een bronzen beeld.
Het opschrift daarvan meldt dat de pankratiast Xenodamos van Antikyra een Olympische
overwinning bij de mannen behaald heeft. Als het opschrift juist is, ontving Xenodamos de
wilde olijfkrans waarschijnlijk bij de tweehonderd en elfde Olympiade. Dat is de enige
Olympiade die in de Elische lijsten weggelaten is. (10) Boven de markt is een bron in een
waterput. De put heeft een afdak als bescherming tegen de zon en zuilen dragen het afdak.
Iets hoger dan de put is een grafmonument dat van toevallig daar liggende stenen gebouwd
is. Daar zouden de zonen van Iphitos begraven zijn. Een van hen zou behouden uit Troje
teruggekomen zijn en in zijn vaderstad gestorven en de ander, Schedios, zou bij Troje
gesneuveld zijn en zijn gebeente zou naar huis gebracht zijn.
37. Ongeveer twee stadiën voorbij de stad is aan de rechterkant een hoge rots. Die rots is een
deel van een berg. Daarop staat een heiligdom van Artemis. Het beeld van Artemis is een
van de werken van Praxiteles. In de rechterhand heeft zij een fakkel, over de schouders een
pijlkoker en links naast haar is een hond. Het beeld is groter dan de grootste vrouw.
(2) Grenzend aan het Phokische land ligt een streek die genoemd is naar Boulon, de leider
van de kolonie die gezamenlijk gesticht werd door de steden van het oude Doris. Men vertelt
dat de Bouliërs van Philomenos en de Phokiërs ******* de algemene vergadering. De weg
van Thisbe in Boiotië naar Boulis is tachtig stadiën, maar of er van Antikyra in Phokis wel
een weg over land is, weet ik niet. Zo ontoegankelijk en ruig is het gebied tussen Antikyra
en Boulis. Tot de haven is het vanaf Antikyra honderd stadiën en de afstand van de haven
naar Boulis over een voetpad schat ik op ongeveer zeven stadiën. (3) Daar komt een
bergstroom die de plaatselijke bevolking Herakleion noemt in zee uit. Boulis ligt op een
hoogte en je komt er langs, als je van Antikyra naar Lechaion in het gebied van Korinthe
vaart. De mensen hier zijn voor het merendeel vissers van purperslakken. De gebouwen in
Boulis zijn niet bijzonder. Er is een tempel van Artemis en een van Dionysos. De beelden
zijn van hout gemaakt, maar wie de maker was heb ik niet kunnen achterhalen. De Bouliërs
noemen de god die zij het meest vereren Megistos en volgens mij is dat een bijnaam van
Zeus. In Boulis is een bron met de naam Saunion.
(4) Naar Kirrha, de haven van Delphi, loopt vanuit Delphi een weg van zestig stadiën. Als je
naar de vlakte afdaalt, kom je bij een hippodroom, waarin bij de Pythishe spelen de
paardenrennen gehouden worden. Het verhaal over Taraxippos heb ik in mijn boek over Elis
verteld en de hippodroom van Apollo heeft waarschijnlijk ook wel een of andere
wagenmenner ongeluk gebracht, omdat de godheid aan mensen bij alles wat ze doen zowel
het goede als het slechte toedeelt. Maar de hippodroom zelf brengt de paarden niet in paniek
door toedoen van een heros of om een andere reden. (5) De vlakte vanaf Kirrha is helemaal
kaal en ze willen er geen bomen planten, omdat er een vloek op rust of omdat ze weten dat
de grond niet geschikt is voor de groei van bomen. Over Kirrha wordt verteld ******** en
de tegenwoordige naam van de plaats zou ontleend zijn aan Kirrha. Maar Homeros noemt
zowel in de Ilias als in de hymne op Apollo de stad met zijn oorspronkelijke naam Krisa.
Later pleegden de mensen van Kirrha veel zondes tegen Apollo en eigenden zich een deel
van het land van de god toe. (6) Daarom besloten de Amphiktyonen tot een oorlog tegen de
Kirrhaiers. Ze benoemden Kleisthenes, tiran van Sikyon, tot bevelhebber en haalden Solon
uit Athene om hen te adviseren. Toen ze het orakel raadpleegden over een overwinning,
antwoordde de Pythia hen:
“Geen bolwerk van deze stad zult U innemen en verwoesten,
voordat een golf van de Amphitrite met de donkere ogen
spoelt tegen mijn heiligdom, bruisend over de wijnkleurige zee.”
Solon haalde hen dus over het land van Kirrha aan de god te wijden, zodat de zee de buur
werd van het heiligdom van Apollo. (7) Hij bedacht nog een andere list tegen de Kirrhaiers.
Het water van de Pleistos dat door een kanaal naar de stad liep boog hij in een andere
richting af. De Kirrhaiers hielden stand tegen de belegeraars door water uit putten en
regenwater te drinken. Maar Solon gooide wortels van nieskruid in de Pleistos en toen hij

merkte dat het water genoeg kruiden bevatte, liet hij het weer in het kanaal lopen. De
Kirrhaiers dronken overvloedig van het water en de mannen op de muur verlieten hun
posten ten gevolge van een onophoudelijke diarree. (8) Toen de Amphiktyonen de stad
innamen, namen ze voor de god vergelding op de Kirrhaiers en Kirrha is nu de haven van
Delphi. Een van de bezienswaardigheden is een tempel van Apollo, Artemis en Leto met
heel grote beelden in Attische stijl. Adrasteia is op dezelfde plaats opgesteld, maar haar
beeld is minder groot dan de andere beelden.
38. Het land van de zogeheten Ozolische Lokriërs grenst bij Kirrha aan Phokis. Over de bijnaam
van die Lokriërs heb ik verschillende verhalen gehoord, maar ik zal ze allemaal vertellen.
Toen Orestes, zoon van Deukalion, koning van dat land was, baarde zijn hond een stuk hout
in plaats van een jong hondje. Orestes begroef het stuk hout en in het begin van de lente zou
daaruit een wijnstok gegroeid zijn. De naam van de mensen zou afkomstig zijn van de
takken (ozoi) van het hout. (2) Anderen geloven dat Nessos, de veerman op de Euenos, door
Herakles gewond is. Hij zou niet meteen gestorven zijn, maar naar dat land gevlucht. Na zijn
dood zou zijn lichaam onbegraven weggerot zijn en de lucht daar met een verschrikkelijke
stank vervuld hebben. Er is nog een derde en vierde verhaal. Een daarvan zegt dat uit een of
andere rivier vreemde dampen kwamen en dat het water ook zo was en het andere verhaal
gaat over de affodil die daar in grote hoeveelheden groeit en als hij bloeit ****** door de
stank. (3) Ook wordt verteld dat de eerste mensen daar autochtoon waren en omdat ze de
weefkunst nog niet kenden ongelooide dierenhuiden gebruikten als bescherming tegen de
kou, waarbij ze de ruwe kant van de huiden naar buiten droegen om er goed uit te zien. Hun
lichamen zouden zo dus even vies stinken als de huiden.
(4) Honderdtwintig stadiën van Delphi ligt Amphissa, de grootste en beroemdste stad van
Lokris. De bevolking beschouwt zichzelf als Aitoliërs, omdat ze zich schamen voor de naam
Ozoliërs (stinkend). Het is ook wel waarschijnlijk dat het grootste deel van het volk, toen de
Romeinse keizer hen uit hun woonplaatsen verdreef om Nikopolis te stichten, naar
Amphissa uitgeweken is. Maar oorspronkelijk zijn ze van Lokrische afkomst. De stad zou
genoemd zijn naar Amphissa, de dochter van Makar, zoon van Aiolos, en Apollo zou haar
minnaar geweest zijn. (5) De stad is fraai aangelegd en tot de belangrijkste
bezienswaardigheden behoren het graf van Amphissa en dat van Andraimon. Ze vertellen
dat Gorge, de dochter van Oineus, die met Andraimon getrouwd was, met hem begraven is.
Op de akropolis is een tempel van Athene met een staand bronzen beeld dat Thoas uit Troje
meegebracht zou hebben en tot de buit uit Troje hoorde; maar dat geloof ik zeker niet.
(6) In een eerder deel van mijn werk heb ik verteld dat de Samiërs Rhoikos, zoon van
Philaios, en Theodoros, zoon van Telekles, de uitvinders waren van de kunst om heel
nauwkeurig brons te gieten. Zij hebben als eersten metaal gegoten. Van Theodoros heb ik
geen werk van brons meer gevonden. Maar als je in het heiligdom van Artemis in Ephese
naar het gebouw met de schilderingen gaat, is daar een stenen rand boven het altaar van
Artemis die de bijnaam Protothroniè heeft. Op die rand staan beelden en aan het eind een
beeld van een vrouw, een werk van Rhoikos, die door de Ephesiërs Nacht genoemd wordt.
(7) Dat beeld is om te zien ouder dan de Athene in Amphissa en grover van afwerking. De
Amphissiërs vieren ook mysteriën ter ere van de zogeheten Anaktes-jongens. Welke goden
die Anaktes-jongens zijn, daarover is men het niet eens. Sommigen zeggen dat zij de
Dioskouren zijn, anderen de Koureten en weer anderen, die denken dat ze er meer over
weten, houden het op de Kabeiren.
(8) Die Lokriërs bezitten ook de volgende steden. Boven Amphissa ligt landinwaarts
Myonia opdertig stadiën van Amphissa. Zij zijn ook de Myanen die in Olympia het schild
aan Zeus gewijd hebben. Het stadje ligt op een hoogte en ze hebben een heilig woud en een
altaar voor de Genadige Goden. De offers aan de Genadige Goden vinden ´s nachts plaats en
het is gebruik het vlees ter plaatse voor zonsopkomst te nuttigen. Boven de stad ligt een
heilig domein van Poseidon, Poseidonion genaamd, en daarin is een tempel van Poseidon.
Het beeld was er in mijn tijd niet meer.

(9) Zij wonen boven Amphissa. Aan zee ligt Oiantheia en daaraan grenzend Naupaktos.
Behalve Amphissa vallen ze allen onder het gezag van de Achaiers uit Patrai, een schenking
aan hen van keizer Augustus. In Oiantheia is een heiligdom van Aphrodite en een klein
stukje boven de stad is een heilig woud met cipressen en pijnbomen door elkaar. In het
heilige woud is een tempel en een beeld van Artemis. De schilderingen op de wanden zijn in
de loop van de tijd vervaagd en er is niets meer van te zien. (10) Ik vermoed dat de stad
genoemd is naar een vrouw of een nimf. Over Naupaktos heb ik horen vertellen dat de
Doriërs met de zonen van Aristomachos daar de schepen bouwden, waarmee ze naar de
Peloponnesos overstaken. Daarom zou de stad die naam gekregen hebben. Ik heb de
geschiedenis van de Naupaktiërs uitvoeriger verteld in mijn boek over Messenië, namelijk
dat de Atheners Naupaktos van de Lokriërs afgenomen hebben en in de tijd van de
aardbeving in Lakedaimon aan hen die naar Ithome uitgeweken waren gaven om er zich te
vestigen en dat de Lakedaimoniërs na de catastrofe van de Atheners bij Aigospotamoi de
Messeniërs uit Naupaktos verjoegen. Toen de Messeniërs noodgedwongen de stad verlaten
hadden, verzamelden de Lokriërs zich weer in Naupaktos. (11) Het epos dat door de Grieken
Naupaktia genoemd wordt schrijft men meestal toe aan een Milesiër, maar Charon, de zoon
van Pytheos, zegt dat Karkinos van Naupaktos de auteur is. En ik volg de mening van de
schrijver uit Lampsakos, want wat voor zin zou het hebben de titel Naupaktia te geven aan
een epos over vrouwen, gedicht door een Milesiër?
(12) Er is ook een tempel van Poseidon aan zee en een staand bronzen beeld. Ook is er een
heiligdom van Artemis en een wit marmeren beeld. Dat heeft de houding van een vrouw die
een speer werpt en heeft de bijnaam Aitolische gekregen. Aphrodite wordt in een grot
vereerd. Zij wordt om veel redenen aanbeden en vooral door weduwen die om een huwelijk
vragen. (13) Het heiligdom van Asklepios was een ruïne en oorspronkelijk is het gebouwd
door een privé persoon, Phalysios. Toen hij een oogziekte had en bijna blind was, zond de
god in Epidauros hem de dichteres Anyte met een verzegeld wastafeltje. De vrouw dacht dat
die opdracht een droom was, maar al gauw bleek het werkelijkheid. Ze vond in haar handen
een verzegeld wastafeltje en toen ze naar Naupaktos was gevaren, verzocht ze Phalysios het
zegel weg te nemen en te lezen wat er geschreven stond. Hij dacht dat het eigenlijk
onmogelijk was de letters te zien vanwege de toestand van zijn ogen. Maar omdat hij op een
weldaad van Asklepios hoopte, nam hij het zegel weg en toen hij naar de was keek, was hij
gezond en gaf Anyte wat op het wastafeltje geschreven stond, tweeduizend gouden staters.

