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Wie ‘media’ zegt, denkt meestal aan internet, 
televisie en de supersnelle uitwisseling 
van informatie die zo integraal is aan 
de hyperconnectiviteit van onze huidige 
samenleving. Je denkt in ieder geval niet zo 
snel aan de Griekse stad na Alexander de 
Grote. Ook in de Hellenistische periode 
werd er echter op grote schaal informatie 
uitgewisseld tussen steden, en was er sprake 
van een culturele verbondenheid van grote 
geografische omvang: van Zuid-Spanje in het 
westen tot zelfs ver in het Midden-Oosten. 
We zien dat bijvoorbeeld terug in de opkomst 
van het koine Grieks, de wijdverspreide 
Griekse monumentale architectuur en alom 
vertegenwoordigde publieke instellingen zoals 
het gymnasium. Zelfs onder de verschillende 
koninkrijken van de opvolgers van Alexander, 
die steeds met elkaar wedijverden om hun 
koninkrijken te vergroten, onderhielden 
Griekse steden intensief  contact met elkaar. 
Dat blijkt onder andere uit de groei in aantal 
en populariteit van interregionale festivals.1 
Tegelijkertijd is er in de Hellenistische periode 
een enorme toename in het gebruik van een 
bepaald medium om deze relaties op vast te 
leggen: de inscriptie.

Wie deze inscripties leest, komt erachter 
dat de uitwisselingen die zij vastleggen vrijwel 
steevast gepaard gaan met rituele handelingen, 
zoals in de volgende passages uit een inscriptie 
van het eiland Kos, waarin festivalgezanten 
naar Delphi worden gestuurd om een Griekse 
overwinning op de Kelten te vieren:

Opdat het volk (van Kos) laat blijken 
dat het mede feest viert met de Grieken 
vanwege de behaalde overwinning (…) 

heeft het volk besloten dat de leider van 
het festivalgezantschap en de verkozen 
festivalgezanten, wanneer zij aankomen 
in Delphi, een koe met vergulde hoorns 
moeten offeren aan Apollo Pythios, voor de 
veiligheid van de Grieken (…); en dat ook 
[op Kos] de prostatai (hoogste magistraten) 
een offer brengen aan Apollo Pythios en aan 
Zeus Sotēr en aan Nikē; aan elk van deze 
goden zullen zij een volwassen offerdier 
offeren; en dat, op de dag dat zij het offer 
brengen, het een heilige dag zal zijn, en dat 
de burgers en de paroikoi (niet-burgers) en 
de anderen die op dat moment in Kos zijn, 
allen kransen dragen; en de heilige heraut 
moet omroepen dat het volk deze dag 
heilig verklaart vanwege de redding en de 
overwinning van de Grieken (…).2

- IG XII 4.1.68 rr.14-16, 21-25, 30-40 
(vertaling auteur)

Zowel het naar voren brengen van een relatie 
tussen steden tijdens een openbaar, meestal 
cultisch ritueel, als het neerzetten van zo’n 
inscriptie kun je zien als een soort media-
uiting over deze interstedelijke contacten. Wat 
hebben deze media-uitingen, dus inscripties 
en rituelen, met elkaar te maken? En wat voor 
rol spelen ze precies in het aanhalen van de 
contacten tussen steden in de Hellenistische 
periode?

Relaties en Rituelen
Met name in Klein-Azië en op de eilanden in 
de Aegeïsche Zee werd het vanaf  het einde 
van de vierde eeuw v.Chr. immens populair 
om relaties tussen steden vast te leggen in 

Cultus en Communicatie  
Religieuze evenementen en inscripties als media voor Hellenistische interstedelijke relaties 

Sjoukje Kamphorst



23

Cultus en Communicatie  

op monumentale stenen stēlai. Vaak gaat het 
om volksbesluiten, brieven of  verdragen, die 
de interacties in verschillende mate van detail 
beschrijven. In veel gevallen gaan de teksten 
over het uitwisselen van giften zoals militaire 
hulp, de diensten van rechters of  dokters, of  
geld voor het herbouwen van een stadsmuur. 
Ook kunnen ze bijvoorbeeld uitgebreide 
afspraken vastleggen over grensconflicten of  
gedeeld burgerschap. Vaak is er echter ook 
sprake van het uitwisselen van symbolische 
gunsten, zoals eretitels, erekransen of  
het erkennen van de onschendbare status 
van een heiligdom.3 Al deze verschillende 
interacties worden in de inscripties behandeld 
in een hartelijk discours over vriendschap, 
(mythische) familiebanden en herinneringen 
aan historische connecties.4 De teksten geven 
zo blijk van soms innige banden die, ondanks 
de hevige competitie die er regelmatig tussen 
steden bestond, steeds weer aangehaald en 
verder uitgebouwd werden.

Opvallend is dus hoe vaak de inscripties 
ook een publiek evenement noemen waarin 
de uitwisseling tussen de twee steden op enige 
wijze aan bod kwam. Daarbij is belangrijk dat 
deze bijeenkomsten eigenlijk altijd gepaard 
gingen met rituele handelingen. Dat kan 
simpelweg een offer zijn ter gelegenheid 
van de uitwisseling, zoals in het voorbeeld 
van Kos, maar de mogelijkheden zijn divers. 
Afgevaardigden konden bijvoorbeeld toegang 
krijgen tot de volksvergadering, die gewoonlijk 
eveneens werd voorafgegaan door een offer.5 
Een erekrans voor een andere stad of  één 
van haar burgers werd vaak omgeroepen in 
een speciaal daarvoor bedoelde ceremonie 
tijdens de Dionysia, of  een ander belangrijk 
festival.6 Ook konden afspraken over een 
nauwe verbintenis tussen twee steden bezegeld 
worden met een publieke eed, die op de 
goden werd gezworen – soms zelfs in enorme 
ceremonies waarbij alle burgers betrokken 
waren.7 Elk van de genoemde evenementen 

kon gepaard gaan met offers of  religieuze 
processies; ook was er vaak dans en zang, of  er 
werden oraties gehouden over de (mythische 
of  historische) achtergrond van de relatie.8 Er 
is bij al deze gelegenheden dus sprake van een 
mengeling van rite, spektakel en diplomatieke 
uiteenzettingen.

Dergelijke rituele bijeenkomsten brengen 
niet alleen kennis over van zaken die voor de 
stadbewoners belangrijk zijn, maar scheppen 
ook een gevoel van onderlinge verbondenheid. 
Verschillende aspecten dragen daaraan bij. 
Stedelijke rituelen waren, door hun religieuze 
en sociale karakter, voor de toeschouwers vaak 
emotionele gebeurtenissen. De deelnemers 
waren bovendien op zo’n manier bijeen dat ze 
elkaar konden zien en aankijken, bijvoorbeeld 
in de halfronde cirkel van het theater. Zo 
was het voor alle aanwezigen duidelijk dat 
zij deze krachtige ervaring deelden met 
hun naasten. Ook de informatie die tijdens 
het evenement naar voren kwam, werd zo 
ervaren als gemeengoed. Daarnaast maakte 
het steeds terugkerende karakter van dit soort 
evenementen het ritueel voor alle aanwezigen 
een bekende handeling. Dit garandeerde de 
overdracht van kennis over de gepresenteerde 
feiten en sprak een hecht gemeenschapsgevoel 
aan.9 Dat dergelijke processen belangrijk 
waren voor cohesie in de polis op zich, mag 
dus duidelijk zijn. Maar wat hebben zulke 
rituelen te maken met de verbondenheid van 
poleis onderling?

Spiegelingen
Veel van de Hellenistische inscripties die 
interstedelijke relaties beschrijven, verwijzen 
net als de tekst uit de inleiding naar een ritueel 
in beide betrokken steden. De in de inleiding 
geciteerde tekst laat goed zien hoe dit kan 
werken.

Kos bracht het offer van de stier met de 
gouden hoorns op de Pythische spelen in Delphi 
in het jaar 279/8 v.Chr. Dit ter ere van het einde 
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van een Keltische invasie, die een groot deel 
van de Griekse wereld al een aantal jaren in een 
angstgreep hield. De Kelten hadden bijna het 
panhelleense heiligdom Delphi ingenomen, 
maar waren dat jaar verslagen door verenigde 
troepen van de Grieken van het vasteland.10 
Het offer dat de gezanten van Kos brachten 
om dit te vieren, moest in het teken staan van 
de herwonnen veiligheid van alle Grieken. 
Zo konden vertegenwoordigers uit de gehele 
Griekse wereld, die bijeen waren op de Pythia, 
er getuige van zijn hoe betrokken Kos zich bij 
deze gemeenschap van steden voelde – ook 
zonder dat de stad zelf  had geholpen bij de 
strijd tegen de Kelten.

Daarnaast is er sprake van een ritueel 
op het eiland Kos zelf, dat waarschijnlijk 
ongeveer gelijktijdig plaatsvond met dat 
op de Pythia.11 Ook op Kos werd er een 
offer ingericht, en de dag waarop het 
plaatsvond moest heiligverklaard worden. De 
stadbewoners droegen dan bladerkransen – 
net als de festivalbezoekers in Delphi! Er was 
bovendien een heraut die de stedelingen eraan 
herinnerde dat het offer te maken had met de 
overwinning over de Kelten, waardoor alle 
Grieken nu weer in veiligheid leefden. Doordat 
de audiovisuele elementen van de ceremonie 
op Kos de festivalbijeenkomst in Delphi 
reflecteren, treedt er een effect van spiegeling 
op. Het is bijna alsof  alle bewoners van Kos 
een live uitzending van de ceremonie bij de 
Pythia bijwonen. Door thuis een soortgelijk 
evenement bij te wonen, voelen zij zich dus 
niet alleen verbonden met elkaar maar met de 
Griekse wereld als geheel.

In Steen Geschreven
En wat voor rol spelen inscripties dan in 
dit proces? Het in steen houwen van een 
volksbesluit heeft verschillende functies. Zo 
beginnen veel van de publieke inscripties die 
we over hebben met de aanhef  theoi, ‘goden’, 
of  agathēi tuchēi, dat te vertalen is als ‘onder 

goede lotsbeschikking’. Dit suggereert dat de 
teksten een zekere votieve functie hadden en 
in ieder geval voor een deel ook voor het oog 
van de goden werden neergezet.12 Ook het feit 
dat we zulke teksten vaak in het belangrijkste 
heiligdom van de stad vinden, soms met 
honderden tegelijk, lijkt te betekenen dat de 
in deze teksten vereeuwigde besluiten daar 
een soort goddelijke bekrachtiging moesten 
verkrijgen. In de teksten zelf  staat vaak 
echter ook dat ze op de epiphanestatos topos, de 
meest opvallende plaats, moesten staan. De 
publicatie op steen heeft dus ook iets met 
zichtbaarheid te maken. Soms komen zulke 
inscripties dan ook op andere prestigieuze 
en zichtbare plaatsen in de stad terecht, zoals 
de agora. Al met al hebben de teksten in ieder 
geval een duidelijke publieke functie. Iedereen 
die in de stad woont, zal de tekst met enige 
regelmaat tegenkomen, en het is de bedoeling 
dat men zich dan weer herinnert wat daarin 
is opgetekend. En, niet onbelangrijk: de tekst 
herinnert aan de belevenis van de rituelen 
die daarmee gemoeid waren. Het in steen 
vereeuwigen van zo’n tekst verankert het 
gecreëerde gemeenschapsgevoel dus als het 
ware in de architectuur van de stad.

Hoe dit op interstedelijk niveau werkt, 
wordt duidelijker wanneer blijkt dat veel 
van de teksten die over relaties tussen poleis 
gaan, ook in beide steden moesten worden 
gemonumentaliseerd. Een decreet uit de 
Klein-Aziatische stad Iasos, gevonden in 
Priëne, is een goed voorbeeld hiervan. Volgens 
goed Hellenistisch gebruik had Iasos de nabije 
stad Priëne gevraagd om rechters te leveren, 
omdat Iasos het moeilijk had om intern 
onafhankelijke rechtspraak te regelen voor 
conflicten tussen burgers. De Prieense rechters 
en hun secretaris deden hun werk goed, en 
daarom besloot Iasos zowel de rechters als de 
stad Priëne als geheel te eren. De erekransen 
werden in Iasos op de gebruikelijke manier 
uitgeloofd, waarschijnlijk tijdens de Dionysia 
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aldaar. Aan het einde van het decreet lezen we 
dan het volgende over de verdere publicatie 
van de eerbewijzen:

Dat er gezanten verkozen moeten worden, 
die, wanneer zij zijn aangekomen in Priëne, 
het decreet zullen afgeven; ze zullen hen 
verzoeken, dezelfde vriendelijke houding 
te bewaren tegenover onze demos; en ze 
zullen er ook om vragen, dat de kransen 
omgeroepen worden in het theater bij de 
volgende Dionysia, en dat het decreet 
opgetekend wordt in het heiligdom, op de 
plek die hen goeddunkt, zodat voor iedereen 
duidelijk is dat het volk van de Iasiërs (het 
gewoon is om) goede steden, zowel als 
goede mannen, te eren; en dat het decreet 
ook bij ons moet worden opgeschreven in 
het heiligdom van Artemis (…)13

IK.Priene 108 rr.30-37 (vertaling auteur).

Het eredecreet wordt niet alleen in Iasos, maar 
ook in Priëne op een stēlē in een heiligdom 
neergezet. Net als bij de rituelen (in dit geval 
het omroepen van de kransen tijdens festivals) 
is er dus ook hier sprake van spiegeling. Deze 
inscripties leggen het gevoel van verbondenheid 
dat werd opgeroepen in gespiegelde rituelen 
dus niet alleen vast voor het nageslacht: ze zijn 
er een rechtstreekse fysieke representatie van. 
Wie naar het monument kijkt, herinnert zich 
ook direct de kopie in de andere stad. Ook 
hier wordt er dus de suggestie gecreëerd van 
het op twee plekken tegelijk zijn. Zo konden 
inscripties het gevoel van verbondenheid 
tussen steden, opgeroepen in de gespiegelde 
rituelen, werkelijk tastbaar maken in de 
stedelijke omgeving.

Conclusie
Deze publicatieprocessen, via rituelen en 
inscripties, hielpen dus om een gevoel van 
innige en bestendige verbintenis tussen steden 

te scheppen. Belangrijke aspecten zijn de vorm 
die deze rituelen aannemen, en de plaatsen 
waarop de inscripties gepubliceerd werden. 
Maar het meest opvallende is het spiegelen van 
zowel rituelen als inscripties tussen steden. Je 
zou haast kunnen zeggen dat er sprake lijkt te 
zijn van een tijdelijk synchroniseren van tijd en 
ruimte. Op het moment dat je naar zo’n ritueel 
of  inscriptie keek, was het misschien zelfs 
wel even net alsof  je ook tegelijkertijd op die 
andere plek was. Door de werking van ritueel 
en inscriptie aan elkaar te koppelen wordt in 
ieder geval gedeeltelijk duidelijk hoe Griekse 
steden het klaarspeelden om, ook onder de 
koninkrijken van de diadochen, soms zeer 
nauwe contacten met elkaar te onderhouden. 
Daardoor leren we uiteindelijk meer over 
gemeenschapsvorming op grote schaal in 
de Hellenistische wereld, en over de rol van 
inscripties en rituelen als communicatiemedia.
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