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Woord vooraf 

Neen, we zijn in die paar duizend jaren niet veranderd: Seks, 
schandalen, schraapzucht, machtswellust, gezondheid, ziekte, 
rijkdom, armoede, geloof en bijgeloof, …  het zijn en waren de 
hot items van de samenleving. 

In dit boekje passeren, zeker niet chronologisch, een aantal 
Griekse schrijvers de revue, elk met hun kijk op de 
samenleving en op de zin van het bestaan. 

Vertalen is verraden. Om die reden wordt vooraf de Griekse 
versie gegeven en dan de Nederlandse vertaling. Op die 
manier kan de liefhebber onder u zijn of haar Grieks nog wat 
bijschaven of hij of zij kan de vertaler verguizen. De vertaling 
is niet altijd letterlijk, het moet leesbaar blijven. 

De schrijvers spreken tot ons vanuit een andere tijd. Af en toe 
is er enige duiding vereist. In de voetnoten wordt de nodige 
achtergrondinformatie gegeven. 
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De wij-opschriften van Epidaurus

                    11.

In Epidaurus was er in de klassieke periode een heiligdom van 
de god van de geneeskunde Asclepius. De patiënten kwamen 
van heinde en ver. Om het verblijf van de zieken en hun 
begeleiding zo aangenaam mogelijk te maken werden er 
hotels en theaters in de buurt van de tempel gebouwd. De 
voornaamste behandelmethode was de tempelslaap. Er werd 
in de tempel een heel ritueel voltrokken met als doel de patiënt 
een bepaalde droom te laten beleven. Soms werd de zieke al 
beter door zijn droom, in andere gevallen werd de droom door 
de priesters verklaard en in een bepaalde behandeling 
omgezet. Omstreeks 300 voor Christus hebben de priesters 
uit propaganda-overwegingen een aantal wonderbaarlijke 
genezingen op stenen platen laten beitelen. Hier onder volgen 
enkele mirakelen! 

1 Asclepius, god van de geneeskunde
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IG IV 121 I 

  2. 

Klew; pevnq∆ e[th ejkuvhse. Au{ta pevnt∆ ejniautou;~ 
h[dh kuoùsa poi; to;n qeo;n iJkevti~ ajfivketo kai; 
ejnekavqeude ejn tw/` ajbavtw/. ÔW~ de; tavcista 
ejxh`lqe ejx aujtou` kai; ejk toù iJaroù ejgevneto, 
kovron e[teke, o}~ eujqu;~ genovmeno~ aujto;~ ajpo; ta`~ 
kravna~ ejloùto kai; a{ma ta/` matri; perih`rpe. 
Tucoùsa de; touvtwn ejpi; to; a[nqema ejpegravyato: 
“Ouj mevgeqo~ pivnako~ qaumastevon, ajlla; to; 
qeìon, pevnq∆ e[th wJ~ ejkuvhse ejg gastri; Klew; 
bavro~, e[ste ejgkatekoimavqh kaiv min e[qhke 
uJgih̀.”

Kleo was vijf jaar zwanger. In die toestand kwam ze als 
bedevaarder naar de god en sliep in het abaton2. Zodra ze uit 
het heiligdom was, baarde ze een jongen, die onmiddellijk na 
zijn geboorte zichzelf aan de bron waste en met zijn moeder 
rondliep. Omdat ze dit had verkregen, schreef ze op het 
wijgeschenk: “Niet de grootte van het wijtablet is 
verbazingwekkend, maar de goddelijke ingreep, Kleo was vijf 
jaar zwanger, totdat zij in de tempel sliep en een gezond kind  
ter wereld bracht.” 

2 Het abaton was dat deel van het heiligdom waar de zieken sliepen om een 
geneeskrachtige droom te krijgen.


