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DE KYBELE-EREDIENST TE ATHENE 
IN DE HELLENISTISCHE TIJD 

door P. Lambrechts 
(Rijksuniversiteit, Gent) 

Wij mogen aannemen dat reeds in de 6e eeuw v.K. de bewoners van het 
Griekse vasteland kennis hebben gehad van de uit Klein-Azie stammende 
godin Kybele.l Natuurlijk is het in westelijk Klein-Azie, in Ionie, dat Grieken 
voor het eerst in aanraking kwamen met deze Anatolische godheid, in de 
8ste of 7e eeuw voor onze tijdrekening. Of de godin het eerst in Beotie 
of in Attika bekend was, blijft een vraagteken. Het is een aanlokkelijke 
gedachte te veronderstellen dat zij, zoals zo veel ander Ionisch-Aziatisch 
Kultuurgoed, in de tijd van Peisistratos, d.i . de 2e helft der 6e eeuw, alover 
de Egeische eilanden, Attika heeft bereikt. In ieder geval staat vast dat van de 
5e eeuw af Athene een groot centrum van Kybeleverering is geweest. Dit 
blijkt niet alleen uit de menigvuldige gegevens die wij over haar vinden bij 
de auteurs2, maar ook uit het archeologisch materiaal. De Anatolische 
Moeder heeft zich te Athene zeer snel tot een grote officiele godheid ont
wikkeld. Zij heeft haar naam gegeven aan het officieel staatsarchief, het 
Metroon, gelegen aan de westzijde van de Atheense Agora, naast het 
Bouleuterion. Zij verschijnt bijna altijd met de naam van McyliA.TJ Mij't'TJP 
of Mij't'TJP 't&v ~c&v zelden met een van haar Anatolische namen, Kybele 
of Agdistis. Alles wordt vermeden wat aan haar Aziatische oorsprong zou 
kunnen herinneren. Van Attis b. v. is nooit sprake, noch van andere Aziatische 
uitzichten van haar eredienst, zoals het eunuchisme, en dergelijke. In de 5e 
eeuw kennen wij haar hoofdzakelijk als een grate exponent van de Atheense 
staatsgodsdienst. Zij wordt dan zoiets als een Atheense parallel, zonder de 
mysteries echter, van de Eleusinische Demeter, met wie zij in de loop der 
eeuwen altijd veel gemeen heeft gehad. 

In de Hellenistische tijd schijnt daarin verandering te zijn gekomen. 
M.P. Nilsson spreekt van een tweede golf van Kybeleverering die in de 
Hellenistische tijd over het Griekse vasteland zou zijn gespoeld.3 De Kybele
kultus zou zich opnieuw in Griekenland hebben verspreid, maar ditmaal veel 
meer zijn Anatolische kenmerken hebben bewaard. Naast de officiele 
vorm van Kybeleverering krijgen wij dan een vorm van privegodsdienst, 
waaraan de Atheense polis zich waarschijnlijk niet helemaal ongelegen zal 

I. Tot de oudste getuigenissen in Griekenland behoren ongetwijfeld de Homerische 
Hymne op Kybele (6e- 5e eeuw?) en Pindaros (Pyth. Ill, 76 vlg. ed. Schroeder; 3e Parth. 
ed. Puech; fragm. 48 ed. Bock!). 

2. G. Showerman, The Great Mother of the Gods (herdruk 1969), 30. 
3. Zie GGR, ll,l14,614 vlg. Dit dubbel uitzicht van de Kybelekultus in Griekenland 

werd ook zeer goed beklemtoond door William Scott Ferguson in Harvard Theological 
Review, vol. 37, 1944, 108. 
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hebben gelaten, maar waarvan het Anatolisch uitzicht zich niettemin heeft 
kunnen doorzetten. Men moet er rekening mede houden dat, zoals te Rome, 
gedurende eeuwen de officiele en de private vorm van Kybelegodsdienst 
naast mekaar zijn blijven voortbestaan. 

Over dit Aziatisch uitzicht van de godsdienst zijn wij wellicht het best 
ingelicht door een achttal inscripties, lopend van 246/5 v.K. tot 70 voor onze 
tijdrekening, die gevonden werden in een Kybeletempel van Pireus, de haven
stad van Athene.4 De Pireus was, zoals men weet, de plaats waar de vreemde 
godsdiensten waren ondergebracht; dit wijst er reeds op dat wij hier niet met 
de officiele versie van de Megale Meter hebben te doen. 

Deze inscripties zijn decreten geplaatst door het college der thiasoten eerst, 
door dat van de orgeones later, ter ere van de bedienaren van de tempel van 
de godin, in de eerste plaats van de priesters. Zij zijn belangwekkend voor de 
organisatie van de eredienst.S Jammer genoeg bevatten zij veel minder ge
gevens wat betreft de inhoud van de eredienst, het wezen der godheid, de 
aard en de betekenis der godsdienstige ceremonien. Toch vinden wij in 
deze teksten enkele waardevolle gegevens die ik volgenderwijze resumeer: 
1. het brengen van offers; 2. het organiseren van kollektes gedurende 
stoeten; 3. het uitrusten van een kline; 4. het opsmukken van twee tronen; 
5. het bestaan van twee feestelijke plechtigheden die met Attis hebben te 
doen, 6.f.l<p6-n;pn 1:a 'Ani8Etn. 

De inscripties waarin wij deze gegevens vinden zijn IG 112, 13281 en 1315. 
Wij geven hier tekst en vertaling: 1. IG 112, 13281: 8~:86x3nt 1:oic; opy~:&cn 
'tTJV A.nxoucrnv {EpEinv de; [1:ov] f.lE'tU ['Ep ]f.lOYEVT]V apxov'ta evtaU'tOV, KU'tU 
1:at'na 8f: Kni 1:ac; A.otnac; [cr]•[pro]vvu~:tv 3p6vouc; Mo [chc;] KnA.A.icr•ouc;, 
1tEptn3svat 8f: 1:aic; <ptnAT]<p6potc; Kni 1:[a]ic; (nE]pi 'tTJV 3EOV oucratc; EV n'j) 
ayEpf.l[&]t KOO"f.lOV U[pyupou]v. 
'De orgeonen beslissen dat de priesteres, verkozen voor het jaar dat volgt 
op het archontaat van Hermogenes, samen met de overige (priesteressen) 
twee tronen moet uitrusten, zo mooi mogelijk, en dat zij ook de schaal-

4. Hier volgt de lijst van deze chronologisch gerangschikte inscripties: 
IG 112, 1326 (246/5 v.K.). 
IG 112, 1301 (220/219 v.K.). 
IG 112, 1314 (213/2 v.K.). 
IG 112, 1315 (211/10 v.K.). 
IG 112, 13281 (183/2 v.K.). 
IG 112, 1327 (178/7 v.K.). 
IG 112, 1328II en 1329 (175/4 v.K.). 
IG 112, 1334 (ong. 70 v.K.). 

De tempe! waarin deze inscripties werden gevonden, werd in 1855 door Fransen opge
graven: zie daaromtrent L. Robert in BCH 1936, 206 vlg. 

5. Zie hieromtrent P. Foucart, Des associations religieuses chez les Grecs (Paris, 1873). 
die zich speciaal met de organisatie en administratie van bet college der gelovigen heeft 
beziggehouden. 
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draagsters en de vrouwen uit de dienst van de godin, tijdens de kollekte, 
moet voorzien van een zilveren tooi'. 
2. IG IP, 1315: 
Enstol'J Kpu,;sta, ispda A.axoucra ds ,;ov Evtau,;ov 1:ov Eni A!crxpffivos 
'tU 1:8 Eicrt'tl]'tl'jpta eB-ucrEV KUi 'tUs AOt1tUs B-ucrias (,;a]s KaB-flKEV B-ustv unf:p 
'tOU KOlVOU, ecr'tpfficrEV of: Kai KAiVl]V ds Ull<p01:Epa 'tU 'Aniosta, Kai 'tU 
A.otna napscrKsuacrsv KaA.&s Kai isponpsn&s, ... 

'Aangezien Krateia, door het lot tot priesteres aangeduid voor het jaar 
waarin Aischroon archont was, de intredeoffers bracht, alsook de andere 
offers welke het paste te brengen voor het welzijn van de vereniging en een 
bed spreidde ter gelegenheid van de beide Attideia en al het overige schoon 
en godvrezend klaarmaakte, ... '. 

Ret ligt niet in onze bedoeling hier al de problemen te behandelen die met 
de Kybele-eredienst in de Pireustempel verband houden. Bij een detail 
willen wij verwijlen, de uitrusting van twee tronen voor de godin. 

Er werden reeds heel wat hypothesen geformuleerd met betrekking tot de 
cr,;pfficrts van de twee tronen. Gewoonlijk gaat men hierbij uit van ae ver
onderstelling dat in onze inscripties op een lectisternium, een godenmaal, 
wordt gealludeerd.6 Men brengt dan de twee tronen van IG IP 93281 in 
verband met de KA.ivl] van IG IP 1315, het bed waaraan de godin zou aan
liggen voor een eetmaal. Maar ik kan moeilijk geloven dat het hier om een 
Iectisternium zou gaan. Men heeft zeer Ievendig de indruk dat de hier mede
gedeelde details van Aziatische oorsprong zijn en de vraag is of in Anatolie 
de instelling van het lectisternium bekend was. Van de kline is in IG IP 1315 
sprake in verband met de ,;a 'Aniosta en uit alles wat wij over de Kybele
godsdienst kennen lijkt het aangewezen dit feest te beschouwen als het feest 
van de rouw om de dode Attis. Zeals M.P. Nilsson reeds heeft onderstreept 
zou de kline dan het bed kunnen zijn waarop de dade Attis (zeals Adonis, 
voor wie dit detail zowelliterair als archeologisch zeer goed is geattesteerd) 
lag uitgestrekt7 en met dit uitzicht van de kultus hebben de twee tronen dan 
klaarblijkelijk niet te doen. 

Waar hebben de twee tronen dan wei mee te doen? Ik meen dat dit 
voldoende blijkt uit IG IP, 13281. De tronen verschijnen daar in verband met 
de ' ayspll6s, d.i. met de kollekte waarin de met zilveren sieraden getooide 
schaaldraagsters en andere dames uit het gevolg van de godin een aktieve rol 
speelden. Dat inzamelen van geld zal wei tijdens een rondgang in de stad 
hebben plaatsgevonden. Verschillende teksten, vooral uit de Romeinse tijd 
weliswaar, maken melding van dergelijke stoeten waarin het beeld van de op 
een troon gezeten godin werd rondgedragen. Alles wijst er op dat de opsmuk 
van de tronen met deze aangelegenheid verband houdt. Deze verklaring 

6. M.P. Nilsson, GGR, II,615. 
7. Ibidem. 
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lijkt mij eenvoudiger en adekwater dan die van het lectisternium of de 
thesis van M.P. Nilsson die de mening was toegedaan dat wij hier te doen 
hadden met een detail uit de mysteriegodsdiensten, de .SpovtcrJ.16c;, waarbij 
de kandidaat-inwijdeling in de mysteries op een troon werd geplaatst, met 
kostbare gewaden getooid en omdanst. 8 Men kan er niet genoeg de nadruk 
op leggen dat de Kybele-eredienst klaarblijkelijk pas laat tot een mysterie
kultus evolueerde: in de nochtans uitvoerige inscripties van de Pireustempel 
- dit moet de Zweedse geleerde zijn ontgaan - komt het woord JlUO''!at of 
JlUcr-rf]pta geen enkele maal voor! 

Ik meen dat de hier gegeven verklaring voldoening schenken kan: tijdens 
processies in de Pireus werd een dubbele troon van de godin rondgedragen 
en werd door schaaldraagsters geld ingezameld. 

Hiermede zijn echter niet alle bedenkingen van de baan. In een processie 
wordt over het algemeen het beeld van een godheid rondgevoerd. In de 
inscriptie 13281 is echter sprake van twee tronen, niet van een godsbeeld. 
Wat heeft dat te betekenen? En vervolgens: terwijl er melding wordt ge
maakt van twee tronen, is er in dezelfde inscriptie sprake van een godin. 
Hoe rijmt zich dat? 

Laten wij beginnen met het probleem van godsbeeld en troon. 
In de eredienst van Kybele speelt de troon een grote rol. In de klassieke 

tijd wordt zij bijna altijd uitgebeeld als zittend op een troon. Men lean in 
het antieke pantheon twee kategorieen goden onderscheiden: staande goden 
en op een troon zittende goden. De troon is uitdrukking van macht, staatsie, 
voornaamheid. Zeus, Demeter, Kybele behoren tot deze groep. De meeste 
andere goden worden doorgaans staande voorgesteld. lk zou niet durven 
beweren dat in haar Anatolische periode Kybeles karakter als 'tronende' 
godin even uitgesproken was als in de Grieks-Romeinse tijd: de monu
menten van Aslanskaya, Bogazkoy, Afyon, Gordian die alle thuishoren in 
haar 'phrygische' period·e, tonen haar als een staande godin. Ik denk dat het 
kunstwerk dat Agoracritos in de 5e eeuw van haar maakte haar uitbeelding 
als 'tronende' godin heeft gecanoniseerd. Bij dit kunsthistorisch probleem 
kunnen wij echter niet Ianger verwijlen. W aar het ons in de eerste plaats om 
te doen is, is aan te tonen dat reeds in Phrygie, sinds de 8e-7e eeuw, de 
troon onafscheidelijk verbonden is met de Kybelekultus. Te Yazilikaya 
(Midasstad) kent men nog, in de algemene kontekst van de Kybelekultus, 
twee prachtig bewaarde 'Felsthrone' .9 Hetzelfde doet zich voor te Kalehisar: 
hier heeft men echter een grote en een kleinere troon.lO Dat deze tronen 
voor Kybele zijn bedoeld, blijkt o.m. uit het feit dat aan de voet van beide 
tronen, de heilige dieren van de godin, Leeuwen zijn voorgesteld. De troon 

8. Ibidem. 
9. Zie E. Akurgal, Die Kunst Anatoliens, afb. 74; 
E. Akurgal, Phrygische Kunst, afb. 55. 
10. E. Akurgal, Plzrygische Kunst, afb. 55. 
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is dus een essentieel bestanddeel van de oude Anatolische eredienst. Duidelijk 
is dat ook te Rome. Een relief van de Villa Medici toont de voorgevel van de 
tempel die in 191 v.K. voor Kybele te Rome werd gebouwd. In het centrum 
van het gevelveld is een troon afgebeeld met, op het zitvlak, een stadskroon.ll 
Het ligt voor de hand dat Kybele hier abstrakt is voorgesteld door twee van 
haar meest voorkomende attributen, de troon en de stadskroon. Vanaf de 
5e eeuw is Kybele trouwens bijna altijd voorgesteld als zittend op een troon, 
kenmerk van haar grote waardigheid als mater deorum. Maar beide, de 
godin en de troon, horen niet noodzakelijk en onafscheidbaar bij mekaar. 
De troon kan een symbolische uitdrukkingswijze zijn voor de godin zelve. 
De troon m.a.w. is Kybele zelf. Over het thema van de gelijkstelling van god 
en troon heeft Ch. Picard een belangwekkende studie geschreven in de 
Cahiers Archeologiques, VII, 1954, 1 vlg. E. Akurgal zette de mening voorop 
dat in Phrygie tijdens godsdienstige plechtigheden het beeld van de godin op 
een troon werd geplaatst- b.v. op de bekende 'Felsthrone' -, daarna weer 
weggenomen. In dit Iicht moet ook een tekst van Pausanias (IX,25,3) 
worden gezien: EJ.LOl OE a<ptKecr~at n; E~EYEYOVEt -.'l']v iJJ.Lepav 'tUU'tTJV KUi 'tO 
t'iyaA.J.La doov A.Wou -.ou IlEV'tEA.f]crt Kai a\no Kai -.ov ~p6vov. 
Het gaat om het beeld en de troon van Kybele die Pausanias zag in een 
tempel bij Thebe. De tekst is toch wei z6 te verstaan, zou ik menen, dat de 
auteur twee verschillende objekten heeft gezien, een beeld van de godin 
en een troon, en niet een beeld van de godin op een troon. Dat stemt zeer 
goed met wat wij weten over de 'Felsthrone' in het antieke Phrygie, die 
ongetwijfeld in de eredienst van Kybele thuishoren.12 

In het Iicht van deze gedachtengang vatten wij dan ook veel beter dan 
vroeger de juiste draagwijdte van een eigenaardig monument waaraan door 
Tillyard in de Journal of Roman Studies van 1917, 284 vlg., een studie werd 
gewijd. Het gaat om een altaar van de Phrygische Kultus. Op de voorzijde is 
Kybele afgebeeld, in gezelschap van een dubbele Attis. Op de linkerkant 
zijn vier galli gebeeldhouwd die een draagbaar op de schouders torsen. 
Op de draagbaar ontwaart men een troon, waarop zich klaarblijkelijk een 
cista mystica bevindt; links en rechts ervan is een kleine figuur - Attis 
wellicht- afgebeeld. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om een stoet 
of processie waarin de troon van de godin werd rondgedragen. Dit relief lijkt 

11. Zie H. Graillot, Le culte de Cybele, pl. VII, 4. 
12. Een dergelijke 'Felsthron' is ook bekend als dee! uitmakend van het natuurheiligdom 

van Meter Steunene bij Aezani: zie daaromtrent R . Naumann in lstanbuler Mitteilungen, 
17 (1967), Taf. 26,3. (gereproduceerd in mijn bijdrage in Anamnesis, Gedenkboek E. A. 
Leemans, 1970, bl. 244, Pl. 1). 
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mij toe onmiddellijk aan te knopen bij de a:yspJ.L6~ en de twee tronen 
waarvan sprake in IG IP, 13281,13 

Ik zeg wel: de twee tronen. Daarmede zijn we bij ons volgend probleem 
terecht. Een godin en twee tronen, dat klinkt wel eigenaardig, ja onwaar
schijnlijk. En toch niet zo onwaarschijnlijk als op het eerste gezicht zou kun
nen lijken. De antieke godsdiensten kennen inderdaad het fenomeen van de 
'dubbele' godin, van de godheid m.a.w. die terzelftertijd als enkelvoudig 
en als dub bel is gedacht. Onlangs heb ik dit probleem in de klasse der Lette
ren van de Koninklijke Vlaamse Akademie behandeld. Binnen afzienbare 
tijd zal deze uiteenzetting worden gepubliceerd in de Mededelingen van de 
Akademie. Ret moge volstaan er hier op te wijzen dat ook in de acht in
scripties van de Pireus Kybele klaarblijkelijk als een enkelvoudige en als 
een dubbele godin wordt gedacht en genoemd: er wordt inderdaad af
wisselend melding gemaakt van Tt {}s6~ en van ai {}su{.l4 Wij bezitten een 
reeks monumenten waarop twee quasi-identieke Kybeles naast mekaar zijn 
afgebeeld,lS Aan de realiteit van een 'dubbele' Kybele laat zich niet twijfelen. 
Wellicht hebben wij hier een verklaring voor de dubbele troon (of de twee 
tronen) waarvoor de priesteres zorg moet dragen en voor het dubbele 
Attisfeest. 

13. Wei te verstaan wil hiermede niet gezegd zijn dat tijdens stoeten of processies het 
beeld van de godin niet werd rondgevoerd. Ik zou denken dat normaal het beeld van Kybele 
werd rondgedragen, zeker in de Romeinse tijd. Het lijkt buiten kijf dat tijdens de plechtig
heid van de lavatio het beeld van Kybele in het water werd gedompeld. Zo kennen wij 
ook de afbeelding van Kybele op een fresko van de Via dell' Abbondanza te Pompei. De 
twee voorstellingen van de godin, de plastische uitbeelding en de troon als abstraktie van de 
Pireus geen enkele maal sprake is van het beeld van de godin. Het onderhoud van dit beeld 
- zo het aanwezig was - moet toch wei tot de voornaamste taken van de priesteres hebben 
behoord. Natuurlijk gaat het slechts om een argumentum e silentio, altijd gevaarlijk. 
Toch leek het mij de moeite deze overweging hier in het midden te brengen. 

14. Wij vinden melding van een godin in IG II2,1314,1334,1316,1328II,13Ql. Daaren
tegen is er sprake van a{ Swi in IG II2,1315 (driemaal) en 1329. 

15. Bibliografie over "oorstellingen van de 'dubbele' Kybele vindt men reeds in W. 
Scott Ferguson, I. c. 138. Voor afbeeldingen zie A. Conze, Arc/reo/. Z eitung, 1880, 
Taf. II; J. N . Svoronos, Das Athener Nationalmuseum, Tafelband, CCXL. Onlangs ont
dekte ik een prachtig exemplaar in het Museum van Belgrado, waarvan een tekening 
bestaat (SEURE, in REA, 1924, 45 fig. 8; cf. ook S. Reinach, Rep. Reliefs II, bl. 338). 
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