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Recensie Hedvig von Ehrenheim, Greek incubation rituals in Classical and Hellenistic times 

(Press Universitaires de Liège 2015). ISBN 978-2-87562-085-9, 282 pp. €35,00. 

Mark Beumer 

 

 In het boek Greek incubation rituals in Classical and 

Hellenistic times (2015) maakt klassiek archeoloog en 

oudhistoricus Hedvig von Ehrenheim korte metten met de 

tot dan toe gebruikte benaderingswijzen van tempelslaap. 

Het boek is een deels bewerkte versie van haar dissertatie 

uit 2011. Er is volgens Ehrenheim sprake van tempelslaap 

wanneer een droom in een heiligdom is ontvangen. 

Ehrenheim vindt dat tempelslaap het beste in haar 

historische context bestudeerd kan worden met in 

oogschouw dat deze rituelen de geest en emoties van de 

participanten konden beïnvloeden. Niet alleen zieken 

bezochten de Asklepieia voor genezing, maar ook gezonde 

mensen om hun gezondheid te behouden.1 Zieken 

ondergingen niet altijd de tempelslaap, maar konden in 

plaats daarvan ook alleen bidden en offeren.2 Ehrenheim 

gebruikt alle epigrafische, literaire en archeologische 

bronnen voor haar analyse. Haar hoofdvraag is hoe een 

rituele structuur was ontworpen en ontwikkeld, zodat 

aanbidders gingen geloven in mogelijkheid van een 

medicijn door directe communicatie met een god. Ehrenheim voert deze studie uit, omdat in 

voorgaande studies niet al het beschikbare materiaal is gebruikt. Ten tweede getuigenissen van 

diverse culten en tijden de basis vormden voor theoretische analyses van tempelslaap en ten 

derde omdat de tot nu toe gebruikte theoretische modellen om structuur en functie te bepalen 

niet overeenkomen met het gebruikte materiaal.3  

Hierna geeft Ehrenheim een kort historiografisch overzicht van geselecteerde studies over 

tempelslaap. Zo noemt zijn Ludwig Deubner en Alice Walton die vanuit de achterhaalde 

dichotomie van chtonisch en olympisch over tempelslaap hebben geschreven. Ehrenheim is 

daarnaast kritisch op Deuber die context van het ritueel als ´magisch´ beschouwt. Volgens 

Ehrenheim hadden deze ´magische´ rituelen dan anders van aard moeten zijn, wanneer men een 

goddelijke droom wilde bewerkstelligen.4 Dit is maar de vraag aangezien de definitie van magie 

overeenkomt met het ritueel, namelijk het afdwingen van bepaalde acties door de godheid.5 

Ehrenheim vervolgt met haar uiteenzetting over chtonisch versus olympisch en betoogt dat 

epigrafisch materiaal een meer gevarieerd beeld biedt, in de zin dat dit materiaal geen scheiding 

maakt. Echter wordt het onderscheid nog steeds door wetenschappers gebruikt. Hierna komen 

Edwin en Ludwig Edelstein aan bod die de Asklepioscultus hebben bestudeerd en poneerden 

dat er slechts een beperkt aantal rituelen ten aanzien van slaap en genezing aanwezig waren. 

Het belangrijkste was het hebben van een zuivere geest. Volgens Ehrenheim waren de 

Edelsteins van mening dat gebed in plaats van het offer de climax vormde van het ritueel. Zij 

legden de nadruk op geloof en geneeskunde in plaats van het ritueel als instrument om door 

                                                 
1 H. von Ehrenheim, Greek incubation rituals in Classical and Hellenistic times (Press Universitaires de Liège 

2015) 13-14. 
2 Polybios, Historiën, 32.15.1-5; IG II² 974. 
3 Ehrenheim, Greek incubation rituals, 14. 
4 Ibidem, 14. 
5 Zie het Thesaurus Cultus Et Rituum Antiquorum, waarin de functies van magie aangestipt worden. 



Asklepios genezen te worden. Het idee van zuiverheid komt volgens Ehrenheim echter pas later 

aan bod in het Romeinse tijdperk.6 Tenslotte wijst zij op Dillon die de didactische natuur van 

de Epidaurische iamata nader heeft onderzocht in de zin hoe deze het geloof (in de) en cultus 

heeft gepromoot. Ehrenheim besluit met de opmerking dat het drieledige model van Van 

Gennep te moeilijk is om toe te passen op tempelslaap, vanwege het gebrek aan rituelen die als 

overgangsritueel te duiden zijn alsook het ontbreken van rituelen die de aanbidder uit de 

ervaring haalt. 7 

Ehrenheim gebruikt voor haar methode al het literaire, epigrafische en archeologische materiaal 

om alle componenten van tempelslaap te onderzoeken. Al het bouwkundig bewijsmateriaal 

voor de slaapruimtes wordt als referentiepunt voor eerder onderzoek gebruikt. Daarnaast 

worden de verplichte regels gebruikt die vanuit de heiligdommen waren opgesteld, die zonder 

eerbiediging niet konden leiden tot tempelslaap. Volgens Ehrenheim werd tempelslaap in eerder 

onderzoek als een coherent ritueel gezien, waarbij een voorbeeld, zoals de Ploutos van 

Aristophanes of een cultus als rolmodel voor tempelslaap fungeerde.8 Dit is niet helemaal juist. 

Zoals hierboven aangetoond, beschreef Manfred Wacht in 1998 de ritual sequence van 

tempelslaap al in detail, waarbij hij liet zien uit welke componenten tempelslaap bestond. Een 

ander probleem ziet Ehrenheim in vergaarde materiaal uit diverse locaties en tijden om een 

coherent ritueel te beschrijven. Ehrenheim bestudeert de rituelen wel in haar chronologische en 

cultische context binnen de Klassieke Oudheid en het Hellenisme, vanaf het begin van 

tempelslaap tot aan de geboorte van Christus. Om tempelslaap vanuit meerdere eeuwen te 

beschrijven, leidt volgens haar tot een methodologische zwakte. Griekse culten ontwikkelden 

zich verder in de Romeinse tijd, waardoor men niet zomaar Pausanias moet aanhalen om deze 

ontwikkeling te duiden. Ehrenheim onderzoekt de relatie van elke aparte getuigenis in relatie 

tot de feitelijke context, om die vervolgens weer in het licht van vorige interpretaties te 

onderzoeken. Vragen die gesteld worden zijn welke regels en rituelen er zij voor wie, voor 

incubanten en gewone bezoekers hoe zit het met andere rituelen in dezelfde tempel? Zijn er 

eventueel nog rituelen die niet in de bronnen opduiken?9 Diverse bronnen behoeven een diverse 

methodologische benadering. In relatie tot de Epidaurische iamata bekritiseert de aanname dat 

de inscripties de historische waarheid achter de Asklepioscultus weergeven, omdat de lezers de 

teksten anders niet zouden snappen. Daarnaast vraagt Ehrenheim zich af hoe een komedie als 

ritueel model voor tempelslaap functioneerde. Deze moet gebaseerd zijn op de kennis die het 

publiek bezat en kon daarom niet veel afwijken van de andere rituelen.10 Voor dit onderzoek is 

tempelslaap op basis van het bronnenmateriaal gedefinieerd als ´a ritual way of meeting a 

divinity in a dream inside a sanctuary (with a healing or an oracle being the purpose of the 

consultation). Tempelslaap moet in relatie tot de cultus regelmatig voorkomen en niet door een 

spontane droom bij een willekeurige persoon. Dit is een vreemde opmerking, omdat mensen in 

de Grieks-Romeinse Oudheid dagelijks een Asklepieion bezochten die een visioen nastreefden. 

Hierna gaat Ehrenheim in op de gebruikte termen voor tempelslaap in het bronnenmateriaal. In 

navolging van haar opmerking over magie laat zij de Egyptische magische papyri buiten 

beschouwing en richt zij zich op de stelregel dat termen als ´incubare´ en ´incubation´ in de 

bronnen aanwezig moeten zijn. Echter zijn er diverse termen aanwezig, zoals enkoimesis en 

                                                 
6 Zie Edelstein, Asclepius, 148-150, 183-190, 193 aangehaald in Ehrenheim, Greek incubation rituals, 15. 
7 Zie M. Dillon, ´The didactic nature of the Epidaurian Iamata´, in: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 

Bd. 101 (1994) 239-260. 
8 Ehrenheim, Greek incubation rituals, 16. 
9 Ibidem, 17. 
10 Ibidem, 17-18. 



enkatheudo, waardoor er geen vaste term kan worden vastgesteld voor dit ritueel.11 De 

terminologie blijft dus afhankelijk van de auteur. 

 

In haar conclusie geeft Ehrenheim haar belangrijkste bevindingen. Na haar analyse van het 

materiaal wordt geconcludeerd dat verschillende regels en rituelen waren binnen 

voorbereidende rituelen, rondom de slaapruimte en voor dankzegging. Hier valt de enorme 

rituele variatie in verschillende heiligdommen, soms binnen dezelfde cultus op. In de 

voorbereiding kon een incubant zich ook baden in zeewater in plaats van water uit een 

perirrhanterion, voordat men de temenos binnenstapte, waarvan dacht dat het extra zuiverend 

effect had. Waarschijnlijk vanwege het zoutgehalte. In Lebena alleen werden mensen door de 

god ´geroepen´ zich naar het Asklepieion te begeven, wat mogelijk werd door Egyptische 

invloeden. Het betalen van een loon (eparche) in Oropos was het gevolg van overdracht van 

het orakel van Amphiaraos. Loon moest worden betaald als compensatie voor de aanschaf van 

offerdieren en het onderhouden van de tempel. Dit komt in oudere publicaties als naar voren. 

Verder is het volgens de auteur niet bewezen dat in de klassieke en hellenistische periode vasten 

en het offeren van dieren voorbereidende rituelen waren. Dit is opmerkelijk, omdat dit in alle 

voorgaande publicaties wel wordt beschreven. Ook het feit dat voor het offeren aan Asklepios 

er eerst aan Apollo geofferd moest worden is niet nieuw. De naam van de iamata toonde dat al 

aan.12 Dit geldt ook voor het offeren van kleine cakejes aan diverse goden die uit zijn familie 

stamden of plaatselijk vereerde goden met profetische of genezende gaven. Plengoffers zonder 

wijn komen voor bij Asklepios en Hemithea, waarbij wordt betoogd dat niet sterk afweek van 

het standaard offeringsritueel. Tijdens de tempelslaap droegen incubanten kransen. In Peiraias 

(Piraeus) droegen incubanten witte gewaden, maar was niet standaard in de Asklepioscultus. 

De stelling dat incubanten gevlochten haar en geen ringen droegen in de Klassiek Oudheid en 

Hellenisme kan niet worden bewezen. De slaapruimtes in de Asklepieion waren niet door een 

vast ontwerp gebouwd, waardoor het soms voorkwam dat incubanten in de tempel moesten 

slapen. De incubanten sliepen op klinai of stibades. Soms sliep men op de huid van een geofferd 

dier, maar was geen uniforme regel. Mannen en vrouwen konden apart of samen slapen, 

afhankelijk van de geldende regels. Tempelslaap door volmacht kwam voor. Na het ritueel 

betuigde de incubant zijn dankbaarheid, zoals in de vorm van iatra bij Asklepios. Naast een 

offerdier kwamen ook votieven voor. De geschenken hadden een relatief kleine waarde. In grote 

Asklepieia waren tabletten met inscripties te vinden. Het kwam niet voor dat op de dag van de 

tempelslaap speciale rituelen werden uitgevaardigd. Het is volgens Ehrenheim onbewijsbaar 

dat alleen de incubanten vooraf een maaltijd aten. Ook is het niet te bewijzen dat priesters 

hielpen bij droominterpretatie, met uitzondering van Acharaka.13 

In het tweede hoofdstuk heeft Ehrenheim diverse theoretische modellen toegepast op 

tempelslaap, zoals het chtonisch-olympische en het Van Gennep-model. Deze zijn niet 

toepasbaar op de rituele structuur van tempelslaap, omdat zij de structuur niet verklaren. Ook 

is het niet bewezen dat tempelslaap een chtonisch en  overgangsritueel is, wanneer de context 

wordt bestudeerd. In tegenstelling tot andere auteurs is Ehrenheim van mening dat naast het 

sociale raamwerk ook de technische aspecten van tempelslaap mee moeten worden genomen. 

De reden waarom de rituelen werd uitgevoerd, in welke groepen  dit voorkwam en de reden 

voor uitvaardiging, tonen aan dat tempelslaap verschilde van andere uitgevoerde rituelen die 

                                                 
11 Ibidem, 19-21. 
12 Iamata tou Apollōnos kai tou Asklēpiou 
13 Ibidem, 203-204. 



niet voor genezing bedoeld waren. De voorbereidende rituelen voor zuivering waren strenger 

voor incubanten dan voor andere bezoekers. Ehrenheim vindt het vreemd dat deze rituelen niet 

moeilijker waren dan andere rituelen, omdat deze mensen ziek waren. Het kan echter juist deze 

oorzaak dat zieke mensen toch al moeite hebben met concentreren. Om een succesvolle ervaring 

te bewerkstelligen, ziet Ehrenheim ´emotional intensity´ als cruciale factor, ingegeven door 

gebed, aanmoediging door de inscripties en de vraag of de godheid zich in hun nabijheid 

bevindt. Het dicht bij de godheid slapen zou bijdragen aan het gewicht van het ritueel.14 

In het derde hoofdstuk over oorsprong en ontwikkeling, dat ik als eerste had behandeld, betoogt 

Ehrenheim dat tempelslaap is ontstaan uit oraculaire technieken uit Griekenland en niet uit 

Egypte of Mesopotamië. Ook heeft tempelslaap geen wortels in zwarte kunst of ´Earth cults´, 

waarin Gaia wordt vereerd. De eerste vorm van tempelslaap in cultus van Amphiaraos in 

Boeotië heeft dezelfde oraculaire technieken die in die regio worden uitgevoerd. Binnen het 

Asklepieion van Epidauros werden Apollo en Asklepios eerst gezamenlijk aanbeden. 

Tempelslaap was waarschijnlijk eerst een exclusieve consultatietechniek die in Epidauros werd 

gedemocratiseerd, zodat iedereen (mannen, vrouwen, slaven) dit ritueel konden ondergaan. De 

reden dat tempelslaap het eerst bij heroën voorkwam, heeft waarschijnlijk met hun betere 

benaderbaarheid te maken. Het idee om door middel van dromen in direct contact met een heros 

of god te komen, sluit aan bij het idee dat dromen door de goden aan iedereen gezonden konden 

worden, wat zelfs instemming van artsen heeft. De diverse tempelslaap-culten zijn in hun eigen 

context ontstaan en ontwikkeld en kennen een grote onderlinge variatie, zoals in de Asklepieia 

in Grieks-Romeinse wereld te zien is. De kleinere genezingscentra (vaak orakels) kenden 

moeilijkere rituelen en een grotere rol voor priesters, dan in grotere centra. Ehrenheim ziet 

tempelslaap dan ook als een gemixt ritueel, enerzijds bestemd voor incubanten, anderzijds voor 

gewone mensen, waarbij priesters als intermediair een rol spelen. In de Klassieke Oudheid 

werden de rituelen vergemakkelijkt uit praktische redenen. De regels en rituelen waren voor 

incubanten minder moeilijk, dan voor orakelpriesters. Tempelslaap zorgde zelf voor de 

middelen voor mensen om te geloven dat zij zich in een schemerwereld tussen het hogere en 

het lagere zouden begeven, zoals het lezen van eerdere genezingen in heiligdommen en om een 

emotionele mindset te creëren, om zo de ervaring te vergroten.15 Al met al een niet heel erg 

innovatieve conclusie, wanneer men de voorgaande studies bekijkt. 

 

Concluderend biedt Ehrenheim een gedetailleerde studie met deels nieuwe conclusies op basis 

van het verzamelde materiaal. Helaas beperkt ook deze auteur zich tot de Klassieke Oudheid 

en het Hellenisme. Desondanks kan dit boek een goed vertrekpunt zijn voor de Late Oudheid. 

                                                 
14 Ibidem, 204-205. 
15 Ibidem, 205-206. 


