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Studies over Dionysius van Alexandrië 

 

Samenvatting 
 

 

Het geografisch leerdicht „De beschrijving van de bewoonde wereld“ (οἰκουµένης 

περιήγησις) van Dionysius van Alexandrië, bijgenaamd Periegetes, is geschreven in de 2
de

 

eeuw na Christus in het Oudgrieks in de dactylische hexameter en bevat iets meer dan 1000 

verzen. Dit is het enige in zijn geheel bewaarde geografische leerdicht uit de oudheid. Het 

gedicht wordt gekenmerkt door een grote zorgvuldigheid en gedetailleerdheid: gegevens over 

de in die tijd bewoonde wereld (de oecumene) en de Oceaan die haar omspoelde, 

verschillende werelddelen, zeeën en bergen, evenals de in verschillende landen wonende 

stammen en volkeren – zijn gedetailleerd beschreven. De belangrijkste thema’s van zijn 

leerdicht geeft Dionysius al in de proloog aan: zijn doel is „het land en de brede zee, rivieren 

en steden, ontelbare volkeren te bezingen“ (vs. 1–2). Daarna vertelt hij over de vorm van de 

bewoonde wereld, die de vorm van een slinger heeft, en over de verdeling ervan in drie 

continenten: Libië ( = Africa), Europa en Azië (vs. 5–26) om verder uitvoerig de Oceaan en 

het gebied rond de Middellandse Zee (vs. 27–160), de drie continenten (Libië: vs. 174–269, 

Europa: vs. 270–446, Noord-Azië: vs. 652–880 en Zuid-Azië: vs. 881–1165) en de eilanden 

(vs. 447–619) te beschrijven. Een epiloog (vs. 1166–1186) sluit het gedicht af. 

 Het belangrijkste doel van dit proefschrift is het bestuderen van de literaire traditie 

over het antieke Zwarte Zeegebied in de interpretatie van Dionysius Periegetes, 

aardrijkskundige én dichter. In de antieke geschiedenis en cultuur bestond de traditie rond de 

Zwarte Zee uit een verzameling van verschillende thema’s en motieven, in eerste instantie 

verbonden met de grensgebieden van de oecumene. Tegelijkertijd is het evident dat de 

filologische analyse van de etnografische gegevens over de regio van de Zwarte  Zee in het 

gedicht van Dionysius onmogelijk is zonder voorafgaand onderzoek naar het algemene 

wereldbeeld van Periegetes, zonder de analyse van de bijzonderheden van de didactische 

poëzie en van de dichterlijke techniek van zijn werk. Daarom vormt het eerste deel van mijn 

werk een theoretische inleiding op “De beschrijving van de oecumene” en dient deze als een 

voorbeschouwing van de specifieke kenmerken van Dionysius Periegetes en zijn werk. Het 

tweede deel is een case-study die uitvoerig de concrete gegevens van Dionysius over het 

gebied rond de antieke Zwarte Zee bestudeert.  

Het totale wereldbeeld van Dionysius Periegetes omvat de Oceaan, die het 

slingervormige land omspoelt, en het schematische beeld in vogelvlucht van de drie 

continenten, die samen het land vormen; de omtrek van de continenten en de afgezonderlijke 

landen vergelijkt de dichter volgens de traditie met geometrische figuren. Maar wanneer 

Dionysius tot een gedetailleerde beschrijving van bepaalde plaatsen overgaat, beschrijft hij 

landen, landschappen en volkeren vanuit het gezichtspunt van een denkbeeldige reiziger, die 
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de ruimte langs de door de auteur uitgestippelde “wegen” leert kennen, d.w.z. hodologisch. 

De geografische ruimte van de antieke oecumene wordt in het gedicht gepresenteerd in de 

vorm van vele catalogi (van de namen) van volkeren, rivieren, zeeën, bergen enz. die de 

auteur rangschikt met behulp van de door hem aangegeven “wegen”. Deze vorm van 

perceptie van de omringende ruimte via de wegen, met de namen van plaatsen en/ of van 

volkeren, met sommige markeerpunten, met een begin- en eindpunt, voert terug op de 

traditionele Griekse periploi en periegese. Dankzij het gebruik van de gemengde methodes in 

zijn gedicht – deels door de hodologische routes (met behulp waarvan Dionysius de 

werelddelen beschrijft en zijn informatie structureert), deels door natuurlijke “meridianen” en 

“parallellen” (de natuurlijke lijnen van bergen, de richting van rivieren) en/ of gebruikte 

coördinaten (bijv. Zuilen van Heracles en Zuilen van Dionysus als markeerpunten voor de 

aanduiding van de resp. westelijke en oostelijke grens van de oecumene), deels door de 

retorische tegenstelling van de klimatologische kenmerken van de afgelegen regio’s – creëert 

Dionysius zijn “mentale” kaart, eigenlijk de verbale beschrijving die een combinatie is van 

protocartografische en periegetische elementen. 

Dionysius Periegetes verhult zijn opzet niet – hij wil een etnografische schets geven 

van de gehele bewoonde wereld (vs. 170 en verder; vs. 888 en verder) en daarvoor gebruikt 

hij andermans gegevens, concepten en schema’s – de bronnen van zijn geo- en etnografische 

kennis. Nergens echter vermeldt de dichter zijn bronnen en slechts af en toe laat hij 

doorschemeren dat hij andermans gegevens gebruikt. Er zijn in het leerdicht getuigenissen 

gebruikt van verschillende soort en van verschillende tijden uit de werken van Eratosthenes 

van Cyrene, Poseidonius van Rhodos, Strabo van Amaseia (of hun navolgers), die 

ontleningen en imitaties zijn, maar geen “citaten” in de gebruikelijke betekenis van het 

woord. De door Dionysius gebruikte compilatieprocedé’s veronderstellen: (1) bronuittreksels 

van verschillende lengte, (2) de mogelijkheid om deze uittreksels samen te stellen volgens het 

plan van de auteur, (3) de bewerking en het navertellen van de bronnen met gering 

informatieverlies ten gunste van de poëtische en retorische eisen (de verandering van de 

woordvolgorde metri gratia, de veranderingen ten gunste van de verklanking enz.). De door 

Dionysius gebruikte gegevens tonen de veelzijdigheid en de eigenaardigheid van zijn gedicht 

aan. 

Uitgaande van het canonieke model van de didactische poëzie van Hesiodus, maar 

vooral de latere hellenistische voorbeelden van dit genre (bijv. de poëzie van Aratus) biedt 

Dionysius een originele variant aan van het omzetten en veranderen van de geografische 

gegevens van zijn voorgangers. In overeenstemming met de conventies van de didactische 

poëzie wordt het droge geografische materiaal toegankelijk en aantrekkelijk gemaakt voor de 

lezer. In de vorm van lijsten, d.w.z. een vorm van catalogi, die al kenmerkend was voor het 

vroege Griekse epos, wordt een rijkdom aan geografische informatie weergegeven als 

potentiële kennis voor de geïnteresseerde lezer-liefhebber. Volgens de conventie van de 

epische en met name didactische poëzie wendt Dionysius zich enkele keren tot de goddelijke 

Muzen, en onderstreept daardoor dat hij tot de epische traditie behoort. In zijn aanroep van de 

Muzen vraagt hij echter niet zozeer om poëtische inspiratie, maar om vertrouwelijke 
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geografische informatie. Dionysius gebruikt en varieert het materiaal van zijn voorgangers en 

kan gezien worden als een voortzetter van de poëzie van het geleerde “alexandrinisme”. 

Over Dionysius zelf weten we zo goed als niets, behalve de door hemzelf in 

acrostichon gecodeerde naam van zijn geboortestad – Alexandrië (van Egypte): 

∆ΙΟΝΥΣ[Ι]ΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΦΑΡΟΥ, “<het werk van> Dionysius <van de wonenden> aan 

de andere zijde van Pharos” (vs. 112–134). Wat het poëtische “ik” betreft: dit verschuilt zich 

in het andere acrostichon in het gedicht achter het masker van Hermes (ΘΕΟΣ ΕΡΜΗΣ ΕΠΙ 

Α∆ΡΙΑΝΟΥ, “god Hermes ten tijde van Hadrianus”, vs. 513–532), die tegen de 2de eeuw na 

Christus tegelijk met het traditionele beeld van de god van het reizen ook de 

(complementaire) kenmerken aannam van de beschermer van literatuur en poëzie. Op de 

belangrijkste momenten van het verhaal manifesteert zich het didactisch gedrag van de auteur 

/ van het poëtische “ik” in het vaak aanspreken van de lezer in de vorm van de tweede pers. 

enkelvoud die de vorm heeft van een denkbeeldige dialoog tussen een “mentor” en een 

“leerling”. Dionysius is niet alleen een geografische didacticus, hij is ook een dichter wiens 

artistieke ambities op de eerste plaats staan: in zijn programma stelt hij openlijk de musische 

gave tegenover praktische bezigheden (vs. 707–717). 

De tekst van het gedicht van Dionysius wordt in het proefschrift ook apart 

geanalyseerd vanuit het gezichtspunt van zijn poëtische bijzonderheden (metriek, retorische 

procedé’s enz.). Volgens de eisen van de alexandrijnse poëzie en zich bewust oriënterend op 

het antiquarische “verleden” gebruikt Dionysius epitheta van Homerus en verbale formules. 

Hij speelt met de motieven uit de gedichten van Hesiodus, versiert zijn verzen met zeldzame 

woorden en met behulp van deze middelen, die kenmerkend zijn voor de Tweede Sofistiek, en 

hij tracht in beeldende taal de vormingswaarde van de geografie aan zijn lezer duidelijk te 

maken. Volgens de traditie van het didactische epos is de geografische informatie van het 

gedicht niet van praktisch nut, maar bestemd voor de verbreding van de horizon van de 

geprivilegieerde lezers van de dichter, die in hun vrije tijd de behoefte voelden niet alleen aan 

vermaak, maar ook aan bevrediging van hun interesse in de aardrijkskunde, die leidde tot 

meer sociale prestige. 

In het proefschrift worden de belangrijkste citaten van Dionysius’ voorgangers 

getoond en verschillende soorten van intertekstuele relaties komen ter sprake gekomen – 

toespelingen, reminiscenties, imitaties, die allemaal bewuste verwijzingen zijn naar de 

hellenistische poëzie van Callimachus, Aratus, Apollonius Rhodius. Zijn experimenten met de 

teksten van de voorgangers hebben in wezen veel gemeenschappelijk met een filologisch 

onderzoek en demonstreren het meesterschap van de dichter in, bijv. behandeling van de 

mythen. De ruimte van de oecumene is bij Dionysius gevuld met markeerpunten verbonden 

met de geografische loci van goden, helden en de legendarische stichters van de steden. Soms 

hoeft de dichter alleen de naam of een epitheton van de mythologische figuur te vermelden 

om bij een geletterde lezer de nodige associaties op te wekken. Soms vervult de verwijzing 

naar een bekende mythe een didactische functie (verg. de mythologische geografie van de 

reizen van Dionysus-Bacchus), en soms gebruikt Dionysius de mythologische onderwerpen 

als aetiologische constructies (verg., bijv., een fragment over het ontstaan van de naam van de 

stad Tarsus van het woord τάρσος “hoef”). Tegelijkertijd moet opgemerkt worden dat vaak 
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historisch betrouwbare feiten ten grondslag liggen aan de kennis van Dionysius over de 

stichting van de steden en heiligdommen. 

De gegevens van Dionysius over de etnografische situatie in het gebied rond de 

Zwarte Zee worden in het proefschrift bekeken in verband met de gegevens van de andere 

antieke auteurs over deze regio van de oecumene. De vergelijking die Dionysius maakt van de 

contouren van de Zwarte Zee met de vorm van de Scythische boog weerspiegelt niet alleen de 

antieke voorstellingen over de eenvoudigste geografische coördinaten (rechts en links, recht 

en krom), maar verwijst ook naar de ligging van de voor Dionysius belangrijke geografische 

objecten (Linker Pontus en Rechter Pontus, kaap Karambis en in een holte tussen de 

krommingen van de boog het schiereiland De Krim met kaap Kriumetopon). De voor de 

antieke auteurs traditionele vergelijking is in de tijd van het leven van Dionysius een 

“gemeenplaats” (topos) geworden, die naar alle waarschijnlijkheid terug gaat op de 

schematische afbeelding van de oud-Ionische plattegronden, hoewel het onduidelijk blijft in 

welk stadium van de traditie de grafische door de verbale afbeelding werd vervangen. 

Uit de vermeldingen in het gedicht over het klimaat en het landschap van de regio van 

het noordelijke Zwarte Zeegebied valt te concluderen dat Dionysius op de hoogte was van de 

theorie van de klimaatzones en bekend was met de wiskundige aardrijkskunde (astronomische 

observaties inbegrepen). Tegelijkertijd houdt hij vast aan de beschrijvende geografie en 

oriënteert hij zich vooral op de voorbeelden van de dichterlijke traditie. Als hij in een aparte 

uitweiding een beeld geeft van de regio van het noordelijke Zwarte Zeegebied, die ten dele 

geloofwaardig, maar in vele opzichten conventioneel en stereotiep is, vertigt hij  de aandacht 

op de wreedheid van de Scythische winter die de bewoners van deze klimaatzone dwingt hun 

geboortestreek te verlaten (vs. 666–678). 

De getuigenissen van Dionysius over de stammen en volkeren van het gebied rond de 

Zwarte Zee zijn interessant voor de bestudering van de processen van interactie tussen 

etnische groepen en de migraties van de nomaden-volkeren. Bij het benoemen van de 

stammen en volkeren die het gebied rond de Pontus bevolken, maakt Dionysius gebruik van 

de periegetische manier om hen te plaatsen langs de water- of land“weg”. De etnografische 

gegevens zijn in het proefschrift verdeeld overeenkomstig de vier “routes” van het gedicht: 

(1) langs de rivier de Ister (nu Donau) tot de Maiotis (nu de Zee van Azov), (2) rond de 

Maiotis (de Zee van Azov), die in de antieke schrifttraditie de “poel” of “moeras” heette, dan 

langs de zeestaat van de Kimmerische Bosphorus (nu de straat van Kertsj), en langs de 

noordoostelijke (Caucasische) kust van de Pontus (Zwarte Zee), (3) langs de bergketen tussen 

Pontus Euxinus (de Zwarte Zee) en de Hyrcanische (nu Kaspische) Zee, (4) van de rivier de 

Phasis in Colchis (nu Rioni in Georgië) langs de zuidelijke kust van de Pontus tot de straat 

van de Thracische Bosphorus (nu Bosporus), die de Zwarte Zee van de Middellandse Zee 

scheidt. Alle gegevens in de beschrijving van de Zwarte Zee vanaf de Ister (Donau) zijn 

beschreven in de richting van de klok, die als de compositiekern van het verhaal dient. Men 

kan veronderstellen dat de geografische bronnen van Dionysius van het gebied rond de Pontus 

de werken van Hecataeus van Milete, Herodotus, Ephorus, Eratosthenes, Poseidonius, Strabo 

en/ of hun navolgers waren. Het is vrij waarschijnlijk dat Periegetes behalve deze Griekse 
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auteurs werken gebruikte die verloren zijn gegaan, met name de gegevens uit een voor ons 

onbekende periplus van de Zwarte Zee. 

Het moet opgemerkt worden, dat de beschrijving van de westelijke kust van de Pontus 

bij Dionysius volledig ontbreekt (ten dele is deze bewaard gebleven in een anoniem 

geografisch gedicht uit de 2de eeuw v. Chr., toegeschreven aan Scymnus). Ik heb rekening 

gehouden met het feit dat sommige etnoniemen (onder anderen Scythen, Maioten) zuiver 

geografische kenmerken weergeven en geen etnografische inhoud hebben; er zijn ook 

controversiële namen van volkeren (bijv., Mossynoikoi, Chalyben), en het gebruik van een 

reeks etnoniemen werd beïnvloed door het specifieke karakter van de poëtische tekst (vooral 

de noodzaak om in de hexameter te blijven en de poëtische middelen te gebruiken om te tekst 

retorisch te “kleuren”). 

In het proefschrift zijn de belangrijkste functies van de door Dionysius opgenoemde 

rivieren in het Pontusgebied (Ister – Donau, Borysthenes – Dnjepr, Aldeskos, Pantikapes, 

Tanais – Don, Phasis – Rioni-Qvirila, Thermodon – Terme Çayi, Iris – Yeşil Irmak, Halis – 

Kisil Irmak, Rheba – Riva Deresi) en bergen (Caucasus, Tauros, naamloze bergketen tussen 

de Pontus en de Caspische Zee, Armenische berg) geschetst die als de grenzen fungeren (1) 

tussen continenten en landen en / of (2) tussen stammen en volkeren. Bovendien worden de 

rivieren en bergen van de regio rond de Zwarte Zee in het gedicht gebruikt als 

oriëntatiepunten in de ruimte, d.w.z. of als afgesproken meridianen of parallellen, of in de rol 

van een van de “routes”, aan weerskanten waarvan de plaatselijke stammen en volkeren zijn 

beschreven. 

In de Bijlage wordt de receptiegeschiedenis van het gedicht van Dionysius Periegetes 

in de volgende eeuwen verteld, met name zijn invloed op de laat antieke en Byzantijnse 

literatuur. Er worden ook vragen aangesneden over de antieke traditie van de Periegesis en 

over het Byzantijnse commentaar van Eustathius van Thessaloniki en, last but not least, de 

vragen over de handschrift-traditie en verschillende edities van “De beschrijving van de 

bewoonde wereld” van Dionysius van Alexandrië.   

 

 


