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ABSTRACTS 

NL - Een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel ervan, en een verdediging is maar zo 

sterk als zijn poorten. Poorten en poortgebouwen waren de belangrijkste onderdelen van een 

versterking en zijn de focus van dit onderzoek. Deze paper bespreekt de typologie en de evolutie 

van poorten en poortgebouwen in versterkingen op het Griekse vasteland tijdens de Archaïsche 

en Klassieke periodes. Het eerste deel is een theoretische uiteenzetting over de tactiek die 

gebruikt werd bij het positioneren van poorten en de verschillende vormen van grondplan die 

gehanteerd werden. In het tweede deel wordt deze theorie dan aan de praktijk getoetst in enkele 

representatieve casestudies. Voor het opstellen van deze paper is veelvuldig gebruik gemaakt 

van de basiswerken omtrent verdedigingsbouw zoals Greek Fortifications van Winter en 

L’Architecture Militaire Grecque van Adam en van opgravingsrapporten betreffende de 

gekozen casestudies. Aan de hand van deze literaire bronnen is onderzocht welke vormen 

poorten aan konden nemen en op welke manier ze eventueel werden hergebruikt eens ze hun 

militaire nut verloren hadden. Het blijkt in feite zo te zijn dat poorten en poortgebouwen een 

geheel eigen wereld hadden binnen de versterkingsbouw. En het is deze wereld die in deze 

paper verkend wordt. 

Trefwoorden: Poorten, versterkingen, Archaïsch Griekenland, Klassiek Griekenland, Dipylon 

EN - A chain is only as strong as its weakest link, and a fortification is only as strong as its 

gates. Gates and the gate buildings were the most important parts of a fortification and are the 

main subject of this research. This paper discusses the typology and evolution of gates and gate 

buildings in fortifications on the Greek mainland during the Archaic and Classical periods. The 

first part is a theoretical explanation about the tactics that were used in positioning the gates 

and the different floor plans that were used. In the second part this theory is compared to the 

practice in a couple of representative case studies. Whilst writing this paper, such classical 

works as like Winter’s Greek Fortifications and Adam’s L’Architecture Militaire Grecque were 

used as well as excavation reports concerning the chosen case studies. It is on the basis of these 

literary sources that the research was conducted to see which shapes gates could have and in 

what way they could have been reused once they had lost their military significance. It turns 

out that gates and gate buildings contained an entire world of their own within the construction 

of defences. It is this world that gets explored in this paper. 

Keywords: Gates, fortifications, Archaic Greece, Classical Greece, Dipylon 
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

 

1. INLEIDING 

Tien jaar heeft de Trojaanse Oorlog geduurd. Tien jaar lang probeerde de Griekse alliantie de 

stadsmuren en de machtige poorten van Troje neer te halen, zonder succes. Het is uiteindelijk 

door de listigheid van Odysseus dat ze de stad hebben kunnen veroveren langs diezelfde 

poorten. Maar de poorten zijn nooit gevallen! En dat is op zich wel opmerkelijk, aangezien de 

poorten in feite de zwakke plek in een verdedigingsnetwerk zijn. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat Griekse architecten net hier zo veel aandacht aan besteedden. Poorten en 

poortgebouwen bevonden zich op de frontlinie van de belegering, maar worden nog te vaak 

over het hoofd gezien. Het waren intrinsiek vernuftige bouwwerken waar grote moeite voor 

werd gedaan, zelfs tot op het punt dat de stadsmuren zelf ietwat verwaarloosd konden zijn, maar 

de poorten altijd onderhouden en versterkt werden. 

In deze paper zullen de typologische verschillen en evoluties van Griekse poorten en 

poortgebouwen besproken worden aan de hand van casestudies. Bouwtechnieken en 

steensoorten zullen ook kort aan bod komen, maar zijn niet de prioriteit van dit onderzoek. 

Uiteraard zal er veel aandacht besteed worden aan de militaire functies, maar niet uitsluitend. 

Een stad stond natuurlijk niet onder continue belegering, dus zal ook het civiele aspect van 

poorten niet uit het oog verloren worden. Verder zal er ook gekeken worden naar eventuele 

nieuwe functies die versterkingen (meer bepaald, poorten en poortgebouwen) kregen eens ze 

hun militaire functie verloren hadden. Ook poternes, die in feite een soort kleine poortjes waren, 

zullen hier kort aan bod komen. 

Ruimtelijk zal de focus hier vooral liggen op versterkingen van steden op het Griekse vasteland. 

Op de Griekse eilanden ontstonden er door hun meer geïsoleerde ligging, meer lokale vormen 

van verdedigingsbouw die wel erg verschillend kunnen zijn van andere Griekse versterkingen. 

Enkel de poorten in de versterkingen van Thassos zullen hier kort aan bod komen, door hun 

uitzonderlijke versieringen. Steden in Magna Graecia hadden dan weer de nijging om inheemse 

technieken te betrekken in hun verdedigingsbouw en zullen hier ook buiten beschouwing 

gelaten worden.  

In tijd zal er gefocust worden op de Archaïsche en Klassieke periode. Wel zal er regelmatig de 

link gelegd worden met de Myceense periode omdat de versterkingen die tijdens deze periode 
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zijn aangelegd vaak aan de basis lagen van de latere wijze van versterkingsbouw. Toen 

Griekenland zich aan het einde van de Dark Age terug begon te ontwikkelen, waren dit ook de 

enige voorbeelden waar ze inspiratie uit konden putten. Aan de Hellenistische periode zal hier 

ook slechts weinig aandacht besteed worden, aangezien versterkingen tijdens deze periode sterk 

zijn beginnen veranderen en stof genoeg zijn voor een apart onderzoek. Tijdens de 

Hellenistische periode begon artillerie een steeds groeiende rol te spelen op het strijdtoneel, wat 

voor veranderingen zorgde in militaire tactieken, wat op zijn beurt weer een diepe impact had 

op de verdedigingsbouw. Hierdoor is er een te groot verschil ontstaan tussen Hellenistische 

versterkingen en vroegere versterkingen om in dit onderzoek thuis te horen. 

Methodologisch is deze paper hoofdzakelijk een literatuuronderzoek. Er zijn meerdere 

basiswerken (zoals Winter 1971 en Adam 1982) geraadpleegd alsook opgravingsrapporten over 

de hier besproken casestudies. Een studiereis naar Griekenland was de beste manier geweest 

om de poorten echt in het veld zelf te gaan bestuderen, maar dit om financiële redenen niet meer 

gelukt. 

Kort samengevat zal er hier gekeken worden naar de typologische verschillen en evoluties van 

Griekse poorten en poortgebouwen in versterkingen op het Griekse vasteland tijdens de 

Archaïsche en Klassieke periodes.  

 

 

2. HISTORISCHE CONTEXT 

Ook al focust deze paper op de Archaïsche en de Klassieke periodes, de basis voor de 

versterkingsbouw in deze periodes ligt in de Myceense periode. Griekse architecten uit de 

Archaïsche periode werden waarschijnlijk sterk beïnvloed door de oudere, monumentale 

versterkingen en poorten die ze te zien kregen (bijvoorbeeld de Leeuwenpoort van Mycene) 

(Winter 1971a, 205). Cyclopische muren heten niet voor niets zo, men kon gewoonweg niet 

geloven dat zulke massieve muren, bestaande uit zulke grote blokken door mensen gebouwd 

konden zijn. De Myceners waren ook de eersten om verdedigingen te bouwen met het idee de 

vijand te ontmoedigen door hun massiviteit (Ducrey 2016, 333). Er bestond niet zoiets als een 

Myceens koninkrijk, want de Myceense beschaving bestond uit verschillende stadstaten die elk 

een koning hadden (Parker 2014, 32). Dit systeem lag waarschijnlijk ook aan de basis van de 

latere opdeling in stadstaten. Paleiseconomieën hadden voldoende geld en grondstoffen om 
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gigantische versterkingen op te trekken, wat allemaal veranderde in de Dark Age (Winter 

1971a, 208).  

De Archaïsche periode (c. 800 – 480 v.C.) is het moment waarop Griekenland zich terug begon 

te ontwikkelen na de Dark Age. Volgens Snodgrass wordt de Archaïsche periode 

gekarakteriseerd door twee grote revoluties: een ‘structurele revolutie’ die het politiek 

landschap veranderde en de poleis deed ontstaan, en een ‘intellectuele revolutie’ met het 

ontstaan van het Griekse alfabet en de eerste literaire bronnen (Snodgrass 1980). Tijdens de 

Archaïsche periode ontwikkelden zich vooral de Griekse politiek, economie, internationale 

relaties, oorlogsvoering en eigen cultuur. Geschreven bronnen worden meer dan enkel en alleen 

boekhouding, sculpturen worden monumentaler en steeds verfijnder, het roodfigurig 

aardewerk, dat figuratief was eerder dan geometrisch, ontstaat en de hoplieten tactiek wordt 

geïntroduceerd (waarschijnlijk door het ontstaan van de borstbeschermingen). De poleis-

structuur werd de populairste staatsvorm, meestal geregeerd door tirannen. Tijdens deze periode 

begon het recht ook vorm te krijgen. In Athene ontstond de democratie, in de Peloponnesos 

heerste de Spartaanse oligarchie. Aan het begin van de Archaïsche periode vond ook het 

synoikisme plaats, waarbij kleinere dorpen werden samengevoegd tot een enkel stadscentrum 

(wat waarschijnlijk te maken had met het feit dat de bevolking tijdens de achtste eeuw 

verdubbeld was). Deze samenvoegingen en unificaties werden vaak gevolgd door de bouw van 

een stadsmuur. Even later begonnen Griekse stadstaten ook kolonies te stichten. Rond 650 v.C. 

werden in Lydië de eerste munten geslagen. Heel belangrijk voor de Atheense geschiedenis, 

werden tijdens de Archaïsche periode de eerste triremen ontwikkeld. 

Een opvallend contrast tussen het Griekse vasteland en de Griekse koloniesteden is dat er tijdens 

de Archaïsche periode aanzienlijk minder steden versterkt waren op het Griekse vasteland 

(Hülden 2018, 102). In de periode voorafgaand aan de vierde eeuw lijkt het zelfs de norm te 

zijn geweest dat steden (of dorpen) onversterkt bleven (Wycherley 1962, 39; Hülden 2018, 107) 

(Grafiek 1). Op het moment dat Xerxes Griekenland binnenviel, hadden maar weinig Griekse 

steden een versterking, wat snel veranderde eens dat de Perzen zich teruggetrokken hadden 

(Bon, Carpenter 1936, 126).  

Stadsmuren kregen ook een belangrijke juridische rol, omdat er een duidelijk onderscheid 

gemaakt werd tussen binnen en buiten de stadsmuren (Ballmer e.a. 2018, 2). Overigens was het 

ook mogelijk dat er om de stad te mogen betreden tol moest betaald worden aan de stadspoort. 
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De Klassieke periode (c. 500 – 323 v.C.) start ongeveer op het moment van de Perzische 

bezetting. Het zijn de ontwikkelingen tijdens deze periode die aan de basis zullen komen te 

liggen van de moderne westerse politiek, kunst, wetenschap, literatuur, filosofie en van het 

theater. Het is de periode waarbij de macht van de grote Griekse poleis op zijn hoogtepunt was. 

De spanningen tussen Sparta en Athene bereikten hun hoogtepunt bij de Peloponnesische 

Oorlog. Sparta was een machtige stad maar werd in het eerste kwart van de vierde eeuw 

verslagen door Thebe waarna het beetje bij beetje in de vergetelheid tuimelde. Thebe 

daarentegen was een stad wiens macht snel groeide. Door de vele en lange oorlogen en andere 

economische tegenslagen verloren Sparta, Athene en Thebe naar het einde van de Klassieke 

periode steeds meer van hun macht. Athene had geen zeemacht meer, Sparta was zwak en de 

invloedssfeer van Thebe was herleid tot zijn directe omgeving. Op hetzelfde moment kwam 

Macedonië op als een nieuwe grootmacht en veroverde het uiteindelijk (zowel met geweld als 

diplomatie) volledig Griekenland. De Macedonische macht bereikte zijn hoogtepunt toen 

Alexander het merendeel van de toen gekende wereld veroverde. Het begin van de 

Hellenistische periode wordt conventioneel geplaatst op het moment dat Alexander overleed in 

323 v.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek 1: Het aantal ommuurde steden in Griekenland tussen 900 en 323 v.C. 

(Ober, Weingast 2019, 32). 
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HOOFDSTUK 2: VERDEDIGING 

 

3. VERDEDIGINGSTECHNIEKEN 

Poorten (waar naar verwezen werd als pyle, wat letterlijk ‘deur’ of ‘opening’ betekende) waren 

altijd de zwakke plek in het verdedigingsnetwerk maar waren wel absoluut noodzakelijk om 

evidente redenen. De poorten waren de allerlaatste verdedigingslinie en er werd in eerste 

instantie ook alles aan gedaan om te voorkomen dat de vijand tot daar zou geraken, bijvoorbeeld 

door het bouwen van forten en slagen op open terrein uit te lokken. Als we even het voorbeeld 

van Attica nemen, zien we dat het versterkt is door een groot aantal forten op de tactisch sterkste 

plaatsen in het landschap. Een eventuele aanvaller kon het risico niet lopen deze kampen te 

negeren omdat ze zijn troepen later konden flankeren, in de rug aanvallen of de bevoorrading 

konden afsnijden (McCredie 1966, 88). De stadspoorten werden als laatste linie dan ook vaak 

voorzien van uitgebreide verdedigingen (Adam 1982, 77). Poorten hadden de dubbele opgave 

om de stad zowel stevig af te kunnen sluiten tegen eventuele aanvallers, als de inwoners en de 

dagelijkse werking van de stad zo weinig mogelijk te hinderen. Het evenwicht hiertussen vinden 

was een delicate zaak, want hoe gemakkelijker de toegang tot de stad was, hoe gemakkelijker 

mensen de stad konden betreden maar ook hoe kwetsbaarder de stad werd tegen aanvallen. Het 

omgekeerde is ook waar, dat hoe moeilijker de toegang was, hoe beter de stad beschermd was 

tegen aanvallen maar ook hoe groter het ongemak voor de inwoners was (Winter 1971a, 205-

206).  

Vóór de vijfde eeuw werd er relatief weinig gepland bij het uitdenken van verdedigingen, maar 

vanaf de vijfde, en zeker in de vierde eeuw werden verdedigingen op zeer regelmatig geplande 

wijze gebouwd. In de praktijk betekende dit dan bijvoorbeeld dat er naast de poort twee 

identieke en symmetrische torens moesten komen, maar meestal moest men zich toch nog 

aanpassen aan de natuurlijke ligging van de stad (Lawrence 1979, 316). Er waren een aantal 

zaken waar sterk rekening mee gehouden werd bij het bouwen van een stadsmuur en de 

bijhorende poorten; één van de bekendste tactieken is dat poorten bijna altijd dusdanig 

geconstrueerd werden dat de aanvaller zijn rechter flank moest presenteren aan de verdedigers, 

omdat de meeste mensen rechtshandig zijn en dit de zijde was waar soldaten hun zwaard in 

vasthielden (en dus niet de bescherming van hun schild genoten). Ook hier waren er wel 

uitzonderingen op, ook al is het niet altijd duidelijk waarom er in die gevallen voor geopteerd 

werd om de aanvaller zijn linker flank te laten presenteren. Vooral naar de Hellenistische 
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periode toe waren architecten veel minder bezig met zwaard- of schildzijde, omdat er op dat 

moment door de opkomst van de artillerie nog maar zelden in infanterieformatie werd 

aangevallen (Winter 1971a, 231). Het algemeen doel is eigenlijk om de aanval zo lateraal 

mogelijk te houden (en zo min mogelijk frontaal op de versterking) (Adam 1982, 77), wat het 

gemakkelijkst bereikt werd door het aanleggen van een pad dat langs de versterking liep en de 

aanvaller naar een toren leidde, waarbij het ook vaak voorkwam dat de muur op een kleine 

afstand van de stadspoort een scherpe hoek maakte (Winter 1971a, 210; Adam 1982, 77). Door 

de aanvaller een nauw pad te laten volgen, werd hij langer blootgesteld aan geschut (Lawrence 

1979, 307). Dit was misschien wel de efficiëntste manier, maar kon alleen bereikt worden bij 

nieuw-gestichte steden waar de versterkingen samen met het algemeen stadsplan uitgedacht 

waren. Vaak werden de poorten geplaatst op de locatie die het vlotst toegankelijk was voor de 

stad, bijvoorbeeld in het dal tussen twee heuvels of gewoon op grondniveau. 

Hoogstwaarschijnlijk was dit het gevolg van het feit dat deze toegangswegen al veel ouder 

waren dan de versterkingen zelf. Pas wanneer er nog geen bestaande wegen waren en er volledig 

gepland kon worden volgens de natuurlijke voordelen van de locatie, konden er nog efficiëntere 

verdedigingswerken uitgebouwd worden (Winter 1971a, 209). Voor steden die rond een 

akropolis gebouwd waren, was het geen al te grote uitdaging om deze van nature moeilijk 

bereikbare stadskern te verdedigen, maar kwam de echte uitdaging er toen de benedenstad ook 

ommuurd en verdedigd moest worden (Winter 1971a, 208). In sommige gevallen is er zelfs 

expliciet de moeite gedaan om de aanvaller in zijn rug te kunnen bestoken door de hoek tussen 

de toren en de poort zodanig te maken dat de aanvaller schuin kwam te staan tegen de 

verdediging wanneer hij de poort probeerde te bereiken (Adam 1982, 78). Het was de hoek 

tussen de toren en de courtine, of weermuur, die de aanvaller flankeerde. Een nog zekerdere, 

maar minder economische manier om de poort te verdedigen was door ze te omringen door 

twee torens. Dit was ook monumentaler, wat eveneens een zeer belangrijk facet was bij het 

bouwen van een versterking. Daarnaast kon de verdediging van de stad nog extra verzekerd 

worden door de manier waarop het stadsplan gevormd werd (dit gold natuurlijk eerder voor de 

nieuw-gestichte steden): volgens Aristoteles (Aristoteles VII.10.4-5) moest er een evenwicht 

gevonden worden op grotere schaal dan enkel de toegangswegen en de poorten: hij pleitte voor 

een evenwicht tussen de regelmatig geplande en de organisch gegroeide stad. In het geval dat 

de stadspoorten het begaven en dat de stad werd ingenomen door de vijand, was het 

gemakkelijker om barricades op te richten in een doolhof van steegjes. Een strak geordend 

stadsplan zorgde er in tijd van oorlog voor dat de vijand gemakkelijker zijn weg kon vinden 
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naar het politiek en religieus hart van de stad, maar had in tijden van vrede dan weer wel het 

voordeel dat de orde gemakkelijker gehandhaafd kon worden en dat transport vlotter mogelijk 

was. In een organisch gegroeide stad daarentegen was het transport van goederen aanzienlijk 

moeilijker maar liep de vijand ook gegarandeerd verloren wanneer hij de stad betrad. De kunst 

was dan om het correcte evenwicht hiertussen te vinden, waarbij de locaties van de stadspoorten 

wel erg van belang waren (Garlan 1974, 87-88). Een ander evenwicht waar architecten rekening 

mee moesten houden, was de balans tussen economisch en veilig. Stenen en steentransport 

waren duur, maar een omweg in de ommuring kon wel in hun voordeel spelen in het geval van 

een aanval. Als het terrein effen was, was er geen echt probleem en zagen versterkingen er vaak 

vrij cirkelvormig uit, maar de meeste steden waren gebouwd op natuurlijk verdedigbare sites, 

en om dit voordeel ten volste te benutten, werden er vaak omleidingen gemaakt om de 

natuurlijke verdedigbaarheid van de stad te vergroten (Wycherley 1962, 40). Net door het 

economisch aspect van de versterkingen werden torens en poorten tot een minimum herleid. De 

courtines ertussen waren bovenaan voorzien van borstweringen om voor dekking te zorgen voor 

de verdedigers (Afb. 1). Met de komst van geavanceerde artillerie in de vierde eeuw moesten 

deze borstweringen extra stevig gemaakt worden omdat de vijandelijke artillerie de verdedigers 

anders te gemakkelijk van dekking kon ontdoen (Wycherley 1962, 41-42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1: Voorbeeld van hoe een courtine er kan uitgezien hebben (Holland 1950, 349). 
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Ondanks het feit dat de locatie van de stadspoorten werd bepaald door de richting van de 

belangrijkste toegangswegen, waren er toch voorkeuren bij de Griekse architecten om hun 

poorten te plaatsen: de eerste van de drie populairste plaatsingen was ongeveer in het midden 

van een lange, min of meer rechte, frontale muur en zo ver mogelijk verwijderd van zijn 

uiteinden (deze methode komt het vaakst voor). De andere methodes waren in een hoek van de 

versterking of in het binnenste van saillant (een saillant is een voorwaartse uitstulping van een 

frontlijn) (Lawrence 1979, 304-305). Deze laatste methode werd het gemakkelijkst bekomen 

als de stad gelegen was in een heuvelachtig gebied waar de toegangswegen vaak in de 

depressies van een vallei lagen. Artificiële saillants waren overwegend kleiner en hierbij kon 

de vijand pas echt in de flank beschoten worden als hij al vrij dicht was (Lawrence 1979, 304-

305). Deze methode had wel als voordeel dat de vijand gemakkelijk langs alle kanten bestookt 

kon worden (Lawrence 1979, 305). Poorten aan de hoek van een versterking komen al bij al 

weinig voor. Dit moet ook voor een moeilijkere toegang tot de hoofdweg geleid hebben, omdat 

er nog een extra hoek moest afgeslagen worden om de stad te betreden, wat voor karren niet 

echt eenvoudig moet geweest zijn (Lawrence 1979, 305).  

Het is duidelijk dat de Griekse architecten echt geloofden in deze manieren van poorten 

positioneren omdat deze drie methoden eeuw na eeuw werden verder gebruikt en zelfs werden 

overgenomen in de koloniesteden (Lawrence 1979, 305). 

De hoofdpoort van een stad werd voorbehouden voor de drukste weg vanuit de haven of vanop 

het land. Als er twee wegen even druk waren, kreeg de stad twee stadspoorten. Andere 

toegangen kregen eerder een kleinere poort, die bijna te vergelijken viel met een poterne 

(Lawrence 1979, 302-303). Over het algemeen was de hoofdpoort bedoeld voor het zwaar 

transport (karren) terwijl de kleinere transporten (lastdieren) eerder via de kleinere ingangen 

moesten binnenkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat op locaties waar de hoofdweg 

ontoegankelijk was voor karrentransport (bijvoorbeeld door grote stenen die op de weg lagen 

of de helling die te steil was voor karren) de stadspoorten eerder kleiner waren omdat ze enkel 

doorgang moesten voorzien voor lastdieren en voetgangers (Lawrence 1979, 303). Dit had als 

extra voordeel dat de poorten gemakkelijker te verdedigen waren, want als zelfs een kar niet tot 

aan de poort kon geraken, konden oorlogstuigen (stormrammen, belegeringstorens) ook niet in 

de buurt komen. Soms werden er bovenop de natuurlijke ontoegankelijkheid van de weg ook 

nog extra brede grachten rond de stad gegraven (Lawrence 1979, 303), soms ook net om een 
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eventueel tekort aan natuurlijke hindernissen te kunnen opvangen (Garlan 1974, 190) (Afb. 2). 

Deze grachten hadden een dubbel doel: ze zorgden er allereerst voor dat de vijand geen 

belegeringstuigen in de buurt van de muur of poorten kon krijgen (Ducrey 1985, 159) en dat 

wanneer de vijand probeerde onder de stadspoorten door te graven, hij uitkwam in een gracht 

en direct onder vuur genomen kon worden (Garlan 1974, 190). Aeneas Tacticus vermeld dat 

het hierbij belangrijk was om de grachten zo diep mogelijk uit te graven, om de kans op slagen 

van de vijand zo klein mogelijk te maken (Aeneas Tacticus 37.1). Hij vermeldt ook dat de 

grachten best gevuld werden met droog hout dat vlot in brand kon gestoken worden wanneer 

vijandelijke mijnwerkers in de gracht uitkwamen. Hierdoor kon de rook zich in de mijngangen 

verspreiden en een deel van de mijnwerkers verstikken (Aeneas Tacticus 37.3). Archeologisch 

gezien, is het echter moeilijk om vandaag het onderscheid te maken tussen deze grachten en 

hun omgeving, en het is zelfs aannemelijk dat het graven van grachten minder vaak voorkwam 

dan gedacht (Garlan 1974, 191). Zeker vanaf de vijfde eeuw werd het extra belangrijk om de 

natuurlijke ontoegankelijkheid van een stad ten volste uit te spelen, door de belegeringstuigen 

die steeds vaker gebruikt werden. Het was misschien wel veel extra werk om omleidingen in 

de muur te bouwen, maar als dit betekende dat de vijand geen belegeringstuigen tot bij de muur 

kon krijgen, was dit het waard (Wycherley 1962, 41). Bij de aanleg van dergelijke toegangs- 

Afb. 2: Voorbeeld van een gracht (Athene, Kerameikos) (naar Adam 1982, 113). 
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wegen moest er natuurlijk ook altijd naar het evenwicht gezocht worden tussen militair tactisch, 

voor tijden van oorlog, en toegankelijk voor burgers in tijden van vrede (Lawrence 1979, 308). 

Het was de gewoonte om de stadspoorten ’s nachts te sluiten of permanent dicht te houden als 

er vijanden in de omgeving waren. Vertrouwde burgers van de stad konden via een kleinere 

deur in de grotere stadspoort (de ektomas genaamd) door de wachters binnengelaten worden 

(Lawrence 1979, 303). De wachterspositie kon ook niet aan om het even wie toevertrouwd 

worden, gezien de essentiële rol die zij hadden in de veiligheid van de stad. Het moesten 

pientere en snel denkende mannen zijn die te allen tijde alert konden blijven en gemakkelijk 

konden bijhouden wie de stad betrad en verliet (Aeneas Tacticus 5.1). Volgens Aeneas Tacticus 

moest het sluiten van de poorten overgelaten worden aan magistraten opdat de kans op sabotage 

zo klein mogelijk zou blijven (Aeneas Tacticus 18.2). Het was duidelijk dat er (zeker in de 

eerste helft van de vierde eeuw) een echte angst heerste om verraden te worden (Garlan 1974, 

182-183). 

Het allerbelangrijkste in geval van een belegering was om de watertoevoer naar de stad te 

garanderen. Het was dan ook de gewoonte om via de stadspoorten oppervlaktewater te laten 

binnenstromen. Dit kon bereikt worden via open of bedekte leidingen of via terracotta buizen, 

wat echter niet zonder risico was, want de vijand kon via deze leidingen de stad eventueel 

binnendringen. Zelfs zonder spreekgrage inwoners en met goed verstopte leidingen kon de 

vijand nog steeds toevallig een ingang vinden. Deze leidingen werden wel afgesloten door 

metalen barelen die obeliskoi heetten (Lawrence 1979, 270). 

Wat opvalt, is dat poorten en poortgebouwen in latere periodes hergebruikt zijn als grafvelden, 

zoals ook in Athene op meerdere plaatsen het geval was (vooral Romeinse graven kwamen zeer 

dicht tegen of gewoonweg op de resten van versterkingen te liggen) (Scranton, Thompson 

1943).  

Kort samengevat, was het algemene doel van de verdedigingswerken (en specifiek de 

poortgebouwen) om de aanvaller zo veel mogelijk dekking te ontzeggen en ervoor te zorgen 

dat hij van zo ver mogelijk en vanuit zoveel mogelijk hoeken bestookt kon worden (Lawrence 

1979, 304). 
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3.1. DE POORTEN ZELF 

Om militair echt nuttig te zijn, was het belangrijk dat de poort zelf zo laag als mogelijk voor 

het verkeer was, omdat ze dan steviger en lichter werd. Op deze manier bood ze meer weerstand 

tegen stormrammen en kon ze sneller gesloten worden in geval van nood (Lawrence 1979, 246). 

Over de hoogte van de poorten kan enkel gegist worden, maar het lijkt zo te zijn dat de poorten 

(van grotere steden tenminste) gemiddelde proporties hadden van drie meter breed en vijf meter 

hoog (Lawrence 1979, 303). De poorten bestonden vaak uit brede horizontale planken die 

werden samengehouden door diagonale en verticale planken die vastgenageld werden door 

nagels met een zeer brede kop. Dit zorgde ervoor dat de poorten aan de buitenkant grotendeels 

bedekt waren met ijzer, waardoor ze moeilijker of gewoonweg niet in brand gestoken konden 

worden (Lawrence 1979, 249). Naar de Hellenistische periode toe werden er soms ook 

gewoonweg ijzeren platen tegen de deuren genageld, want eens de vijand de poorten zelf had 

bereikt, probeerde hij er ofwel door te stoten (met stormrammen) ofwel ze af te branden. Op 

het moment dat de vijand hiermee bezig was, bevond hij zich wel in een zeer kwetsbare positie 

omdat hij weinig tot geen dekking meer had en langs alle kanten bestookt werd door de 

verdedigers (Lawrence 1979, 315). 

De poorten zelf konden bestaan uit een enkele of een dubbele deur. Brede poorten hadden zo 

goed als zeker twee deuren. Wanneer een poort twee deuren had, werd er waarschijnlijk slechts 

één open gedaan om het verkeer beter te kunnen controleren omdat het door een kleinere 

opening moest (Winter 1971a, 259). Meestal (maar daarom niet uitsluitend) werden deuren in 

een houten frame gehangen die werd ingemorteld of tussen de stenen zelf werd geplaatst voor 

de stevigheid. De delen van de deur die in contact waren met de muur waren versterkt met 

ijzeren strips. De deuren pivoteerden rond pinnen die zich in de rots (of de stenen die ertegen 

geplaatst werden) en in de onderkant van de latei bevonden (Winter 1971a, 258). (Meer 

daarover volgt bij de casestudie van Athene op pagina 41). Er zijn geen voorbeelden gekend 

van deuren die in metalen scharnieren hingen, omdat de poorten hierbij te kwetsbaar zouden 

geweest zijn tegen zowel saboteurs als stormrammen (Winter 1971a, 258). Poorten konden 

zowel naar binnen als naar buiten openen, maar naar buiten kwam waarschijnlijk vaker voor.  

Wanneer de poort gesloten was, werd ze stevig vergrendeld met dwarsbalken. Bij kleinere 

poorten werden deze waarschijnlijk op hun plaats gehouden door houten of metalen haken op 

de deur zelf, maar bij grotere poorten werden deze waarschijnlijk vergrendeld in holtes in de 

muur. De balken werden dan op hun beurt vergrendeld door één of meerdere bouten die in de 
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bolt-sockets (een soort slot maar met bouten) gestoken werden die enkel met een sleutel 

geopend konden worden die door een magistraat of generaal bewaard werd (Winter 1971a, 

259). Er zijn verschillende theorieën over hoe de dwarsbalken precies in positie gebracht 

werden. Eén daarvan is dat de ene holte eigenlijk een trapezoïdale vorm had en dieper was dan 

de andere holte (Afb. 3). Hierdoor kon de balk met één kant in de holte gekanteld worden en 

dan in de holte aan de andere kant gegleden worden. Het moet echter vrij moeilijk geweest zijn 

om onder tijdsdruk de balk te manoeuvreren en zou dus enkel bij kleinere poorten nut gehad 

hebben (Winter 1971a, 259-260). Deze techniek zou ook enkel handig geweest zijn als de balk 

volledig in de muur kon verdwijnen wanneer de poort open was, zoals in Termessos (Asia 

Minor) (Kaart 1, p. 83, nr. 15) het geval was (Winter 1971a, 260) (Afb. 5-9). Een extra functie 

van poortgebouwen zou dan het huizen van de dwarsbalken geweest zijn op het moment dat de 

poorten open waren. Een andere manier om de poorten te sluiten was waarschijnlijk door niet 

één lange, maar twee kortere dwarsbalken elkaar deels te laten overlappen (Afb. 4) 

(mogelijkerwijs is het naar deze soort vergrendeling waar Homeros naar verwijst in de Ilias; 

Homeros 12.456). Er is echter geen manier die overal aangenomen was, en elke stad deed bij 

de vergrendeling van de poorten wat hen het best uitkwam. 

 

 

 

 

Het gebruik van valhekkens (pyle katarraktes) was overigens al goed ingeburgerd in de Griekse 

wereld, en bleef tot in de middeleeuwse periode quasi ongewijzigd. Het was een Griekse 

uitvinding die al vroeger bestond, maar vooral tijdens de Hellenistische periode populair werd 

Afb. 3: Hypothetisch beeld van een 

vergrendeling met een balk die in een 

trapezoïdale holte gemanoeuvreerd 

kon worden (Winter 1971a, 260). 

 

 

Afb. 4: Hypothetisch beeld van een 

vergrendeling met twee kortere 

balken die deels overlappen (Winter 

1971a, 261). 
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(Lawrence 1979, 263). De tactiek bestond eruit de valhekkens te laten vallen op het moment 

dat de vijand in alarmerenden getale binnentrad. Door het hekken te laten vallen, werden in 

eerste instantie de vijandige soldaten die zich (ongelukkigerwijs) rechtstreeks onder het 

valhekken bevonden, verpletterd door het gewicht van het hekken. Soldaten die reeds binnen 

waren, werden afgesneden van versterking waardoor ze, gevangen tussen twee poorten, een 

gemakkelijk doelwit waren voor de verdedigers (Garlan 1974, 197-198; Lawrence 1979, 262). 

Aeneas Tacticus was de eerste die het gebruik van valhekkens vermeld als een efficiënte 

methode om de poorten te beschermen (Aeneas Tacticus 39.3) omdat men door gebruik te 

maken van de zwaartekracht de toegang snel kon versperren. De manier waarbij valhekkens 

vasthingen aan kettingen die door ringen zaten, is vooral gekend uit de Romeinse periode maar 

bestond waarschijnlijk wel al (Lawrence 1979, 263).  

 

 

 

 

 

 

Afb. 5: Vergrendeling van de 

Toll-Gate van Termessos 

(Winter 1966).  

 

 

Afb. 6: De Toll-Gate van Termessos van 

buitenaf gezien (naar Winter 1966) (Ingekleurd 

met Algorithmia).  

 

 

Afb. 7: De Toll-Gate van Termessos van 

binnenuit gezien (naar Winter 1966) 

(Ingekleurd met Algorithmia).  
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3.2. OVER BELEGERINGEN 

Tot het einde van de vijfde eeuw werden oorlogen tussen poleis door hoplieten in falanx-

formaties op effen en op voorhand uitgekozen terrein uitgevochten. Tot de essentie herleid, 

betekent dit dat in de lente of zomer het aanvallende leger het vijandige gebied betrad en begon 

te plunderen totdat ze werden tegemoet gekomen door het verdedigende leger. De slag vond 

plaats, de verliezer vluchtte, werd korte tijd achtervolgd en vroeg meestal vrij snel om 

vredesonderhandelingen (Ober 1985, 32). Het principe van de hoplieten rustte op het vechten 

buiten de stad, maar de overwinning en het voortbestaan van de aangevallen stadstaat was 

afhankelijk van de controle die ze over de hoofdstad konden behouden (Ducrey 1985, 148-149). 

Er werden, zoals reeds vermeld, forten gebouwd om de zone van verdediging van de stad te 

vergroten opdat de stad niet onmiddellijk zelf onder aanval lag (Ducrey 1985, 161). Vanaf de 

late vijfde en vroege vierde eeuw werd er een veel groter gebied ommuurd dan de stad groot 

was en werden er soms twee stadsmuren gebouwd, zodat verloren gebied binnen de stadsmuren 

nog niet rampzalig was. In de Hellenistische periode werden versterkingen terug compacter 

omdat de tactiek tijdens deze periode eerder was om de vijand dankzij artillerie op afstand te 

houden (Winter 1971a, 224). Vanaf de vijfde eeuw wordt er door de grote politieke labiliteit 

meer en meer moeite gedaan om steden te ommuren opdat ze hun onafhankelijkheid konden 

blijven garanderen (Garlan 1974, 152-153; Ducrey 1985, 152). Als alle andere 

verdedigingstechnieken gefaald hadden, kwam het uiteindelijk tot een belegering. Deze kon 

Afb. 8: De holtes in de Toll-Gate van Termessos 

voor de dwarsbalk (naar Winter 1966) 

(Ingekleurd met Algorithmia).  

 

 

Afb. 9: Zicht op de binnenkant van het zuidelijk 

poortgebouw van de Toll-Gate van Termessos 

waar de dwarsbalk naar binnen geschoven kon 

worden (naar Winter 1966) (Ingekleurd met 

Algorithmia).  
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twee vormen aannemen: ofwel passief (waarbij de bezetter de stad hermetisch afsloot en liet 

verhongeren) ofwel actief (waarbij de bezetter de stad actief aanviel). Ook al vonden Griekse 

bevelhebbers het ietwat vernederend om zich achter de muren te moeten verschuilen (vooral in 

Sparta werd dit als laf gezien), erkenden ze er wel het nut van. Volgens Thucydides vonden er 

gedurende de vijfde eeuw ongeveer 55 belegeringen plaats. Hiervan hebben er 13 tot de 

overgave van de belegerde stad geleid, zijn er 16 gewonnen door actieve aanvallen en zijn er 

26 mislukt (Adam 1992, 7). De belegerden hadden twee opties: ofwel weerstand bieden, ofwel 

zich overgeven en onderhandelen (Ducrey 2016, 333). Als ze besloten om weerstand te bieden, 

was het vaak relatief makkelijk om ofwel op versterking te wachten, ofwel de opgave van de 

aanvaller af te wachten (indien de stad genoeg bevoorraad was). Dit was echter niet zonder 

risico, want als de belegering succesvol bleek, werd de stad met geweld ingenomen en was het 

te laat om te onderhandelen. Als de belegerden zich overgaven en vrede onderhandelden, 

mochten de verdedigers en de burgers de stad verlaten met enkel het hoogstnoodzakelijke (iets 

dat op voorhand vaststond in de overeenkomst): de overwonnenen mochten de stad verlaten als 

vrije burgers maar mochten slechts één kledingstuk meenemen (Ducrey 2016, 333). Voor de 

aanvallers daarentegen, moest een goede bevoorrading voorzien worden en was het lange 

wachten vaak erg demoraliserend voor de troepen (Adam 1992, 10). Een alternatief op het 

vermoeiende wachten was verraad. Als ze de hulp konden inroepen van iemand binnen de stad 

om de verdedigingen te kunnen doorbreken of omzeilen, werd de belegeringstijd aanzienlijk 

verkort (Ducrey 2016, 333). Dit kan ook gezien worden als een bewijs dat de versterkingen 

efficiënt waren, omdat ze op geen enkele andere manier doorbroken konden worden. Wanneer 

de stadsmuren niet hielden en de belegring succesvol bleek, werden de verdedigers in ongeveer 

een kwart van de gevallen vermassacreerd, in ongeveer een derde van de gevallen in slavernij 

geworpen en in ongeveer 40% van de gevallen gespaard (Ducrey 2016, 334). De verdedigers 

hadden er dus alle belang bij dat de stadspoorten stand hielden, omdat ze soms letterlijk de 

laatste bescherming van hun levenswijze waren. Eén van de belangrijkste historische bronnen 

die over dit onderwerp overgeleverd is, is de Poliorketika (letterlijk “hoe te overleven tijdens 

een belegering”) geschreven door Aeneas Tacticus. Aeneas Tacticus (misschien een generaal) 

schreef tijdens de vierde eeuw en valt daarmee middenin de hier besproken periode.  
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3.3. DE ROL VAN ARTILLERIE 

Zoals eerder reeds vermeld, kwamen infanterieaanvallen minder en minder voor naar het einde 

van de Klassieke periode toe, wat waarschijnlijk te maken had met de efficiëntie die 

verdedigingen bereikt hadden door ervaring en de opkomst van artillerie. Sinds het einde van 

de zesde eeuw was men reeds vertrouwd met de tactiek van het ondermijnen van de 

stadspoorten, maar het is vooral vanaf de tweede helft van de vierde eeuw dat deze tactiek echt 

veel gebruikt werd (Winter 1971a, 218). Stormrammen waren misschien wel de snelste manier 

om een poort te slopen, maar hielden grote risico’s in en werden waarschijnlijk eerder ingezet 

tegen reeds verzwakte vijanden. Artillerie werd op dit moment nog eerder gebruikt om andere 

operaties te dekken maar werd in sommige gevallen ook gebruikt om poorten te slopen of in 

brand te steken, zoals vermeld door Philo van Byzantium (ook gekend als Philo Mechanicus) 

(Philo 79.21ff).  

Al snel na de uitvinding van de katapulten in 399 v.C. werden versterkingen (vooral de torens) 

aangepast aan hun komst (Ober 1987, 569). Artillerie had niet enkel een offensieve rol als 

belegeringswapen, maar werd vanaf c. 360 v.C. ook vaker in defensieve contexten gebruikt 

(een trend geleid door Athene en Thebe) (Ober 1987, 571). De eerste generatie van 

artillerietorens waren de Attische, Boeotische en Messeense torens: deze torens waren hoog en 

smal, hadden aan hun voorzijde twee relatief kleine venstertjes en waren in eerste instantie 

bedoeld om de stadspoorten te beschermen (Afb. 10). Voor de komst van de katapulten waren 

boogschutters de hoofdbewapening van de verdedigingstorens. Boogschutters hadden maar 

kleine venstertjes, of meurtrières, nodig om accuraat te kunnen vuren omdat ze binnenin de 

toren door een nauwe spleet gemakkelijk een groot geschutsveld hadden zonder zelf 

blootgesteld te staan. Katapulten zijn echter breder en hebben een breder kader nodig in de 

vensters om gericht te kunnen worden, wat een van de belangrijkste wijzigingen werd. Door 

een groot, open venster waren de soldaten die de katapulten bemanden wel erg kwetsbaar van 

buitenaf, dus werden er panelen geïntroduceerd om de vensters vlot te kunnen openen en sluiten 

(Afb. 14) (Ober 1987, 571). Er was binnen deze torens niet genoeg plaats om grote machines 

(torsiegeschutkatapulten) onder te brengen, dus waren ze waarschijnlijk uitgerust met 

spangeschutkatapulten (Afb. 11) (de gastraphetes, zoals deze heetten, waren de voorgangers 

van de torsiegeschutkatapulten (Afb. 12) en haalden hun schietenergie uit de spanning van de 

boogarm) (Ober 1987, 570; 1992, 150). Spangeschutkatapulten konden projectielen met vrij 

grote accuraatheid ongeveer 200 tot 300 m ver schieten (Ober 1987, 570). Torsiekatapulten 

(waarbij de schietenergie komt uit het torsiemoment dat ontstaat bij het in elkaar draaien van  
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pezenbundels die op hun beurt voor elastische deformatie van het spanraam zorgen) werden 

rond 350-340 v.C. uitgevonden in Macedonië maar werden pas wijdverspreid vanaf c. 300 v.C. 

(Ober 1992, 150). Torens hadden tijdens de Archaïsche en Klassieke periode eerder de functie 

van een bastion, om de aanvallers die met ladders de muur probeerden te beklimmen, te kunnen 

bestoken (Ober 1992, 148). Met de komst van de grotere en zwaardere torsiegeschutkatapulten, 

moesten de tweede generatie artillerietorens groter zijn. Torens moesten dus ofwel uitgebreid 

worden, ofwel moest het aantal machines per kamer verminderd worden. Ook moesten de 

muren dikker gemaakt worden omdat deze nieuwe generatie van katapulten aanzienlijk 

krachtiger waren (en de vijand deze ook tegen hen kon gebruiken). Deze veranderingen lijken 

er wel pas te komen tegen het einde van de Klassieke periode en het begin van de Hellenistische 

periode (Ober 1992, 151). En zelfs met al deze veranderingen mag men de rol van boogschutters 

niet onderschatten, die nog altijd een zeer efficiënt wapen waren. Zij waren dan vooral 

gepositioneerd op het eerste verdiep (onder dekking), dat in tijden van vrede diende als 

uitkijkpost voor de wachters (Lawrence 1979, 315). 

De grootste steenwerpers, die vooral efficiënt waren tegen belegeringstorens, hadden een loop 

van 8 m lang en konden dus onmogelijk in een gewone toren binnen. Deze werden 

waarschijnlijk geplaatst rond de poorten of aan stukken muur die op een vlak terrein lagen (Ober 

Afb. 10: Toren N in Messene als voorbeeld. A: westelijke façade, B: doorsnede van de westelijke 

façade, C: doorsnede van de zuidelijke façade, D: plan van de ruimte met de katapulten (Ober 1987, 

573).  
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1992, 151). Er wordt gespeculeerd dat deze in grote torens ondergebracht werden, maar 

waarschijnlijk stonden deze eerder op open bastions. Naar mate de katapult populairder werd, 

moesten de toegangswegen ook langer gemaakt worden en verder weg geplaatst worden om de 

vijandelijke artillerie zo hard mogelijk te benadelen (Lawrence 1979, 308). Ook wanneer een 

stad gebouwd was op een plek waar natuurlijke verdedigingen gebruikt konden worden, moest 

er soms een omweg in de stadsmuur gebouwd worden om de vijand locaties te kunnen 

ontzeggen waar hij een goede positie zou hebben gehad voor zijn artillerie (Adam 1992, 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de Hellenistische periode toe kwamen er vooruitgeschoven bastions op, proteichismata 

genaamd, die in feite de rol van de buitenste stadsmuur een beetje overnamen (Winter 1971a, 

228). Deze hadden een dubbel voordeel: ze werden zelf uitgerust met artilleriestukken om de 

vijand op afstand te houden en blokkeerden terzelfdertijd het zicht van de vijandelijke artillerie 

op de stad. En zelfs als ze uitgeschakeld werden, moesten de aanvallers nog steeds door de 

stadspoorten geraken (Winter 1971a, 230). Een mooi voorbeeld van een stadspoort die volledig 

Afb. 11: Voorbeeld van een 

spangeschutkatapult (naar Marsden 

1969, 13).  

 

 

Afb. 12: Voorbeeld van een 

torsiegeschutkatapult (naar 

Marsden 1969, 43).  
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is omgebouwd om artillerie onder te kunnen brengen, is de stadspoort van Siphai (Kaart 1, p. 

83, nr. 14): hier staat er boven de poort zelf een 10 m hoge artillerietoren die iedereen die de 

poorten probeerde te bereiken vlot kon raken (Afb. 13; 15). Omdat er maar één smalle weg 

tussen rotsen en kliffen naar de poort liep, volstond één katapult op het eerste verdiep die op de 

toegangsweg gericht stond. Op het tweede verdiep, dat waarschijnlijk via een ladder bereikt 

moest worden, stonden waarschijnlijk twee katapulten die naar de zeepoort gericht waren (Ober 

1987, 584).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 13: De toren boven de stadspoort van Siphai, A: de noordelijke façade, B: doorsnede van de 

noordelijke façade, C: plan van de laagst gelegen ruimte met de katapult (Ober 1987, 581). 

 

Afb. 14: Sluitingssysteem van een artillerietoren in Siphai als voorbeeld voor de vensters van de 

artillerietorens. A: open paneel, B: doorsnede sluitingssysteem (Ober 1987, 580). 
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Afb. 15: De noordelijke façade stadspoort van Siphai, van buitenaf gezien (naar Ober 1987, 581) 

(Ingekleurd met Colourise.sg). 

 

Afb. 16: Artillerietoren 3 van Siphai vanuit het westen gezien (naar Ober 1987, 580) (Ingekleurd met 

Colourise.sg). 
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Afb. 17: Reconstructietekening van een artillerietoren in Messene (Delf B. in Fields 2006, 36) 
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3.4. MINI-POORTJES: DE POTERNES 

De stadspoorten waren de hoofdtoegangen tot de stad maar waren niet de enige openingen in 

het verdedigingsnetwerk die beschermd moesten worden. Poternes waren een soort 

‘achterpoortjes’ die vaak loodrecht op de verdedigingsmuur stonden, zich in de torens bevonden 

en stevig vergrendeld werden (Adam 1982, 93). Vóór het einde van de vierde eeuw is er ook 

niet echt een militaire functie voor geattesteerd (Lawrence 1979, 336). Oorspronkelijk waren 

poternes eerder secundaire toegangen voor als de hoofdpoort gesloten was, of om de mensen 

die zich buiten de stad bevonden snel binnen te kunnen krijgen in geval van nood (Lawrence 

1979, 336-337). Ze waren meestal niet meer dan 1 m breed, wat juist voldoende was om één 

voetganger per keer of een licht geladen lastdier door te laten (Lawrence 1979, 303). Vanaf de 

vierde eeuw komen poternes meer en meer voor, wat getuigt van een actievere rol van de 

verdedigers tijdens een belegering (Garlan 1974, 191). Hierbij konden soldaten zich binnenin 

de toren verzamelen om dan één voor één langs de poterne naar buiten te stormen (Afb. 18). Ze 

zorgden ervoor dat de verdedigers onverwachte aanvallen konden uitvoeren en de aanvallers 

konden omsingelen of in de rug aanvallen. Deze toegangen waren meestal ook zodanig 

ontworpen dat de verdedigers bij het buitenkomen de muur aan hun rechterzijde hadden zodat 

ze, met hun schild links, gedekt waren tegen vijandelijk geschut. Deze manoeuvres waren 

vooral efficiënt om de vijanden die zich aan de voet van de muur bevonden te elimineren, maar 

hadden pas echt nut als de verdedigers langs een andere poterne terug naar binnen konden 

(Adam 1982, 93), zodat ze geen draaibeweging moesten maken en te allen tijde gedekt bleven. 

De verdedigers hadden er dan ook alle belang bij poternes niet te ver uit elkaar en op een 

regelmatige afstand van elkaar te leggen, om te voorkomen dat soldaten die de vijand aan het 

flankeren waren zelf geïsoleerd zouden geraken (Jones e.a. 2018, 168). 

 

 

 

 

 

 

Afb. 18: Voorbeeld van een toren zonder en een toren met poterne (Mantinea) (Maher 2012 

naar Fougères 1898). 
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De soms onregelmatige plaatsingen van poternes toont aan dat poternes oorspronkelijk eerder 

een civiele dan een militaire functie hadden (Lawrence 1979, 337). Bij de casestudies zullen er 

echter een aantal gevallen aan bod komen waar de poternes duidelijk met het militaire aspect 

in het achterhoofd gepositioneerd zijn (bijvoorbeeld Mantinea). 

 

 

3.5. TORENS 

Ook is het voordelig om even een paar woorden aan torens te besteden. Eerder werd er al even 

aandacht besteed aan de artillerietorens, maar hier zal het eerder gaan over de vroegere torens. 

Al sinds de zesde eeuw was het plaatsen van flankerende torens naast de poort vrij gebruikelijk 

(Lawrence 1979, 316). Waar de aanvaller een helling op moest, stond er meestal een enkele 

toren of een enkel bastion op de top, maar toch werden torens niet als onmisbaar gezien. De 

lokale geografie werd quasi altijd in de verdedigingswerken geïntegreerd (bijvoorbeeld de 

stadsmuur langs een rivieroever laten lopen, of als de stad aan de kust ligt de muur tot aan de 

kliffen laten komen) en werden torens op natuurlijk onpenetreerbare locaties als overbodig 

gezien (Winter 1971a, 210-212). Op dergelijke van nature sterk verdedigde locaties dienden 

torens niet zozeer om de poorten te beschermen tegen schade, maar eerder om de controle over 

de doorgang naar de poort te verzekeren (Winter 1971a, 212). Ze werden dan ook vaak op 

plaatsen gebouwd waar de commandanten duidelijk zicht hadden over het slagveld en zó vlot 

orders konden geven (Wycherley 1962, 42). De afstand tussen torens kon sterk variëren, maar 

het was de bedoeling om ongeveer elke 30 tot 50 m een toren te hebben (Ducrey 1985, 158) 

(Afb. 19). Meestal waren torens voorzien van een stevigere structuur en kwam het vierhoekige 

grondplan vaker voor dan het cirkelvormige. Vierhoekige torens waren veel gemakkelijker te 

bouwen, maar ronde torens hadden het voordeel geen dode hoeken te hebben en beter weerstand 

te bieden tegen impacts van artillerie of stormrammen (Ducrey 1985, 155-156). De ronde en 

vierhoekige torens komen chronologisch door elkaar voor en kunnen dus ook maar weinig 

helpen bij het dateren van de versterkingen. Torens dienden eigenlijk vooral om te voorkomen 

dat de vijand een schutterspositie kon innemen, een rol die ook kon overgenomen worden door 

bastions, saillants of simpelweg door een knik in de muur (Wycherley 1962, 42). Deze knikken 

in de muur werden gebouwd op plaatsen waar torens niet per se nodig waren, zoals aan de 

toegang van de stadspoort, om een efficiëntere dekking te creëren dan een simpele muur 

(Winter 1971b, 417). Deze knikken waren vooral populair tijdens de Archaïsche periode, maar 
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werden vanaf de vierde en vijfde eeuw vaak vervangen door torens, ook al duiken ze later terug 

op in combinatie mét torens (Wycherley 1962, 42). Vanaf de vierde eeuw worden er meer en 

meer torens gebouwd om de lange (en vaak moeilijk te verdedigen) courtines aan elkaar te 

verbinden. Het was hierbij vooral de bedoeling om het aantal dode hoeken in de verdediging te 

verminderen (Garlan 1974, 193), wat getuigt van de actievere rol die de verdedigers opnamen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 19: Voorbeeld van een verdedigingsmuur in Attica (naar Delf B. in Fields 2006, 30). 
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HOOFDSTUK 3: POORTTYPES 

 

4. POORTTYPES 

Er bestaan verschillende vormen van poorten, die ook allemaal min of meer gelijktijdig 

voorkwamen. Dit heeft als nadeel dat de vorm van het grondplan van een poort vaak niet 

gebruikt kan worden voor het dateren van een stadsmuur. Ook het metselwerk helpt hier niet 

echt, aangezien de typologische volgorde van cyclopisch-polygonaal-parement niet zo duidelijk 

afgebakend blijkt en al deze stijlen chronologisch door elkaar gebruikt zijn (Bon, Carpenter 

1936, 114). Ook het feit dat verdedigingswerken continu verbouwd werden helpt ons niet 

verder; ze werden gerepareerd, gemoderniseerd of uitgebreid in een modernere stijl (Wycherley 

1962, 46). Stadsmuren werden lokaal beheerd en vertoonden ook provinciale verschillen, maar 

als het op oorlog en wapens aankwam, wou elke stad natuurlijk maken dat ze mee was met de 

recentste ontwikkelingen (of er althans zo dicht mogelijk bij kon komen). In kleinere steden 

werd er waarschijnlijk ook sterk gekeken naar de stijlen die gebruikt werden in de grote steden 

(Scranton 1941, 10-11). Om poorten te dateren kan men in principe gebruik maken van 

eventuele inscripties, maar deze zijn jammer genoeg vrij zeldzaam (Müth e.a. 2016), en ook 

met antieke auteurs moet men voorzichtig zijn. Een vermelding van een antieke auteur kan 

misschien wel helpen met een terminus post- of ante-quem datering maar zelfs dan is het 

moeilijk te weten of de muur die archeologisch is teruggevonden ook dezelfde is die door de 

auteur vermeld wordt (Bon, Carpenter 1936, 114). De enige manier die dan nog overblijft om 

een relatief accurate datering te bekomen, is door te kijken naar het vondstmateriaal in zijn 

stratigrafische context (Müth e.a. 2016, 10). De chronologie van het Attisch black glazed 

aardewerk, bijvoorbeeld, is vrij goed gekend en kan een datering geven op ongeveer een 

kwarteeuw na (Ober 1985, 130). Het is echter wel een probleem dat er vaak weinig tot geen 

aardewerk gevonden wordt op sites van een versterking en onderzoekers dan toch tot een 

datering moeten proberen komen op basis van bouwtechnieken en bouwmaterialen (Ober 1985, 

131). In latere tijden zijn verdedigingswerken vaak als steengroeve gebruikt, waardoor veel 

stadsmuren vandaag ook slecht gekend zijn (Ducrey 1985, 154). Het is vaak de typologie van 

elementen zoals torens, poorten en poternes die door onderzoekers gebruikt wordt om een 

vergelijking te kunnen maken tussen verschillende sites omdat deze elementen chronologisch 

iets beter gekend zijn (Müth e.a. 2016, 14). Het kleine aantal met zekerheid gedateerde 

versterkingen is waarschijnlijk wel een van de grootste problemen bij het bestuderen ervan. 
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Volgens Winter is de versterkingsbouw waarschijnlijk het onderdeel van de klassieke 

archeologie waar de consensus tussen onderzoekers het laagst is (Winter 1971a). Een statement 

dat vandaag nog altijd even actueel blijkt te zijn. 

De stadsmuren, en meer specifiek de stadspoorten, waren niet alleen bedoeld om de stad te 

beschermen in geval van oorlog maar stonden ook garant voor het imago van de stad tegenover 

de buitenwereld. De stadsmuren waren het eerste dat een bezoeker te zien kreeg en er werd dus 

ook veel moeite gedaan om de stadspoorten esthetisch zo bevredigend mogelijk te maken 

(Scranton 1941, 14; Wycherley 1962, 38). Het bouwen van grote versterkingen was dan ook 

eerder voorkomend bedoeld, omdat ze moesten imponeren en een demoraliserend effect hebben 

op de vijand die de stad wou belegeren (Wycherley 1962, 38; Broneer 1966). Het principe van 

de grote, imposante versterkingen is in essentie te vergelijken met de Koude Oorlog: net door 

de krachtige wapens waar beide kanten over beschikten en het feit dat beide kanten wisten dat 

de ander dezelfde wapens had, kon een krachtmeting vermeden worden. 

In de vroegste fasen werden stadsmuren waarschijnlijk slechts deels uit natuursteen 

opgetrokken, met de bovenbouw uit hout en ongebakken leemtichels. Leemtichelmuren 

stonden op een sokkel van natuursteen en werden bedekt met een laag kalk om ze te beschermen 

tegen regen. Met hetzelfde doel werden leemtichelmuren bovenaan bedekt met dakpannen, 

waar er nog vaak fragmenten van gevonden worden aan de voet van de fundering (Lawrence 

1979, 211). Stadspoorten werden, door hun essentiële functie binnen het verdedigingsnetwerk, 

al vrij vroeg volledig uit natuursteen opgetrokken. Om het voorbeeld van Attica even te nemen: 

hier zijn het overgrote merendeel van de versterkingen gebouwd in lokale kalksteen (Ober 1985, 

130). Leemtichels hadden wel als voordeel dat ze goedkoop en snel te vervaardigen waren. Men 

moet rekening houden met het feit dat niet elke stad al te grote middelen had om verdedigingen 

te financieren, en dat het dus perfect mogelijk is dat er niet voor de meest efficiënte verdediging 

geopteerd is maar voor de efficiëntste die past binnen de financiële mogelijkheden van de stad. 

Bovenop het feit dat ze goedkoop waren, hadden leemtichels het voordeel efficiënt te zijn tegen 

katapultinslagen omdat de impact lokaal bleef en geabsorbeerd werd door de zachte muur, 

terwijl bij een natuurstenen muur de impact werd doorgegeven van steen naar steen en meer 

schade deed. Het grootste nadeel van leemtichelmuren was wel dat als de vijand tot aan de muur 

geraakte, hij in een kwestie van minuten een gat kon maken. Het is om die reden dat de 

leemtichelmuren vanaf de vierde eeuw consistent vervangen werden door natuursteenmuren 

(Lawrence 1979, 212-213). Soms werden er wel nog leemtichels tegen de natuurstenen muur 

gestapeld tegen katapultinslagen. In sommige gevallen werden stadsmuren ook beplaasterd met 
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een mortier-achtige laag van leem en kalksteen om de oneffenheden van de grote, ruwe stenen 

te verstoppen. Deze laag spoelde door blootstelling aan de elementen echter binnen een paar 

jaar weg (Lawrence 1979, 209). Muren van hoge kwaliteit hadden geen mortellaag nodig. De 

stenen werden daar met grote zorg vorm gegeven en pasten perfect op elkaar (Wycherley 1962, 

46; Lawrence 1979, 210). Wel moet er bij gezegd worden dat er bij de meeste stadsmuren in 

feite gewerkt werd met een techniek die emplekton heette, waarbij de muren enkel mooi 

afgewerkt waren aan de buitenkant en vanbinnen opgevuld waren met gruis en aarde (dat ervoor 

zorgde dat de muur beter weerstand bood tegen impacts) (Wycherley 1962, 38; Lawrence 1979, 

214). Over het algemeen kunnen we zeggen dat stadsmuren werden opgetrokken uit de 

materialen die voorhanden waren. 

Er waren een aantal stijlen in muren die vaker gebruikt werden bij versterkingen (Afb. 20), 

waarvan de eerste de polygonale was. Polygonale muren kunnen in twee sub-stijlen 

ondergebracht worden: een eerste waar de hoeken van de steen afgerond zijn en er ondulaties 

in de muur voorkomen over langere stukken, en een tweede waarbij de hoeken van de stenen 

echt hoekig werden en er een bijenkorfachtige structuur bekomen werd. Deze laatste stijl kwam 

vooral voor in de vijfde eeuw, terwijl de eerste (door Scranton omschreven als de Lesbische 

stijl, naar de plaats van herkomst) vooral tijdens de zesde eeuw populair was, vooral op plaatsen 

met Ionische invloeden (Scranton 1941; Wycherley 1962, 47). Polygonale muren worden vaak 

aanzien als de minder verfijnde muren, maar in werkelijkheid kroop er meer moeite in het 

optrekken van een polygonale muur dan in het bouwen van een parement muur. Dit was omdat 

er meer werk in kroop om de oneffen stenen in elkaar te doen passen. Vaak moesten er ook nog 

metalen strips getrokken worden om alles netjes samen te houden (Scranton 1941, 45-46; 

Wycherley 1962, 47). Dergelijke versterkingen hadden een robuust uiterlijk, maar in 

werkelijkheid waren de stenen heel mooi afgewerkt en pasten ze allemaal perfect. Bij de 

parement stijl had elke steen een mooie vierhoekige vorm, waardoor het bouwen van een muur 

vergemakkelijkt werd (Scranton 1941, 99). Deze stenen volgden vaak vooraf vastgelegde 

proporties: 1 eenheid in de hoogte en 2,6 eenheden in de breedte, wat meestal neerkwam op 1,5 

bij 4 Attische voet (Wycherley 1962, 48). De afwerking van deze stenen kon variëren van 

perfect glad tot ruw en zelfs ietwat convex. Tussen polygonaal en parement komt er nog een 

stijl die eigenlijk al vrij dicht bij parement aanleunt maar toch nog lichtjes verschilt: de 

trapezoïdale stijl. Bij de trapezoïdale stijl volgen de stenen in horizontale richting een rechte 

lijn, maar wijken ze verticaal nogal af, waardoor de stenen een trapezoïdaal uiterlijk krijgen. 

Dit maakte de stenen ook moeilijker om te plaatsen dan de rechte stenen bij parementmuren 
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(Scranton 1941, 71). De trapezoïdale stijl komt vooral vanaf de late vijfde en de vroege vierde 

eeuw op en volgens Hodkinson S. en Hodkinson H. zou het kiezen voor de trapezoïdale stijl 

kunnen wijzen op een zekere haast om de versterking af te hebben (Hodkinson, Hodkinson 

1981, 258). De buitenste afwerking was ook hier vrij ruw; om mooie, regelmatige muren te 

vinden, moet men vooral kijken naar de belangrijke openbare gebouwen zoals tempels. De 

technieken waren er dus, maar de Grieken opteerden er toch opzettelijk voor om hun 

stadsmuren er robuust te laten uitzien (Wycherley 1962, 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Afb. 20: Soorten metselwerk (naar Nossov 2009, 14). 
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4.1. GROUND-ZERO: DE LEEUWENPOORT VAN MYCENE 

Zoals reeds vermeld bij de Historische Context waren de poorten uit de Myceense periode een 

grote bron van inspiratie voor latere militaire architecten, en de grootste van allemaal was 

waarschijnlijk wel de Leeuwenpoort van Mycene (Kaart 1, p. 83, nr. 13). Oorspronkelijk was 

deze enkel geflankeerd langs de linkerzijde, maar later is hier door de Myceense architecten 

een bastion van c. 15 m lang aan toegevoegd waardoor de weg naar de poort in een gang 

veranderde en de vijand langs beide kanten bestookt kon worden (Adam 1982, 77) (Afb. 21-

22). Poorten die geflankeerd werden door grote bastions, of die aan de binnenkant van een gang 

gepositioneerd waren, zijn bouwwijzen die hun oorsprong vinden in de Myceense periode en 

zeer populair bleken tijdens de Archaïsche periode (Winter 1971a, 205-206). Mycene was een 

zeer sterke verdediging, wat waarschijnlijk wel het belangrijkste element is waarom deze 

versterking zo invloedrijk is geworden. De stad ligt bovenaan een top waardoor aanvallers een 

steile helling op moesten waarbij ze de zee aan hun linkerzijde hadden, terwijl hun rechterzijde 

blootgesteld was aan de verdedigers. Daarenboven moesten ze eerst voorbij een sterk 

verdedigde toren om tot aan de toegang van de stad te kunnen geraken (Adam 1992, 10). De 

Leeuwenpoort is samen met de stadspoort van Tiryns ook het vroegste voorbeeld van een poort 

met een overlap (later daarover meer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 21: De Leeuwen- poort van Mycene, het bastion links (Ecotoerisme Europa) 
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Poorten worden conventioneel onderverdeeld in twee grote groepen: Type I (enkele poorten) 

en Type II (overlappoorten). Dit is een algemene indeling, waardoor details in individuele 

poorten moeilijker in deze groepen in te delen zijn (Winter 1971a, 209). Er werd natuurlijk voor 

elke individuele versterking gewerkt met de elementen die het voordeligst waren voor die 

specifieke constructie. 

 

 

 

 

 

Afb. 22: Grondplan van de versterkingen van Mycene (Adam 1982, 168). 
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4.2. TYPE I (ENKELE POORTEN) 

Het eerste type van poorten is Type I, ofwel de enkele poort. Wat hiermee bedoeld wordt, is in 

feite dat het hier gaat om een simpele opening in een doorlopende, maar daarom niet per se 

rechte, muur met de toegangen gedekt door bastions en/of torens (Winter 1971a, 208). Deze 

variant was meestal vrij klein maar net groot genoeg om een kar door te laten (Winter 1971a, 

206). Ze werden zo breed gemaakt als de veiligheid toeliet (Jones e.a. 1957, 168). Dit type was 

vooral populair bij steden waar de poort op een helling of in de depressie tussen twee heuvels 

lag. Grachten graven vóór de stadspoorten kwam misschien niet erg vaak voor tijdens de 

Archaïsche periode, maar als het gedaan werd, was het overwegend bij dit type poort (Winter 

1971a, 209). Dit type van poorten komt doorheen verschillende periodes voor, maar evolueert 

al bij al maar weinig. De grootste verandering die voorkomt, is het aanpassen van enkelvoudige 

poorten naar poorten met een koer (waar er later in detail op ingegaan zal worden). Daarnaast 

zijn er een aantal veranderingen die al vrij vroeg doorgevoerd werden, zoals het dikker maken 

van de muren rond de poort, het optrekken van torens en bastions aan de stadspoorten en het 

bouwen van korte gangen naar binnen toe (Winter 1971a, 222). Deze gangen waren bedoeld 

om voor de poorten een trechtervorm te creëren (meestal ook semi-circulair) waar de vijand 

door moest. Wanneer de vijand zich tussen de muren bevond, kon hij gemakkelijker in de 

flanken en in de rug geraakt worden. Vanaf de late vijfde en vroege vierde eeuw werden enkele 

poorten, als reactie op de snelle ontwikkeling van nieuwe oorlogstuigen, zo goed als standaard 

verdedigd door flankerende torens aan beiden zijden van de poort (Winter 1971a, 223). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 23: Voorbeeld van een poort Type I (Piraeus) (Ginouvès 1998, 354j). 
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4.3. POORTEN MET EEN KOER 

Van alle types is de enkele poort het langst in gebruik gebleven, maar vanaf de vijfde eeuw 

begonnen er betere machines op te komen waarbij de aanvaller, zonder zich bloot te stellen aan 

de verdediger, de poorten kon bereiken en open kon breken of in brand kon steken. Vanaf de 

vierde eeuw worden enkele poorten eerder vervangen door dubbele poorten, met een koer 

tussen de twee (Winter 1971a, 213;217). Het is ook mogelijk dat het stijgende gebruik van 

artillerie en ondermijning de aanzet is geweest tot het ontwerpen van dit nieuw model. Dankzij 

de aanwezigheid van een koer kwamen aanvallers die mijnen groeven tussen de twee poorten 

terecht en was er dus nog een secundaire verdedigingslinie om ze tegen te houden. In het geval 

van artillerie was het zeer moeilijk voor vijandelijke artillerie om de binnenste poort te raken, 

en zelfs als ze beschadigd werd, konden reparatiewerken uitgevoerd worden zonder zich te 

moeten blootstellen aan vijandig geschut (Winter 1971a, 219-220). Het idee blijft wel bestaan 

dat dergelijke, ingewikkeldere poorten waarschijnlijk vooral gebruikt werden voor grote 

doorgangen en stadstoegangen die op vrij vlak terrein lagen dat geschikt was voor mijnbouw. 

Op locaties die meer natuurlijke verdedigingen hadden, volstond een gewone poort, ook al zijn 

er meerdere voorbeelden gekend van verdedigingen voorzien van poorten met een koer die op 

locaties liggen die totaal ontoegankelijk waren voor oorlogstuigen of ongeschikt waren voor 

ondermijning (Winter 1971a, 220-221). Waarschijnlijk was dit wel afhankelijk van de 

economische mogelijkheden van de stad, want een dubbele poort is wel veiliger maar ook 

duurder. Wel lijkt het hierbij het geval te zijn dat er voor deze dubbele poorten gekozen werd 

om de grotere en meer blootgestelde toegangen te verdedigen, omdat de stadspoorten in 

sommige gevallen vanuit meerdere hoeken aangevallen konden worden (Winter 1971a, 221).  

 

 

4.4. TYPE II (OVERLAPPOORTEN) 

Overlappoorten werden gekarakteriseerd door een gang die naar de poort leidt en omringt is 

door twee min of meer parallel lopende muren die, zoals de naam zegt, elkaar deels overlappen 

(Winter 1971a, 208). Hierdoor werd de toegang langs beide kanten gedekt en kon de vijand in 

beide flanken getroffen worden, zeker omdat er aan het einde van de buitenste muur vaak een 

toren werd gebouwd (Winter 1971a, 208-209). Deze doorgangen waren meestal vrij smal maar 

werden doorheen de tijd wel breder. Om dit militair nadeel te kunnen kenteren werden de muren 
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van de overlap langer, hoe breder de doorgang werd (Winter 1971a, 208;215). Sinds de tweede 

helft van de zesde eeuw werden er torens gebouwd aan de uiteindes van de overlappende muren, 

om het de vijand zo moeilijk mogelijk te maken om de poorten te bereiken (Winter 1971a, 222). 

Meestal werden poorten met een overlap gepositioneerd in het midden van een brede frontale 

muur (Lawrence 1979, 332). Ze werden vooral gebruikt op locaties die vrij plat waren maar 

kwamen ook voor op plaatsen waar de muur over de top van een heuvel of door een dal moest 

lopen. Op vlak terrein bleef het plan vrij homogeen, maar in geografisch uitdagendere gebieden 

moesten er aanpassingen gemaakt worden aan de muren (Winter 1971a, 215). Het idee was 

eigenlijk om de aanvaller te verplichten onder de muur te lopen om de poorten te bereiken en 

zich zo heel kwetsbaar op te stellen. Het zou kunnen dat de architecten vaker poorten met een 

overlap bouwden omdat ze geleerd hadden uit de straatgevechten die hadden plaatsgevonden 

tijdens de Peloponnesische Oorlog. Het was moeilijker om stormrammen te gebruiken tegen 

poorten die achter overlappende muren lagen en als men er al voorbij raakte, moest er nog een 

hele zigzag weg gevolgd worden naar de stad, waar men de volledige tijd bestookt bleef worden 

door de verdedigers (Winter 1971a, 217-218; Adam 1982, 90). En ook artillerie om de poorten 

te slopen bleek zeer inefficiënt tegen poorten met een overlap (Winter 1971a, 218). Het gebruik 

van overlappoorten is al zeer vroeg geattesteerd (bijvoorbeeld op Chios en in Milete in de eerste 

helft van de zevende eeuw) (Lawrence 1979, 332). Vanaf de late vijfde en de vroege vierde 

eeuw volgden veranderingen in poortgebouwen elkaar snel op door de snelle ontwikkeling van 

nieuwe oorlogstuigen. Hierdoor werden de plannen voor poorten ingewikkelder, wat bij de 

overlappoorten tot uiting kwam in de introductie van L- of zelfs Z-vormige gangen en ook de 

toren aan de binnenste muur werd vaker weggelaten (Winter 1971a, 223). Indien de overlap 

voldoende groot gemaakt werd, konden er tussen de twee overlappende muren ook twee poorten 

gebouwd worden waardoor een koer gecreëerd werd waar boogschutters van dichtbij veel 

schade konden toebrengen. Deze poorten waren ook breed genoeg om zo weinig mogelijk 

hinder te veroorzaken bij het karrenverkeer (Lawrence 1979, 333). Het was een beetje het beste 

van twee werelden samenbrengen. Op het mooiste voorbeeld hiervan, Mantinea (Poorten B en 

D), zal er bij de casestudies nog eens terug gekomen worden. 

Het nadeel van de poorten met een overlap was wel dat ze, ondanks het feit dat ze militair gezien 

veiliger waren, het ook onnodig veel moeilijker maakten om de stad binnen te kunnen. Bij 

centraal geplaatste poorten van het Type I stond de stadspoort meestal loodrecht op de 

verkeersas die ze beschermde om het verkeer vlotter te laten verlopen, maar bij poorten van het 



 

34 

 

Type II moest er (in het beste geval) een hoek van 90° gedraaid worden, wat niet zonder 

moeilijkheden was voor karren (Lawrence 1979, 306-307). 

Omdat het bij dit type poorten moeilijk was om een stormram of katapult in positie te brengen, 

zou het logisch zijn dat dit systeem populair zou blijven doorheen de Hellenistische periode, 

maar dit is opmerkelijk genoeg niet het geval (Lawrence 1979, 334). Vanaf het begin van de 

Hellenistische periode werden Type II poorten eerder gebruikt voor secundaire ingangen, 

terwijl hoofdpoorten meestal als Type I werden opgetrokken (het jongste gekende voorbeeld 

van een poort met een overlap is die van Leontion die dateert uit 275 v.C. en slechts kleinschalig 

was) (Lawrence 1979, 334). De reden hiervoor is simpel: tegen deze tijd werden poorten met 

een koer steeds vaker gebruikt en deze waren nu eenmaal simpeler te plaatsen in een poort van 

het Type I (Winter 1971a, 223). Bij reeds bestaande poorten van het Type I konden relatief 

simpele aanpassingen en verbouwingen al een koer creëren, terwijl bij poorten van het Type II 

de volledige infrastructuur moest aangepast worden om voldoende ruimte te creëren om een 

koer te maken (Winter 1971a, 223). Overigens zijn overlappoorten veel groter en duurder en 

duurt het dus ook langer om ze af te werken (Lawrence 1979, 334).  
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HOOFDSTUK 4: CASESTUDIES 

 

5. CASESTUDIES 

Hieronder worden een aantal casestudies besproken met verschillende vormen van 

verdedigingen die verspreid liggen over het Griekse vasteland.  

Sparta stond zeer vijandig tegen het idee van versterkingen en was van mening dat geen enkele 

Griekse stad versterkt zou mogen zijn (Thucydides. 1.901) zodat ze zich niet als ‘lafaards’ 

zouden kunnen verschuilen achter hun muren (Guintrand 2016, 435). Maar ook al had Sparta 

zelf geen versterkingen tijdens de Klassieke periode, er waren wel Laconische steden die 

versterkt waren (bijvoorbeeld Méthônè, Thyréatide en Gytheion). Deze zijn echter enkel via 

antieke literatuur gekend, aangezien er nog geen archeologische bewijzen voor gevonden zijn 

(Guintrand 2016, 439). Ze komen hier daarom ook niet verder aan bod. 

 

 

5.1. MANTINEA 

Mantinea is een stad die zich in het centrum van de Peloponnesos bevond op het kruispunt 

tussen noord-zuid en oost-west en had bijgevolg dus een belangrijke economische functie 

(Kaart 1, p. 83, nr. 1). De ommuring van Mantinea is bijna 4 km lang, telde acht poorten, en 

maar liefst 120 torens, waarvan er 118 nog vrij goed bewaard zijn (Adam 1982, 177). De 

algemene vorm van de stadsmuur van Mantinea is zeer interessant: hij is quasi ellipsvormig en 

bestaat uit stukjes muur die telkens met elkaar overlappen om (dubbele) poorten met een 

overlap te creëren die verdedigd waren door torens (Fougères 1898, 137) (Afb. 24). Soms is de 

simpelste oplossing ook de efficiëntste. Omdat Mantinea geen natuurlijke verdedigingen had, 

heeft men de loop van de Ophis rivier veranderd. Vroeger liep deze rivier door de stad als 

riolering, maar aangezien de huizen uit leemtichels waren en niet gewapend waren tegen 

overstromingen, heeft men bij de reconstructie van de stad in 370 v.C. (na de verwoesting door 

Sparta in 385 v.C.) de rivier als extra verdedigend element rond de stad laten lopen (Fougères 

1898, 139). De versterking zelf had een stenen sokkel maar bestond voor de rest uit leemtichels 

(Fougères 1898, 143). Mantinea was, gevolgd door Halieis, de eerste stad die op systematische 

wijze geflankeerde gangen rond de poorten gemaakt heeft (Garlan 1974, 196). 
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Afb. 24: Grondplan van de versterking van Mantinea (Adam 1982, 176). 
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De toegangspoorten van de stad volgen (bijna) allemaal hetzelfde principe van de Type II poort 

en laten allemaal de vijand zijn zwaardzijde presenteren in geval van een aanval. Vóór elke 

poort moest een chicane genomen worden rond de verdedigingstorens om tot aan de poort zelf 

te geraken, wat een extra obstakel was, zowel voor aanvallers als voor karren. Elke poort is 

echter wel op maat aangepast aan de noden van de locatie waar ze gebouwd is. Geen twee 

poorten zijn dezelfde, wat erop wijst dat ze echt voor de verdediging van de stad dienden en 

niet enkel voor het esthetische aspect (Fougères 1898, 152). Voor de verdediging van de poorten 

werd geopteerd voor ronde torens, maar de gewone torens (in de stadsmuur) waren vierkant 

van grondplan (omdat vierkante torens gemakkelijker te bouwen waren). Er waren torens met 

en zonder poternes (Afb. 18, p. 22). De poternes bevonden zich op regelmatige afstand van 

elkaar en waren altijd aan de rechterkant van de toren gepositioneerd zodat de verdedigers links 

door hun schild beschermd waren en rechts door de stadsmuur (Garlan 1974, 192). Omdat de 

loop van de Ophis rivier afgeweken was om rond de stad te stromen, waren er dus ook veel 

poternes die uitkwamen op water. Lawrence haalt het voorbeeld van Mantinea aan om te 

bewijzen dat poternes eerder een civiel doel hadden dan een militair, omdat deze poternes 

volgens Lawrence enkel een militair nut zouden gehad hebben in het onwaarschijnlijke geval 

dat de vijand brugjes zou gebouwd hebben om tot aan de muur te geraken (Lawrence 1979, 

337). Ook al is het zeer plausibel dat de poternes die op water uitkwamen zeker ook bedoeld 

waren om de stad van water te kunnen voorzien (zowel in vrede als in oorlog), kan men ook 

niet ontkennen dat Mantinea een stad is die bij het herbouwen ervan wel erg militaristisch is 

uitgedacht. Ook het feit dat de poternes perfect geplaatst zijn om sorties te kunnen doen, kan 

moeilijk toeval zijn. De torens werden dusdanig gebouwd dat ze architecturaal autonoom 

stonden. Dit wil zeggen dat ze zodanig gebouwd waren dat als ze neergehaald werden ze de 

rest van de muur niet met zich mee trokken (wat in Megalopolis bijvoorbeeld wel het geval 

was). De torens werden in feite tegen de stadsmuur gebouwd, in plaats van in de stadsmuur, 

waardoor de stevigheid van de muur zich achter de toren bevond. Daarbovenop sloot de toren 

bij het instorten de toegang door het puin dat hier voor viel (Fougères 1898, 147-148; Garlan 

1974, 196). Meerdere poorten werden verdedigd door vierhoekige bastions voor de doorgang. 

Poort A was echter de uitzondering omdat deze eigenlijk gebaseerd is op een poort van het Type 

I met een binnenkoer, die verdedigd was door twee ronde torens die aan een semi-circulaire 

trechtervorm stonden om de eerst poort te bereiken (Afb. 25). De torens vertonen geen sporen 

van toegangsdeuren, wat erop zou kunnen wijzen dat de torens enkel te betreden waren vanaf 

de courtines en onder deze hoogte massief waren (Fougères 1898, 153). Het is echter niet zeker 
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of deze poort al vanaf het begin twee poorten had. Het oorspronkelijke plan bestond al uit de 

semi-circulaire vorm van de muren en de buitenste poort, maar het is mogelijk dat de tweede, 

binnenste poort een latere toevoeging is (Winter 1971a, 227). De andere poorten (zoals 

bijvoorbeeld poort B en Poort D) zijn poorten met een overlap waarvan de eerste doorgang 

verdedigd werd door twee torens en er een kleine koer gemaakt is tussen de eerste en de tweede 

poort (Afb. 26). Hier is er dus de extra moeite gedaan om een koer te bouwen in een poort van 

het Type II. Hierdoor verlengde de afstand ook die moest afgelegd worden om door de poorten 

te geraken. Bij Poort B bedroeg deze 49 m en bij Poort D zelfs 52 m (Adam 1982, 177). Poort 

G heeft geen ronde verdedigingstoren omdat de flankerende toren zich hier dicht genoeg 

bevond (op slechts 14 m van de poort). Ook deze poort werd verdedigd door een vierhoekig 

bastion (Fougères 1898, 156) (Afb. 25). Poort K werd verdedigd door een vooruitgeschoven 

bastion met halfronde voorkanten aan de ene kant en een vierkante toren aan de andere kant 

(Afb. 26). Karren moesten hier duidelijk een scherpe draai maken om rond het eerste bastion te 

kunnen en aan de binnenkant van de bocht zijn nog steeds sporen van karren die de scherpe 

bocht moesten nemen zichtbaar (Fougères 1898, 157). De meeste poorten waren tussen de 4 en 

5 m breed. De poternes waren dusdanig geplaatst dat sorties gemakkelijk mogelijk waren, liefst 

vanuit de torens die vóór de toegang van een poort lagen, om zo de aanvallers in de rug te 

kunnen bestoken. Deze poternes waren laag tegen de grond gebouwd en meestal rond de 1 m 

breed (Fougères 1898, 158).  

 

 

 

Afb. 25: Grondplan van Poort A en Poort G (Mantinea) (Maher 2012 naar Fougères 1898). 
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Een studie onder leiding van Topouzi S. heeft onderzocht hoe efficiënt de verdedigingswerken 

van Mantinea eigenlijk waren, door te kijken naar de natuurlijke omgeving (Topouzi e.a. 2002, 

560). Aan de hand van deze studie is kunnen aangetoond worden dat wat Fougères in 1898 

reeds schreef correct was, namelijk dat het verdedigingsnetwerk van Mantinea het resultaat is 

van een goed uitgedachte planning van de stad, waardoor de controle over de passen en 

toegangswegen verzekerd kon worden (Topouzi e.a. 2002, 562). Ook de intervisibiliteit van de 

poorten is in kaart gebracht door het opstellen van een hoogtemodel van de versterkingen 

(Grafiek 2). De conclusie die hieruit getrokken werd, is dat de wachttorens die zich aan de 

muren bevonden tussen de poorten gebouwd waren om zicht te hebben op sectoren die niet of 

slecht zichtbaar waren vanuit de torens van de stadspoorten (Topouzi e.a. 2002, 562). De 

locaties van de stadspoorten waren allemaal plaatsen met een vrij zwakke hellingsgraad, terwijl 

de wachttorens eerder gebouwd waren op sterkere hellingen (Topouzi e.a. 2002, 562). Dit was 

ongetwijfeld om de toegang tot de stad voor zowel karren als voetgangers eenvoudiger te 

maken.  

 

Afb. 26: Grondplan van Poort B, Poort C, Poort D, Poort F en Poort K (Mantinea) (Maher 2012 

naar Fougères 1898). 
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5.2. ATHENE 

Als een van de machtigste steden van Griekenland had Athene stevige versterkingen nodig 

(Kaart 1, p. 83, nr. 2). De stadsmuren van Athene waren zeer sterk en hun vijanden wisten dit. 

Athene zou waarschijnlijk één van de interessantste voorbeelden kunnen zijn maar jammer 

genoeg is er vaak over de versterkingen heen gebouwd, zijn ze in de loop der jaren veel 

aangepast of zijn ze als steenmijn gebruikt. Voor de stadspoorten van Athene zijn de enige 

overblijvende sporen ook vaak gewoon kapsporen in de onderliggende rots (Scranton, 

Thompson 1943). De Kerameikos (met de Heilige en de Dipylon Poort) is eigenlijk de enige 

plaats waar er nog een deel van de versterkingen van Athene zichtbaar zijn (Adam 1982, 198).  

De Dipylon van de Compartiment Muur was een impressionante constructie die gelegen was 

vóór de belangrijke toegangspoort: naast de poort stonden twee torens die op dezelfde lijn als 

de stadsmuren lagen, waartussen er zware vooruitgeschoven muren (spur walls) stonden die 

een soort binnenkoer vormden vóór de poorten (Scranton, Thompson 1943, 317) (Afb. 27;33). 

Grafiek 2: Aantal zichtbare sites per site (naar Topouzi 2002, 565). 
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Ook al is het moeilijk af te leiden door de slechte bewaring, deze torens lagen waarschijnlijk 

tussen de 9,50 en de 9,80 m uit elkaar, wat ongeveer overeenkomt met de breedte van de koer 

(Scranton, Thompson 1943, 322). De torens (C2 en C3) hebben een quasi vierkant grondplan 

met zijdes van 8 m lang. De stenen van de torens waren met krammen aan elkaar gehecht, wat 

nergens anders in de versterking aangetroffen is (Scranton, Thompson 1943, 320). De muren 

van de torens waren ongeveer 2 m dik en de binnenkant van de torens was opgevuld met 

kleinere stenen, stukken muur en aarde. Dit werd dan hard aangestampt en opgehoopt tot een 

begaanbare hoogte, waarna er waarschijnlijk werd verder gebouwd met leemtichels die vandaag 

echter niet meer zichtbaar zijn (Scranton, Thompson 1943, 320). Het is volgens Scranton en 

Thompson ook mogelijk dat de koer was aangekleed door hergebruikt materiaal, maar dit is 

niet met zekerheid vast te stellen (Scranton, Thompson 1943, 320-321). De poort zelf was 

waarschijnlijk rond de 3,90 m breed, maar meer dan dat kan er niet echt afgeleid worden uit de 

beperkte bewaring ervan. Wat wel opmerkelijk is, is het feit dat deze poort de naam van Dipylon 

had gekregen ondanks het feit dat er maar één poort was die ook effectief gesloten kon worden 

(de poort het dichtst naar de stad toe) (Scranton, Thompson 1943, 324).  

In de White Poros Wall is ook een poortje teruggevonden dat geen sporen van karrenverkeer 

vertoont en waar de grond niet echt hard genoeg is aangestampt om druk voetverkeer aan te 

tonen. Waarschijnlijk was dit eerder een poterne met een volledig militaire functie (Scranton, 

Thompson 1943, 346) (Afb. 28). Bij dit poortje staan er ook steunpilaren waarbij de ruimte 

tussen twee steunpilaren waarschijnlijk gebruikt werd als wachtpost. Een beetje verder, in de 

White Poros Gate (ook gekend als de Dipylon Above the Gates), is een scharnier teruggevonden 

van de poort die daar ooit heeft gezeten (Afb. 30-31). Het bestaat uit een verticale pin met een 

ijzeren rand ter versteviging die rustte in een houder gemaakt van hardhout omgeven door een 

ijzeren ring om te voorkomen dat hij zou splinteren. De houder was uit hout gemaakt omdat 

poros steen te zacht was en veel te snel zou slijten bij het herhaaldelijk openen en sluiten van 

de poort (Scranton, Thompson 1943, 355). De poort zelf was gemaakt van planken die aan 

elkaar hingen door middel van nagels en noppen (Afb. 29). De noppen hadden aan beide kanten 

een metalen schijfje maar deze waren niet gelijk in diameter. Het zou kunnen dat de ene kant 

groter was omdat deze aan de buitenkant zat en waarschijnlijk bedoeld was om schokken en 

impacts te absorberen en het hout van de poort te beschermen (Scranton, Thompson 1943, 355). 

Uit de dikte van deze noppen is de dikte van de poort ook af te leiden. De planken waren 

waarschijnlijk zo gefixeerd dat ze als een kruis over elkaar lagen voor extra stevigheid.  
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Op plaatsen waar de planken over elkaar lagen, moet de poort ongeveer 13,5 cm dik geweest 

zijn, waarbij beide planken een dikte van c. 6,75 cm moeten gehad hebben. 

De noppen bestonden waarschijnlijk uit twee delen: een pin met een kleine kop en een ander, 

groter schijfje met een gaatje. De pin werd door een geboord gat geduwd met het schijfje aan 

de andere kant. Hierna werden de twee delen koud gehamerd om de pin over en rond het schijfje 

te plooien in een paddenstoelvorm, waardoor de twee onderdelen bijna onmogelijk van elkaar 

te scheiden werden (Scranton, Thompson 1943, 356). Het is ook opmerkelijk dat de poort naar 

binnen toe open ging. Men zou verwachten dat het gemakkelijker was om de poort naar buiten 

toe dicht te gooien in het gezicht van een eventuele vijand en zo ook beter zou weerstaan aan 

impacts. Maar gezien de aanwezigheid van barelen (en mogelijke andere manieren) om de poort 

te vergrendelen, was de poort even stevig gebarricadeerd of ze nu naar binnen of naar buiten 

toe open ging (Scranton, Thompson 1943, 356). Waarschijnlijk is er tijdens de fase van 

modernisatie niets fundamenteels veranderd aan de poort, buiten het feit dat er een buitenste 

poort is bijgebouwd tussen de twee buitenste verdedigingstorens (Scranton, Thompson 1943, 

356). Deze poort is door de Romeinen tot aan zijn funderingen gestript, maar is blijkbaar wel 

nog langere tijd in gebruik gebleven voor doorgaand verkeer (Scranton, Thompson 1943, 363).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 28: (Boven) Grondplan van de poterne in de White Poros Wall (Thompson, Scranton 1943, 347). 

 

Afb. 29: (Rechts) IJzeren nagels en noppen 

uit de Dipylon Above the Gates (Thompson, 

Scranton 1943, 357) (Ingekleurd met 

Algorithmia). 
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Afb. 30: (Links) Schets van de ijzeren 

nagels en noppen en het scharnier uit de 

Dipylon Above the Gates (Thompson, 

Scranton 1943, 355). 

 

Afb. 31: (Rechts) Het ijzeren scharnier uit de Dipylon 

Above the Gates (Thompson, Scranton 1943, 355) 

(Ingekleurd met Algorithmia). 

 

Afb. 32: (Links) Plan van de context waar 

het scharnier uit de Dipylon Above the Gates 

gevonden is (Thompson, Scranton 1943, 

354). 
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Afb. 33: (Boven) Funderingen van Toren C3 in de Dipylon in de Compartment Wall, vanuit het 

noorden gezien (Thompson, Scranton 1943, 317) (Ingekleurd met Clourise.sg). 

 

Afb. 34: (Rechts) Funderingen van de 

Dipylon Above the Gates, vanuit het 

westen gezien. 

A: Noordzijde van Toren C3 

B: Fundering van de deurstijl 

C: Hergebruikte blok uit kroonlijst 

D: Misschien een fundering van een bank 

E: Oostelijke rand van de fundering van 

de Middelste Toren 

F: Middeleeuwse steunpilaar  

(Thompson, Scranton 1943, 353) 

(Ingekleurd met Algorithmia). 
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De Heilige Poort van Athene was de poort waar de processie van Demeter verzamelde voordat 

ze de heilige weg naar Eleusis aflegde. Deze poort is een poort van het Type I met een koer en 

was verdedigd door vier vierkante torens. De eigenlijke poort lag 18 m achter de stadsmuur en 

had twee doorgangen: één voor de weg naar Eleusis en één voor de Eridanos stroom die langs 

daar liep (Winter 1971a, 210; Fields 2006, 21). De volledige afstand die moest afgelegd worden 

om door de poort te stappen was 32 m (Adam 1982, 198-199). Bij de Heilige Poort worden drie 

bouwfasen geïdentificeerd. Tijdens de eerste fase maakte ze deel uit van de versterking die door 

Themistokles werd gebouwd rond Athene en dateert van 478 v.C. Tijdens deze fase wordt de 

poort voorzien van twee doorgangen met een koer, elk voorzien van een parodos om de loop 

van de Eridanos en de straat onafhankelijk van elkaar te kunnen verdedigen. Deze eerste poort 

is gebouwd op een sokkel van poros en bestond daarboven uit harde kalksteen. Voor een poort 

uit de vijfde eeuw was deze wel erg geavanceerd op vlak van techniek. Rond 420 v.C. zijn er 

herstellingen uitgevoerd (Fields 2006, 22). Bij de tweede fase, daterende van tussen 393 en 390 

v.C., worden er na de Peloponnesische Oorlog kleine aanpassingen gemaakt aan de poort door 

de Atheense generaal Konon. Hierbij wordt de loop van de Eridanos aangepast om de straat te 

kunnen verbreden. Er wordt ook een bastion gebouwd en de aparte verdediging van de straat 

en van de stroom wordt opgegeven. Tijdens de derde fase, in de Hellenistische periode tussen 

307 en 304 v.C., wordt de poort aangepast aan artillerie (Fields 2006, 22).  

Afb. 35: Resten van de weg die naar de White Poros Wall liep. A: Wielsporen, B: Kapsporen voor 

witte poros steen (Thompson, Scranton 1943, 308) (Ingekleurd met Algorithmia). 
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De Dipylon poort (ook wel Thriasische poort genoemd) was de hoofdpoort van Athene en was 

de grootste poort met een koer van Griekenland met een oppervlakte van 1800 m2. Ze was 

waarschijnlijk zo groot omdat ze tijdens de Panathenaïsche feesten werd gebruikt als 

verzamelplaats voor de processie (Fields 2006, 22). De bedoeling van de Dipylon poort was 

allereerst om indruk te maken, maar vooral ook om het eventuele aanvallers zo moeilijk 

mogelijk te maken. Elke hoek werd verdedigd door een vierkante toren waartussen flankerende 

muren liepen die elk voorzien waren van een parodos. Ook deze poort kende zijn eerste 

bouwfase onder Themistokles (478 v.C.). Het was een naar binnen gebouwde poort van het 

Type I met een koer die verdedigd werd door vier smalle, vierkante torens. Om de volledige 

poort te doorkruisen moest een afstand van 50 m afgelegd worden. Het geheel was opgetrokken 

uit leemtichels op een poros sokkel. Vóór de Dipylon poort lag een gracht van 11 m breed die, 

op die plek althans, gevuld moet geweest zijn met water (Adam 1982, 198-199). De Dipylon 

poort van Athene lag heel dicht bij de Heilige Poort, wat wijst op hun belangrijke religieuze en 

cultische functie (Winter 1971a, 214). Volgens Winter was het eerste plan van de Dipylon poort 

zelfs eerder in functie van de processies ontworpen in plaats van de verdedigbaarheid ervan. 

Aan het begin van de vierde eeuw onderging ze echter wel aanpassingen om militair efficiënter 

te zijn (Winter 1971a, 214). In het begin van de Hellenistische periode is ook deze poort aan 

artillerie aangepast (Fields 2006, 25).  

Afb. 36: Mogelijke reconstructie van de Heilige Poort en de Dipylon (Greece-is.com). 
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Rond het lager gedeelte van de stad lag een zeer lange ommuring met negen poorten die de 

Pelargikon genoemd wordt. Verschillende delen hiervan zijn later wel overgenomen in de 

ommuring van het Asklepieion (Miller 1893, 484-485).  

Er wordt vermoed dat de Archaïsche versterking van Athene zeven poorten telde (Papadopoulos 

2008, 36) maar dit is moeilijk aan te tonen aangezien er van de Archaïsche stadsmuur geen 

enkele steen meer overblijft. De enige reden dat we weten dat ze bestaan heeft, is omdat ze in 

meerdere antieke bronnen vermeld wordt (Weir 1995, 247). Het is aannemelijk dat de 

Archaïsche muur van Athene geen echt belangrijke rol speelde in het defensieve plan van de 

stad en dat hij niet echt stevig was. Waarschijnlijk had hij een equivalent verloop als de muur 

van Themistokles, maar ommuurde hij wel maar een kleiner deel van de stad (Winter 1971a; 

Weir 1995, 253). Zelfs vandaag zijn er nog academici die het eigenlijke bestaan van een 

Archaïsche muur ofwel volledig verwerpen, ofwel net erg verdedigen (Theocharaki 2011, 73).  

Athene moet zeer moeilijk te veroveren zijn geweest zolang de stadsmuren intact waren, dus 

het moet sowieso al van een uitzonderlijke situatie getuigd hebben dat ze de beslissing genomen 

hebben om de Aigaleos-Parnes pas te laten versterken met de Dema muur. Afgaande van het 

Afb. 38: Mogelijke reconstructie van de Dipylon van de Kerameikos (Delf B. in Fields 2006, 26). 
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ietwat slordige muurwerk moeten deze werken ook vrij haastig gebeurd zijn. Deze muur was 

er volgens Dow al van vóór de Perzische invasie (Dow 1942, 196), maar volgens Adam is deze 

er eerder gekomen rond de periode van de Macedonische veroveringen aan het einde van de 

Klassieke periode (Adam 1982, 198). De poorten in deze versterking zijn allemaal van het Type 

I zonder koer. Het is echter niet altijd duidelijk of de poorten reeds bestaande wegen 

beschermden, of dat de wegen via de plaatsing van de poorten geïntegreerd zijn in het globale 

defensief systeem (Jones e.a. 1957, 169). De zuidelijke poort ligt mooi in de vallei, tussen twee 

heuvels en is er waarschijnlijk gekomen als bescherming van een reeds bestaande weg. Om de 

noordelijke poort te bereiken daarentegen moest men een onnatuurlijke weg volgen, wat doet 

vermoeden dat deze poort eerder gebouwd is met het militaire aspect in gedachten (Jones e.a. 

1957, 169). Tegen Poort A bevinden zich twee vierkante structuurtjes waarvan de functie nog 

onbekend is, maar deze zijn naar alle waarschijnlijkheid wel jonger dan de versterking. 

 

Afb. 39: Grondplan van de versterkingen van Athene. A: De Heilige en de Dipylon Poort, B: 

Dipylon van de Compartment Wall (naar Adam 1982, 201). 
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5.3. THORIKOS 

Thorikos was een stadje in het zuiden van Attica (Kaart 1, p. 83, nr. 3) dat moest versterkt 

worden om de zilvermijnen te beschermen die Athene van zijn rijkdom voorzagen en om ervoor 

te zorgen dat Athene niet zonder graan zou komen te zitten afkomstig van Euboea (Mussche 

1961, 203). Omdat Thorikos op een schiereiland ligt, hebben de architecten de voordelen van 

deze natuurlijke ligging natuurlijk ten volste geëxploiteerd om een zo economisch mogelijke 

versterking te bouwen (die waarschijnlijk rond 412 v.C. af moet geweest zijn). De versterking 

van Thorikos kon zowel een vloot als infanterie en burgers herbergen (Mussche 1961, 204). Ze 

had een quasi vierkante vorm en had een totale lengte van ongeveer 800 m (Mussche 1961, 

180) (Afb. 40). De muren hadden een dikte van ongeveer 2,60 m. In het deel van de muur dat 

min of meer van noord naar zuid loopt, zijn er in de poterne C twee graven aan het licht gekomen 

(Afb. 41). Bijna aan de top bevindt zich een poort (Poort E) van 2,35 m breed die verdedigd 

werd door toren F (Afb. 43-44). De poort wordt aan de rechterkant geflankeerd door een bastion 

van c. 18,40 m lang dat zich binnen de stadsmuren bevindt. Afhankelijk van waar de antieke 

weg liep, moest er een draai genomen worden om door de poorten te kunnen door de 

vooruitgeschoven toren F. In het geval dat een aanvaller voorbij de poort geraakte, moest hij 

nog een lang stuk voorbij waarbij hij aan zijn rechterzijde blootgesteld was aan het bastion. De 

muren van dit bastion zijn misschien wel vrij dun (c. 1,95 m) maar hun stevigheid werd 

gegarandeerd door de kwaliteit van hun constructie: er is gebruik gemaakt van grote stenen die 

stevig vergrendeld waren en slechts weinig holtes tussen elkaar hadden (Mussche 1961, 186). 

Over het algemeen zijn de architecten erin geslaagd om met een minimum aan effectieven toch 

een stevige versterking te bouwen. Het enige nadeel is wel dat er slechts weinig torens 

geattesteerd zijn, waardoor de versterking een beetje aan stevigheid moest inboeten. Tussen de 

poort en de poterne zou een toren mooi op zijn plaats gestaan hebben, maar om de verdediging 

van de poorten toch te garanderen, is de noordelijke muur van de citadel dichter gebracht om 

een soort trechtervorm te creëren waar eventuele aanvallers door moesten om de poorten te 

bereiken (Mussche 1961, 186). Aan de westkant van de versterking eindigt de verdediging dicht 

bij de zee, het is dan ook een goede locatie voor een belangrijke poort die versterkt was met een 

poterne, twee torens en een klein vierkant bastion. Jammer genoeg blijven hier enkel nog de 

funderingen van over (Mussche 1961, 188). Er zijn geen bewijzen voor dat deze poort gebruikt 

is voor karrenverkeer. Ten oosten van de poterne wordt de poort verdedigd door een grote toren 

met een diameter van 6,20 m (Mussche 1961, 190). Door de algemene afwezigheid van 
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aardewerkscherven aan de verdedigingen kan aangenomen worden dat de versterkingen geen 

dak hadden (of toch tenminste niet uit dakpannen) (Mussche 1961, 196).  

Tijdens de opgraving van 2018 is een klein gebouwtje onderzocht dat tussen de necropool en 

het industriekwartier van Thorikos ligt. Het idee is dat het hier om een poortgebouw gaat dat 

later is hergebruikt als cisterne (Docter e.a. 2018, 7). De tot hier toe besproken versterkingen 

van Thorikos liggen op de Agios Nikolaos, terwijl dat dit gebouw zich op de flank van de 

Velatouri bevindt. Ondanks het feit dat er nog geen versterkingen met zekerheid zijn 

geïdentificeerd op de Velatouri, ligt dit gebouw effectief op een logische plaats om een poort 

te zijn geweest, met het industrieel kwartier van de stad aan de ene kant en de necropool (die 

zich vaak aan de stadspoorten bevond) aan de andere kant.  

 

 

 

 

Afb. 40: Grondplan van de versterkingen van Thorikos (Mussche 1961). 
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Afb. 41: Graf aangetroffen in Poterne C (Mussche 1961, 181) (Ingekleurd met Algorithmia). 

 

Afb. 42: Poterne C na opkuis (Mussche 1961, 181) (Ingekleurd met Algorithmia). 
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Afb. 43: Poort E van binnenuit gezien (Mussche 1961, 183) (Ingekleurd met Algorithmia). 

 

Afb. 44: Poort E van buitenaf gezien (Mussche 1961, 183) (Ingekleurd met Algorithmia). 
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5.4. KORONI 

Koroni was een havenstadje in Attica dat was gelegen op een schiereiland (Afb. 45) (Kaart 1, 

p. 83, nr. 4). Deze Koroni ligt nabij het huidige Porto Rafti en is niet te verwarren met de 

moderne stad Koroni in de Peloponnesos waarvan de antieke naam Coroneia was. Gezien de 

vorm en de planning van de stad, wordt er vanuit gegaan dat Koroni eerder een door militairen 

gebouwd fort was. Het kamp miste een poort aan de landzijde, wat er misschien op kan wijzen 

dat dit kamp door een invasief leger is gebouwd, dat afhing van zeetransport om bevoorraad te 

worden, eerder dan door Atheners (Vanderpool e.a. 1962, 57; McCredie 1966, 13). De theorie 

is dat het kamp dateert van de Chremonideïsche Oorlog (c. 267-261 v.C.) en gebouwd is door 

Ptolemeïsche troepen die Athene ter hulp kwamen tegen de Macedoniërs. De site zou volgens 

Vanderpool, McCredie en Steinberg geen vroegere bezetting gekend hebben en zou na de 

oorlog achtergelaten zijn en nooit meer gebruikt geweest zijn (Vanderpool e.a. 1964, 69). Ze 

baseren zich op de chronologische uniformiteit van de aardwerkscherven die op de site 

aangetroffen zijn en de haast waarmee de gebouwen opgetrokken zijn. Volgens andere 

onderzoekers, zoals bijvoorbeeld Edwards, zou de site al sinds de vierde eeuw in gebruik 

geweest zijn (Edwards 1963).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 45: Plan van Koroni (Vanderpool e.a. 1962, 28) 
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Er waren zes poorten in de verdedigingswerken, allen van het Type I zonder koer. Op de 

akropolis van de stad is Poort E opgegraven, samen met zijn twee bijgebouwtjes (Afb. 46). Het 

was een kleine poort van ongeveer 1,10 m breed aan de buitenkant, 1,00 m breed aan de 

binnenkant en 1,80 m diep. De hoekstenen van de poort zijn fijner afgewerkt dan de rest van 

versterking en er zijn resten van dakpannen gevonden (Vanderpool e.a. 1962, 32). De muren 

van de bijgebouwtjes zijn ongeveer 1,30 m hoog bewaard en de ruimtes zijn gevuld met puin. 

Doordat de muren zo hoog bewaard zijn, waren de muren naar alle waarschijnlijkheid volledig 

uit steen opgetrokken in plaats van uit leemtichels. Kamer 1 die op de poort zelf gaf, was 

waarschijnlijk een ruimte voor de wachters, terwijl de andere ruimtes opbergplaatsen waren. 

Dit is kunnen aangetoond worden door de ontdekking van drie grote wijnamforen op de vloer 

in Kamer 2 (Vanderpool e.a. 1962, 32; McCredie 1966, 6). De tweede poort die is opgegraven, 

is Poort A die in het centrum van de zuidzijde van de akropolis lag, op de plaats waar de helling 

het gemakkelijkst te beklimmen was. Deze poort was iets groter: ongeveer 1,50 m breed en 2,40 

m diep door de verdikking die de muur heeft ondergaan. In de poort is een zwarte laag 

aangetroffen van ongeveer 5 cm dik waar veel fragmenten van ijzeren nagels en strips in 

gevonden zijn die waarschijnlijk afkomstig zijn van de deur. Er zijn geen scharnieren gevonden, 

wat erop wijst dat de deur waarschijnlijk in een houten omlijsting stond. Boven deze zwarte 

laag zijn ook nog gebroken dakpannen aangetroffen (Vanderpool e.a. 1962, 31). In Koroni zijn 

een ongewoon groot aantal wijnamforen aangetroffen, vaak zelfs met een stempel op het 

handvat. Een groot deel hiervan dateert echter uit de Hellenistische periode (McCredie 1966, 

12-13). Ondanks de onzekere datering, die wel overwegend naar de Hellenistische periode nijgt, 

is Koroni hier kort aangehaald omdat het een van de weinige voorbeelden is waar de 

bijgebouwen van de poort (er kan moeilijk echt van poortgebouwen gesproken worden) 

gebruikt werden als opslagruimtes.  

 

 

 

 

 

Afb. 46: Grondplan van Poort E en de bijgebouwtjes (Vanderpool e.a. 1962, 32) 
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5.5. MESSENE 

Messene was een stad in de Peloponnesos die gesticht was om een tegengewicht te vormen 

tegen Sparta (Kaart 1, p. 83, nr. 5). Het heeft zijn ommuring gekregen toen Sparta zijn macht 

begon te verliezen nadat het in 371 v.C. verslagen is door de Thebanen. Thebe begon hierna 

Laconische steden te versterken om de Spartanen zich geïsoleerd te laten voelen (Adam 1982, 

171). Messene kreeg een stadsmuur van 9 km lang, wat gelijk stond aan 47 Olympische stadia 

(1 stadion = 192 m). Er was een veel groter deel ommuurd dan de stad groot was, zodat er in 

het geval van een belegering nog aan landbouw kon gedaan worden op de mee ommuurde 

velden. Deze manier om autonoom te blijven tijdens een belegering heeft later nog veel militaire 

architecten geïnspireerd (Adam 1982, 172-173).  

Messene telde drie stadspoorten, waarvan de Arkadische poort de best bewaarde is (Afb. 47-

48). De Arkadische poort bevond zich aan de noordelijke muur van de stad en bestond uit een 

buitenste en een binnenste poort die van elkaar gescheiden waren door een circulaire koer. De 

speciale architecturale vorm die deze poort had, was bedoeld om het prestige van de stad te 

verhogen (Adam 1982, 90). De 5 m brede buitenste poort werd geflankeerd door twee vierkante 

torens die op 10 m van elkaar stonden. De koer had een diameter van 19 m en was voorzien van 

niches om beschermgoden in te kunnen plaatsen (waarvan één sowieso voor Hermes) 

(Pausanias 4.33.3). De binnenste poort bestond eigenlijk uit twee naast elkaar geplaatste 

poorten met een grote monoliet in het midden (Fields 2006, 38). De parodos bevonden zich 

meestal dwars boven de latei, of bij Type II poorten over het buitenste deel van de gang en 

werden zowel uit hout als uit steen gemaakt. Op een bepaald moment werden poorten echter te 

breed om een enkele latei te kunnen plaatsen zonder pijler in het midden, wat bij de Arkadische 

poort het geval was (Winter 1971a, 255). Er is geen bewijs om aan te tonen dat poorten dwars 

overbrugd waren, maar het is moeilijk aan te nemen dat dit niet het geval was bij grote 

bouwwerken zoals de Arkadische poort of de Dipylon van Athene (Winter 1971a, 255). De 

volledige poort was veel fijner afgewerkt dan de rest van de stadsmuur. De muren van Messene 

zijn volledig gebouwd uit grote blokken die zonder bindmiddel op elkaar geplaatst zijn en van 

hoogwaardige steen zijn (Wycherley 1962, 44). De versterking van Messene was meer dan 

gewoon een esthetisch bouwwerk, want de belegering van 214 v.C. door Demetrios van Pharos, 

in opdracht van Philippus V van Macedonië, heeft gefaald en heeft zelfs Demetrios’ dood 

betekend (Adam 1982, 175).  
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Afb. 47: Grondplan van de Arkadische Poort van Messene (Adam 1982, 90). 

 

Afb. 48: De Arkadische Poort van Messene vandaag (Tours to Greece). 
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5.6. KORINTHE 

Korinthe was een van de meest belegerde steden van Griekenland omdat het de toegangspoort 

tot de Peloponnesos was (Kaart 1, p. 83, nr. 6). Het was allereerst al moeilijk om de stad te 

ontwijken en het was te gevaarlijk om ze gewoon achter zich te laten (Adam 1992, 7). De site 

van Korinthe is in feite moeilijk te analyseren omdat er hier versterkingen van alle perioden 

door elkaar lopen. De Isthmische poort van Korinthe was één van de vroegste voorbeelden van 

een poort met een koer (ook al is ze waarschijnlijk gebaseerd op de door Themistokles 

gebouwde Dipylon Poort van Athene) (Winter 1971a, 225) (Afb. 52). Deze poort is in latere 

tijden wel als steengroeve gebruikt, wat het bestuderen ervan sterk bemoeilijkt (Bon, Carpenter 

1936, 95). Er zijn in deze poort parallellen te zien met de Dipylon van Athene, de Arcadische 

poort van Messene en Poort A van Mantinea. De poort was aan de kanten geflankeerd door 

twee ronde torens, en draait schuin ten opzichte van de muur naar binnen naar een trapezoïdale 

koer (Bon, Carpenter 1936, 95). Het systeem van de koer om vijandelijke troepen langs 

meerdere kanten te kunnen bestoken is een tactiek die vooral vanaf de vierde eeuw veel 

voorkomt. Het is dan ook interessant om deze techniek in Korinthe al aan te treffen in het 

midden van de vijfde eeuw (Bon, Carpenter 1936, 95). De Isthmische poort moet een zeer 

belangrijke poort geweest zijn aangezien de baan die ze verdedigde (die Korinthe met Isthmus 

verbond) in gebruik is geweest van de zesde eeuw v.C. tot de vijfde eeuw n.C. (Bon, Carpenter 

Afb. 49: De weg naar de Akrokorinthos. A: Middelste Poort, B: Noordelijk bastion, C: Bovenste 

Poort, D: Zuidelijk bastion (Winter 1991, 112) (Ingekleurd met Algorithmia). 

 



 

60 

 

1936, 95-96). De torens zijn afgewerkt in een semi-polygonale stijl. Er zijn ook geen sporen 

van deuren terug gevonden aan de buitenste poort, wat specifieker betekent dat er noch sporen 

voor een bareel om de deuren te vergrendelen noch scharnieren gevonden zijn (Bon, Carpenter 

1936, 97). In de koer van de poort lag een cisterne en het lijkt dat de poort expres vernield is 

(Bon, Carpenter 1936, 107). De oudste geschreven vermelding van de versterkingen van 

Korinthe dateert uit 392 v.C. en we weten dat de versterkingen niet van vóór 480/79 v.C. kunnen 

zijn (Bon, Carpenter 1936, 115).  

 

 

Het politieke en religieuze hart van de stad bevond zich op een grote rots die de Akrokorinthos 

genoemd wordt. De verdediging van de Akrokorinthos bestond uit drie verschillende, 

opeenvolgende poorten. De vraag is wel hoe handig een dergelijke helling was in tijden van 

vrede. De toegang tot de westelijke poort van de Akrokorinthos was waarschijnlijk een 

zigzaggende weg om de steilte van de helling dragelijk te maken. Volgens Winter waren de 

muren die vóór de poorten lagen eigenlijk niet meer dan terrasmuren die voor de stevigheid en 

veiligheid van de weg moesten zorgen (Winter 1991, 112). Jammer genoeg kan er verder niet 

Afb. 50: Grondplan van de versterkingen van de Akrokorinthos (Bon, Carpenter 1936, Plate I). 
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veel gezegd worden over deze toegangsweg en de poorten omdat de stad in 146 v.C. door de 

Romeinen letterlijk met de grond gelijk is gemaakt. Verder zijn de versterkingen die vandaag 

nog zichtbaar zijn eigenlijk de middeleeuwse verdedigingen van de stad. Maar tussen deze 

middeleeuwse muren staat er, in de derde ommuring, nog een toren uit de zesde eeuw v.C. die 

nog tot een hoogte van 11,3 m bewaard is (Adam 1982, 194) (Afb. 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 51: Derde poort van de Akrokorinthos, de rechter toren is de Klassieke toren (Bon, Carpenter 

1936, 11). 
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5.7. PLATAIA 

Plataia was een stad in het zuidoosten van Boeotië die vooral bekend staat voor de Slag van 

Plataia in 479 v.C. waar een Griekse alliantie de Perzen wist te verslaan (Kaart 1, p. 83, nr. 7). 

Met het gebruik van geofysische prospectiemethoden hebben onderzoekers een groot deel van 

de nog onbekende delen van de versterking in beeld kunnen brengen, alsook de tot dan toe 

onbekende stadspoort (Konecny e.a. 2008, 43-44). Scherven van vroeg-Klassiek aardewerk zijn 

gebruikt als ophoging voor de fundering van de latere westelijke poort die dateert uit het einde 

van de vierde eeuw (Konecny e.a. 2008, 49). Feature 1 in Area C en D was waarschijnlijk een 

poort (Afb. 53). De grove uitlijning is naar alle waarschijnlijkheid een beetje uitvergroot door 

instortingen maar het plan is wel herkenbaar (Konecny 2008, 59). De baan die langs de 

stadsmuur gedetecteerd was, liep waarschijnlijk naar deze westelijke poort. De poort zelf blijkt 

wel een ingewikkeld plan gehad te hebben, met een frontale poort geflankeerd door twee grote, 

vierkante torens of bastions. Hierna sloeg de toegangsweg linksaf in een lange, smalle gang die 

aan beide kanten geflankeerd was door overlappende verlengingen van de muur (Konecny 

2008, 66). Deze poort was dus van het Type II, ook al kan er voor de rest nog niet veel met 

zekerheid over gezegd worden. Het onderzoek onder leiding van Konecny en het 

daaropvolgende artikel zijn een mooi voorbeeld van de mogelijkheden van geofysica in de 

archeologie. Interessanter voor deze paper is dat er bij deze studie een verloren stadspoort niet 

alleen gedetecteerd is kunnen worden, maar ook vrij accuraat in kaart is kunnen gebracht 

worden zonder te moeten opgraven. 

Afb. 53: Bodemweerstandsmeting in Area C en D (Konecny 2008, 60). 
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Afb. 54: Plattegrond van Plataia (Konecny 2008, 45). 
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5.8. HALIEIS 

Halieis was een belangrijke havenstad in Argolis die meerdere keren is veroverd door zowel 

Sparta als Athene maar al bij al toch een vrij autonoom bestaan heeft gekend (Kaart 1, p. 83, 

nr. 8). De stadsmuren waren gebouwd op een fundering van de rots of van poros steen en 

bestonden uit twee muren die op ongeveer 2,50 m van elkaar lagen. Deze waren verbonden met 

de occasionele cross-pieces ertussen en waren opgevuld door puin en aarde (Jameson 1969, 

318). Aan de binnenkant van de stadsmuur liggen een aantal gebouwtjes die geen eigen 

achterste muur hebben, maar rechtstreeks tegen de stadsmuur zelf aangebouwd zijn. Langs deze 

gebouwtjes loopt wat lijkt op een klein steegje, maar waarschijnlijk eerder een kleine helling 

was om op de stadsmuren te geraken, wat van deze gebouwtjes dus eerder arsenalen of 

barrakken zou maken (Jameson 1969, 330). De stad telt vier gekende landpoorten en een 

zeepoort. De interessantste van de vier landpoorten is zonder twijfel wel de zuidoostelijke poort 

(Afb. 56). De stadspoort zelf is niet echt speciaal; het is een poort van het Type I zonder koer, 

van 2,30 m breed die aan de rechterkant beschermd werd door een cirkelvormige toren die 

aanvallers in de rechterflank kon bestoken. Maar onmiddellijk naast deze toren (aan de 

buitenkant van de stadsmuur) is een klein gebouw gevonden met kleine afmetingen dat met de 

achterste muur tegen de stadsmuur gebouwd was, een trapezoïdaal grondplan had (omdat het 

niet loodrecht tegen de stadsmuur gebouwd is) en bestond uit één enkele ruimte. Er zijn vage 

sporen van wat eventueel een tafel zou kunnen geweest zijn voor offers en er zijn ook meerdere 

miniatuur votief kotyles gevonden. Alles wijst erop dat het hier om een heiligdom gaat, wat ook 

de verklaring zou zijn waarom het schuin tegen de muur staat: aangezien het op deze manier 

met de ingang naar het oosten gericht was, zoals de gewoonte in Griekenland was voor 

heiligdommen (Boyd, Rudolph 1978, 353).  

De oostelijke poort is aan de rechterkant versterkt door een vierkante toren met een constructie 

die er recht tegenover staat. Deze constructie ziet eruit als een stuk van de versterking, en het 

lijkt zelfs alsof de architecten op hun manier geprobeerd hebben het effect van een dubbele 

poort (met een koer) te recreëren bij een enkele. Deze koer zou dan wel naar buiten gericht zijn, 

in plaats van naar binnen (zoals de gewoonte was), wat de verdedigers zou blootgesteld hebben 

aan vijandelijk geschut. Waarschijnlijk waren dit spur walls maar het blijft onduidelijk wat deze 

constructie precies was. Door de fout in militaire tactiek is het toch wel uit te sluiten dat dit een 

poort met een koer was. 
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De Hermione Poort (die Halieis met Hermione verbond en onmiddellijk aan de kustlijn lag) is 

minder goed gekend omdat ze later overbouwd is door een Romeins badhuis en zich vandaag 

onder het zeeniveau bevindt (Boyd, Rudolph 1978, 339). De enige manier waarop met 

zekerheid de locatie van deze poort is kunnen aangetoond worden, is door de identificatie van 

de antieke weg naar Hermione die via luchtfotografie gevonden is (Jameson 1969, 338). Er zijn 

resten geïdentificeerd van wat een bastion en een ronde toren zouden kunnen geweest zijn. Het 

voordeel is wel dat Halieis rond 300 v.C. is verlaten en pas in de late Romeinse periode terug 

kort bewoond is. Hierdoor zijn de versterkingen die overblijven Klassiek en niet veranderd 

tijdens de Hellenistische periode.  

De zeepoort is 7 m breed, was verdedigd door twee grote ronde torens en heeft een zeer 

interessant openingsmechanisme (Jameson 1969, 330-331). De poort bestond uit twee barelen 

die de toegang tot de haven versperden en horizontaal, naar binnen toe, geopend konden worden 

(Afb. 57). Ze waren stevig vergrendeld in de muur en werden extra ondersteund door kettingen 

opdat ze niet zouden verzakken (Jameson 1969, 335). De datering van deze poort is niet 

helemaal zeker, maar gezien de gelijkenissen in stijl tussen de torens die de zeepoort 

Afb. 56: Grondplan van de Zuidoostelijke Poort met het heiligdom (naar Boyd, Rudolph 1978, 354). 
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beschermden en de torens in de verdedigingen van de akropolis, wordt ervan uitgegaan dat deze 

min of meer gelijktijdig zijn. Dit zou de zeepoort dan ergens in de vroege vierde eeuw dateren, 

maar het is natuurlijk ook mogelijk dat ze een gemoderniseerde versie is van een oudere 

zeepoort (Jameson 1969, 337).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.9. HALAI 

Halai is een stad die aan de zee lag en deel uitmaakte van Lokris (Kaart 1, p. 83, nr. 9). De 

versterking bevond zich op een akropolis en telde twee toegangspoorten. De stadsmuur is 

hoofdzakelijk een parement muur, met hier en daar ook enkele polygonale blokken (Goldman 

1940, 382). De versterkingen, poorten en straten van de Archaïsche akropolis zijn 

waarschijnlijk gebouwd volgens een strak plan gezien het feit dat ze allemaal zeer regelmatige, 

rechte lijnen volgen (O’Neill e.a. 1999, 298). De noordelijke poort van Halai is een poort van 

het Type I zonder koer en is niet geflankeerd door torens (Afb. 59). Wel is de grond artificieel 

verlaagd en de muur rond de poort dikker gemaakt met buiten proportioneel grote blokken om 

Afb. 57: Reconstructie van het sluitingssysteem van de zeepoort van Halieis (Jameson 1969, 336). 
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de hoeken te verstevigen, die zeer hecht aan de omliggende stenen gekoppeld waren (Goldman 

1940, 382;384). Er is ook een vooruit geschoven bastion maar dit was zodanig gepositioneerd 

dat de aanvaller zijn linkerkant (schildzijde) presenteerde aan de verdedigers (Goldman 1940, 

384). De drempel, die ongeveer 1,70 m breed is, is gehouwen in de vorm van een overkoepelde 

waterafvoer. Men mag niet vergeten dat de poorten ook de functie hadden om het overtollige 

water uit de stad te evacueren. Na de verwoesting van deze poort is ze in latere tijden 

gewoonweg opgevuld met stenen afkomstig uit de stadsmuur (Goldman 1940, 384) (Afb. 64).  

De hoofdingang van de stad is echter te allen tijde de noordoostelijke poort geweest (Afb. 60). 

Deze was de enige langs waar karrenverkeer mogelijk was en het is dan ook logisch dat deze 

poort de meest uitgebreide verdedigingen had. Gelijkaardig aan de noordelijke poort was dit 

een Type I poort zonder koer en zijn de muren rond de poort extra verdikt. Het enige verschil 

is wel dat deze poort in een trechtervormige constructie gelegen is. Ook al is er op het plan 

enige onzekerheid over waar de poort zich exact bevond, is het (zeker gezien de dikte van de 

muren waar waarschijnlijk op gelopen kon worden) niet uitgesloten dat er hier wel degelijk een 

simplistische vorm van een koer bestond. Het is natuurlijk ook mogelijk dat beiden op een 

bepaald moment de poort zijn geweest, maar gewoon niet gelijktijdig. De straat was c. 2,80 m 

breed maar de poort zelf slechts 2 m. Een goot verzekerde de waterafvoer. Ten zuiden van de 

poort bevond zich een klein bastion dat de toegang tot de poort flankeerde en eveneens de 

schildzijde van de aanvaller viseerde. Van dit bastion blijft vandaag echter alleen nog de 

fundering over aangezien de constructie waarschijnlijk tijdens de renovaties en uitbreidingen 

van de versterkingen (in de tweede fase van de verdedigingen) genivelleerd is (Goldman 1940, 

388; Coleman e.a. 1992, 276). Bij deze tweede fase werd de verdediging van de noordoostelijke 

poort versterkt door de bouw van een extra toren in de stadsmuur en de bijbouw van een veel 

groter bastion ten noorden van de ingang (volgens hetzelfde principe van de hoofdingang van 

Mycene) dat deze keer ook aan de zwaardzijde van de aanvaller gepositioneerd was (Goldman 

1940, 391). De toren was dusdanig gepositioneerd dat er in het geval van een aanval sorties 

konden gedaan worden in de rug van de vijand. De muren waren (zeker tijdens de tweede fase) 

vanbinnen opgevuld met gruis, wat ze ergens tussen de late vijfde en de vierde eeuw moet 

dateren (Goldman 1940, 392).  

Omdat de poorten vrij simpel in plan waren en niet veel plaats innamen, bevonden er zich ook 

veel kleine gebouwtjes die dicht bij de stadsmuur gebouwd waren. Philo van Byzantium 

vermeldt echter dat er 60 cubit (omgerekend 27,72 m) moet gelaten worden tussen gebouwen 
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en de stadsmuur opdat stenen gemakkelijker vervoerd konden worden (Philo 79A.10); iets waar 

hier geen rekening mee gehouden is. De gebouwen die zich bij de stadspoorten bevonden,  

 

 

dienden waarschijnlijk als winkeltjes en hadden geen echte militaire functie. Wat wel mogelijk 

is, is dat er vanop deze gebouwen gevochten werd in geval van oorlog en dat de functie van 

deze gebouwen veranderde in tijden van oorlog of vrede. Als er al echte militaire 

poortgebouwen zijn geweest, zijn deze vandaag archeologisch niet meer zichtbaar. Ondanks 

het feit dat de stad waarschijnlijk een ononderbroken bezetting heeft gekend tot in de Laat-

Romeinse periode, is er tot op heden nog maar weinig materiaal uit de Klassieke periode 

teruggevonden op de akropolis van Halai (O’Neill e.a. 1999, 310).  

 

 

Afb. 58: Plattegrond van de akropolis van Halai (Coleman e.a. 1992, 269). 
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Afb. 59: Grondplan van de noordelijke poort (Goldman 1940). 

 

Afb. 60: Grondplan van de noordoostelijke poort (Goldman 1940). 

 



 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 61: Luchtfoto van de noordelijke poort 

(naar Coleman e.a. 1992, Plate 69) 

(Ingekleurd met Colourise.sg). 

 

Afb. 62: Luchtfoto van de noordoostelijke poort (naar Coleman e.a. 1992, Plate 74) (Ingekleurd met 

Colourise.sg). 
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Afb. 63: De straat die naar de noordelijke poort loopt, vanuit het zuiden gezien (naar Goldman 1940, 

383) (Ingekleurd met Algorithmia).  

 

Afb. 64: De stenen die de noordelijke poort opvulden, vanuit het noorden gezien (naar Goldman 

1940, 385) (Ingekleurd met Algorithmia).  
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5.10. OLYNTHOS 

Olynthos is een stad in Chalkidiki die rond 318 v.C. volledig is achtergelaten en, gelukkig voor 

ons, nooit meer overbouwd is (Kaart 1, p. 83, nr. 10). De versterking waar we vandaag de resten 

nog van kunnen zien, dateert waarschijnlijk uit 432 v.C. toen de stad is uitgebreid (Cahill 2002, 

26). De poort die in het verlengde lag van Avenue A leidt de meer dan 5 m brede weg via spur 

walls door de poort van Type I die zelf maar 2,60 m breed is (Afb. 66-67). Waarschijnlijk 

stonden de houten deuren in een houten frame, maar hier zijn jammer genoeg geen resten van 

teruggevonden. De hoge, onregelmatige blokken die het wegdek vormden, vertonen weinig tot 

geen sporen van karrenverkeer (Robinson 1935, 214). Aan de binnenkant van de poort liggen 

er funderingen in breed puin langs beide zijden van de straat. Deze vormden de westelijke muur 

van Huis A xi 2 en de oostelijke muur van Huis -5. Tussen deze twee huizen werd er op die 

manier een soort koer gecreëerd van 15 m lang en 5 m breed (de breedte van de straat) 

waarbinnen vijanden die door de poorten heen hadden gestoten nog bestookt konden worden. 

Opmerkelijk is wel dat er geen sporen zijn van een tweede, binnenste poort en het Dipylon 

principe hier dus onvolledig is (Robinson 1935, 215). Hierdoor kunnen er een aantal 

interessante vragen gesteld worden: Zou er een slag in de economie gekomen zijn waardoor de 

Dipylon niet afgewerkt is? Stond er misschien een tweede poort van hout waar nu geen sporen 

meer van zijn? Bevond de stad zich op het moment dat de versterkingen gebouwd zijn in een 

stabiele positie waardoor het als overbodig werd ervaren om de investering te doen in een 

tweede poort? Of is het nooit de bedoeling geweest om een dubbele poort te creëren en is het 

gewoon toeval dat die huizen een gang vormen? De muren zien er te dik uit om toevallig te zijn 

en lijken echt wel bedoeld om weerstand te kunnen bieden in geval van een aanval. De poort 

bevindt zich in een hoek van 90° en er lijkt een klein wachttorentje te staan langs één van de 

muren. Dit was waarschijnlijk de hoofdpoort van de stad, ook al moet er zich in het zuiden van 

de stad ook nog een poort bevonden hebben (Cahill 2002, 29).  

Op veel plaatsen in Olynthos is de stadsmuur gebruikt als achterste muur voor de tegenaan 

gebouwde huizen. Het lijkt hier het geval te zijn dat de ‘poortgebouwen’ enkel een militair nut 

hadden in geval van oorlog en dat ze in tijden van vrede als winkeltjes dienst deden.  
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Afb. 65: Plattegrond van Olynthos (Cahill 2002, 26).  
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Afb. 66: Detail van de poort aan 

Avenue A (naar Cahill 2002, 26). 

 

Afb. 67: Funderingen van de poort aan 

Avenue A, vanuit het noorden gezien (naar 

Robinson 1935, 211) (Ingekleurd met 

Algorithmia).  
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5.11. THASSOS 

Ook al zal er voor de rest niet gesproken worden over de eilanden, zal er toch een uitzondering 

worden gemaakt voor de versierde stadspoorten van Thassos, een eiland in het noorden van de 

Egeïsche zee voor de Thrakische kust (Kaart 1, p. 83, nr. 11). Het versieren van de stadspoorten 

(die gezien werden als doorgangen of overgangsplaatsen) had als doel om de stad onder de 

bescherming te plaatsen van de afgebeelde goden of helden, een gebruik dat waarschijnlijk 

afkomstig is uit het Nabije-Oosten (vooral Egypte en Mesopotamië) (Picard 1962, 15-16; 

Garlan 1974, 87). Ook op Kreta lijkt het tijdens de Minoïsche periode een wijdverspreid gebruik 

te zijn geweest. In Mycene was dit rond 1400 v.C. ook populair, wat nog steeds te zien is in de 

Leeuwenpoort, waarbij het de bedoeling was om de poort onder de bescherming van Rhéa van 

Kreta te plaatsen (die altijd met twee leeuwinnen werd afgebeeld) (Picard 1962, 18). In Egypte 

was het zelfs tot aan de periode van Augustus het gebruik om stadspoorten te wijden aan een 

godheid (Picard 1962, 19), maar in Griekenland lijkt dit toch eerder iets vroegs te zijn dat tijdens 

de Archaïsche en de Klassieke periode maar weinig meer voorkomt. Maar in de weinige 

gevallen dat er wel nog decoraties zijn in stadspoorten, kunnen deze zoals in het geval van 

Thassos soms leiden tot een datering (de poorten dateren van de zesde tot de vijfde eeuw) (Müth 

e.a. 2016, 15). De sculpturen en stadspoorten van Thassos zijn zodanig monumentaal dat het zo 

goed als onmogelijk is dat deze geïmporteerd zijn. Waarschijnlijk zijn ze ook door lokale 

artiesten vervaardigd (Picard 1962, 180). In totaal zijn er vijf stadspoorten versierd.  

Wat vooral opvallend is bij de poorten van Thassos is dat de reliëfs zich niet op de latei 

bevinden, maar op de flanken van de doorgang zelf (Marcadé 1962, 479). De grote poort van 

Thassos heeft inscripties uit de zesde eeuw die duidelijk maken dat de poort gewijd was aan 

Dionysos en Herakles (op Thassos had Herakles een quasi goddelijke rol) (Picard 1962, 43). 

Omdat deze poort het best bewaard is, is het hier nog mogelijk om de personages afgebeeld op 

de reliëfs te identificeren, wat bij bijvoorbeeld de poort met de strijdwagen niet mogelijk is en 

volledig op speculatie rust (Afb. 68). Herakles is geknield en heeft zijn boog gespannen staan 

in de richting van wie de stad wil betreden. Op deze manier hield hij vijanden op afstand alsook 

de geesten van de nabijgelegen necropool. Dionysos, gevold door drie Maenaden, daarentegen 

brengt de wijnranken de stad in (Marcadé 1962, 480).  
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Eén van de weinige voorbeelden van versierde stadspoorten op het Griekse vasteland zijn te 

vinden in Alyzia. Hier is op de hoofdpoort een bas-reliëf van Herakles gesculpteerd door 

Lysippos (Afb. 70). Een afbeelding van Herakles op deze plek zorgde er niet alleen voor dat hij 

de stad beschermde, maar maakte van hem een extra ‘versterking’ van de poorten waardoor ze 

onpenetreerbaar en onbreekbaar gemaakt werden (Heuzey 1860, 414). In sommige steden zijn 

er wel stèles opgetrokken om de contracten met de aannemers of steenkappers tentoon te stellen, 

of om mensen te bedanken die een grote donatie hebben gedaan voor het bouwen van de 

versterking (Ducrey 1985, 152).  

Afb. 68: De poort met de 

strijdwagen, Thassos (Zeus Travel 

Guide). 

 

Afb. 69: De poort van Zeus en Hera, 

Thassos (Zeus Travel Guide). 
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5.12. THEBE 

Omdat Thebe dankzij Homeros voor altijd bekend zal staan als de stad met zeven poorten (Kaart 

1, p. 83, nr. 12), zal er hier een kort woordje uitleg gegeven worden waarom er in deze paper 

niet verder op Thebe is ingegaan. De stadspoorten van Thebe waren gebouwd tijdens de 

Myceense en Geometrische periodes en zijn dus eerder voor deze periodes representatief. Ze 

waren wel nog gebruikt tijdens de Archaïsche en Klassieke periodes maar hebben geen echte 

wijzigingen ondergaan. Als er al ooit zeven poorten geweest zijn, moeten deze al bestaan 

hebben tijdens de Myceense periode (om Homeros de stad zo te kunnen noemen), maar hier 

wordt door moderne onderzoekers wel sterk aan getwijfeld (Symeonoglou 1985, 32). Allereerst 

zijn zeven poorten er wel erg veel om te verdedigen, wat eerder een militaire zwakte was dan 

een sterkte omdat de troepen sterk versplinterd zouden hebben moeten vechten. Ter 

vergelijking: Mycene had slechts twee poorten, een grote en een kleine. Toegegeven, Thebe 

was een grotere stad en had meer dan twee poorten nodig om al het verkeer aan te kunnen. 

Waarschijnlijk had Thebe tijdens de Myceense periode vier stadspoorten, één in elke 

windrichting (Symeonoglou 1985, 32-33). En als Thebe op een bepaald moment in zijn 

geschiedenis effectief zeven poorten telde, is het totaal onbekend waar deze zich dan effectief 

bevonden (Symeonoglou 1985, 32).  

Afb. 70: Tekening van de hoofdpoort van Alyzia, met het Herakles bas-reliëf (naar Heuzey 1860). 
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Thebe was verdedigd door twee stadsmuren: een binnenste die de oude stad (de Kadmeia) 

beschermde en een buitenste die Groot-Thebe omringde (Symeonoglou 1985, 117). De 

binnenste stadsmuur dateert uit de Myceense periode maar over de buitenste stadsmuur (en de 

bijbehorende poorten) bestaat nog steeds geen consensus. Sommigen bestempelen deze 

versterking als vroeg-Archaïsch, terwijl anderen ze Hellenistisch noemen (Mozhajsky 2014).  

Kortom, Thebe wordt hier niet intensief besproken omdat de binnenste stadsmuur meer op 

mythologie dan op wetenschap berust, en de datering van de buitenste stadsmuur nog steeds 

onderwerp van discussie is binnen de academische wereld. 
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6. CONCLUSIE 

In feite vat Garlan het in zijn Recherches de Poliorcétique Grecque perfect samen wanneer hij 

zegt dat het uiteindelijke doel van de volledige verdedigingsnetwerken in het teken stonden van 

de verdediging en bescherming van de stadspoorten en de poternes (Garlan 1974, 152). Het 

kiezen van een geschikte locatie voor de poorten was dan ook geen eenvoudig werk door de 

verschillende deelaspecten, die vol dualiteiten zaten, waar rekening mee gehouden moest 

worden: de poorten moesten de stad stevig kunnen afsluiten maar mochten de bevolking zo min 

mogelijk hinderen en moesten militair efficiënt zijn maar toch betaalbaar blijven.  

Ironisch genoeg zijn het de in antieke tijden minder belangrijke versterkingen die eigenlijk het 

best bewaard zijn. De belangrijkste steden hebben het langste gebruik gekend en er is vaak over 

de antieke stad heen gebouwd. Dit maakt het dateren van versterkingen (of eerder van stukken 

van versterkingen) van steden zoals Athene of Korinthe wel uitdagend. De evolutie van poorten 

(en versterkingen) loopt over het algemeen evenredig met de militaire innovaties. Poorten 

worden militair gezien steeds efficiënter, vaak ten koste van bijvoorbeeld het karrentransport. 

Door hun vitale positie in het verdedigingsnetwerk werden poorten altijd goed onderhouden en 

gemoderniseerd. Maar poorten waren meer dan alleen maar militaire verdedigingen, ze stonden 

eveneens garant voor het prestige van de stad (een aspect in versterkingen dat eigenlijk nooit 

verdwenen is) en ze hadden ook een juridische en religieuze functie (te zien in de Dipylon en 

Heilige Poort van Athene). Ze kunnen symbolisch ook gezien worden als de scheiding tussen 

de wereld van de levenden en de wereld van de doden, aangezien ze altijd de stad aan de ene 

en de necropool aan de andere kant hadden. Poorten hadden ook een hydrografisch doel, omdat 

ze zowel om de stad van water te voorzien gebruikt werden als om het overtollige water te 

kunnen evacueren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er voorbeelden gekend zijn van 

poortgebouwen die een latere functie als cisterne gekend hebben (Thorikos, de Isthmische Poort 

van Korinthe).  

Poortgebouwen waren eigenlijk overwegend de torens die aan de stadspoorten gebouwd zijn 

ter versterking. Deze torens dienden als uitkijk- en wachtposten in tijden van vrede en als 

schutterspositie in tijden van oorlog. In het geval van Halai en Olynthos hadden de gebouwen 

die aan de poorten lagen (er kan moeilijk over poortgebouwen gesproken worden) een dubbele 

functie: ze konden zowel een gebruik als bastion hebben als een doordeweeks civiel gebruik als 

winkeltjes. Er zijn voorbeelden gekend waar de poorten een hergebruik kenden als graven, 

vooral uit de Romeinse periode maar jammer genoeg was de meest voorkomende manier van 
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het hergebruiken van poorten en poortgebouwen als steengroeve. Steentransport was duur en 

dus werden de vervallen stadsmuren gebruikt om nieuwe structuren te kunnen bouwen. Het 

schaarse hergebruik van poorten en poortgebouwen als iets anders dan steengroeve kan 

eventueel verklaard worden door het feit dat versterkingen altijd een essentieel onderdeel van 

de stad geweest zijn. Hierdoor bleven de versterkingen van een stad vaak in gebruik tot op het 

moment dat de stad verlaten werd. 

Dit onderzoek is gebeurd aan de hand van literatuuronderzoek maar zou verder aangevuld 

kunnen worden door veldwerk. Er zijn al enige werken die aandacht besteden aan poorten 

(Winter 1971a; Adam 1982) die, ondanks het feit dat ze al weer even geleden verschenen zijn, 

nog steeds actueel zijn. Er is ook een hernieuwde interesse voor versterkingen (Müth e.a. 2016, 

Ballmer e.a. 2018) die misschien voor nieuwe inzichten zal zorgen. Poortgebouwen 

daarentegen zijn een weinig bestudeerd onderdeel van de verdedigingen, waarbij een gefocust 

onderzoek in het veld alleen maar voordelig kan zijn. 
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