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 Ploutarchos vertelt in cap. 2 ook dat zij samen met Philippos op het eiland Samothrake was ingewijd46

in een geheime cultus. Ploutarchos noemt die hier niet bij name maar het betreft hier de cultus van de
Kabeiren, godheden met een vermoedelijk Thracisch-Phrygische inslag. De culten van deze godheden
hadden, net als die van Dionysos en de Thracische god Sabazios een nogal extatisch karakter, hetgeen
op de Klein-Aziatische herkomst zou kunnen duiden. Tenminste bij Euripides, Bacchae 1168 roept
Agave de Bacchanten aan en noemt ze daar z!F4V*,H #V6P"4.
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Hoofdstuk 3

Een slang als verwekker van Alexander de Grote
bij Pseudo-Kallisthenes, Ploutarchos en andere auteurs:

Bij de beschrijving van de inhoud van de Alexanderroman is ook de bijslaap van de slang
met Olympias (I,6; I,7) aan de orde gekomen. Indien dit verhaal alleen in de
Alexanderroman (rec. " en Syr.) was voorgekomen had men het wellicht als een interessant
op zichzelf staand verschijnsel kunnen beschouwen. Het tegendeel is echter waar, want
behalve bij Pseudo-Kallisthenes wordt deze legende ook door Ploutarchos en andere auteurs
vermeld. Ook de wrevel van Philippos komt daar aan de orde. De citaten: Ps. Kall. I,6, 3:
“{? (�D 2,ÎH ¦DP`µ,<@H BDÎH F, (\<,J"4 BDäJ@< *DV6T< ¦BÂ (−H ªDBT<
FLD4FµÎ< BXµBT<.”
Plout. Vita Alex. cap. 2, 5: “êN20 *X B@J, 6"Â *DV6T< 6@4µTµX<0H J−H z?8LµB4V*@H
B"D,6J,JVµ,<@H Jè Ffµ"J4.” Ook zag men eens, toen Olympias sliep, dat een slang zich
naast haar lichaam had uitgestrekt.
” Plout. Vita Alex. cap. 3, 1-2: “?Û µ¬< •88� M48\BBå µX< µ,J� JÎ NVFµ" BXµR"<J4
O"\DT<" JÎ< 9,("8@B@8\J0< ,ÆH ),8N@bH, PD0FµÎ< 6@µ4F2−<"4 8X(@LF4 B"D�
J@Ø 2,@Ø 6,8,b@<J@H }!µµT<4 2b,4< 6"Â FX$,F2"4 µV84FJ" J@ØJ@< JÎ< 2,`<0
•B@$"8,Ã< *¥ Jä< ÐR,T< "ÛJÎ< J¬< ©JXD"<, »< Jè J−H 2bD"H �Dµè BD@F$"8ã<
6"JfBJ,LF,< ¦< µ@DN± *DV6@<J@H FL<,L<".`µ,<@< J± (L<"46Â JÎ< 2,`<,...”
In het betoog over de afstamming van Alexander van Herakles (zie hoofdstuk 1) werd een
langer citaat uit Ps. Kall. I,6 gegeven, een citaat waaruit blijkt dat dit past in de context van
andere wonderverhalen. Ook Ploutarchos maakt in cap. 2 en 3 melding van de bijslaap van
een slang met Olympias en hoewel hij Alexander in overeenstemming met de historische
werkelijkheid de zoon laat zijn van Philippos II en Olympias, kan men desniettemin ook bij
hem iets door zien schemeren van een traditie die men in de Alexanderroman verwoord ziet
en, kennelijke reserves ten aanzien van deze traditie ten spijt, vindt hij haar het vermelden
wel waard. Hij vertelt zelfs het bizarre verhaal, waarin hij Philippos de gebeurtenis door het
sleusleutelgat laat waarnemen, welke `indiscretie' hem een oog gekost zou hebben. 

Overigens rationaliseert Ploutarchos anders dan de Alexanderroman het verhaal door het te
koppelen aan Olympias' deelname aan de Orphische mysteriën en de Dionysosfeesten .46

“Zij gedraagt zich daarbij”, zo vertelt Ploutarchos, “nog wilder dan de andere vrouwen en ze
neemt slangen mee naar de processies, waarbij de slangen opduiken uit het klimoploof in de
heilige manden en de mannen schrik aanjagen”. Men kan zich nu afvragen waar dit verhaal
vandaan komt. Voor een antwoord op deze vraag zou men zich eerst tot de eerste generatie



 Omdat Polybios Livius' bron voor de Macedonische en Syrische oorlogen van de Romeinse republiek47

was, had deze auteur een nog oudere getuige kunnen zijn, maar hij zwijgt over deze affaire. 

 In het vervolg wordt hij met Justinus of met “de Epitome” aangeduid.48

 Stuprum, een woord dat zowel overspel als sexuele perversiteit kan inhouden.49

36

Alexanderhistorici zoals Ptolemaios I Soter, Aristoboulos, Kleitarchos en Onesikritos
willen wenden. Helaas zijn de werken van deze auteurs, zoals gezegd, grotendeels verloren
gegaan en bovendien is in de ons wel overgeleverde fragmenten geen verhaal over de
bijslaap van een slang met Olympias te vinden. Men moet zich daarom behelpen met ver-
meldingen van — of verwijzingen naar — dit verhaal bij andere auteurs. Uit de tijd voor
Ploutarchos vonden we twee auteurs die gewag maken van Olympias met een slang, nl.
Cicero en Livius. Uit hetgeen Cicero te bieden heeft, wordt men niet veel wijzer maar
volledigheidshalve wordt toch enige aandacht aan zijn vermelding geschonken. In De
Divinatione (II, LXVI,135) vertelt hij dat Ptolemaios door een vergiftigde pijl ernstig
gewond is geraakt. Alexander sukkelt aan diens bed in slaap en krijgt een droom waarin een
slang hem vertelt waar hij geneeskrachtige kruiden kan vinden. Van die slang zegt Cicero:
“Draco is quem mater Olympias alebat”, De slang die door zijn moeder Olympias werd
gehouden. Nu betekent alere voeden, onderhouden, hetgeen strikt genomen niet betekent dat
er ook sprake is van sexueel contact. Uit Cicero's formulering de slang, die... blijkt evenwel
dat er van een speciale slang sprake is en het is heel goed denkbaar dat Cicero wel een ver-
moeden van sexuele omgang heeft gehad maar dit vermoeden bewust niet expliciet heeft
willen uitspreken. Livius is duidelijker, hij vertelt n.l. in XXVI,19, 6-7 dat Scipio telkens
voor het volbrengen van een belangrijke taak enige tijd doorbracht in de tempel van het
Kapitool, hetgeen bij sommigen het geloof deed ontstaan dat hij van goddelijke afkomst
was. Dit deed denken aan het verhaal waarin Alexander door een slang zou zijn verwekt.
Livius hechtte overigens weinig geloof aan het verhaal over de verwekking van Alexander
door een slang. Hij zegt nl. (l.c.): “Hic mos per omnem vitam servatus seu consulto seu
temere volgatae opinioni fidem apud quosdam fecit stirpis eum divinae virum esse,
rettulitque famam in Alexandro Magno prius volgatam, et vanitate et fabula parem, anguis
immanis concubita conceptum et in cubiculo matris eius visam persaepe prodigii eius spe-
ciem interventuque hominum evolutam repente atque ex oculis elapsam.” Deze gewoonte
die door hem (Scipio) zijn hele leven lang volgehouden werd, heeft sommigen geloof doen
hechten aan de, zij het met opzet, zij het zomaar verbreide opvatting dat die man van
goddelijke afkomst was. Het deed ook de herinnering herleven aan een vroeger verspreid en
even ongegrond als fabuleus gerucht over Alexander de Grote, nl. dat hij verwekt was uit de
bijslaap (van Olympias) met een geweldige slang. Men zag ook zeer vaak een soort monster
in het slaapvertrek van zijn moeder dat bij de komst van mensen plotseling wegkronkelde en
uit het gezicht verdween. Wanneer men de wat vage verwijzing van Cicero buiten
beschouwing laten, is Livius onze oudste  getuige van het slangeverhaal. Een andere47

getuige is Pompeius Trogus , een tijdgenoot van Livius. In de Epitome van diens werk,48

geschreven door M.Junianus Justinus wordt verteld dat Philippos met de nicht van Attalos,
een van zijn veldheren, huwde, nadat hij Olympias op verdenking van overspel  had ver-49

stoten (Justinus IX,5, 9). Hij specificeert het overspel pas in Boek XI. In XI,11, 1-4 en ook
in XII,16, 2 geeft Justinus zijn versie van het slangeverhaal. Om met XI,11 te beginnen: hier
leest men dat Alexander het orakel van Juppiter Ammon raadpleegt over zijn verleden en
toekomst omdat Olympias aan Philippos had bekend dat Alexander niet door hem maar door



 De volgorde is hier nogal eigenaardig, Egypte wordt hier nl. voor Cilicië genoemd, terwijl duidelijk50

moet zijn dat dit laatste gebied voor Egypte veroverd is. 
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een geweldige slang was verwekt. De tekst van Justinus XI,1-4: “Inde Rhodum Alexander
Aegyptum Ciliciamque sine certamine recepit.  Ad Iovem deinde Hammonem pergit con-50

sulturus et de eventu futurorum et de origine sua. Namque mater eius Olympias confessa
viro suo Philippo fuerat Alexandrum non ex eo se sed ex serpente ingentis magnitudinis
concepisse”.
Toen veroverde Alexander zowel Rhodos als Cilicia als Egypte zonder strijd. Vervolgens
ging hij naar (het orakel van) Juppiter Ammon om hem zowel over de toekomst als over zijn
afkomst te raadplegen. Want zijn moeder Olympias had aan haar man bekend dat zij
Alexander niet als zoon van hem maar als zoon van een geweldige slang ontvangen had.
In het volgende hoofdstuk waarin de dood van Alexander wordt vermeld, wordt deze
kwestie nog eens ter sprake gebracht. Justinus (Epitome), XII,16, 2: “Decessit Alexander
mense Junio annos tres et triginta natus, vir supra humanam potentiam magnitudine animi
praeditus. Qua nocte mater Olympias (eum) concepit, visa per quietem est cum ingenti
serpente volutari, nec decepta somnio est, nam profecto maius humana mortalitate opus
utero tulit”.
Alexander stierf in de maand Juni, drieëndertig jaar oud, als een man die begiftigd was met
een geestelijke grandeur die het menselijke vermogen te boven ging. In de nacht waarin zijn
moeder van hem in verwachting raakte, zag zij dat zij met een geweldige slang verkeerde.
Het was echter geen droom die haar misleidde, want zij droeg in haar schoot een vrucht die
waarlijk groter was dan waartoe het sterfelijk karakter van een mens in staat is.
In het bovenstaande is nagegaan waar het verhaal bij Pseudo-Kallisthenes en Ploutarchos
vandaan komt en we hebben geconstateerd dat er wel getuigen zijn uit een latere periode
zoals Livius en Pompeius Trogus en dat deze auteurs tradities hebben gekend, hetzij uit
mondelinge overlevering, hetzij uit teksten van tijdgenoten van Alexander die later verloren
zijn gegaan. Vergelijkt men nu de drie verhalen met elkaar, dan ziet men dat de slang bij
Pseudo-Kallisthenes slechts één van de gedaanten is waaronder de god verschijnt. Cicero
(De Div. II, LXVI,135) geeft slechts een vage aanduiding, terwijl Livius (XXVI,19, 6-7) op
dit punt heel duidelijk is. Bovendien legt hij verband tussen de geruchten over de mogelijke
goddelijke afkomst van Scipio en die ten aanzien van Alexander de Grote, maar doet dit met
de grootst mogelijke scepsis. De slang is bij Livius overigens een geweldige slang
geworden. Justinus maakt twee keer melding van de legende, in XI,11, 1-6 en in XII,16, 2.
In XI vertelt hij het verhaal om uit te leggen waarom Alexander het orakel van Juppiter
Ammon raadpleegt en in XII,16, 2 brengt hij de geschiedenis in verband met de goddelijk-
heid van Alexander. Ook Ploutarchos maakt twee keer gewag van dit verhaal, in de capita 2
en 3. De tweede melding is daarbij de meest interessante, omdat Ploutarchos daar als enige
vertelt dat Philippos de gebeurtenis met eigen ogen door het sleutelgat waarnam en dien-
tengevolge het gezicht in één oog verloor. Het is volstrekt onbekend uit welke traditie of
bron Ploutarchos dit mooie verhaal heeft kunnen opdiepen.

De reactie van Philippos op het overspel met een slang/god bij Pseudo-Kallisthenes,
Ploutarchos en Justinus

Niet alleen het verhaal over de gebeurtenis zelf is interessant maar ook de vermelding van



38

de reactie van Philippos. Zowel bij Pseudo-Kallisthenes als bij de andere twee genoemde
auteurs vindt men en het relaas van de gebeurtenis zelf en de vermelding van Philippos'
reactie. Bij Pseudo-Kallisthenes komt men die reactie(s) pas in cap. 9 tegen. Philippos
vraagt Olympias eerst aan wie zij zich gegeven heeft en daarna (de tekst is hier enigszins
corrupt) zegt hij dat hij in haar onschuld gelooft. Hij formuleert het aldus: “... ÓJ4
ºµ"DJZF"F" @ÛP »µ"DJ,H...” (Het lijkt mij toe) dat je buiten je schuld een zonde hebt
begaan. Daarna, in de volgende zin zegt Philippos dat zij er toe is gedwongen om een kind
van een god te baren en dat als zoon van Philippos te proclameren, hetgeen in de tekst als
volgt luidt:
“2,ÎH (VD F, ,ÆH J@ØJ@ ¦$4VF"J@, Ë<" ¦6 2,@Ø (,<<ZF"F" B"Ã*" M48\BB@L B"JDÎH
•<"(@D,bF®H "ÛJ`<0” Want een god heeft jou er toe gedwongen een zoon van een god te
baren om dan Philippos als zijn vader te proclameren. Dan zegt Philippos dat hij in een
droom alles gezien heeft (Ps. Kall. I, 9.2) en hij belijdt de onmacht van aardse koningen ten
aanzien van de goden en spreekt Olympias nogmaals vrij. 
In I,10, 1, slechts enkele regels verder, is de houding van Philippos als bij toverslag veran-
derd; hij zegt nl.: “z+B8V<0F"H µ, (b<"4, @Û (�D ¦6 2,@Ø Fb880R4< §P,4H, •88'ßBÎ
•<2DTB\<0H NbF,TH”. Je hebt me bedrogen, vrouw, want je bent niet zwanger geworden
van een god maar van een menselijk wezen. Dan neemt Nektanebo, die het gesprek heeft
afgeluisterd, zijn maatregelen, verandert zich in een slang en kust Olympias met zijn
gespleten tong. Philippos herkent in hem de slang die eens, tijdens een veldslag, de vijanden
had verjaagd en prijst zich gelukkig omdat hij de vader wordt genoemd van een godenzoon.
Pseudo-Kallisthenes vertelt in I,10, 2-5 zo zijn eigen verhaal waarin het plotseling ontstane
ongeloof van Philippos in de goddelijke afstamming van de vrucht in de schoot van
Olympias door toedoen van Nektanebo weer wordt omgezet in geloof. Alles lijkt dan in
orde maar in cap. I,20, als Alexander in Pella terugkeert als kampioen in de Olympische
wagenrennen, ziet hij dat Philippos Olympias verstoten heeft en Attalos' nicht, Kleopatra tot
vrouw heeft genomen. In I,22 verzoent Alexander Philippos en Olympias, die in de tekst
met (@<,ÃH worden aangeduid, met elkaar, hoewel Philippos in de Alexanderroman
eigenlijk niets met de geboorte van Alexander te maken heeft.
Ploutarchos: Zoals reeds eerder gezegd, wordt het verhaal bij Ploutarchos toch anders en
minder uitgebreid verteld dan bij Pseudo-Kallisthenes. Direct nadat Ploutarchos de bijslaap
van Olympias met de slang gemeld heeft, zegt hij dat bij Philippos de hartstocht en de
attenties jegens zijn vrouw waren verflauwd, zodat hij niet vaak meer bij haar kwam rusten.
Als mogelijke redenen geeft Ploutarchos op dat Philippos vreest dat hij behekst of betoverd
zou kunnen worden, hetzij dat hij in de overtuiging dat zij gemeenschap had gehad met een
hoger wezen de bijslaap met haar als iets zondigs uit de weg ging: Plout. Vita Al. cap. 2, 4-
5: “5"Â J@ØJ@ µV84FJ" J@Ø M48\BB@L JÎ< §DTJ" 6"Â J�H N48@ND@Fb<"H
•µ"LDäF"4 8X(@LF4<, ñH µ0*¥ N@4J�< ¦BÂ B`88"64H B"D'"ÛJ¬< •<"B"LF`µ,<@<,
,ÇJ, *,\F"<JV J4<"H µ"(,\"H ¦B'"ÛJè 6"Â NVDµ"6" J−H (L<"46`H, ,ÇJ, J¬<
Òµ48\"< ñH 6D,\JJ@<4 FL<@bF0H •N@F4@bµ,<@<0” Men zegt dat dit vooral de hartstocht
en de attenties van Philippos jegens zijn vrouw heeft doen verflauwen, zodat hij niet vaak
meer bij haar kwam slapen, hetzij, omdat hij vreesde door zijn vrouw behekst te worden,
dan wel, omdat hij, in de overtuiging dat zij had verkeerd met een hoger wezen, de echtelijke
gemeenschap als iets zondigs schuwde. Pas veel verder, in cap. 9, noemt Ploutarchos de
verstoting van Olympias door Philippos en zijn voorgenomen huwelijk met Kleopatra maar
hij brengt dat daar niet in verband met de gemeenschap van Olympias met de god in de
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gedaante van een slang, tenzij men de insinuatie van Attalos dat Alexander een bastaard zou
zijn als indicatie in die richting mag beschouwen. Attalos zegt nl. tot Philippos dat hij nu
eindelijk een wettige troonopvolger zal krijgen. Alexander schreeuwt Attalos dan het
volgende toe: “{/µ,ÃH *X F@4, 6"6¬ 6,N"8Z, <`2@4 *@6@Øµ,<;” En jij, ellendeling, zie
je mij soms voor een bastaard aan? Bij Ploutarchos is in hetzelfde caput ook sprake van een
verzoening, maar dan slechts tussen Philippos en Alexander en wel door bemiddeling van
Demaratos van Korinthe, een gastvriend van het huis; Olympias wordt hier niet genoemd.
Tot zover de vermeldingen van de reacties van Philippos op de gebeurtenissen rond de slang
en Olympias, zoals weergegeven door Pseudo-Kallisthenes en Ploutarchos. Anders dan de
Alexanderroman en Ploutarchos legt Justinus een heel duidelijk verband tussen het overspel
van Olympias met de slang enerzijds en haar verstoting door Philippos anderzijds.
Behalve over de wonderbaarlijke gemeenschap van Olympias met de slang maakt Justinus
ook enige keren melding van de reactie van Philippos. In het negende boek van zijn Epitome
vertelt hij nl. dat Philippos drie veldheren naar Azië vooruit stuurt, waaronder Attalos.
Philippos had een nicht van deze Attalos gehuwd, nadat hij Olympias op verdenking van
overspel (stuprum, zie n. 44) had verstoten. Justinus IX, 5, 9: ... “Et Attalum (praemittit),
cuius sororem nuper expulsa Alexandri matre Olympiade propter stupri suspitionem in
matrimonium receperat”... En hij (Philippos) stuurde... Attalos vooruit wiens nicht hij kort
geleden had gehuwd, nadat hij onlangs Alexanders moeder Olympias op verdenking van
overspel had verstoten. Justinus zegt bovendien iets over de verhouding van Philippos tot
Alexander. In XI,11, 4 zegt hij: “Philippus... Alexandrum... filium suum non esse palam
praedicaverat”.
Philippus had openlijk verklaard dat... Alexander... niet zijn zoon was. Op grond hiervan,
besluit Justinus deze passage had hij Olympias verstoten en weg gezonden alsof haar
overspel bewezen was: “Qua ex causa Olympiadem velut stupri compertam repudio
dimiserat”. Uit de hierboven gegeven citaten kan men zien dat alle drie auteurs het “geval”
vermelden en dat zij alle drie Philippos met de nicht van Attalos laten huwen, zij het dan dat
Justinus (IX,5, 5) haar niet met name noemt, dit in tegenstelling tot Pseudo-Kallisthenes en
Ploutarchos die haar de naam Kleopatra geven. Pseudo-Kallisthenes (I,21, 1) en Ploutarchos
(Vita Al. cap. 9, 4) suggereren slechts dat er een verband zou kunnen bestaan tussen de
bijslaap van de slang met Olympias en het huwelijk van Philippos en de nicht van Attalos.
Pseudo-Kallisthenes noemt in dit verband de grappenmaker Lysias die Philippos zegt dat
deze vol goede moed mag zijn omdat de vrouw met wie hij zojuist is getrouwd nog jeugdig
is en hem vast een wettige zoon zal baren die op hem zal lijken, m.a.w. niet uit overspel is
geboren. Bij Ploutarchos roept Attalos de Macedoniërs op tot de goden te bidden dat er uit
het huwelijk van Philippos en Kleopatra een wettige zoon geboren zal worden. Zowel Pseu-
do-Kallisthenes als Ploutarchos vertellen hun lezers van de wrevel van Philippos over het
overspel van Olympias maar alleen Pseudo-Kallisthenes geeft de directe reactie van
Philippos en wel in cap. I,9, 2sqq. d.w.z. drie capita na het relaas van de gebeurtenis, terwijl
Ploutarchos deze reactie onmiddellijk op het feit zelf laat volgen (cap. 2, 4). Hij doet dat
echter niet in de vorm van een direct gesprek tussen Philippos en Olympias zoals de
Alexanderroman dat wel doet. Ploutarchos laat het zelfs aan de lezer over om uit te vinden
of Philippos vreest in de ban van een betovering te geraken of dat hij vreest een vergrijp
tegen de goden te begaan als hij zich weer naast Olympias “te ruste legt”. Wanneer men het
bovenstaande in ogenschouw neemt, dan kan men haast niet tot een andere conclusie komen
dan dat de Epitome Hist. Philipp. Pomp. Trogi (Justinus) dichter bij Pseudo-Kallisthenes
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staat dan de Vita Alexandri van Ploutarchos, omdat Justinus (IX,5, 9 en XI,11, 1-6) evenals
Pseudo-Kallisthenes (I,10, 1: “z+B8V<0FVH µ, (b<"4”) vertelt dat Philippos zich
bedrogen voelt en Olympias ervan verdenkt dat zij niet met een god maar met een mens
heeft geslapen (“@Û (�D ¦6 2,@Ø Fb880R4< §P,4H, •88. `ßBÎ •<2DTB\<0H NbF,TH”),
terwijl Ploutarchos daarentegen slechts van zijn angst rept. Ploutarchos en Pseudo-
Kallisthenes stemmen in zoverre met elkaar overeen dat bij allebei (Ps. Kall. I,21, 1; Plout.
Vita Al. 9, 4) wel degelijk sprake is van een indicatie in de richting van een verband tussen
het overspel van Olympias en het huwelijk van Philippos met de nicht van Attalos.



 Zowel de schrijver als het boek zijn ons onbekend. Er zijn wel verschillende schrijvers onder de naam51

Asclepiades bekend maar een Asclepiades van Mendes (in Egypte) die een boek “Theologumena” ge-
schreven zou hebben waaruit Suetonius zijn gegevens zou hebben geput, heeft men tot dusver niet kun-
nen achterhalen.
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Twee soortgelijke slangeverhalen:

Behalve over Alexander de Grote bestaan ook over andere prominenten legenden als zouden
zij geboren zijn uit de bijslaap van hun moeder met een god in de gedaante van een slang, nl.
over Keizer Augustus en de volksheld van Messenië, Aristomenes (ong. 500 v. Christus).
De legende betreffende Keizer Augustus vindt men bij Suetonius (De Vita XII Caesarum,
II, 94,4; ed. Rolfe) het andere verhaal bij Pausanias (A,D4Z(0F4H J−H {+88V*@H, 4, 14,7-
8) en deze laatste auteur verwijst daarbij bovendien naar de gebeurtenissen rond de
verwekking van Alexander de Grote. De conceptie van Keizer Augustus: Suetonius vertelt
dat de aanstaande moeder van Augustus zich rond middernacht naar een plechtige
nachtdienst ter ere van Apollo had begeven en daarna op een rustbank die speciaal voor haar
in de tempel stond, in slaap viel. Plotseling was toen een slang bij haar verschenen die zich
kort daarna weer terug trok. Atia waste zich na het ontwaken alsof ze gemeenschap had
gehad maar er bleef op haar lichaam een vlek in de vorm van een slang staan. Aangezien
deze vlek zich niet liet verwijderen, meed zij in het vervolg de openbare badgelegenheden.
Men was de mening toegedaan dat de negen maanden later geboren geboren Augustus een
zoon van Apollo was. Voordat Atia baarde, droomde zij nog dat haar ingewanden tot de
hemel werden opgeheven en dat die zich uitstrekten over de gehele aarde. De vader,
Octavius, droomde dat een zon uit haar schoot oprees. De tekst (l.c.) luidt: “In Asclepiadis
Mendetis theologumenon  libris lego Atiam, cum ad sollemne Apollinis sacrum media51

nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceterae matronae dormirent, obdormisse,
draconem repente irrepsisse ad eam pauloque post egressum; illam expergefactam quasi a
concubitu mariti purificasse se; et statim in corpore eius exstitisse maculam velut picti
draconis nec potuisse umquam exigi, adeo ut mox publicis balineis perpetua abstinerit;
Augustum natum mense decimo et ob hoc Apollinis filium existimatum. Eadem Atia,
priusquam pareret, somniavit intestimenta sua ferri ad sidera explicarique per omnem
terrarum et caeli ambitum. Somniavit et pater Octavius utero Atiae iubar solis exortum”.
In het boek Theologoumena van Asclepiades van Mendes lees ik dat Atia, toen zij te 's
middernachts voor de plechtige dienst van Apollo (in de tempel) was gekomen, op een
rustbed dat in de tempel geplaatst was, in slaap was gevallen wanneer de overige dames
daar ook sliepen en dat plotseling een slang naar haar toegleed, gemeenschap met haar had
en even later weer weggleed. Toen zij wakker geworden was, had zij zich, als na echtelijke
omgang, gereinigd.
En plotseling had zich op haar lichaam een vlek vertoond in de vorm van een geschilderde
slang en zij had deze vlek nooit kunnen verwijderen. Daardoor kwam het dat zij de publieke
badgelegenheden weldra bleef mijden. Augustus werd in de negende (naar Romeinse telling:
de tiende) maand geboren en werd daarom als een zoon van Apollo beschouwd. Ook
droomde Atia, voordat zij baarde, dat haar ingewanden (lees: baarmoeder) tot de sterren
werden opgeheven en dat deze zich over de gehele aarde en hemel uitbreidden. Ook had
Octavius, de vader, een droom, en wel dat uit de baarmoeder van Atia een zon omhoog rees.



 Nigidius Figulus (100-45 v. Chr.), tijdgenoot en politiek bondgenoot van Cicero, was zowel astroloog52

als grammaticus. 

 In Suet. II.18 brengt Augustus een bezoek aan het graf van Alexander, kroont het hoofd met een53

gouden diadeem en strooit bloemen op het stoffelijk overschot. Op de vraag of hij ook de graven van de
Ptolemaeën wilde zien, zei Augustus: “Ik kwam om een koning te zien en niet om lijken te bezichti-
gen”.

 Cf. ook Plout. Vita Al. 50,6: {? 58,ÃJ@H... ,ÉB,<... (tot Alexander)... “¦(X<@L J0846@ØJ@H òFJ'54

}!µµT<4 F"ØJ@< ,ÆFB@4,Ã< •B,4BVµ,<@H M\84BB@<.” Kleitos zei... “je hebt zo'n eigendunk gekregen
dat je je uitgeeft voor een zoon van Ammon, met verloochening van Philippos.” 
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Hierna vertelt Suetonius nog dat de astroloog Nigidius Figulus , nadat deze van de ge-52

boorte gehoord had, uitriep: “Heden is een wereldheerser geboren”! Toen Octavius bij een
heilig bos dat aan Liber (Dionysos) gewijd was, Thracische priesters raadpleegde aangaande
zijn zoon en nadat hij bepaalde riten volvoerd had, bevestigden zij wat Nigidius Figulus
gezegd had, want de wijn die zij op het altaar geplengd hadden, veroorzaakte een vuurzuil
die hoog boven het dak van het heiligdom uitschoot en zij zeiden bovendien dat hetzelfde bij
Alexander geschied was, toen hij een offer op hetzelfde altaar gebracht had . Ook droomde53

Octavius nog dat zijn zoon hem in bovenmenselijke majesteit verschenen was, met de
attributen van Iuppiter Optimus Maximus. Zo maakt Suetonius van Augustus op ongeveer
dezelfde manier een halfgoddelijke wereldheerser als de Alexanderroman van Alexander de
Grote. Helaas verwijst Suetonius niet naar Alexander hoewel het voor de hand gelegen had
dat wel te doen. Dat doet Pausanias wel, in zijn verhaal over de volksheld van Messenië,
Aristomenes. Deze voerde zijn volk tijdens de derde Messeense oorlog (ong. 500-490/89 v.
Chr.) aan tegen Sparta en ook over hem ontstonden steeds meer legenden, zodat hij ruim
zeshonderd jaar later, in de 2e eeuw A.D., een bijna mythologische figuur geworden was.
Pausanias,(4, 14, 7-8): “(z!D4FJ@µX<0H) ÓH 6"Â <Ø< §J4 ñH »DTH §P,4 B"D�
9,FF0<\@LH J4µVH. 6"Â @Ê 6"Â J"LJ¬H (,<XF,TH ¦B4N"<,FJXD" ßBVD>"4 <@µ\.@LF4
;46@J,8,\‘ J± µ0JDÂ "ÛJ@Ø *"\µ@<" ³02,Î< *DV6@<J4 ,Æ6"Fµ,<X<@< FL((,<XF2"4
8X(@LF4, J@4"bJ" *¥ 6"Â 9"6,*`<"H ¦BÂ z?8uµB4V*4 6"Â ¦BÂ z!D4FJ@*Vµ‘
E46LT<\@LH @É*" ,ÆDZ6@J"H, *4VN@D" *¥ J@F`<*, µ<0 9,FFZ<4@4 (�D @Û6
¦FB@4@ØF4< z!D4FJ@µZ<0< {/D"68,Ã B"Ã*" ³ )4\, òFB,D z!8XP"<*D@< }!µµT<4
@Ê 9"6,*`<,H 6"Â }!D"J@< z!F680B4è E46Lf<4@4... “ (Aristomenes), hij wordt ook
nu nog als held door de Messeniërs geëerd. Ook zij geloven dat er bij de geboorte
merkwaardige dingen gebeurd zijn, want ze zeggen dat een bovenmenselijk wezen, ja of zelfs
een god in de gedaante van een slang gemeenschap had gehad met diens moeder Nikoteleia.
Zulke dingen hebben, naar ik weet, ook de Macedoniërs in het geval van Olympias en de
Sikyoniërs over Aristodama gezegd, echter met dit verschil: de Messeniërs maken
Aristomenes namelijk niet tot afstammeling van Herakles en Zeus, zoals de Macedoniërs
Alexander wel tot zoon van Ammon maken en de Sikyoniërs Aratos als een zoon van Askle-
pios.54

Met de Alexanderroman als uitgangspunt zijn verschillende andere verhalen die de bijslaap
van een slang met de moeder van een koning/held onder de loep genomen en zijn met elkaar
vergeleken en we hebben laten zien dat dergelijke verhalen, al dan niet met verwijzing naar
de Alexanderlegende, ook van andere koningen en hun moeders worden verteld. In het
hierna volgende wordt ingegaan op de vraag waar het motief van de goddelijke slang als



 Over de verschillende specialisaties in de waarzeggerij, zie Ps. Kall. I,4. 55
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verwekker van een groot vorst vandaan komt en vooral waarom het in deze legenden nu juist
een slang is.

De slang, het koninklijke dier:

Het duidelijkste antwoord op de vraag waarom nu juist een slang de verwekker moet zijn
van een wereldheerser, geeft de Alexanderroman (Ps. Kall. I,11). In dit caput gaat een vogel
van Philippos op diens schoot zitten en legt dan een ei dat op de grond valt en breekt. Uit dat
Ei komt een slangetje tevoorschijn dat om het ei heen kruipt, dan in het Ei wil terugkeren
maar sterft wanneer het zijn kopje naar binnen gestoken heeft. Philippos die behoorlijk van
streek is, ontbiedt de waarzegger (F0µ,4@8bJ0H)  Antiphon en vertelt hem wat er gebeurd55

is. Antiphon geeft de volgende uitleg aan het voorval: Ps. Kall. I,11, 4 sqq.: “{K4`H F@4
§FJ"4, ÓH $"F48,bF,4 6"Â B,D4,8,bF,J"4 JÎ< Ó8@< 6`Fµ@<, J± Æ*\‘ *L<Vµ,4
BV<J"H ßB@JVFFT<0 @âJ@H *¥ ,ÆH J� Ç*4" FLFJDXNT< Ï84(@PD`<4@H J,8,LJZF,4.
{? (�D *DV6T< $"F4846`< ¦FJ4 .è@<, JÎ *¥ éÎ< B"D"B8ZF4@< 6`Fµå, Ó2,< Ò
*DV6T< ¦>¯,4 6L68,bF"H *¥ JÎ éÎ< 6"Â FLFJDXR"4 $@L8`µ,<@H, BDÂ< $V8® J¬<
6,N"8¬< ,ÆH J¬< (,(,<<06LÃ"< "ÛJÎ< B"JD\*", §>T2,< J,J,8,bJ06,<”. @âJ@H µ¥<
@Þ< ¦B48bF"H JÎ F0µ,Ã@< *T<"J4F2,ÂH ¦>¯,4.” U zult een zoon hebben die koning zal
zijn en de hele wereld zal doorkruisen, terwijl hij op eigen kracht alle volkeren aan zich
onderwerpt. Op de terugtocht naar zijn eigen land zal hij echter op jeugdige leeftijd sterven.
De slang is immers een koninklijk dier, het Ei waaruit de slang voortkwam is het evenbeeld
van de wereld. Wanneer hij om het Ei is heengegaan en hierin wil terugkeren, is hij, voordat
hij zijn kop gestoken heeft in het vaderland dat hem verwekt heeft, daarbuiten gestorven.
Toen hij het voorteken verklaard had, ging hij, voorzien van geschenken heen”. Deze uitleg
van de ziener Antiphon: “de slang is immers een koninklijk dier” beantwoordt niet alleen de
vraag van Philippos wat dat slangetje en dat Ei te betekenen hebben maar ook onze vraag
waarom nu juist een slang de verwekker van een groot koning moet zijn. Dit antwoord van
Antiphon vraagt echter op zijn beurt weer om een verklaring.

Slang, god en koning in Egypte:

In onze cultuur die sinds 700/800 A.D. in hoge mate beïnvloed is door het Christendom
wordt (in elk geval: werd) de slang geassocieerd met Satan of het kwade in het algemeen.
Ook veel mensen die niet met de Bijbel zijn opgevoed en zelfs zij die zich van die
achtergrond hebben gedistancieerd, schrijven de slang een slecht karakter toe. De slang
wordt in Genesis, cap. 3 de listigste van alle dieren des velds genoemd waarbij het
Hebreeuwse woord  ('rwm : listig) zeker geen sympathieke lading heeft. Bij de
Egyptenaren had de slang echter een wat ambivalent karakter, er bestonden meerdere
opvattingen over de slang die met elkaar in strijd lijken te zijn. Er was Apap, de vijandige
slang, de heer van de dood, waarvan het image ongeveer te vergelijken was met dat van de
slang in het boek Genesis, maar er was ook de aardslang die, hoewel ook heer van de dood,



 Zie W. Brede Kristensen, 1949, pg. 38.56

 ibid. pg. 39. Over de relatie slang-god, zie ook Diogenes Laërtios, Proem., par. 10 (ed. L.C.L. Hicks,57

cf. Manetho, Waddell, fr. 82, pg 196) “ 1,@×H *',É<"4 »84@< 6"Â F,8Z<0<0JÎ< µ¥< }?F4D4<, J¬< *'
}3F4< 6"8@LµX<0<. "Æ<\JJ,F2"\ J, "ÛJ@×H *4V J, 6"<2VD@L 6"Â *DV6@<J@H 6"Â ÊXD"6@H 6"Â –88T<,
òH N0FÂ 9"<,2ãH ¦< J± Jä< MLF46ä< z+B4J@µ±”. “De Egyptenaren beschouwen de zon en de maan
als goden, de eerste heet Osiris en de andere Isis. Zij spreken over hen door zich op raadselachtige
manier te bedienen van symbolen als kever, slang, havik en andere dieren”, aldus Manetho in Het Uit-
treksel over de natuur.

 Het Corpus Hermeticum, de verzameling van teksten die aan Thoth-Hermes worden toegeschreven,58

is, als men de ouderdom van de Egyptische godsdienst in aanmerking neemt, zeer jong (het  dateert van
ong. het begin van onze jaartelling). De met Hermes gelijkgestelde Egyptische god Thoth geldt in deze
boeken als de verlosser van de mens en als middelaar tussen deze en God. Hoewel in het Grieks ge-
schreven en niet puur Egyptisch van gedachte, vertonen deze geschriften wel grote Egyptische invloed.
Ook het onsterfelijkheidskarakter van de slang in dit fragment maakt meer een Egyptische dan een
Griekse indruk. Andere teksten over de onsterfelijkheid van de slang: o.a. bij Plout. De Iside et Osiride,
cap. 74: “•FB\*" *'ñH •(ZDT... ” Wat de cobra betreft, die altijd jeugdig blijft... Euseb. Praep. Evang.
I.10, 47 “5"Â B@8LPD@<4fJ"J@< *X ¦FJ4<, @Û µ`<@< J, ¦6*L`µ,<@< JÎ (−D"H <,V.,4<, •88� 6"Â
"Ü>0F4< ¦B4*XP,F2"4 µ,\.@<" BXNL6,<” En het (dier) leeft het langst, niet alleen omdat het zich
verjongt door zich van de ouderdom te ontdoen maar het is zelfs groter geworden door zich een andere
huid aan te meten.

 Zie Herodotos, II. 42: “z!µ@Ø< (= }!µµT< bij Pseudo-Kallisthenes) (�D !Æ(bBJ4@4 6"8X@LF4 JÎ<59

)\"”. Want de Egyptenaren noemen Zeus Amoun. Zie Plout. De Iside, cap. 9. Manetho (hist.) Ed. W.G.
Waddell, fr. 77, pg. 188.
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toch het leven uit de dood voorstelde . Ook de god Tm in wie de tegenstanders Horus en56

Seth waren verenigd , wordt als slang voorgesteld. In het Corpus Hermeticum  (Festu-57 58

gière, Extraits de Stobée XXII, tome IV, pg 14) vindt men een passage waarin de slang
wordt voorgesteld als een goedaardig dier dat, zoals de goden, een nieuwe jeugd aanneemt,
als het oud is geworden. Dit geloof aan de onsterfelijkheid en daarmee aan de goddelijkheid
van de slang moet een zeer oud geloof zijn geweest, aangezien het gebaseerd was op de
empirisch verkregen kennis dat de slang zich periodiek van een nieuwe huid voorziet, na
zich van de oude ontdaan te hebben. Vanuit het geloof dat de slang onsterfelijk, dus wijs en
goddelijk is, komt men gemakkelijk tot de relatie tussen de slang enerzijds en de koning als
de incarnatie tie van de god anderzijds. Dit was het geval met de Egyptische farao die
afwisselend, hetzij als vleesgeworden god, hetzij als de zoon van een godin en de regerende
farao beschreven en beschouwd werd. De vraag van welke god dan wel de farao een
incarnatie of een zoon was, valt daarom niet gemakkelijk te beantwoorden omdat in de lange
Egyptische beschavingsgeschiedenis verschuivingen zijn opgetreden in de hegemonie van de
verschillende goden. Dit hangt samen met de wisseling van dynastie en/of residentie en
tevens met de religieuze voorkeur van de farao. Zo aanbad Amenhotep IV (Echnaton,
XVIIIe dynastie) slechts de zonnegod Aton. Sinds de twaalfde dynastie (1991-1786) steeg
de tot dan toe vrij onbekende god Amon in aanzien en werd geïdentificeerd met de zonnegod
Ra (Re). Wanneer Alexander de Grote in Egypte komt, is Amun (ook Amen of Ammon)59

reeds een zeer belangrijke god, belangrijk genoeg om met Zeus gelijkgesteld te worden. Al



 Pas in de Ptolemaeïsche tijd is de z.g. Kematef-slang belegt. Deze Kematef-slang stamt uit Thebe en60

werd als een scheppende godheid opgevat. In Medinet Habu versmolt Kematef met een bizondere ver-
schijningsvorm van Ammon. Ammon wordt ook als de Heerlijke (of Grote) Ba van Kematef aangeduid.
L.Ae III, 382-83.
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deze tijd werd de kroon van de farao gesierd met de uraeusslang , de cobra die eerst met de60

godin Uto gelijk werd gesteld, later met het oog van Ra en dientengevolge als het symbool
van zijn macht en die van de farao als zodanig werd beschouwd. Men kan dus veronderstel-
len dat de auteur van de Alexanderroman deze uraeusslang in gedachten had, toen hij zijn
verhaal neerschreef. Hij vereenzelvigt die slang in caput I,6 met Ammon, Herakles en
Dionysos met het doel de held die door deze slang verwekt wordt, het aureool van een
goddelijk wereldheerser, van een 6@Fµ@6DVJTD te verlenen.


