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Hoofdstuk 5

Tekst en commentaar I,1:

§ 1. ?Ê F@NfJ"J@4 !Æ(bBJ4@4, 2,ä< •B`(@<@4, (−H µXJD" 6"J"8"$`µ,<@4, 2"8VF-
F0H 6bµ"J" ºµ,DTFVµ,<@4, B@J"µÎ< ;,Ã8@< *4"µ,JD0FVµ,<@4, @ÛD"<@Ø
•FJD@2,F\"< *4"R0N4FVµ,<@4, B"D"*,*f6"F4 J± @Æ6@LµX<® ¦B46DVJ,4"<
*•86\µ@L 8`(@L, ,àD,F4< µ"(46−H *L<Vµ,TH.
§ 2. N"FÂ (�D JÎ< ;,6J"<,$f, JÎ< J,8,LJ"Ã@< J−H !Æ(bBJ@L $"F48X", µ,2'Ô< º
!Ç(LBJ@H ¦>XB,F, J−H J@4"bJ0H J4µ−H, J± µ"(46± *L<Vµ,4 BV<JT< B,D4(,<XF2"4.
§ 3. J� (�D 6@Fµ46� FJ@4P,Ã" 8`(å BV<J" "ßJè ßB,JVFF,J@0,Æ (�D "ÆN<4*\TH
*B@8,µ\T< <XN@H ¦B,808b2,, @Û6 §F6L88, FJD"J`B,*@< <,ÆH B"D"JV>,4H
B@8,µ46�H> @Û*¥ ÓB8T< B@µB,bµ"J" <0ÛJDXB4.,<> @Û*¥ F4*ZD@L •6@<Zµ"J"
<ºJ@\µ".,<> @Û*¥ B@8,µ46� µ0P"<Zµ"J" <6"J,F6,b".,<>, •88',ÆFXDP,J@ ,ÆH J�
$"F\8,4" 6"Â ¦8Vµ$"<, P"86−< 8,6V<0< 6"Â (,µ\F"H "ÛJ¬< à*"J@H Ïµ$D\@L §B-
8"JJ,< ¦6 60D@Ø B8@4"D\*4" µ46D� 6"Â •<2DTBVD4" 6"Â ¦<X$"88,< "ÛJ� ,ÆH J¬<
8,6V<0< 6"Â §8,(,< •@4*Z<, 6D"Jä< ¦$,<<\<0< oDV$*@<, 6"Â ¦B,6"8,ÃJ@ J@×H
•((X8@LH 6"Â 2,Î< 74$b0H }!µµT<".
§ 4. 5"Â @àJT J± J@4"bJ® 8,6"<@µ"<J,\‘ J� ¦< J± 8,6V<® B8@Ã" <¦$VBJ4., 6"Â
@àJTH> Jä< ¦B,DP@µX<T< B@8,µ\T< •B@88LµX<T< <•<2DfBT<> B,D4,(X<,J@. IÎ
*'"ÛJÎ 6"Â ¦BÂ Jä< *4� (−H ¦B,DP@µX<T< <¦(X<,J@>.
<?àJTH @Þ< *4� J−H B@8LB,4D\"H J@Ø •<*DÎH J± µ"(46± *L<Vµ,4 <¦< ,ÆDZ<®> JÎ
$"F\8,4@< "ÛJ@Ø *4Xµ,<,>.

§ 1. * •86\µ@L: Kroll: + •86¬<
§ 3. * B@8,µ\T<: Kroll: B@8Xµ@L
<,ÆH B"D"JV>,4H B@8,µ46�H>: addidi .
<0ÛJDXB4.,<>: addidi.
<ºJ@\µ".,<>: addidi .
<6"J,F6,b".,<>: addidi.
§ 4. < ¦$VBJ4., 6"Â @àJTH>: addidi.
<•<2DfBT<>: ms. A; posui; delevit Kroll .
< ¦(X<,J@> addidi .
<@àJTH @Þ<... *4Xµ,<,>: sententiam initialem capitis secundi huc transposui .
<¦< ,ÆDZ<®>: hanc lectionem posui comparando $ et Arm .

§1. De meest geleerde Egyptenaren, zij zijn afstammelingen van goden, maten hun land op,
bedwongen de golven van de zee, ook maten zij de Nijl in zijn totale lengte en registreerden
ook de stand van de sterren aan de hemel en schonken de wereld de macht over het met
kracht geladen woord, de uitvinding van de toverkunst.
§2. Want men zegt dat Nektanebo, de laatste koning van Egypte - na hem verloor Egypte een
dergelijk meesterschap  - allen overtrof in de beheersing van de toverkunst.
§3. Want door zijn woord onderwierp hij de hemelse elementen alle aan zich. Namelijk,
indien plotseling een horde vijanden op was komen dagen, hield hij zich niet bezig met het
drillen van zijn soldaten in exercities, noch bereidde hij het zenden van bewapende troepen
voor, noch liet hij wapens fabriceren of oorlogsmachines vervaardigen. Hij ging echter zijn



 Als de Spätzeit wordt beschouwd de periode 713/12 - 332 v. Chr.64

 Egyptische teksten over planimetrie: zie L. Ae. III, 1237 sqq. (W.F. Reinecke. Berlin)65

 mh: Koptisch mahhe. Zie L. Ae, III, 1199-1214. Over de lengte van de mh  bestaat onenigheid; Sch-66
. .

lott (L. Ae., III, 1212) is de mening toegedaan dat de mh  45 cm bedroeg i.p.v. 52,5 cm. .

 De schoinos, zoals door Herodotos genoemd, zou moeten overeenkomen met de jtrw = 2000 el (mh )67
.

= 10,5 km. 
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paleis binnen, nam een bronzen schaal en vulde die met regenwater, vormde uit was
scheepjes en poppetjes, hij wierp die in de schaal, hij sprak een toverspreuk uit, zwaaide
met zijn ebbenhouten staf en riep de engelen op, alsmede de god van Libyë, Ammon.
§4. En zo, via die lekanomantie was hij gewoon de schepen in de schaal te dopen en be-
haalde hij zo de overwinning op de aanvallende vijanden, doordat de mensen (c.q. de
bemanningen) omkwamen. Hetzelfde gebeurde er met hen die te land aanvielen. Zo nu bleef
het rijk gespaard voor oorlogsgeweld omdat de man zo bedreven was in de toverkunst.

Commentaar Boek I, cap. 1:

§ 1. @Ê F@NfJ"J@4 !Æ(bBJ4@4: Met F@NfJ"J@4 zijn ongetwijfeld de priesters bedoeld, al
wordt dat hier niet expressis verbis gezegd. Uit Herodotos (II,3 sqq.) is echter op te maken
dat dit wel heel waarschijnlijk is. Hij vertelt zijn lezers dat hij bij de priesters hieromtrent
om inlichtingen heeft gevraagd, het geleerdst (8@(4fJ"J@4) lijken hem de priesters van
Heliopolis.
Over Egyptische priesters, zie ook comm. cap. 3; cap. 4. BD@NZJ0H !Æ(bBJ4@H.
2,ä< •B`(@<@4: Uit niets blijkt dat speciaal de priesters als afstammelingen van de goden
werden beschouwd. Het waren ambtenaren van de farao die pas onder de dynastieën na het
Nieuwe Rijk (na 1000 v. Chr.) een kaste gingen vormen en zich door kaalhoofdigheid (zie
Ps. Kall. I,3, 2) en archaïsche priesterkleding gingen onderscheiden van de andere
bevolkingsgroepen in de Egyptische samenleving.
Wel is duidelijk dat de auteur van de Alexanderroman (of slechts van dit caput) over de zg
Spätzeit  van de Egyptische cultuur spreekt, de periode waarin aan 64

priesters mogelijk een goddelijke oorsprong werd toebedacht. Bovendien kan men zich niet
aan de indruk onttrekken dat de auteur de Egyptische priesters van een extra romantisch en
mystiek aureool heeft willen voorzien. Voor een uitvoerige beschouwing over magiers en
priesters, zie comm. I,4 et passim.

§ 1.1. (−H µXJD" 6"J"8"$`µ,<@4: 6"J"8"µ$V<T betekent o.a. seize with the mind, com-
prehend (LSJ). De metingen die de Egyptenaren hebben gekend zijn trigonometrie,
planimetrie , verder kenden zij cirkels met ingeschreven driehoeken en vierhoeken. De65

voornaamste Egyptische lengtematen zijn de mh  en de jtrw; Wanneer men de mh op 52,566
.

cm stelt, bedraagt de jtrw 2000 el = 10,5 km. Deze laatste maat komt overeen met de door
Herodotos (cap. II,6) genoemde FP@Ã<@H . Behalve de jtrw was er als maat voor de lange67

afstand de door Vleming (L. Ae.= Lexikon der Aegyptologie , III,1210) vermelde sh*fj; 2
sh*fj = 60 stadiën = 12,6 km. Deze maat is kennelijk het equivalent voor de Egyptische mijl



 Zie Zadoks - Josephus Jitta, Antieke cultuur in beeld, pg. 19, afbb. 5 en 6.68

 Deir-elBahri was het centrum van de nekropool van Thebe. Zie D. Arnold in L.Ae I, 1017-1022.69

 Voorgesteld wordt de vertaling: “nadat zij de Nijl al varend hadden gemeten”.70

 In werkelijkheid zou de FP@Ã<@H niet 60 maar 30 stadiën moeten bedragen, hetgeen neerkomt op 5,6 à71

6,5 km. Vgl. de Perzische parasang = 3,5 à 4 mijl. In dit geval is de afstand Heliopolis-Thebe 2430
stadiën. How en Wells (comm. Hdt. II; pg 161) berekenen 2430 stadiën op 483,09 km, hetgeen neer-
komt op een stadion van 198,93 m. i.p.v. een stadion van 180 à 186 m. Aubrey de Sélincourt (HIST.
pg. 105) echter schijnt de getallen van Herodotos over te nemen en hij schat
4860 stadiën op 552 mijl, hetgeen in km's uitgedrukt, neerkomt op 552 keer 1,6 = 883,2 km. De helft
hiervan is 441,6 km ofwel 276 mijl. Als de aantallen stadiën en kilometers in verhouding tot het aantal
mijlen correct berekend zijn, dan bedraagt het aantal meters per stadion 181,72. Zie ook A. Schlott-
Schwab, Die Ausmaße Aegyptens nach altaegyptischen Texten, Wiesbaden 1981. Over de (on)waarde
die aan Herodotos' mededelingen over Egypte moet worden toegekend, zie Detlev Fehling: The art of
Herodotus and the margins of the world in Zweder von Martels Travel Fact and Travel Fiction, pg. 1-
15, Leiden 1994.
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(3r). In het commentaar op B@J"µÎ< ;,Ã8@< *4"µ,JDVµ,<@4 wordt nog nader op de
afstandsmaten in Egypte ingegaan.

§ 1.2. 2"8VFF0H 6bµ"J" ºµ,DTFVµ,<@4: Zij bedwongen de golven van de zee.
ºµ,D`T: temmen; cf. »µ,D@H: tam. Het behoeft geen betoog dat de Egyptenaren reeds lang
scheepvaart op de Nijl hadden bedreven, getuige een reliëf in de mastaba van Ti  uit het68

Oude Rijk en een compleet model van een zeilschip, gevonden in het graf van een prins uit
de periode van het Midden-Rijk. Getuigen van scheepvaart op zee zijn de reliëfs in de
dodentempel van koningin Hatsjepsoet (1490-1468, Nieuwe Rijk, XVIIIe dynastie) te Deir-
elBahri . Zij leidde de handelsexpeditie naar het land Punt (Somalië of Zuid-Arabië) en de69

reliëfs te Deir-elBahri hebben betrekking op deze expeditie.

§ 1.3. B@J"µÎ< ;,Ã8@< *4"µ,JD0FVµ,<@4: Zij maten de Nijl in zijn totale lengte. Het
medium *4"µ,JDX@µ"4 krijgt in het latere Grieks dezelfde betekenis als het activum
*4"µ,JDXT. Daarom wordt aan deze betekenis, helemaal, of in zijn totale lengte meten de
voorkeur gegeven boven de bij L.S.J. ook bij het medium vermelde betekenissen: to pass
over, to traverse. Deze verba missen de notie meten die o.i. wel degelijk in de vertaling
verdisconteerd moet worden .70

Met de Nijl hebben de Egyptenaren ook hun land gemeten, in elk geval tot Elephantine. In
twee capita (II,7; II,9) informeert Herodotos ons over de afmetingen van Egypte. In II,7
vergelijkt hij de afstand van de Middellandse Zee tot Heliopolis met de afstand vanaf het
altaar der twaalf goden te Athene tot de tempel van Zeus Olympia in Elis. De eerste afstand
bedraagt volgens Herodotos 1500 stadiën , 15 stadiën meer dan de tweede afstand. In Hist.71

II,9 komen de afstanden Heliopolis-Thebe en Thebe-Elephantine ter sprake, die samen met
het traject Middellandse Zee-Heliopolis de totale lengte van Egypte uitmaken. Van Helio-
polis naar Thebe is het negen dagen varen en de afstand tussen deze plaatsen bedraagt 81
FP@Ã<@4, of volgens Herodotos, 4860 stadiën. Het werkelijke aantal stadiën zou, zoals reeds
opgemerkt 2430 moeten zijn en dat komt neer op 482,09 km., indien men een stadion op 198
m stelt. Van Thebe naar Elephantine is de afstand 900 stadiën = 178 km. Wanneer men,



 LSJ vermeldt voor *4"R0N\.@µ"4 resp.: to put to the vote, to vote by ballot, to keep account of tribu-72

te. In de hier bedoelde combinatie is *4"R0N\.@µ"4 synoniem met •FJD@2,JXT = to class or group the
stars (in constellations), LSJ.; zie ook Strabo 1, 16 (med./pass.)

 Cf. Latijn carmen < *can-men < canere zingen. Het woord carmen betekende zowel lied of gedicht als73

toverzang, betovering; cf. Frans: charme = betovering, bekoring; Eng. charm = toverspreuk. Een zelfde
gedachte steekt in het Griekse ¦B"@4*Z, ¦Bå*Z. 

 De etymologie van dit woord h k3 is minder duidelijk; zie L. Ae, III,1139 (J.F. Borghouts, Leiden).74
!!

Zie ook H. te Velde, The god Heka in Egyptian Theology, JEOL 21 (1970) 175-186. pl. XXVI- XXXII. 
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zoals Aubrey de Sélincourt, het stadion op 186 m stelt, zijn de afstanden iets korter. De
hoofdzaak is dat de Egyptenaren hun land hebben opgemeten, hoe men de maateenheden en
de Griekse weergave daarvan ook interpreteert.

§ 1.4. @ÛD"<@Ø •FJD@2,F\"< *4"R0N4FVµ,<@4: •FJD@2,F\": sterrebeeld, -teken,
constellatie, rangschikking der planeten, zie comm. I,4, 7 en Vettius Valens, 157, 24.

§ 1.5. *4"R0N4FVµ,<@4: *4"R0N\.@µ"4 in combinatie met •FJD@2,F\" is een hapax;
LSJ  vermeldt deze combinatie tenminste niet. Ook het activum komt voor, zij het minder72

frequent dan het medium. Om de o.i. beste vertaling in deze context 
te verantwoorden., volgt hier een opgave van de meest courante betekenissen: in stemming
brengen (b.v. JÎ< (<fµ@<, het voorstel) en registreren. In deze context wordt gepleit voor:
het registreren van de stand van de sterren.

§ 1.6. B"D"*,*f6"F4... ¦B46DVJ,4"< •86\µ@L 8`(@L... ,àD,F4< µ"(46−H *L<Vµ,TH.
•86\µ@L 8`(@L: De tekst van Kroll (pg. 1) geeft + •86¬< 8`(@L. Kroll (ibidem, app. crit.
pg. 1) vraagt zich o.i. terecht af of men niet •86\µ@L moet lezen. Het ms. A leest •86± en
Syr. of liever de verdwenen Pehlevî  -versie leest •DPZ< = heerschappij. Syntactisch
gezien, moet •86± uitgesloten worden geacht aangezien ¦B46DVJ,4" met de genitivus
wordt geconstrueerd, terwijl •DPZ in de betekenis van macht of heerschappij na
¦B46DVJ,4" geen zin heeft. Het door Kroll voorgestelde •86\µ@L is hier daarom zowel
syntactisch als semantisch het best op zijn plaats. ,àD,F4< µ"(46−H *L<Vµ,TH: De
ontdekking van het vermogen tot toveren, van de toverkunst. Hier wordt gesuggereerd dat de
Egyptenaren de toverkunst niet alleen hadden uitgevonden (of ontdekt) maar deze kunst ook
aan andere volkeren hadden doorgegeven. In werkelijkheid is dat zeer bezijden de waarheid
maar de auteur heeft, of hij er zelf in geloofde of niet, er zijn Egyptische lezers (of
toehoorders) zeer mee gevleid. Het mag bekend zijn dat zeer vele, zo niet alle volkeren hun
eigen vormen van magie hebben ontwikkeld rond een voor praktisch allen gemeen-
schappelijke kern. Deze kern wordt heel goed onder woorden gebracht door de auteur van
dit caput waar hij de toverkunst noemt een ¦B46DVJ,4" •86\µ@L 8`(@L, de macht over het
met kracht geladen woord en een µ"(46¬ *b<"µ4H, het vermogen tot toveren, waarbij het
vooral om het woord 8`(@H gaat. De door de auteur gebruikte omschrijving ¦B46DVJ,4"
•86\µ@L 8`(@L duidt aan dat de kracht zich via het gesproken of gezongen  woord73

manifesteerde en het woord *b<"µ4H kan als een weergave worden beschouwd van het
Egyptische woord hk3  dat ongeveer hetzelfde betekent. De bedienaren van deze macht!!

74



 Het is moeilijk om teksten met puur magische inhoud af te zonderen. Er zijn veel Egyptische teksten75

die zowel religieus als magisch, hetzij zowel medisch als magisch kunnen worden genoemd. Ook onder
de magische teksten die, wel uit Egypte afkomstig maar in het Grieks (of het Koptisch) gesteld zijn
bevindt zich veel materiaal met een gemengd magisch-religieus of magisch-medisch karakter. Zie de
Papyri Graecae Magicae ed. K. Preisendanz, 1928; Lexikon der Aegyptologie, III, 1152 sqq. 

 Andere functionarissen die als tovenaar kunnen worden beschouwd zijn de zwnw = arts en de  w[b76

sh*mt = priester van Sachmet. 

 Over de vijf elementen (aarde, water, lucht, vuur en hout) in de Chinese en Tibetaanse astrologie, zie77

G. Widengren, Mani, pg. 73 en L.A. Waddell, Tibetan Lamaism, pg. 450 sqq.
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worden in de magische literatuur  van het oude Egypte als volgt genoem hrp-srqt =75
!!

schorpioenenbezweerder en de hrj-k3bt hrj-tp = de opperste lector of voorleespriester . De!! !! !! !!
76

woord µV(@H en µ"(,\" (en uiteraard µ"(46`H) zijn noch van Griekse, noch van
Egyptische maar van Iraanse herkomst: Oir. maghu > Fârsî : mugh en Oir. maghupati >
Fârsî maubad = opperpriester.

§ 2. N"FÂ (�D JÎ< ;,6J"<,$f, JÎ< J,8,LJ"Ã@< !Æ(bBJ@L $"F48X" 6J8.: Want men
zegt dat Nektanebo, de laatste koning van Egypte... enz. was. Deze laatste Nektanebo II was
inderdaad de laatste farao van het oude Egypte. Na hem heeft nooit meer een monarch over
Egypte geheerst die in de antieke zin van het woord als een Egyptenaar beschouwd kon
worden (zie noot 23). De recensio " laat de lezer eerst uitvoerig kennismaken met deze
(roman)-Nektanebo alvorens duidelijk te maken dat deze figuur wel eens meer met de
geboorte van Alexander te maken zou kunnen hebben dan diens historische vader Philippos.

§ 3. J� (�D 6@Fµ46� FJ@4P,Ã" 8`(å BV<J" "ßJè ßB,JVFF,J@0 Want door een
machtswoord onderwierp hij alle elementen aan zich.

§ 3.1. 6@Fµ46� FJ@4P,Ã": cf. –FJDT< FJ@4P,Ã" = –FJD" (•FJXD,H), zie Manetho
astrologus, 4, 624: “J"ØJ" J@4 @ÛD"<\T< –FJDT< JXJL6J"4.”
Hierbij kan •FJZD: niet alleen ster maar ook planeet betekenen, zie Ptolemaios, Tetra-
biblos, I,4). Zij, die zich met astrologie bezig houden weten dat de twaalf tekens van de
dierenriem gerelateerd zijn aan de vier elementen (FJ@4P,Ã"), Aarde, Water, Lucht en
Vuur. Niet in alle culturen, echter, is het aantal elementen vier. In de Chinese en Tibetaanse
astrologie kende men vijf elementen die aan twaalf dieren (niet onze .è*4") gekoppeld
werden , zodat om de zestig jaar dezelfde combinatie van dier en element terugkeerde; zie77

ook comm. I, 4. Ook Mani, Kephalaia, LXIX, B, 167, 2231 verbindt vijf (werelden van) ele-
menten aan twaalf dieren (de ons bekende zodiakale tekens) waaraan een zekere
beïnvloeding door de Centraal- en Oost-Aziatische cultuur op die van Voor-Azië niet
vreemd kan zijn. De relaties tussen de vijf elementen en de twaalf tekens worden bij Mani
(op. cit.) als volgt voorgesteld: Tweelingen en Boogschutter horen bij de wereld van Rook ;
Ram en Leeuw horen bij de wereld van Vuur; Stier, Waterman en Weegschaal horen bij de
wereld van Wind ; Kreeft, Maagd en Vissen horen bij de wereld van Water; Steenbok en
Schorpioen horen bij de wereld van Duisternis. Ook het getal zeven duikt op en wel bij Eph-
raim Syrus, Hymnus contra Haereses, LI, 13. In deze strofe meldt Bardaisan established!!

seven beings. De context van deze strofe zou er, naar de mening van Drijvers (1966, pg.



 In Ev. Joh, 1,1: z+< •DP± µ< Ò 8`(@H heeft 8`(@H een andere lading dan bij Pseudo-Kallisthenes en78

Matth. 8, 16.

 Niet alleen het ms. A maar ook de mss. C en D van de recensio ( lezen B@8Xµ@L.79
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132), op duiden dat hier sprake is van "beings" in de astrologische zin van het woord en niet
van wezens of van elementen in eigenlijke zin. Het werkelijke aantal elementen dat
Bardaisan zou hebben aangenomen zou vijf zijn, nl. Vuur, Wind, Water, Lucht en!!

Duisternis waarvan, na een geweldige strijd en het ingrijpen van de Logos en de verdrijving
van de duisternis, vier zuivere elementen overblijven. In onze tekst worden de 6@Fµ46�
FJ@4P,Ã" wel degelijk als bezielde wezens beschouwd die een magiër met één woord aan
zich kan onderwerpen.

§ 3.2. 8`(å: 8`(@H is hier derhalve een commando, cf. Ev. Matth. 8, 16: "¦>X$"8, J�
B<,bµ"J" 8`(å": Hij dreef de boze geesten uit door Zijn woord .78

§ 3.3. ,Æ (�D "ÆN<4*\TH B@8,µ\T< <XN@H 6J8. Hier wordt een tekst voorgesteld die
nogal afwijkt van de tekst van Kroll die hoofdzakelijk uitgaat van het ms. A. . Ten eerste79

wordt i. p. v. B@8Xµ@L B@8,µ\T< gelezen en wel uitgaande van ms. B (cod. Paris. Gr.
1085), één van de handschriften van de recensio $. Dit handschrift leest B@8XµT< i.p.v.
B@8Xµ@L. Men kan zich dan afvragen wat dan wel de juiste lezing zou moeten zijn. Bergson
(ed. rec. $. pg. 2, app. crit.) meent dat B@8XµT< als B@8,µ\T< begrepen moet worden
maar von Lauenstein (ed. rec. (, pg. 5) noemt als mogelijke lezing ook B@8,µ\@L. Qua
vorm is B@8,µ\@L wel aantrekkelijk, ze verschilt maar één letter van B@8Xµ@L dat door de
meeste handschriften gesteund wordt maar omdat bij <XN@H (bende of horde) een genitivus
pluralis beter past en ook vanwege de lezing van het ms. B B@8XµT< dat men, naar Bergson
o.i. terecht meent, als B@8,µ\T< moet begrijpen, wordt voor deze laatste lezing gekozen.

§ 3.4. @Û6 §F6L88, FJD"J`B,*@< 6J8. Anders dan in de editie van Kroll maar min of
meer in overeenstemming met de recensio $ en, voorzover dat uit de Engelse vertaling van
de Armeense versie door Wolohojian blijkt, ook in overeenstemming met Arm., zowel als
met de Syrische versie (Syr.), geeft de hier voorgestelde lezing van de onmiddellijk hierna
volgende Griekse tekst meer dan één verbum. Dat de oudste versie van de Alexanderroman
hier meer dan één verbum gehad moet hebben, moge blijken uit het feit dat behalve de reeds
genoemde Arm. en Syr. alle handschriften van de recensiones $ en ( hier meer dan één
verbum lezen. De recensio $ geeft evenals Arm. drie verba ( Wolohojian) en Syr. (Budge)
vier verba. Ter vergelijking volgt hier de betreffende passage in de recensio $, Arm. en Syr.
$: FJD"J`B,*" @Û6 0ÛJDXB4.,, µ0P"<Zµ"J" B@8,µ46� @Û 6"J,F6,b".,, ßB"FB4-
FJ�H @Û6 §F6L88, ,ÆH B"D"JV>,4H B@8,µ46VH.

Arm. (Wolohojian): He did not work at machines of warfare, stockpile arms, prepare man-
killing iron weapons, nor did he proffer any ingenious devices.

Syr. (Budge): He used not to trouble his camp, neither did he bring weapons of war for the
use of the men, nor polished iron that glittered, nor was it his wont to contrive the
stratagems or plans which are necessary for war.



 Met F6b88T komt overeen het Syrische verbum šhq dat eveneens kwellen betekent.80
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Het feit dat zowel de recensio $ als de beide belangrijke niet-Griekse versies Arm. en Syr.
meer dan één verbum tellen (de recensio $ drie en Arm. en Syr. vier verba) maakt duidelijk
dat in " een corruptie moet zijn opgetreden.Daarbij is vast te stellen dat, afgezien van de
ontbrekende verba, de volgorde in Syr. het meest overeenkomt met ". Een aanpassing van
de tekst, zoals voorgesteld, lijkt daarom noodzakelijk.

§ 3.5. FJD"J`B,*@< (FJD"J`B,*" in $): legerkamp, leger, zie LSJ, 1653, II. Hier wordt
er de voorkeur aan gegeven FJD"J`B,*@< met soldaten te vertalen.
§F6L88,: F6b88T: molesteren, kwellen, afmatten , evt. vervelen, zie LSJ, to molest, to80

annoy'. Men ziet dat F6b88T in $ geconstrueerd wordt met ,ÆH+ accusativus (B"D"JV>,4H
B@8,µ46VH), met de betekenis in en dat het ßB"FB4FJVH als object heeft. Daarentegen
dient FJD"J`B,*" (i.p.v. -@<) als object bij een ander verbum, nl. ,ÛJD,B\.T. Hoewel de
lezing van $ een goede betekenis oplevert, wordt, vooral vanwege Syr. de voorkeur gegeven
aan de lezing van " waar het FJD"J`B,*@< als object bij §F6L88, betreft.
Een eventuele overweging het opvallende §F6L88, te emenderen tot §FJ,48, (op grond
van de klankovereenkomst in itacistische uitspraak) moet afgewezen worden aangezien de
context imperfecta i.p.v. aoristi vereist.
Hier is sprake van herhaalde, zij het in dit geval, niet ten uitvoer gelegde handelingen,
derhalve van een gewoonte om die handelingen na te laten. Immers, telkens als zich een
vijand vertoonde, deed hij niet dit en deed hij niet dat. Echter, de ontdekking van Nektanebo
dat hij gaat verliezen, alsmede zijn vlucht in cap. I, 3 zijn eenmalige gebeurtenissen en
worden daar terecht uitgedrukt door aoristi (,É*, en §NL(,).

§ 3.6. @Û*¥ ÓB8T< B@µB,bµ"J" 0ÛJDXB4.,: Wat ÓB8T< B@µB,bµ"J" betreft, B@µ-
B,bµ"J" (cf. B@µB,bT) ontbreekt in alle woordenboeken. Men zou ÓB8T< B@µB,bµ"J"
kunnen weergeven met het zenden van wapens, hier is echter gekozen voor het zenden van
bewapende troepen omdat ÓB8T< o.i. staat voor de dragers van de wapenen en niet voor de
wapenen zelf. 0ÛJDXB4.,: ,ÛJD,B\.T: `voorbereiden'. Dit verbum is één van de in "
ontbrekende verba en heeft, zoals reeds gezien, in $ FJD"J`B,*" als object. Omdat ,ÛJD,-
B\.T naast 6"J"F6,LV.T in zo niet alle, dan toch wel in de belangrijkste handschriften
van $ wordt aangetroffen en ook omdat Arm. en Syr. erop duiden dat in de oudste versie van
de Alexanderroman vier verba van deze strekking zijn voorgekomen, lijkt hier voldoende
reden aanwezig te zijn om dit verbum in de door ons voorgestelde tekst op te nemen, zij het
na ÓB8T< B@µB,bµ"J".

§ 3.7. @Û*¥ F4*ZD@L •6@<Zµ"J" ºJ@\µ".,: Hier wordt, uitgaande van het begrip
•6@<Zµ"J" (eveneens een hapax en noch in LSJ, noch in Lampe te vinden) gedacht aan het
slijpen, cq. aanmaken van lansen, pijlen en zwaarden e.d. Ik vermoed echter dat F4*ZD@L
•6@<Zµ"J" hier staat voor de fabricage van wapens in het algemeen. Het is, gezien de
lezingen in Arm., Syr. en L aannemelijk dat dit element is weggevallen. Wat het verbum
©J@4µV.T betreft, dit verbum ontbreekt zowel in de tekst van Kroll als in die van Bergson.

§ 3.8. 6"J,F6,b".,: 6"J"F6,LV.T, o.a. gereedmaken, inrichten, fabriceren, evt.
produceren. Ook dit verbum moet, getuige $ (en (), Arm. en Syr., in de oudste versie van de



 B.E. Perry, in Transactions of the American Philological Association (T.A.P.A.), vol. XCVIII 196681

pgg. 330, 332: “It is only by Pseudo-Callisthenes who tells us that Nectanebo was that kind of magician
to destroy the enemy's armada without military action by means of magical arts in which the Egyptian
was highly skilled; no other ancient testimony so represents him”. 

 Deze tekst, de brief van de magiër Nephotes aan farao Psammeticho zou de oudste aanwijzing zijn82

voor het gebruik van deze vorm van waarzeggerij, tenminste als deze brief inderdaad uit de tijd van
deze farao (ong. 663 v. Chr.) dateert en wanneer men de oud-Babylonische teksten buiten beschouwing
laat. 

 Zie R.E. 12, 2 1880 (Babylonische Lekanomantie) en de PGM, IV,3211: “ 6"Â 8"$ã< N4V80< 8-83

,L6¬< B8−F@< à*"J@H 6"Â ¦8"\@L”. Neem een witte (of glazen) schaal en vul die met water en olijf-
olie. Preisendanz vertaalt ¦8"\@L hier met Brennöl.
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roman zijn voorgekomen. In $ heeft 6"J,F6,b"., als object ook µ0P"<Zµ"J" B@8,µ46V
bij zich. De editie van Van Thiel die voornamelijk op het ms. L van de recensio $ is
gebaseerd maar ook elementen uit het ms. V bevat, brengt als vierde handeling na
6"J,F6,b".,: F4*0D@N`D@< @Û6 ºJ@\µ".,< en vertaalt als volgt: und baute keine
Transportwagen (merkwaardigerwijze vertaalt Van Thiel maar drie van de vier verba in de
tekst). Ik acht deze interpretatie van F4*0D@N`D@< (als substantief) niet erg gelukkig
(beter: hij hield zich bezig met de produktie van wapenen), maar het is overigens ook
duidelijk dat de lezing van ms. L een latere ontwikkeling weergeeft. M.a.w. de verbindingen
der nomina in " zijn waarschijnlijk correct (cf. Syr.), de verba echter in de overlevering ten
onrechte geëlimineerd. Derhalve wordt de volgende lezing voorgesteld: @Û6 §F6L88,
FJD"J`B,*@< ,ÆH B"D"JV>,4H B@8,µ46�H @Û*¥ ÓB8T< B@µB,bµ"J" 0ÛJDXB4.,<
@Û*¥ F4*ZD@L •6@<Zµ"J" ºJ@\µ".,< @Û*¥ B@8,µ46� µ0P"<Zµ"J" 6"J,F6,b".,<,...
6J8.

§ 3.9. B@8,µ46� µ0P"<Zµ"J": oorlogsmachines. Vooral vanwege Arm. en Syr., wordt
gekozen voor de vertaling als boven aangegeven.

§ 3.10. •88',ÆFZDP,J@... 6"Â ¦8Vµ$"<, P"86−< 8,6V<0< 6J8.
¦8Vµ$"<, P"86−< 8,6V<0<...: Hij nam een bronzen schaal/bekken. Wanneer men op de
mededelingen van Perry  mag afgaan, wordt Nektanebo alleen bij Pseudo-Kallisthenes81

voorgesteld als de koning/magiër die zijn vijanden door middel van lekanomantie verslaat.
Hoewel de 8,6V<0 blijkens Pseudo-Kallisthenes en de Griekse toverpapyri, bv. in de PGM.
IV, 156sqq.  kennelijk veel bij de waarzeggerij is gebruikt, is dit niet het enige daarvoor82

gebruikte vaatwerk geweest. In de PGM (IV, 3210) is sprake van een N4"8@µ"<J,Ã@<, een
orakel met een N4V80. Verderop wordt melding gemaakt van een B@JZD4@< (P"86X@<),
een bronzen drinkbeker, en van een –((@H, (PGM, IV, 225). Het is daarom exacter om deze
vorm van waarzeggerij ß*D@µ"<J,\" dan 8,6"<@µ"<J,\" te noemen. Eén van de
gebruikte vloeistoffen is nl. altijd water, al dan niet in combinatie met sesamolie of
olijfolie .83

§ 3.11. P"86−<: Meer dan eens wordt brons in de Griekse toverpapyri als materiaal van het
vaatwerk genoemd, o.a. in PGM, IV, 225. De N4V80 in het z!ND@*\J0H N4"8@µ"<J,Ã@<,



 Niet alleen in de zojuist genoemde Demotische papyri maar ook in Koptische teksten kan men voor-78

schriften voor het houden van een schaalorakel vinden. Deze voorschriften betreffen ook het materiaal
en de vorm van de schaal; deze, de phialè, moet nl. van glas zijn en geen handvaten hebben. Zie Z.M.
Kropp, Ausgewählte Zaubertexte, par. 269 t/m 273 en Th. Hopfner, Aegyptische Offenbarungszauber, §
228 sqq. 

 Van -Z< = -,bH, de hemelgod85

 Dit is de Ammon van het orakel in de oase van Siwa, dicht bij de grens tussen de huidige staten86

Egypte en Libyë. Dit orakel werd door Alexander de Grote geraadpleegd. 

 Syr. komt hier overeen met "; Arm. daarentegen meer met $, hoewel P (de gedrukte Armeense uitga-87

ve van 1842) ook de “deos superos” noemt, hetgeen overeenkomt met de tekst van Julius Valerius. Wat
de goden in het algemeen betreft: Arm. laat zich daar blijkens de term …astovacsn (= niet-goden) even!!

negatief over uit als $. Ook de Armeense vertaler/bewerker was, zo goed als zeker, een christen. Zie
ook Wolohojian, pg. 161.
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wordt 8,L6Z (doorzichtig) genoemd hetgeen op blank metaal wijst . Er wordt zo goed als84

geen informatie gegeven waarom en wanneer brons de voorkeur heeft. Wel worden in b.v.
de PGM (225-230) gegevens verstrekt over de relatie van de herkomst van het benodigde
water tot de aard van de aangeroepen goden en demonen, zie hierna.

§ 3.12. 6"Â (,µ\F"H "ÛJ¬< à*"J@H Ïµ$D\@L...: En nadat hij die met regenwater gevuld
had,...: Nektanebo vult het bekken met regenwater en roept daarna o.a. de god Ammon aan.
Krachtens de voorschriften in enkele Koptische teksten en ook in het Pap. mag. Paris. 1, 225
(= PGM, IV,225) gebruikt men regenwater (.Z<4@< à*TD)  wanneer men de hemelgoden85

aanroept. In de Koptische teksten (Kropp, XXVIII,106 en XXXIII, 33) gebruikt men zelfs
speciaal regenwater dat in de maand Tybi (27, 12-26, 1) gevallen is. In de bovenvermelde
Parijse toverpapyrus worden ook aanwijzingen gegeven voor de herkomst van het water dat
gebruikt moet worden bij het aanroepen der aardgoden en hetzelfde geldt voor het water bij
het aanroepen der doden. De desbetreffende tekst luidt: “$V8, à*TD, ¦�< µ¥< J@×H ¦B@L-
D"<\@LH 2,@×H 68¯.®, .Z<4@<, ¦�< *¥ J@×H ¦B4(,\@LH, 2"8VFF4@<, ¦�< *¥ }?F4D4<,
³ JÎ< EVD"B4<, B@JVµ4@<, ¦�< *¥ <X6L"H, B0("Ã@<”. Doe er hemelwater in, wanneer u
de hemelgoden aanroept; zeewater, indien u de goden van de aarde aanroept en rivierwater,
indien u Osiris en Sarapis (=Serapis) aanroept maar gebruik bronwater, wanneer u de
doden aanroept. Inderdaad roept Nektanebo hier een hemelgod aan, Ammon van Libyë . In86

de recensio $ (Bergson, pg. 2, rg. 9) roept Nektanebo de goden van de toverzangen, de
luchtgeesten en de onderaardse demonen aan . Ongetwijfeld was de auteur/redacteur van de87

recensio $ een christen. Immers, niet alleen worden de goden daar ñF"<,Â 2,@\
(zogenaamde goden) genoemd, hetgeen een niet-christen zich niet gepermitteerd zou
hebben, maar ook de resterende tekst is in christelijke zin gecorrigeerd door het aanroepen
der engelen niet te vermelden. De bewerker heeft gemeend dat men God en de engelen niet
voor dergelijke doeleinden kan gebruiken, hij beschouwt Christus als zijn Heiland en de
engelen als schutspatronen. Wel laat hij Nektanebo de aardse goden en de luchtgeesten,
alsmede de doden aanroepen en het daarbij passende bronwater, à*TD B0("Ã@<, zie boven,
gebruiken. Op grond van zowel de interne evidentie, de relatie tussen Ammon en Alexander,
als op grond van het feit dat Syr. met " overeenstemt, kan men de lezing van het ms. A als



 Zoals reeds eerder opgemerkt is ook de Armeense versie een goede getuige van de “oerroman” maar88

op sommige punten (bv. I,1 en I,12) staat Syr. dichter bij het oorspronkelijke verhaal. 

 Zie R.E. 14, 11; cf. L. Ae. III,1139-1152. 89

 Cf. Iamblichos, De Myst. V,23. De bij deze auteur genoemde materialen zijn was (rood, wit of zwart),90

ivoor en Parisch marmer. Voor destructieve magie met bijenwas in Egypte, zie M.J. Raven, Wax in
Egyptian magic and symbolism, OMRO,64 (1983), pg. 11.
 

 Hermes had in de antieke mythologie allang een chthonische functie, hij begeleidde als Hermes91

Psychopompos de zielen der gestorvenen naar de onderwereld, zie Od. 24, 1 sqq. 

62

de meest oorspronkelijke beschouwen .88

§ 3.13. 6"Â §B8"JJ,< ¦6 60D@Ø B8@4"D\*4"... 6"Â ¦<X$"88,< "ÛJ� ,ÆH J¬< 8,6V<0<:
En hij vormde uit was scheepjes en poppetjes en deed die in het bekken. Het maken van
poppetjes met het doel via deze poppetjes, na het uitspreken van bezweringen, invloed uit te
oefenen op personen of voorwerpen die door deze poppetjes voorgesteld worden, noemt men
sympathische magie . Er zijn ons zowel Demotische, als Koptische, als Griekse89

toverpapyri overgeleverd waarin deze vorm van magie domineert. Uit deze teksten blijkt dat
herkomst en aard van het gekozen materiaal van groot belang waren met betrekking tot de
machten die men wilde aanroepen. Er is reeds ingegaan op het gebruik van water van
verschillende herkomst (zie PGM, IV,225), nu rest een bespreking van de verdere magische
activiteiten van Nektanebo.
Bij Pseudo-Kallisthenes, zowel in " als in $ maakt Nektanebo wassen poppetjes en gebruikt
hij een ebbenhouten staf. Het gebruik van bijenwas  hoorde vooral bij het afbeelden van de90

goden van de onderwereld, zoals Hekate en Hermes, welke laatste in de toverpapyri (o.a.
PGM IV,1443) ook aangeroepen wordt als onderaardse Hermes: “ {+Dµ− P2`<4,” . In de91

PGM IV,2350 wordt voorgeschreven een beeld van Hermes te maken van gele was; de
tekst: “8"$ã< 64DDÎ< 60DÎ<... B8�F@< {+Dµ−< ßB`6,<@<...”. Maak van gele was een
Hermes die van onderen hol is. In dit caput en in deze passage maakt Nektanebo echter
poppetjes die menselijke vijanden voor moeten stellen. Van deze sympathische magie is
boven (pg. 48) reeds een definitie gegeven, het lijkt ons zinvol om hier nog enige
voorbeelden uit de PGM te geven: PGM, IV,295 sqq. “N48JD@6"JV*,Fµ@H' 2"Lµ"FJ`H:
8"$ã< 60DÎ< (´ B08Î<) •BÎ JD@P@Ø 6,D"µ46@Ø B8�F@< .æ*4" *b@”. Een binding
door een (liefdes)drank: Neem was (of klei) van een pottebakkerswiel en kneed twee figuren.
Het laatste voorbeeld: PGM IV,3130: “8"$ã< 60DÎ< ILDD0<46Î< B8�F@< •<*D4V<J"
B"8"4FJä< ('”. Neem Tyrrheense was en kneed een mansfiguurtje van drie handbreedten
hoog. Wat betreft B"8"4FJZ, als synoniemen komen voor: B"8"FJZ en B"8Vµ0.

§ 3.14. 6"Â §8,(,< •@4*Z<: •@4*Z = Attisch í*Z. Het wordt hier gebruikt in de zin van
¦B"@4*Z (¦Bå*Z): toverspreuk, bezwering, cf. Lat. carmen. Zie ook het commentaar op
¦B46DVJ,4"< •86\µ@L 8`(@L(§ 1,6). Zie voor toverzangen ook Od. J, 457, in dit laatste
geval worden bloedstromen bezworen.

§ 3.15. 6D"Jä< ¦$,<<\<0< oDV$*@<: terwijl hij een ebbenhouten staf in zijn hand had. In



 Budge (pg. 2) geeft in zijn vertaling plane wood maar corrigeert dit in het app. crit. met de opmerking92

“or rather teakwood”, Syr. = šâ —â. 

 Zie o.a. PGM, I,280 sqq. “5"Â FJ@8\F"H F,"LJÎ< BD@N0J46è FPZµ"J4 §P, ¦$,<<\<0< DV$*@< ¦<93

J± 8"4” P,4DÂ”. Trek een priesterkleed aan en neem een ebbenhouten staf in uw linkerhand; cf. PGM,
335 (in dit geval bij het aanroepen van Apollo): ¦$,<<\<0< DV$*@<, »< §P,4H P,4DÂ ¦< J± 8"4”....
PGM, VII3,12-15: “?É*" F@L 6"Â JÎ >b8@< J@Ø ¦$,<<\<@L, @É*" F, {+Dµ−, J\H ,É 6"Â B`2,< ,É”. Ik
ken van u ook het hout, nl. het ebbenhout; ik weet van u, Hermes, wie u bent en vanwaar u komt. 

 Cf. PGM, III,46 sqq: “{+Dµ−, {+6VJ0. {+Dµ−, {+Dµ,6VJ0”. O, Hermes, O, Hekate, O, Hermekate!94

Hier treedt het chthonische karakter van Hermes nog eens duidelijk aan het licht, omdat hij naast de
beruchte tovergodin Hekate wordt aangeroepen. 

 Kairo-Ostrakon, 49547 in A.M. Kropp, Ausgewählte Koptische Zaubertexte, Bd. II, nr. XXXI. 95

 Zie o.a. PGM, XLIII (Preisendanz, Bd. II, pg. 179 sqq.). Ablathanalba wordt hierbij in de vorm van96

een rechthoekige driehoek per letter in neerwaartse richting tot de laatste a gereduceerd zodanig dat elke
regel één letter minder telt om te eindigen met de laatste a. Het omgekeerde geval doet zich ook voor,
waarbij bovenaan met de letter a begonnen wordt om onderaan te eindigen met het volledige woord
ablathanalba. In West-Europa is de formule abracadabra beter bekend. 

 Met Jao is hoogstwaarschijnlijk Jahweh bedoeld.97
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alle Griekse recensies en ook bij Arm. gebruikt Nektanebo een staf van ebbenhout, alleen bij
Syr. schijnt de staf van een andere houtsoort te zijn . In de toverpapyri wordt ebbenhout92

echter regelmatig voorgeschreven als materiaal voor een toverstaf bij het aanroepen van
Hermes/Thoth . Hermes zelf wordt in geen enkele recensie expressis verbis aangeroepen93

maar evenals Hermes kunnen zowel de –((,8@4 (in " en Syr.) als de •XD4" B<,bµ"J"
6"Â 6"J"P2`<4@4 *"\µ@<,H (in $ en Arm.) als sympathisch met ebbenhout beschouwd
worden. Men mag immers de •XD4" B<,bµ"J" als sympathisch met ebbenhout beschou-
wen, omdat zij luchtgeesten zijn en zich evenals Hermes door de lucht bewegen en de
6"J"P2`<4@4 *"\µ@<,H omdat Hermes ook als god van de onderwereld gold .94

§ 3.16. 6"Â ¦B,6"8,ÃJ@ J@×H •((X8@LH: En hij riep de engelen aan. Het feit dat
Nektanebo hier de engelen aanroept staat niet los van de magische praktijk in de (late)
oudheid. Hier is sprake van een ook in de toverpapyri zeer frequent optredende epiklese van
engelen wier namen in de regel een Joods-Chaldeeuwse achtergrond hebben. Hier volgen
twee voorbeelden, het eerste een zegen over een beker voor een goede stem, op een Koptisch
ostrakon , het tweede betreffende een amulet tegen koorts waarin de namen de engelen95

naast het toverwoord ablathanalba  geschreven staan. Voorbeeld 1: Sei gegrüßt El-96

Phaturiël der Kraft, der den Engelen (•((X8@4H) die Stimme (NT<Z<) verleiht! Sei
gegrüßt, Adonai, sei gegrüßt, Eloï, sei gegrüßt Abraxas, sei gegrüßt, Jothaël, sei gegrüßt,
Mistraël, der das Gesicht des Vaters gesehen hat in der Kraft des Jao . Voorbeeld 2:97

z+µ"<@LZ8, z!F@LZ8, 9"Dµ"DZ8, 9,8P4Z8, ?ÛD4Z8, <1>@LD4Z8, 9"Dµ"D4f2,
z!2"<"Z8, z!2"<Z8, "@L0, E"$"f2, z!*T<"\, z+8T"\, "$T... F,F,((,<, FND"-
((0H, 94P"Z8, E"$"f2, 8"B"B". '"$D4Z8, E@LD4Z8, C"N"Z80 *4"Nb8">@<
E@N\"<, »< §J,6,< 1,@<X88", •BÎ B"<JÎH D\(@LH 6"Â BLD,J@Ø, ³*0, J"Pb. 
Emanouel, Achiël, Marmarel, Ouriël, <Th>ouriël, Marmarioth, Athanaël, Athanel, Sabaoth



 Voor Adonai, zie comm. I.12, § 5.98

 Het betreft hier een gebed tot Helios. 99

 Mogelijk moet men bij engelen = boden ook aan dekanen denken; zie W. Gundel, Dekane, pg. 67, n.100

1.

 H.J.W. Drijvers, BarDaisan of Edessa, pgg. 26, 77, 84, 89. H. Jonas, The Gnostic Religion, pgg. 132101

sqq. id. in Typologische und historische Abgrenzung der Gnosis in Gnosis und Gnostizismus, u. Gnosti-
zismus, pg. 634 sqq. ibid. R. A. Lipsius, Gnostizismus. pgg. 54, 77; ibid. V. Bianchi, Gesichtspunkte
zur Erforschung der Ursprünge des Gnosis, 2: Archonten und Mächte, pgg. 727 sqq. ibid. K. Rudolph,
Randerscheinungen des Judentums und des Gnostizismus, pgg. 788 sqq. 
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(de Heerscharen), Adonai  , Eloai, toverwoorden, Michaël, Sabaoth, een toverwoord,98

Gabriël, Souriël, Rafaël, bewaar Sophia, de dochter van Theonella nu snel voor elke
koortsrilling! In de hierboven gegeven voorbeelden maar ook in andere toverpapyri waar de
engelen met name genoemd werden, treft men naast de vele namen op -El (= God) ook
Adonai en Eloï aan die in feite God zelf aanduiden. De oud-testamentische vorm voor Eloï
(zie H. Ev. Marcus, 15, 34 z+8T\) was Elohim. Ook ziet men dat aan de engelen een
genezende (verlossende) macht werd toegedacht die in het heidendom slechts aan de goden
toekwam en in het orthodoxe Christendom aan de Drieëne God. Er is zelfs nog een tekst
(PGM, III,145-152)  waar de engelen zelfs goden genoemd worden .99 100

Voor verdere beschouwingen over –((,8@4 in niet-christelijke context zij verwezen naar
werken over de gnostiek .101

§ 3.17. 6"Â 2,Î< 74$b0H }!µµT<": de Ammon van het orakel van Siwa.
cf. Ps. Kall., I,30, 2: “6•6,Ã2,< •<".,b>"H µ,J'Ï8\(T< FJD"J4TJä< B�F"< J¬<
74$b0< ßB,D2Xµ,<@H ,ÆH }!µµT<" B"D"(\<,J"4”. En nadat hij daarvandaan met
slechts weinige soldaten heel Libyë doorgetrokken was, bereikte hij (het orakel van)
Ammon. Cf. Plout. Vita Al. 27; Alexander wordt hier door één van de priesters ontvangen
met de woorden: “ì B"Ã )4`H” O zoon van Zeus i.p.v. met “ì B"4*\@<”, Dag jongeman.
Cf. Hdt I,46, de raadpleging van het orakel van Ammon door de koning van Lydië, Kroisos.
Voor de gelijkstelling van de Ammon van Libyë met Zeus, zie het caput: “Slang, god en
koning in Egypte”, pg. 33 sqq.)

§ 4. 6"Â @àJT J± J@4"bJ® 8,6"<@µ"<J,\‘ J� ¦< J± 8,6V<® B8@Ã"... Jä< ¦B,DP@-
µX<T< B@8,µ\T< •B@88LµX<T< <•<2DfBT<> B,D4,(X<,J@. Als men de tekst neemt
volgens de overlevering, zonder •<2DfBT<, dan biedt de interpretatie twee mogelijkheden:
a) J� ¦< J.8. B8@Ã" kan als neutrum pluralis het subject zijn bij B,D4,(X<,J@ en dan kan
men vertalen met: de schepen... overwonnen. Daarbij kan men Jä< •B@88LµX<T< laten
afhangen van B,D4,(X<,J@ en dan kan men J� ...B8@Ã"... B,D4,(X<,J@ vertalen met: de
schepen in de schaal overwonnen <die van> de vijanden die <toen of daardoor> ten
ondergingen. b) Men kan Jä< •B@88LµX<T< echter ook behandelen als een genitivus
absolutus en dan vertalen met: de schepen in de schaal overwonnen, terwijl de aanvallende
vijanden ten onder gingen.
Men kan echter ook, op grond van Arm., voorstellen om na B8@Ã" ¦$VBJ4., te lezen en op
grond van de mss. A en L verder te gaan met: “6"Â J@bJT< $"BJ4.@µX<T< •Bf8,J@ J�



 Arm. Wolohojian, pg. 23: baptized. 102

 Arm.: “... he baptized the ships which were in the basin”. 103

 Naar de Christelijke opvatting is het uiteraard niet de celebrant die de transformatie voltrekt maar de104

Heilige Geest die in het Orthodoxe geloof als éénwezenlijk met de Vader en de Zoon wordt beschouwd.
Twee voorbeelden van $"BJ\.,4< uit het Nieuwe Testament: H. Ev. Matth., 3, 12: “ ßµ�H $"BJ\.T ¦<
à*"J4 ,ÆH µ,JV<@4"<.” “Ik doop u in water opdat u zich bekeert”; Ep. ad Gal. 3, 27: “ ÓF@4 (�D ,ÆH
OD4FJÎ< ¦$"BJ\F20J,, OD4FJÎ< ¦<,*bF"F2,.” “Want gij allen die
in Christus zijt gedoopt, gij hebt Christus aangedaan”. (de hoofdzin wordt ook vertaald met “gij hebt u
met Hem bekleed”). 

 Voor het belang van de Armeense versie voor de oerroman, zie Inleiding, de recensio alpha en haar105

getuigen en Wolohojian, pg. 5. 
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¦< J± 2"8VFF® B8@Ã" B@8,µ\T<. In zijn critisch apparaat vraagt Kroll zich het volgende
af: “An fuitne 6"Â @àJTH Jä< ¦B,DP@µX<T< B@8,µ\T< •B@88LµX<T< B,D4,(X<,J@?”
¦$VBJ4., is inderdaad zeer aannemelijk en wel als voortzetting van de reeks imperfecta
§B8"JJ,<, ¦B,6"8,ÃJ@. Ook $ en Arm.  lezen hier ¦$VBJ4.,, maar in $ leest men de102

woordgroep ¦< J± 8,6V<® na ¦$VBJ4., J� B8@4VD4", zonder herhaling van het lidwoord
JV, hetgeen in het Attisch de regel zou zijn. De Koinè wijkt o.a. op dit punt van het Attisch
Grieks af en ook de lezing van $ mag daarom in die zin begrepen worden dat Nektanebo de
reeds in de schaal aanwezige scheepjes onderdompelde. Toch verdient o.i. de lezing van
zowel " als Arm  J� ¦< J± 8,6V<® B8@Ã" ¦$VBJ4., 6J8. de voorkeur. Deze opvatting103

doet ook meer recht aan de rituele betekenis van $"BJ\.,4<, n.l. iemand/iets transformeren
door hem/haar/het onder het uitspreken van gebeden of magische formules onder te dompe-
len . Voorgesteld wordt dan ook ¦$VBJ4., te accepteren met dien verstande dat de leemte104

tussen B8@Ã" en Jä< ¦B,DP@µX<T< ook verder wordt ingevuld. De mss. A en L lezen hier:
“.. 6"Â J@bJT< $"BJ4.@µX<T< •Bf8,J@ J� ¦< J± 2"8VFF® B8@Ã" B@8,µ\T<. De
edities van de recensio $ van Bergson (ms. B) en die van Van Thiel (vnl. ms. L) lezen:
“5"Â ,Û2XTH $"BJ4.@µX<T< "ÛJä< (# en L, ¦6,\<T<) J� ¦< Jè B,8V(,4 B8@Ã" Jä<
¦B,DP@µX<T< "ÛJè B@8,µ\T< •Bf8@<J@... “.
Ook de Armeense versie komt na ¦$VBJ4., met de belangrijkste handschriften, n.l. A en B,
overeen en dat is van belang . Echter ook de suggestie van Kroll dat de zin gecontinueerd105

zou moeten worden met “6"Â @àJTH Jä< ¦B,DP@µX<T< B@8,µ\T< •B@88LµX<T<
B,D4,(X<,J@” verdient de aandacht. Die voortzetting komt in onze visie dan wel na
¦$VBJ4.,. Wanneer de zin als volgt geconstrueerd wordt: “5"Â @àJT J± J@4"bJ®
8,6"<@µ"<J,\‘ J� ¦< J± 8,6V<® B8@Ã" <¦$VBJ4., 6"Â @àJTH> Jä< ¦B,DP@µX<T<
B@8,µ\T< •B@88LµX<T< B,D4,(X<,J@”, is Nektanebo zowel het subject bij ¦$VBJ4.,
als bij B,D4,(X<,J@. Op deze manier is, door slechts drie woorden aan de tekst toe te
voegen waarvan één, nl ¦$VBJ4., ook nog in meerdere handschriften van de recensio $ als
ook in de Armeense versie wordt aangetroffen,een zinnig verhaal ontstaan, afgezien dan van
een mogelijke opname van •<2DfBT< in de tekst tussen •B@88LµX<T< en B,D4,(X<,J@.

§4.1. •<2DfBT<: Kroll heeft deze lezing niet willen opnemen en wel vanwege het
voorafgaande B@8,µ\T< en ook omdat het in de andere recensies niet voorkomt. Toch heeft
het opnemen van •<2DfBT< dit voordeel dat men twee participia (¦B,DP@µX<T<,
•B@88LµX<T<) aan eveneens twee substantiva (B@8,µ\T<, •<2DfBT<) kan koppelen,
¦B,DP@µX<T< aan B@8,µ\T< en •B@88LµX<T< aan •<2DfBT<.



 In de mss. K en V: ¦6,\<T<. 106

 In de mss. K en V: B,8V(,4. 107

 "ÛJè: Zie Wolohojian, pg. 23 against them i.p.v. against him.108

66

Daarom wordt aan deze oplossing de voorkeur gegeven boven een andere die haar basis ook
in Arm. en de handschriften A, B en L vindt, maar na ¦$VBJ4., meer woorden bevat. Ze
luidt als volgt: “5"Â ,Û2XTH $"BJ4.@µX<T< "ÛJä<  J� ¦< 2"8VFF®  B8@Ã" Jä<106 107

¦B,DP@µX<T<  "ÛJè B@8,µ\T< •Bf8@<J@”. (En via die lekanomantie was hij gewoon108

de schepen te dopen) en zodra die gedoopt werden, gingen de schepen van de vijanden die
(hem of zijn land) aanvielen, te gronde.  
De vertaling van de lezing, zoals die ons vanaf ¦$VBJ4., 6"Â @àJTH, met opname van
•<2DfBT<, voor ogen staat, kan als volgt luiden: ... En zo, via deze lekanomantie, was hij
gewoon de schepen in de schaal te dopen en overwon zodoende de aanvallende vijanden
doordat de opvarenden omkwamen. Er is op deze manier een oplossing gevonden waarbij
het aantal letters (of woorden) beperkt is gehouden. Hoewel een andere, hierboven bespro-
ken mogelijkheid ook een plausibele indruk maakte, is is deze vanwege toevoeging van een
o.i. onnodig groot aantal letters, ($"BJ4.@µX<T< "ÛJä<) niet gekozen.

§ 4.2. JÎ *'"ÛJÎ 6J8: Kroll is geneigd ¦B@\,4 te lezen na JÎ *'"ÛJÎ. Dat is o.i. niet nodig,
eerder zou men na B,D4,(X<,J@ het verbum ¦(X<,J@ moeten lezen en daarom wordt de
suggestie ¦B@\,4 hier niet overgenomen. Wel lijkt het ons in verband met ¦$VBJ4., en
B,D4,(X<,J@ juist de Griekse zin of niet aan te vullen, of aan te vullen met ¦(X<,J@, en
dan is het laatste o.i., mede met het oog op de voorgaande aoristus B,D4,(X<,J@, te prefe-
reren, zodat de vertaling er als volgt gaat uitzien: “En hetzelfde gebeurde ook met degenen
die over land aanvielen.”
In de editie van Kroll is dit het slot van caput I,1. In de recensio $ echter en op grond van de
alinea-indeling van Wolohojian ook in Arm. sluit dit hoofdstuk af met de passage die
eigenlijk de conclusie is van het voorafgaande, n.l.: door de bedrevenheid van Nektanebo in
het toveren, bleef hij nog lang in vrede over zijn koninkrijk regeren. In de editie van Kroll is
dat het begin van cap. I,2. Dit luidt als volgt: “@àJTH @Þ< *4� J−H B@8LB,4D\"H J@Ø
•<*DÎH J@Ø $"F48,\@L *4"µX<@<J@H... ". Toen de man nu door zijn vindingrijkheid nog
lang in het bezit van zijn koninkrijk bleef...,
Ter vergelijking volgt hier het slot van dit caput in de recensio $ (na •Bf8@<J@): “*4� JÎ
B@8bB,4D@< ,É<"4 JÎ –<*D" J± µ"(46± *L<Vµ,4, ¦< ,ÆDZ<® @Þ< *4,JX8,4 JÎ
$"F\8,4@< "ÛJ@Ø”. Bij Wolohojian (pg. 24) luidt het slot van het eerste hoofdstuk: and
because of masterful magical power of the man, his kingdom was at peace. In " (Kroll)
wordt de zin nu voorgezet met µ,J� Ê6"<Î< PD`<@<... In de handschriften van $ die
Bergson en Van Thiel hebben gebruikt en in de Armeense gedrukte editie die door
Wolohojian is benut, is dat kennelijk het begin van een nieuw folium of de verso-zijde van
hetzelfde folium, hetzij het begin van een nieuw caput. Het ms. B heeft daar “PD`<@L *¥
Ê6"<@Ø (,<@µX<@L...” (Bergson) en Arm. after much time. Vooral vanwege het feit dat de
tekst van Arm. erg dicht bij de oerversie van de Alexanderroman staat, is het alleszins
aannemelijk dat het zinsdeel @àJTH t/m *4"µX<@<J@H eigenlijk bij cap. I,1 en dat cap. I,2
met “µ,J� Ê6"<Î< PD`<@<” moet beginnen. De laatste zin is dan waarschijnlijk een
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hoofdzin geweest, beginnend met het woord @àJTH in plaats van met de genitivus
absolutus-constructie in de editie van Kroll. Het is echter de vraag of de zinsconstructie van
de oertekst zo mooi gladgestreken is geweest als die in de recensio $. In $ lijkt een meer
artistiek begaafd redacteur aan het werk te zijn geweest, terwijl de stijl van zijn bron waar-
schijnlijk wat minder verzorgd is geweest. Het feit echter dat zowel de recensio $ als Arm.
caput 1 hier laten eindigen en het volgende laten beginnen met µ,J� Ê6"<Î< PD`<@<
(OD`<@L *¥ Ê6"<@Ø (,<@µX<@L.. in $ en een equivalent begin bij Arm.) doet ons besluiten
het caput 1 één zin langer te maken en caput 2 één zin korter dan in de tekst van Kroll.
Het slot van cap. 1 gaat er na raadpleging van $ en Arm. (na ¦B,DP@µX<T< ¦(X<,J@) als
volgt uitzien: “@àJTH @Þ< *4� J−H B@8LB,4D\"H J@Ø •<*DÎH J± µ"(46± *L<Vµ,4 ¦<
,ÆDZ<® JÎ $"F\8,4@< "ÛJ@Ø *4Xµ,<,.” Men ziet dat het verbum *4"µX<T is verkozen
boven *4"J,8XT, anderzijds is gemeend, en wel op basis van $ en Arm., ¦< ,ÆDZ<® in te
voegen. Het is uiteraard niet de bedoeling alles te willen corrigeren wat Kroll gedaan heeft
maar wel, zo mogelijk, de oorspronkelijke tekst te herstellen of die zo dicht mogelijk te
benaderen.


