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Hoofdstuk 7

Tekst en commentaar I,3:

§ 1. !ÛJÎH *¥ ,ÆH J� $"F\8,4" •<"FJDXR"H ¦6X8,LF, BV<J"H ¦6 µXF@L (,<XF2"4.
9@<VF"H *¥ 6"Â J¬< 8,6V<0< 2,ÂH ,ÆH µXF@< §B80F,< à*"J@H0 $"8ã< *¥ ¦BV<T J�
6ZD4<" B8@4"D\*4", •DVµ,<@H 6"J� P,ÃD" J¬< DV$*@< Jè *L<"µ46è 8`(å ¦PDZF"-
J@. z!J,<\F"H *¥ ,ÆH J¬< 8,6V<0< ,É*, J@×H Jä< !Æ(LBJ\T< 2,@×H J� Jä< B@8,-
µ\T< $"D$VDT< B8@4VD4" *4"6L$,D<ä<J"H.
§ 2. )4Î 6"Â FJ@PVF"H *J¬< Jä< !Æ(LBJ\T< *$"F48,\"< ßBÎ Jä< µ"6VDT< ³*0
BD@*@F\"< ¦FP06X<"4 >LD0FVµ,<@H J¬< 6,N"8¬< 6"Â JÎ< Bf(T<" BDÎH JÎ •88@-
µ@DN−F"4, ¦(6@8BTFVµ,<@H PDLFÎ< ÓF@< ²*b<"J@ $"FJV>"4, §NL(, J¬< !Ç(LB-
J@< *4� J@Ø A08@LF\@L.
§ 3. A@88� *¥ B,D4<@FJZF"H §2<0 ,ÆH AX880< J−H 9"6,*@<\"H B"D,(X<,J@, <6"Â>
Ï2`<0< •µN4"FVµ,<@H @Í" BD@NZJ0H !Æ(bBJ4@H <6"Â> •FJD@8`(@H [6"Â] ¦6"2X.-
,J@ *0µ@F\‘ Jè BD@F,DP@µX<å F6XBJ,F2"4. 5"Â J"ØJ" µ¥< @àJTH.
§ 4. z+< *¥ J± !Æ(bBJå •N"<@ØH (,<@µX<@L J@Ø ;,6J"<,$ä ²>\TF"< @Ê !Æ(bBJ4@4
JÎ< BD@BVJ@D" Jä< 2,ä< ~/N"4FJ@< J\ –D" Ò J−H !Æ(bBJ@L $"F48,×H ¦(X<,J@.
{? *¥ §B,µR,< "ÛJ@ÃH PD0FµÎ< BDÎH JÎ< •`D"J@< <*4�> J@Ø E4<TB,\@L (?) *Ê,D-
XTH, ÓH PD0Fµ@*@J,Ã "ÛJ@ÃH @àJTH0
§ 5. “ !Ç(LBJ@< Ò NL(ã< 6D"J"4ÎH –864µ@H BDXF$LH $"F48,×H *L<VFJ0H »>,4 µ,J�
PD`<@< <X@H, JÎ (0D"8X@< •B@$"8ã< JbBT< ,É*@H, 6`Fµ@< 6L68,bF"H, ¦BÂ JÎ !Æ-
(bBJ@L B,*\@<, ¦P2Dä< ßB@J"(¬< *4*@×H ºµÃ<”.
§ 6. ?àJTH *@2X<J@H J@Ø PD0Fµ@Ø J@bJ@L µ¬ <@ZF"<J,H J¬< 8bF4< ,ÆH J¬< J@Ø
•<*D4V<J@H J@Ø ;,6J"<,$ä $VF4< (DVN@LF4 J@×H FJ\P@LH ,ÆH µ<Zµ0< B@JX B@L
¦6$0F@µX<@L J@Ø PD0Fµ@Ø.

§2.* J¬<....$"F48,\"<: Kroll: JÎ<... $"F48X".
§3 < 6"Â> (bis):  add.  Kroll, [ 6"Â]: del. Kroll.
§4.: < *4�> addidi. Ê,DXTH conieci comp. Syr.  FJ−F"4: A, B"D"FJ−<"4 dubitanter 
Kroll. 
PD0Fµ@*@J,Ã: PD0Fµ@*@J.....A;  
§4-§6: Versus choliambici oraculi ad Aegyptios: 
?âJ@H Ò NL(ã< 6D"J"4ÎH BDXF$LH: Bergson,pg. 1.
$"F48,×H *L<VFJ0H BV84 <,"<\"H »>,4 
JÎ (0D"8"Ã@< •B@$"8ã< JbBT< ,É*@H 
6`Fµ@< 6L68,bF"H, ¦BÂ JÎ B,*\@< !Æ(bBJ@L 
¦P2Dä< (�BV<JT<) ßB@J"(¬< *4*@×H ºµÃ<.
§5. JbBT< ,É*@H, 6`Fµ@<: Kroll:  JbB@< ,É*@< 6`Fµ@L A
§6. emendationibus Krollii secutus sum.

§1. Zelf trok hij zich terug in zijn paleis en beval iedereen zich te verwijderen. Alleen
gelaten, bracht hij de schaal binnen en vulde die met water. Nu deed hij de wassen
scheepjes erin, nam de staf in zijn hand en bediende zich van de (vereiste) toverspreuk. Toen
hij zijn blik gespannen op de schaal had gericht, zag hij dat de Egyptische goden de schepen
van de vijandelijke barbaren naar de overwinning loodsten.
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§2. Daarom en ook omdat hij het vermoeden had gekregen dat het Rijk der Egyptenaren
eindelijk door de gelukzalige goden was verraden, schoor hij, om zich te vermommen, zijn
hoofdhaar en baard af, verborg zoveel goud in zijn kleren als hij kon meenemen en vluchtte
via Pelousion Egypte uit.
§3. Nadat hij vele landen doorgetrokken was, verscheen hij te Pella in Macedonië. Nadat hij
zich als Egyptisch priester in fijn linnen had gekleed, hield hij spreekuur in het openbaar om
zich te laten raadplegen door ieder die maar bij hem kwam. En zo gebeurde dat.
§4. Toen Nektanebo niet meer in Egypte gezien werd, vroegen de Egyptenaren hun
voorvader onder de goden, Hephaistos, wat er dan wel met de koning van Egypte gebeurd
was. En hij (sc. Hephaistos) zond hun ten aanzien van de onzichtbare (= de verdwenen
Nektanebo) een orakel bij monde van een priester van het Sinopeion die hun aldus orakelt:
§5. “De sterke, weerbare en eerbiedwaardige koning die Egypte ontvlucht is, zal mettertijd
verjongd als een machtig koning terugkeren. Hij zal zijn oude gedaante afwerpen en een
nieuwe aannemen en na de wereld doorkruist te hebben, zal hij op het laagland van Egypte
afgaan en onze vijanden onderwerpen.”
§6. Toen zij het aldus gegeven orakel niet hadden kunnen ontraadselen, schreven zij de
verzen op de voet van het standbeeld van Nektanebo, om het zich te kunnen herinneren,
wanneer het orakel eens zou uitkomen.

Commentaar I,3:

§ 1. !ÛJÎH ,ÆH J� $"F\8,4" •<"FJDXR"H ¦6X8,LF, BV<J"H ¦6 µXF@L (,<XF2"4: Hij
trok zich terug in zijn paleis en beval allen zich te verwijderen.
¦6 µXF@L (,<XF2"4: zich verwijderen, eigenlijk: uit het midden en dan naar buiten gaan.
Cf. 2,ÂH ,ÆH µXF@< in de volgende zin. Voor ¦6 µXF@L weg, cf. Dem. X. 36: ",Æ
•<X8@4µ,< ¦6 µXF@L 6"Â J�H $8"FN0µ\"H".

§ 1.1. µ@<VF"H *¥ 6"Â J¬< 8,6V<0< 2,ÂH ,ÆH µXF@< §B80F,< à*"J@H0: Na alleen
gelaten te zijn, zette hij ook de schaal binnen en vulde die met water. µ@<VF"H < µ@<V.T:
LSJ: to be/live alone (to live in solitude), cf. Anth. Palat., 5, 65; Septuaginta (LXX), Ps. 101
(102), 7; zie ook Iamblichos, VP, 3, 14. Voor wat de handelingen met de 8,6V<0 betreft,
zie comm. I,1, § 3.

§ 1.2. 2,ÂH ,ÆH µXF@<: ¦H µXF@< J42X<"4, eig. in het midden zetten > te voorschijn halen.
Cf. Plout. Agis, 9.3......,ÆH µXF@< B"D,82f< trad te voorschijn; Theokrit., Ò *'¦H µXF@<
³8L2, 7L(6,bH: Lynkeus trad te voorschijn.

§ 1.3 $"8ã< *¥ ¦BV<T J� 6ZD4<" B8@4"D\*4": 6ZD4<", zie ¦6 60D@Ø, comm. I,1, § 3.

§ 1.4. •DVµ,<@H 6"J� P,ÃD" J¬< DV$*@<: Nadat hij de staf in zijn hand genomen had.
Voor DV$*@<, zie eveneens comm. I,1, § 3.

§ 1.5. Jè *L<"µ46è 8`(å ¦PDZF"J@: Cf. I,1, §1 •86\µ@L 8`(@L en 8`(å... ßB,JVF-
F,J@.



 In plaats van ,ÆF\< in de recensio $ zou men misschien ½6,< of ³((46,< kunnen lezen. Er is echter119

geen aanleiding aan te nemen dat dit ook in de oerversie gestaan heeft.
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§ 1.6. •J,<\F"H... *4"6L$,D<ä<J"H: Cf. slot cap. I,1. Het verschil met cap. 1 is duidelijk,
Nektanebo ziet dat de goden zich tegen hem keren.

§ 1.7. *4"6L$,D<ä<J"H: *4"6L$,D<VT: iets door iets heen loodsen, cf. LSJ: to steer
through, pilot. Hier o.i. het best pregnant te vertalen met: naar de overwinning loodsen. In $
ziet men een splitsing tussen land- en zeemacht. De tekst is daar als volgt:
“(6"Â ÒD”)J@×H Jä< !Æ(LBJ\T< 2,@×H 6L$,D<ä<J"H J� B8@Ã" Jä< B@8,µ\T<
$"D$VDT< 6"Â J� FJD"J`B,*" "ÛJä< ßB'"ÛJä< Ò*0(@bµ,<"”. (En hij ziet) dat de
goden de schepen van de vijandige barbaren besturen en dat hun legers door de goden zelf
(naar de overwinning) worden geleid. Nektanebo wordt hier door de goden in de steek
gelaten en men kan zich vanuit het standpunt van de auteur van de roman afvragen of hij niet
een wat dubieuze vader voor een wereldheerser heeft uitgezocht.

§ 2. FJ@PVF"H: Het activum FJ@PV.T is zeer ongebruikelijk. Alleen Soph. Lex. s.v.
FJ@PV.@µ"4 citeert als activum een plaats bij Eusebios Alexandrinos (Migne, PG 86, 345
A). Volgens Kroll ( crit. app.) is in ms. L. de vorm FJ@P"F2,ÂH over-geleverd ( op gezag
van de editie van C. Müller waar dezelfde vermelding wordt aangetroffen. Zie ook LSJ s.v.
FJ@PV.@µ"4). In de editie van L door Van Thiel leest men echter "{?
;,6J,<"$ã<......µ"2ã< B"D'"ÛJä< (Jä< 2,ä< sc.) ÓJ4 J� §FP"J" J−H !Æ(bBJ@L
$"F48,\"H ³((46,<..... Iets dergelijks ook in Arm. en $, zie ook §2.1.

§ 2.1. J¬< Jä< !Æ(LBJ\T< $"F48,\"<: Vrijwel alle mss. van de recensio $ leveren een
vorm van het substantivum $"F48,\", hetgeen qua context beter in de context past.
EJ@PVF"H lijkt evenwel oorspronkelijker dan het vlakke µ"2f< van $: “... µ"2ã<
B"D'"ÛJä< ÓJ4 J� §FP"J" J−H !Æ(bBJ@L $"F48,\"H  +,ÆF\< +...” Toen hij van hen,119

d.w.z. van de goden, vernam dat het einde van het koninkrijk Egypte op handen was.” De
ingreep J¬<...$"F48,\"< i.p.v. JÎ<...$"F48X" is logischer dan overname van de $-
constructie.

§ 2.2. ßBÎ Jä< µ"6VDT<, scil. 2,ä<: Cf. o.a. Hom. A. 599, het bekende vers van de
homerische lach: "–F$,FJ@H *' –D' ¦<äDJ@ (X8TH µ"6VD,FF4 2,@ÃF4<, 6J8." Nu
barstte onder de gelukzalige goden een onbedaarlijk gelach los. Een voorbeeld van µV6"D
zonder 2,`H, Od., 6, 299: " •88� 6X8,F2"4 µ4< µ"6VDT< µX("< ÓD6@< Ïµ`F"4 6J8”.
Maar beveel haar een dure eed bij de gelukzaligen te zweren. Een enkel voorbeeld van
µV6"D in de latere prozaliteratuur: Hdt. III,26. 9"6VDT< <−F@H.

§ 2.3. BD@*@F\"< ¦FP06X<"4: Dit is een periphrastische constructie van het type "ÆJ\"<
§P,4<: beschuldigd worden, zie LSJ onder §PT, A, 8 en Xen. Anab. 7, 1, 8; Aeschyl. Eum.
99.

§ 2.4. >LD0FVµ,<@H 6J8.: Nadat hij zijn hoofdhaar had afgeschoren. Kaalhoofdigheid in
het algemeen en in het bizonder bij priesters schijnt pas in de late tijd, na het einde van het
Nieuwe Rijk mode te zijn geworden. Cf. Hdt. II.37.2; III,2. 
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Wat de haardracht van de pharao's betreft, zij waren in feite priesters en moeten derhalve
ook kaalgeschoren zijn geweest en daar waar het er de schijn van heeft dat zij het haar lang
dragen, zoals Koning Amenhotep III (N.R.) blijkt er sprake te zijn van een hoofddoek, zoals
men die bv. ook ziet bij een beeld van Koning Chafra uit het Oude Rijk (Antieke Cultuur in
Beeld, pg. 9, afb. 7). Uit het verhaal zou men mogen opmaken dat Nektanebo nog niet kaal
was, maar dat hij zich kaalschoor om zich in Macedonië als Egyptisch priesster voor te
doen; zie hierna.

§ 2.5. BDÎH JÎ •88@µ@DN−F"4: Om zich te vermommen. Cf. rec. $: µ,J"µ@DNfF"H
(©"LJÎ<): Nadat hij zich vermomd had. Zie ook Symmachus, Commentaar op Ezechiël,
31,15. (LSJ s.v. •88@µ@DNXT.

§ 2.6. ¦(6@8BTFVµ,<@H PDLFÎ< ÓF@< ²*b<"J@ $"FJV>"4: Hij stopte zoveel goud bij
zich als hij kon meenemen. Dit verhaal doet, ondanks de verschillen, toch enigszins denken
aan de geschiedenis bij Herodotos over de Athener Alkmeon die van Koning Kroisos van
Lydië net zoveel goud mocht meenemen als één persoon in een keer kon dragen. Dit verhaal
luidt: Hdt, VI,125: “{? *¥ z!86µXT< BDÎH J¬< *TD,Z<, ¦@ØF"< J@4"bJ0<, J@4V*,
¦B4J0*,bF"H BD@FXN,D,0z+<*×H 642ä<" µX("< 6"Â 6`8B@< $"2×< 6"J"84B`µ,<@H
J@Ø 642ä<@H, 6@2`D<@LH J@×H ,àD4F6, ,ÛDbJ"J@LH ¦`<J"H ßB@*0FVµ,<@H, ³4, ¦H
JÎ< 20F"LD`<, ¦H J`< @Ê 6"J0(X@<J@. z+FB,Fã< *¥ ¦H FTDÎ< RZ(µ"J@H BDäJ" µ¥<
B"DXF">, B"D� J�H 6<Zµ"H J@Ø PDLF@Ø, ÓF@< ¦PfD,@< @Ê 6@2`D<@4 µ,J� *¥ JÎ<
6`8B@< BV<J" B80FVµ,<@H J@Ø PDLF@Ø 6"Â ¦H J�H JD\P"H J−H 6,N"8−H *4"FBVF"H
J@Ø RZ(µ"J@H 6"Â –88@ 8"$ã< ¦H JÎ FJ`µ", ¦>Z4, ¦6 J@Ø 20F"LD@Ø 6J8.” Alkmeon
profiteerde op de volgende manier van het wel heel bizondere geschenk. Hij trok een ruime
chiton aan waarin hij een diepe plooi liet vallen en de ruimste laarzen die hij kon vinden,
daarna ging hij naar de schatkamer waar zij hem heenbrachten. Hij wierp zich nu op een
hoop stofgoud en stopte daarvan zoveel bij zijnlaarzen in als deze konden bevatten. Daarna
vulde hij de diepe plooi van zijn chiton helemaal met goud en strooide het over zijn haar,
wat ander stofgoud stopte hij in zijn mond en hij verliet de schatkamer.

§ 2.7. *4� J@Ø A08@LF\@L: A08@bF4@<: Pelousion, (Eg. Ðnw vesting, Lat. Pelusium, lag
aan de kust en wel aan het einde van de meest oostelijke uitloper van de Nijl. Langs deze
stad lag o.a. de route naar Azië. Bij Herodotos (II,141) marcheert Farao Sethos naar Pe-
lousion om slag te leveren met de Assyrische koning Sennacherib (± 701 v. Chr.), Hdt, II,
141: “... ¦< A08@LF\å... J"bJ® (VD ,ÆF4 "Ê ¦F$@8"\...” (Hij ging zijn tenten opslaan) in
Pelousion, want daar komt men het land (vanuit het oosten) binnen. Alexander en de
Ptolemaeën hebben Pelousion verder tot een grensvesting uitgebouwd. Voor de werkelijke
toedracht ten aanzien van de vlucht van Nektanebo, zie de Meulenaere in L. Ae, IV,451-52.
De Meulenaere zegt hier het volgende over: “Chassé de Memphis, le roi se réfugia en Haute
Egypte où, après le départ de son ennemi, il se maintint encore deux années au pouvoir. L'an
18, la dernière de son règne, est attesté dans une inscription du grand temple d'Edfou. On ne
sait rien de plus sûr sa fin.”

§ 3. <6"Â> Ï2`<0< •µN4"FVµ,<@H @Í" BD@NZJ0H !Æ(bBJ4@H <6"Â> •FJD@8`(@H: En
hij trok als Egyptisch priester en astroloog een linnen kleed aan. Zowel de toevoeging van
het eerste 6"Â als de verplaatsing van het tweede 6"Â, zoals voorgesteld door Kroll, lijken



 Cf. Preisendanz: Kleide einen Nackten in Weiß vom Kopf bis Fuß. 120

 Zie Fascher, AD@NZJ0H, pg. 79.121

 Dat was de functie van de profeten uit het Oude Testament en de ruim zeventig (Septuaginta) verta-122

lers van het Oude Testament in het Grieks hebben het Hebreeuwse woord nbj (nabi) o.i. terecht vertaald
met BD@NZJ0H. 
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voor een juist begrip van de gebeurtenissen onvermijdelijk.
De kleding van een magiër moest n.l. van plantaardig materiaal zijn en was meestal van
linnen, terwijl de voeten geschoeid waren met sandalen van eveneens plantaardig materiaal,
b.v. papyrus. Cf. R. E. 14, 1, 301; 313. Hier wordt het woord Ï2`<0 gebruikt maar meestal
vindt men in de toverpapyri het woord F4<*f<, het daarmee verbonden verbum F4<*@<4V-
.T en voorts $bFF@H en $bFF4<@H. Van het gebruik van Ï2`<0 zelf kan geen voorbeeld uit
de magische literatuur worden gegeven, wel met het daarvan afgeleide Ï2`<4@<; PGM,
VII,338/9: (in een "ÛJ@BJ46Z, een middel om zichzelf te zien):... B,D4,8\>"H Ï2@<\å
$LFF\<å...: Wikkel hem (een ibisvleugel) in een stuk linnen. Preisendanz vertaalt Ï2@<\å
$LFF\<å hier trouwens met Baumwolle (katoen). Een voorbeeld met F4<*@<4V.T,
eveneens uit de PGM, (IV,89. in een gebed tot Helios): F4<*@<4VF"H 6"J� 6,N"8−H
µXPD4 B@*ä< 
(Lµ<Î<...: En na de naakte van top tot teen in wit linnen gekleed te hebben . Nog een120

voorbeeld met $bFF4<@H: PGM, IV,663/4: B"D2X<@LH ¦< $LFF\<@4H... Maagden in wit
linnen gekleed. Soms wordt alleen voorgeschreven dat de kledij wit moest zijn, b.v. in
PGM, IV,215: •µN4XF20J4 8,L6@ÃH ,Ëµ"F4<. Doe witte kleren aan, of dat men het kleed
van een BD@NZJ0H aantrekt zoals in PGM, I,280: “6"Â FJ@8\F"H F,"LJÎ< BD@N0J46è
FPZµ"J4 §P, ¦$,<<\<0< DV$*@< ¦< J± 8"4” P,4DÂ.” En trek het kleed van een priester
aan, houd een ebbenhouten staf in uw linkerhand. Voor het gebruik van linnen kleding, zie
ook Hdt. II.37.

§ 3.1. @Í" BD@NZJ0H !Æ(bBJ4@H 6"Â •FJD@8`(@H: Als Egyptisch priester en astroloog.
Het woord BD@NZJ0H moet hier opgevat worden als een interpretatie van een Egyptisch
woord voor priester, een bepaald woord, want er bestonden in het Egyptisch meerdere
woorden voor priester. De algemene term voor priester was hm-nt(r = dienaar van god.!!

Boven deze functionaris stond de mr hmw-nt(r en de priester met de functie van lector in!!

doden- en zonnetempels heette een h( rj-hbt. Uit de Hellenistische tijd kennen we de
priesterdecreten van Kanopos (239/8 v. Chr.) en Memphis (het Rosettanum, 197/6 v. Chr.)
die, oorspronkelijk in het Grieks gesteld, van een hieroglyphische en een demotische
vertaling zijn voorzien . In de inleiding op deze decreten vindt men de volgende rangorde:121

1) @Ê •DP4,D,ÃH, 2) 6"Â BD@N−J"4, 3) 6"Â @Ê ,ÆH JÎ –*LJ@< ,ÆFB@D,L`µ,<@4 BDÎH JÎ<
FJ@84FµÎ< Jä< 2,ä<:” 1) de aarts- of hogepriesters en 2) de (z.g.n.) profeten en 3) zij die
het Heilige der Heiligen binnen gaan om de goden te bekleden. Als vertaling van het
Egyptische hmw-nt(r is de Griekse term eigenlijk niet zo juist, men zou eigenlijk!!

2,`*@L8@H = dienaar der goden verwachten, terwijl een BD@NZJ0H iemand is die de wil
van de goden of van God aan de mensen meedeelt . Het is uit bovenstaand overzicht niet122

duidelijk wat precies de functie was van de functionaris die in het Grieks BD@NZJ0H werd
genoemd. Nektanebo noemt zich een BD@NZJ0H en kleedt zich als zodanig, bovendien
noemt hij zich in cap. I,4 ook nog een µV(@H. Clemens Alexandrinus (Stromateis, VI,4, 35



 In ambtelijke teksten worden ook nog BJ,D@N`D@4 vleugeldragers? genoemd. Zij worden noch door123

Clemens Alexandrinus noch door Porphyrios vermeld, mogelijk was deze rang opgegaan in die der Ê-
,D@(D"µµ"J,ÃH. 

 Op twee plaatsen na, Hdt. II, 37 en 43, waar ook •DP4,D,ÃH genoemd worden, wordt van de 5e eeuw124

tot de 1e eeuw v. Chr. (Diodoros) geen melding gemaakt van priesterrangen in Egypte.

 Andere auteurs over de BD@NZJ0H als Egyptische priesterrang, Loukianos (2e eeuw A.D.), Iam-125

blichos, Epiphanios en Synkellos. 
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sqq) is op dit punt wat duidelijker, hij geeft een volledige rangorde, waarin ook de
•FJD@8`(@H of liever de ñD@F6`B@H een plaats heeft. Daarbij moet gezegd worden dat
Fascher (AD@NZJ0H, pg. 90) wel enig voorbehoud maakt ten aanzien van het verhaal van
Clemens; vooral met betrekking tot de kennis van de boeken van Hermes, is hij sceptisch.
De rangorde der priesters schijnt Clemens Alexandrinus wel uit goede bronnen te hebben
gehad. Met dit voorbehoud geven wij het onderstaande overzicht van de verschillende
priesterrangen en hun functies zoals die bij Clemens Alexandrinus wordt aangetroffen:
1) Ò í*`H, het Griekse woord voor zanger. Deze priester kende twee boeken van Hermes uit
zijn hoofd.
2) Ò ñD@F6`B@H: Deze priester draagt o.a. een ñD@8`(4@<, een soort zonnewijzer of
klepsydra (waterklok) en kent vier boeken van Hermes uit het hoofd.
3) Ò Ê,D@(D"µµ"J,bH: Hij kent de geografie van de Nijl en van Egypte als geheel, hij kent
voorts de voorschriften met betrekking tot de inrichting van de tempel die opgetekend zijn
in tien boeken van Hermes.
4) Ò FJ@84FJZH: Deze priester kent de z.g.n. A"4*,LJ46� 6"Â 9@FP@FND"(4FJ46V,
d.w.z. boeken over de opleiding van priesters, zowel als over de beoordeling, keuze en
verkoop van kalveren voor het offer, verder kent hij de feestkalender, die ook in tien boeken
behandeld wordt.
5) Ò BD@NZJ0H, hij is de hoogste in rang. De omschrijving van zijn functie luidt in het
Grieks aldus: BD@FJVJ0H J@Ø Ê,D@Ø 6"Â ¦B4FJVJ0H J−H *4"<@µ−H Jä< BD@F`*T<,
d.w.z. de hoofdgeestelijke van de tempel en thesaurier. Hij kent tien boeken van Hermes uit
het hoofd .123

De astroloog, die hier ñD@F6`B@H genoemd wordt, neemt in deze rangorde niet de hoogste
plaats in, terwijl de BD@NZJ0H de hoogste rang bekleedt, hetgeen natuurlijk heel best
mogelijk is. Tenslotte, alle Griekse auteurs na de 1e eeuw A.D.  vanaf Chairemon tot124

Olympiodoros Thebaios (plusm. 430 A.D.) noemen de BD@NZJ0H als hoogste priester .125

Het komt er volgens het overzicht van Clemens Alexandrinus op neer dat een BD@NZJ0H
tevens een •FJD@8`(@H (ook ñD@F6`B@H of ñD@8`(@H genoemd) kan zijn, maar dat een
•FJD@8`(@H niet noodzakelijkerwijs een BD@NZJ0H is.

§ 3.2. ... ¦6"2X.,J@ *0µ@F\‘ Jè BD@F,DP@µX<å F6XBJ,F2"4: ... hield hij spreekuur in
het openbaar om zich te laten raadplegen door ieder die maar bij hem kwam. Nektanebo
vestigt zich als een soort occult huisarts.

§ 4. ... ²>\TF"< @Ê !Æ(bBJ4@4 6J8.: (Toen Nektanebo niet meer in Egypte gezien werd),
vroegen de Egyptenaren hun voorvader onder de goden Hephaistos wat er dan met hun
koning gebeurd was.



 Manetho, Aigyptiaka, Fr. I bij Eusebios, Chronika I, Armeense versie, pg. 93, (Latijnse vertaling van126

Zohrab-Mai), ed. Waddell, pg. 2 

 Pth, in de regel uitgesproken als Ptah; de etymologie van deze naam schijnt niet duidelijk te zijn. Zie127

Wolfgang Helck, L. Ae, IV, 1177.
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§ 4.1. JÎ< BD@BVJ@D" Jä< 2,ä< ~/N"4FJ@<: Cf. Manetho, Aigyptiaka:  Primus homo126

(deus) Aegyptiis Vulcanus est: De eerste mens (god) onder de Egyptenaren is Vulcanus. Zie
overigens ook Johannes Lydos, De Mensibus,IV, 86, ed. Wünsch. : 5"J� *¥ ÊFJ@D,\"<
9"<X2T< !Æ(LBJ4"6ä< ßB@µ<0µVJT< ¦< J`µå JD\Jå N0F\<, ÓJ4 BDäJ@H
•<2DfBT< B"D' !Æ(LBJ\@4H ¦$"F\8,LF,< ~/N"4FJ@H. 
Nu heeft de mededeling van Manetho over Hephaistos, de Egyptische wel te verstaan meer
mythologische dan historische waarde. Wat wij weten over de Griekse Hephaistos weten is
dat hij de ambachtsman onder de goden was. Dat ging gedeeltelijk ook op voor de
Egyptische god Ptah , hij was de beschermgod der ambachtslui van de stad Memphis, de127

residentie van het Oude Rijk.

§ 4.2. {? *¥ §B,µR,< "ÛJ@ÃH PD0FµÎ< BDÎH JÎ< •`D"J@< <*4�> J@Ø E4<TB,\@L
*Ê,DXTH, ÓH PD0Fµ@*@J,Ã "ÛJ@ÃH @àJTH0 : Hij (sc. Hepaistos) zond hun ten aanzien van
de onzichtbare (= de verdwenen Nektanebo) een orakel bij monde van een priester van het
Sinopeion, die hun het volgende orakelt: Het is duidelijk dat de overgeleverde tekst corrupt
is. De andere recensies en versies brengen niet veel soelaas. Ik citeer achtereenvolgens $, L,
Arm. en Syr.

$: Ò *' ¦< Jè •*bJå J@Ø E4<TB\@L 2,ÎH "ÛJä< 8,(`µ,<@H ¦PD0Fµ@*`J0F,< "ÛJ@ÃH
,ÆBf<....0.

L: = $ behalve E,D"B,\@L. 

Arm.: And he who was god in the underworld of Sinopos delivered an oracle, speaking in
this fashion......

Syr.: Then Hephaistos promptly sent to them an oracle concerning him by the hands of the
priest, saying.......

De vergelijking maakt het mogelijk enige dingen vast te stellen: a) Syr. stemt met " overeen
t.a.v. het begrip ¦B,µR,< zond. b) De lezing E4<TB(,)\@L lijkt authentiek te zijn. Slechts
de latere versie van de recensie $, die op het ms. L is gebaseerd, geeft E,D"B,\@L. c) De
moeilijkheid van de lezing §B,µR,< PD0Fµ`< is dat deze wringt met het volgende ÓH
PD0Fµ@*@J,Ã (c.q. ¦PD0Fµ@*`J0F,<), dat een persoon als antecedent veronderstelt, en
wel een andere persoon dan het subject van §B,µR,<.
d) het “ondoorzichtige” •`D"J@< heeft latere bewerkers aanleiding gegeven te menen dat
–*LJ@< bedoeld was, een veronderstelling die werd versterkt door het volgende J@Ø
E4<TB,\@L (c.q. E,D"B,\@L). In de handschriften van $, waaronder ook L, heeft men de
god zelf in het –*LJ@< geplaatst en hem rechtsstreeks het orakel laten geven. Het ziet er
echter naar uit dat Syr. in essentie de juiste gedachtengang heeft bewaard, nl. dat de godheid



 Op het terrein van het archeologisch museum in Sinope (Sinop) bevinden zich de resten van een128

Serapistempel.
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bij monde van een priester of priesters zijn orakel heeft gegeven. Daarna komt men dicht op
het spoor zoals dat in " zichtbaar is. Corrupties van tweeërlei aard schijnen ten grondslag te
liggen aan de in het ms. A overgeleverde tekst: 1) het begrip *4V bij monde van is uitgeval-
len, waardoor een verwarring is ontstaan t.a.v. de genitivus J@Ø E4<TB,\@L
2) een verkeerd begrip van BD`H + accusativus heeft het ongemotiveerde FJ−F"H in de tekst
gebracht.
In Syr. is J@Ø E4<TB,\@L geheel geëlemineerd; dat dit begrip echter wel in de oor-
spronkelijke tekst heeft gestaan blijkt duidelijk uit Arm., zij het dat Arm. noch met JÎ<
•`D"J@< noch met J@Ø E4<TB,\@L raad heeft geweten. Naar mijn mening heeft de
oorspronkelijke tekst de volgende inhoud gehad: “Hij (scil. Hephaistos) zond hun ten
aanzien van de onzichtbare (=de verdwenen Nektanebo) een orakel bij monde van een
priester van het Sinopeion die hun het volgende orakelt:....”

§ 4.3. J@Ø E4<TB,\@L: Van het Sinopeion. Eerst een opmerking over de vorm; de recensio
$ leest E,D"B,\@L; het ligt dan ook voor de hand dat E4<TB\@L i.p.v. E4<TB,\@L als een
geval van itacisme kan worden beschouwd. Naar analogie van E,D"B,\@L wordt gekozen
voor de lezing E4<TB,\@L. Het is merkwaardig dat de god ~/N"4FJ@H-Ptah een orakel
geeft in het –*LJ@< van een andere god, maar grote Egyptische tempels hadden meerdere
–*LJ", waar meerdere goden werden vereerd of meerdere gedaanten van één en dezelfde
god; zie ook D. Arnold in L. Ae, I, 136 (Das Allerheiligste).
Over de god Serapis het volgende: Deze god wiens naam een combinatie van Osiris en Apis
is, zou volgens Tacitus, Hist. IV, 81 en Ploutarchos, Mor. 361 f-362 e, (De Iside et Osiride)
uit Sinope  aan de Zwarte Zee naar Egypte zijn overgebracht en tot voorwerp van een128

officiële cultus zijn bevorderd. De cultus van Serapis is in de Hellenistische tijd zeer ver-
breid geweest: Pausanias (2e eeuw A.D.) noemt verschillende plaatsen waar Serapeia
waren, o.a. Athene, Korinthe, Sparta, drie op het eiland Delos en ook te Lindos op Rhodos
bevond zich een beroemde tempel van Serapis. De echte Serapis kwam niet uit Sinope maar
was een aanduiding van de vergoddelijkte Apis-stieren uit Memphis. Deze Apis-stieren
werden sinds het Nieuwe Rijk in Saqqara bijgezet nadat zij door hun dood Osiris geworden
waren. Dat in onze tekst een tempel van Serapis genoemd wordt en dan ook nog onder de
naam Sinopeion geeft aan dat de recensio " in elk geval niet van na de regeringsperiode van
Keizer Theodosios I (378-395) kan dateren, omdat onder deze keizer ook dit Serapeion
verwoest is.

§ 4.4. PD0Fµ@*@J,Ã: De lezing is van Kroll; in het ms. A ontbreekt nl. de uitgang. De
conjectuur van Kroll is waarschijnlijk terecht. Bij een lezing ¦PD0Fµ@*`J0F,
(<) zou ook het augment weggevallen moeten zijn.

§ 4.5. @àJTH: De recensio $, Arm. en Syr hebben hier nog een verbum dicendi (,ÆBf<).
Het verbum ,ÆBf< is niet nodig en bovendien moeilijk te rijmen met het praesens
PD0Fµ@*@J,Ã.

§ 5. !Ç(LBJ@< Ò NL(ã< 6D"J"4ÎH –864µ@H BDXF$LH $"F48,×H *L<VFJ0H »>,4 µ,J�
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PD`<@< <X@H, JÎ (0D"8X@< •B@$"8ã< JbBT< ,É*@H, 6`Fµ@< 6L68,bF"H, ¦BÂ JÎ !Æ-
(bBJ@L B,*\@<, ¦P2Dä< ßB@J"(¬< *4*@×H ºµÃ<: Deze hele voorspelling vindt men met
andere woorden terug in cap. I,11 in de droomuitleg die Philippos ontvangt.
Zij is reeds besproken in het relaas over de betekenis van de slang in de Alexanderroman
(zie pg. 35) maar om kort te gaan luidt de uitleg van Antiphon t.a.v. het wonder van de slang
die uit het Ei van een vogel kruipt aldus: KÊ`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<. U zult een
zoon krijgen die zal heersen en de hele wereld zal doorkruisen, terwijl hij op eigen kracht
allen onderwerpt. Het aardige van deze twee voorspellingen is dat zij wel alle twee in
dezelfde richting wijzen maar toch duidelijk van elkaar verschillen. In cap. I,3 vragen de
Egyptenaren zich af waar hun koning is gebleven en krijgen dan als antwoord dat hun
koning als een jonge held zal terugkeren, terwijl Philippos zich zorgen maakt over zijn
opvolging. Er bestaat een duidelijk verschil tussen de belangen van Macedonië, belichaamd
in Philippos en Alexander enerzijds en die van Egypte anderzijds, maar in I,3 komen beide
belangen samen. De Egyptische kant van het verhaal is nog wel het interessantst omdat hier
een door vreemdelingen overweldigd volk wordt geprofeteerd dat zij door een verjongde
uitgave van hun oude koning van hun (Perzische) bezetters bevrijd zullen worden. Dit moet
één van de oudste verhalen van de Alexanderroman zijn omdat een niet-Egyptisch vorst als
redder van Egypte en tevens als een wederopstanding van hun oude, verdreven koning wordt
gezien. Deze gedachte aan een bevrijding, ja, een soort ETJZD-motief (denk aan de bijnaam
ETJZD van Ptolemaios I) vindt men verwoord in "¦P2Dä< ßB@J"(¬< *4*@×H ºµÃ<" ons
de onderwerping van onze vijanden schenkend. Ondanks het feit dat in dit caput geen sprake
is van een slang, moet men toch onwillekeurig denken aan de (koninklijke) slang die zijn
oude huid afwerpt en zich van een nieuwe huid voorziet en op die manier het symbool van
de onsterfelijkheid is; cf. Ch. Fr. Extr. de Stobée, fr. XXIII, over de slang: ..".<,VF,4 6"Â
(0D�F"<, 6"2VB,D NbF4H º 2,ä<". ... en hij zal, eenmaal oud geworden, zoals het goden
eigen is, een nieuwe jeugd aannemen. Dan is er nog het motief van de Phoinix die, naar het
verhaal, elke vijfhonderd jaar zijn vader in een zelf gemaakt Ei uit Arabië naar Heliopolis in
Egypte brengt en het daar in de zonnetempel begraaft. Dit is een oud verhaal van Egyptische
oorsprong dat ook bij Herodotos (II,73) te vinden is. Er is nog een minder mystiek argument
voor de ouderdom van dit verhaal. De Egyptenaren die zich met een nieuwe buitenlandse
bezetting geconfronteerd zagen, wensten zich kennelijk te troosten en hebben of zelf een
legende bedacht waarin de jonge Macedonische vorst als een halve Egyptenaar moest
figureren of de Ptolemaeën hebben een dergelijk verhaal geconstrueerd om zich tegenover
hun Egyptische onderdanen te legitimeren. Deze legitimatie was in de derde of vierde eeuw
A.D. natuurlijk zinloos geworden. Het verhaal van Alexander als zoon van de laatste
Egyptische koning Nektanebo II kan overigens van Egyptische zijde, d,w.z. uit de koker van
de onderdanen stammen en in dat geval is weer sprake van een convergentie van twee
oorspronkelijk tegenstrijdige belangen, het Macedonische (i.e. het Ptolemaeïsche) en het
Egyptische.

§ 5.1. ?àJTH *@2X<J@H J@Ø PD0Fµ@Ø J@bJ@L µ¬ <@ZF"<J,H J¬< 8bF4< ,ÆH J¬< J@Ø
•<*D4V<J@H J@Ø ;,6J"<,$ä $VF4< (DVN@LF4 J@×H FJ\P@LH ,ÆH µ<Zµ0< B@JX B@L
¦6$0F@µX<@L J@Ø PD0Fµ@Ø: Het belangrijkste zinsdeel is hier wel ,ÆH J¬< J@Ø •<*D-
4V<J@H 6J8. Nektanebo I en II zouden tot onder Ptolemaios V Epiphanes (205/4 - 180) het
voorwerp van een koningscultus geweest zijn, maar er is geen bron die dat bevestigt. Een
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soortgelijke situatie doet zich voor in de 15e - eeuwse Kroniek van Morea, 875 sq.: Een
oude man vertelt aan de kruisridders, die Konstantinopel hebben ingenomen en Alexios V
Mourtzouphlos terecht willen stellen, dat ten tijde van keizer Leo VI (de wijze) een
inscriptie op een zuil is aangebracht met een mededeling die niemand begreep: Van deze
zuil zou de trouweloze keizer van Konstantinopel naar beneden geworpen moeten worden:
De oude zegt dat deze voorspelling nu in vervulling is gegaan; Mourtzouphlos wordt
dienovereenkomstig terecht gesteld.


