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Hoofdstuk 9

Tekst en commentaar I,12:

§ 1. I@Ø *¥ [J@6,J@Ø] PD`<@L J−H 6LZF,TH B80DT2X<J@H 6"2\F"F" º z?8LµB4�H
,ÆH JÎ< FTJZD4@< 6L0N`D@< *\ND@< é*\<T< ³D>"J@. A"D"FJ�H *¥ "ÛJ± Ò
;,6J"<,$ãH 6"J"µ,JDZF"H J@×H @ÛD"<\@LH Jä< •FJXDT< *D`µ@LH BDÎH J¬< J@Ø
.T*4"6@Ø 6b68@L 6\<0F4< ,ÉB,<0
§ 2. z!<VFJ024 µ46DÎ< ¦6 J@Ø *\ND@L <J"bJ0<> J¬< òD"< B,D\B"J@< 8"µ$V<@L-
F"0 {SD@F6@B,Ã (�D F6@DB\@H, 6"Â Ò B"µN"¬H ~/84@H *J,JDV.L(@H B8−2@H Æ*ã<
"Æ2,D\T< .æT< 6"J`B4< Æ`<JT< JÎ< (,<<fµ,<@< J"bJ® J± òD‘ BV<JTH
•B'@ÛD"<@Ø 6"J"FJDXN,4.
§ 3. A,D46DVJ,4 F,"LJ−H ì F,$"Fµ\", 6"Â <6"J�> J@ØJ@< JÎ< •FJXD"0 ñD@F6@B,Ã
(�D 5"D6\<@H 6"Â 5D`<@H •BÎ Jä< Æ*\T< JX6<T< ¦B4$@L8,L2,ÂH *4*bµT< FB@D�<
–PD4H FJVPL@H ¦6J,µã< <$V88,4> ¦BÂ B@<J@µX*@<J" A@F,4*ä<" 6"Â <¦BÂ> <,DJX-
D4@< A8@bJT<" *µ\µ<,4 *ÆFP`µ,<@H <6"Â> @ÛDV<4@< )4ÎH •[µ]N4,Ã JÎ< 2D`<@<.
I"bJ® J± òD‘ (,<<ZF,4H *•µ,8− –<2DTB@<0 
§ 4. *}3FP@L JÎ $D"P× 6"Â J"bJ0H J−H òD"H. {/ (�D 6,D"FN`D@H 9Z<0 J"bDT<
*.L(Î< BD@84B@ØF" JÎ< àR4FJ@< ¦BÂ (−H 6"JX$0, $@L6`8@< z+<*Lµ\T<" 6"8Î<
B,D4BJb>@LF" B"Ã*". [...] )4Î 6"Â *<J"bJ® J± òD‘ (,<<fµ,<@H> J� PDZF4µ" <@Û
B@4ZF"H> BLDÂ N8,(,ÂH J,8,LJ”.
§ 5. ?Û*' @âJ`H ¦FJ4< Ò <PD`<@H, "ÇJ4@H J−H *\<0H J−H •,D\0H> *6'"Æ2,D\0H, Ê8"DÎH
J`6@H. {/ (�D N48@2V8"µ@H z!ND@*\J0, }+DTJ@H J@>`J@L µZJ0D, •B@8XF,4 FL@B-
8−(" }!*T<4<. I"bJ® J± òD‘ Ò (,<<fµ,<@H #L$84V*T< (L<"46ä< FX8"H 8"$ã<
*4,(,\D,4 6@B,JÎ< B,DÂ "ßJ@Ø.
§ 6. <A"D¥H> 6"Â JÎ< 8X@<J@H }!D,TH 2Lµ`<0 @âJ@H (�D N\84BB@H 6"Â B@8Xµ4@H,
<Ø< *¥ –@B8@H (Lµ<ÎH ßN'{/8\@L ¦BÂ 8X6JDT< µ@4P4*\T< ¦*,4(µ"J\F200 Ó2,<
6"J"ND@<02ZF,J"4 Ò (,<<fµ,<@H J"bJ® J± òD‘.
§ 7. z+B\µ,4<@< §J4 J@ØJ@< JÎ< {+Dµ@Ø •FJXD", $"F\8,4", JÎ< "Æ(@6XDTJ" B"D�
*JÎ )LFf<Lµ@<0 @àJTH (,<<ZF,4H B@8L(DVµµ"J@< <6"Â> ¦D\FJ0< ©J,D@ND@<@Ø<-
J" [...] <ñD@F6@B,Ã (�D>... <§6J,4<,> JÎ< Ç*4@< B"Ã*"0 J"bJ® J± òD‘ JXD"H (,<<-
”H.
§ 8. 5V24F@< ,Û6`BTH <L<Â *Z, $"F\8,4", BDÎH JÎ< J−H ,Û,D(,F\"H *@J−D" *\ND@<
6"Â *\*@L B,D4FF@JXD"H 6"Â ,ÛJ@<TJXD"H J�H (,<<0JD\@LH é*Ã<"H. {? (�D N48@-
BVD2,<@H -,×H µ0D@JD"N− JÎ< ,Ü4@< )4`<LF@< •<"*,\>"H, ,Ü*4@H µ,F@LD"<ZF"H,
6D4ÎH }!µµT< (,<`µ,<@H ¦BÂ J@Ø {K*D@P`@L <6"Â>z3P2bT<, !Æ(bBJ4@< –<2DTB-
@< 6@Fµ@6DVJ@D" $"F48X" •B@6"24FJ”. I"bJ® J± òD‘ (X<<0F@<”
§ 9. ~!µ" *¥ Jè J@ØJ@ ,ÆB,Ã< B,F`<J@H ¦BÂ (−H J@Ø $DXN@LH •FJD"B¬ (X(@<,<,
$D@<J¬ ¦>ZP0F,, F,4FµÎH ¦(X<,J@, òFJ, JÎ< BV<J" 6`Fµ@< FL(64<02−<"4.

§ 1. J@6,J@Ø: Kroll delevit.
§ 2. < J"bJ0<> J¬< òD"<: <J"bJ0<> addidi . Kroll autem delevit J¬< òD"<.
Cum Boll (”Soli ipsi solitum currus epitheton datur”) legi J,JDV.L(@H: Kroll legit J,JDV.L(@<.
§ 3. A,D46DVJ,4: noluit scribere Kroll; B,D46D"J¬H <§F@> scripsit Kroll, delevi autem;
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ì (F,$"Fµ\"): Kroll: º sive ñH (an ì?)
<$V88,4> addidi .
–PD4H: A legit •D("\0H (FJVPLH JÎ ßBÎ J± ("FJD\ Poll. II 168).
¦6J,µã<: Müll. ¦6J,µ`<JT<.
*µ\µ<,4 *ÆFP`µ,<@H: µ4µ<0F6`µ,<@H: Kroll.
(µ\µ<,4 ÆFP`µ,<@H) ¦BÂ: §B,4J" Boll. Kroll: si licet hariolari, del. ¦BÂ scribas *,4*4FF`µ,<@H et •µN42,Ã.
<,DJXD4@H: A. 
<6"Â>: addidi
*•[µ]N4,Ã: •µN@Ã: Kroll.
*•µ,8− : + � µX84 Kroll; idem: possis •µ,<0<`<; •µX8,4 "Þ@< Boll. 
*–<2DTB@<: "Þ@<: Kroll. idem huc trahit Val. “gallus et semivir erit qui nascetur” (cf. $).
§ 4. Cum Müll. legi ÇFP@L: ~36T: Kroll. aut possis ÇJT? Possis autem et ËFJT.
9Z<0: µ0<4: A
J"bDT<: J"bDT4 A, corr. Müll. (cuius alteram coni. J"LD`.L(@H praefert Boll); verließ Mene die Wage: Syr. 
àR4FJ@<: àR4FJ@H A ( de suo alto situ: Syr.)
$@L6`8@< z+<*Lµ\T<": $@L6`8@H ¦<*Lµ,\"<": A.
B,D4BJb>@LF" : B,D4BJb>"F": A; corr. Boll.
[...] Hic historia deest?
<J"bJ® J± òD‘ (,<<fµ,<@H>: addidi.
< @Û B@4ZF"H>: addidi.
N8,(,ÂH: N8X(,4 A. Kroll putat in J� PDZF4µ" aut accus. graecum membri combusti aut epitheton ignis
latere; daarom sterft hij, die in dit uur geboren wordt door vuur : Syr.
§ 5. ?Û*' @âJ`H: @Û*' @àJTH: Kroll. 
<PD`<@H>: addidi.
<"ÇJ4@H J−H *\<0H J−H •,D\0H>: addidi.
6' "Æ2,D\0H: +6"Â 2,D\0H: Kroll; @Û*' @âJ@H ¦FJÂ< Ò "Æ2XD4@H <J`B@H> Ê8"DÎH J`6å: Boll. Kroll noluit
5L20D,\"H ponere.
z!ND@*\J0 }+DTJ@H J@>`J@L (µZJ0D): z!ND@*\J0H ³D@J@H J@>`J0: A
FL@B8−(" : corr. Müller; F@4 ÏB80(Î<: A
FX8"H 8"$ã<: “aut FX$"H” ? Kroll; at etiam 8"$ã< suspectum putat.
B,DÂ "ßJ@Ø: B"D'"ÛJ@Ø: A. corr. Müll.
§ 6. < A"D¥H>: addidi . "ßJ@Ø*** 6"Â <*,\6<LF4> +JÎ< J@Ø 8X@<J@H: Kroll.
<6"J�>: Boll. Laat dit uur voorbijgaan omdat de god Mars nu toornig en dreigend aanwezig is : Syr.
@âJ@H: @àJTH: A.
B@8Xµ4@H: B@8,µ\T<: A; corr. Müll.
ßN' º8\@L: ¦Nº8\@L: A; corr. Boll.
8X6JDT< µ@4P4*\T< ¦*,4(µ"J\F20: 8X6JD@< µ@4P48\"H "Æ<4(µ"J\F2T: A; corr. Müller et Boll.
§ 7. z+B\µ,4<@<: ¦B4µX<T<: A; corr. Boll. 
§J4: Müll. ; ¦BÂ A.
J@ØJ@<: in J@bJT< corr. A.
$"F\8,4": $"F48,Ã: A.
B"D�: B"D� potius A quam B,DÂ.
*JÎ: JÎ< Kroll.
<6"Â> ¦D\FJ0<: <6"Â> addidi ; ¦D"FJ¬< ßFJ,D@ND`<@LJ' tum relinqua linea vacua A; corr. Müll. Boll. 
<ñD@F6@B,Ã (�D>: addidi.
<§6J,4<,>: addidi.
(,<<”H: (,<<"Ã: A.
§ 8. $"F\8,4": $"F48,Ã: A. 
*@J−D": FTJ−D": A.
*\*@L 6J8.: *\*@L <Ø< J¬< BDÎH JÎ< J@6,JÎ< NT<¬< (vel sim.): $, Arm. Val.
(,<<0JD\@LH: (,<<0JD\"H: Müll.
µ0D@JD"N− (JÎ<) ,Ü4@<: µ0D@JDVN4J@< ,Ü*4@H: A (item Syr.).
•<"*,\>"H: �µ" *,\>"H: A; corr. Müll. Kroll deleverit ,Ü*4@H ut dittographiam.
 {K*D@P`@L <6"Â> z3P2bT<: JÎ< ,Æ*bPD@@< ÆFPLÎ<: A; corr. e Syr. (Ausfeld 36). 
<6"Â>: addidi.
§ 9. add. $ (cf. Arm. Val.): º *¥ z?8LµB4�H µ,Ã.@< $@ÎH µL60F"µX<0 •B,6b0F, B"Ã*" –DD,<" F×< •("2±
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JbP®.
J@ØJ@ (,ÆB,Ã<): J@bJT4 A.
$D@<J¬ ¦>ZP0F,: $D@<J¬< ¦>0P−F"4 A.

§1. Toen de tijd om te baren vervuld was en Olympias had plaats genomen op de ver-
lossingbrengende stoel, begonnen de weeën. Nektanebo kwam haar helpen. Hij berekende
hoe de planeten en de tekens van de dierenriem zich ten opzichte van elkaar door het
uitspansel bewogen en sprak: §2. “Sta even op van uw kraamstoel en laat <de constellatie
van dit> uur passeren, want Schorpioen is rijzende en de alom-stralende vierspan-
besturende Helios ziet zich achtervolgd door een menigte hemeldieren en werpt hem die in
dit uur geboren wordt stellig de hemel uit.
§3. Beheers u, Majesteit, ook nog gedurende dit gesternte, want Kreeft is rijzende en Kronos
die door zijn eigen kinderen belaagd werd, sneed Ouranos de teelballen af en wierp die
daarna naar de over de zee heersende Poseidon. Hij bleef <daarna> in gevangenschap bij
de onderaardse Plouton en * deed afstand van Zeus' hemelse troon. In dit uur zult u een van
zijn mannelijkheid beroofd mens baren.
§ 4. Houdt u zich ook dit uur nog even in. Want de gehoornde Mene verliet haar span stieren
toen dat zich op het hoogste punt bevond en daalde op aarde neer om de mooie jonge
koeherder Endymion te omhelzen.”

In de overgang van §4 naar § 5 is een verhaal weggevallen waarin waarschijnlijk gerept is
van een verbrandingsgeval uit de mythologie (misschien het geval van Semele die door Zeus
met de bliksem getroffen was). De nu volgende zin, die in het Grieks met *4Î begint, doelt
daarop.

“Daarom sterft ook hij, die in dit uur geboren is, de vuurdood, <zonder iets nuttigs gedaan
te hebben>.

§ 5. Niet is deze <tijd die de oorzaak is van zowel de turbulentie in de aër (de lucht die de
mensen inademen)> als van die van de aether (de dampkring van de goden) gunstig voor het
baren van een kind. Want de bruidsvertrek-minnende Aphrodite, de moeder van de boog-
schutter (Sagittarius) Eros zal Adonis door toedoen van een everzwijn verliezen. Hij die in
dit uur geboren wordt, draagt de fakkels van de vrouwen van Byblos en roept geweeklaag
over zich af.
§ 6. <Laat> ook de woedende leeuw Ares <gaan>, want hij, krijgshaftige ruiter als hij is,
werd nu, naakt en ongewapend, door Helios op overspel betrapt. Daarom zal hij die in dit
uur geboren wordt, geminacht worden.
§ 7. Wacht ook nu nog, koningin, de planeet Mercurius en de Steenbok af die samen met het
Onheilspellende oprijzen.”

Ook hier is de Griekse tekst nogal lacuneus en de vertaling wordt dan ook met het nodige
voorbehoud gegeven.

Zo zult u een geleerde querulant baren die het met iedereen oneens is. <Ook het uur van... is
ongunstig. Want... is de ascendant. Wie nu geboren wordt doodt> zijn eigen kind. In dit uur
zult u een monster baren. 
§ 8. Gaat u nu maar in een gemakkelijke houding op de heilzame kraamstoel zitten, o
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koningin en laat nu de weeën in aantal en hevigheid toenemen. Want Zeus die jonge
vrouwen lief heeft, toonde plechtig de in zijn dijen gevoede en door juichkreten begeleide
Dionysos en rees stralend naar middaghoogte en nadat hij onder Waterman en Vissen de
gedaante van de ram Ammon aangenomen had, herstelde hij een Egyptenaar in de waardig-
heid van koning en wereldheerser. Baar nu!”
§ 9. Juist toen het kind bij deze woorden ter aarde viel, flitste de bliksem, rolde de donder en
beefde de aarde dermate dat de hele kosmos ervan in opschudding geraakte.

Inleiding op het commentaar:

Dit hoofdstuk dat in het eerste boek van de Alexanderroman een centrale plaats inneemt, is
zeer gebrekkig overgeleverd. Niet alleen laten vele passages aan duidelijkheid te wensen
over maar ook stellen de lacunes de interpreet, zowel op taal-kundig, als in het structurele en
inhoudelijke vlak voor grote raadsels. Echter ook de niet door lacunes aangetaste passages
leveren de nodige problemen op die samenhangen met de wijze waarop de astrologische
gegevens met de mythologische zijn gecombineerd. Het moet in de bedoeling van de auteur
van de Alexanderroman gelegen hebben om aan elke opmerking over de astrologische
constellatie van het ogenblik een mythologisch verhaal te koppelen met daaraan verbonden
een advies om iets te doen of te laten. Helaas bieden de andere Griekse recensies, noch Val.
noch Leo of Arm. soelaas omdat het astrologische blok in die tekstoverleveringen sterk is
ingekort. Wat Syr. betreft, in deze versie treft men een tamelijk volledig astrologisch blok
aan maar ook hier is de samenhang tussen de astrologoumena en de mythologoumena
geweld aangedaan. Enige algemene overwegingen mogen hier aan het commentaar
voorafgaan.

1. Ofschoon het aantal genoemde astrologoumena en mythologoumena niet voldoende
uitsluitsel geeft over de oorspronkelijke opbouw van het caput, heeft het er toch alle schijn
van dat er twaalf casus genoemd stonden, voor ieder teken van de dierenriem één.
2. Het bijzondere van het caput is, dat de auteur getracht heeft aan iedere (ongunstige)
constellatie een mythologisch verhaal te verbinden waarin het fatale gevolg van deze
constellatie werd gedemonstreerd.
3. Het lijkt waarschijnlijk dat de auteur gebruik gemaakt heeft van bestaande dui-
dingsboeken waarin de `horoscoop' getrokken was van bepaalde mythologische figuren:
Phaëthon, Kronos, Endymion, Semele, Adonis, Ares enz.
In het hier volgende commentaar wordt aandacht besteed aan deze samenhang, terwijl deze,
waar mogelijk, hersteld wordt. In de conclusie wordt expliciet, per astrologoumenon en
mythologoumenon op de structuur van dit caput ingegaan.

Commentaar I,12:

§ 1. J@Ø *¥ [J@6,J@Ø] PD`<@L J−H 6LZF,TH B80DT2X<J@H 6J8: Voor B80D`T, cf. Hdt,
VI,63 (over de geboorte van de Spartaanse koning Demaratos): 6"Â @Û B80DfF"F" J@×H
*X6" µ−<"H º (L<¬ "àJ0 J\6J,4 J@ØJ@< *¬ )0µVD0J@<. En nog voor zij de tien
maanden (van haar zwangerschap) had volbracht, baarde die vrouw die (reeds vermelde)



 Cf. Ev. Matth., I, 22-23. J@ØJ@ *¥ Ó8@< (X(@<,<, Ë<" B80DT2± JÎ D02¥< ßBÎ 6LD\@L *4� J@Ø177

BD@NZJ@L 8X(@<J@H 6J8. Epist. ad Gal. ÓJ, *'µ82,< JÎ B8ZDTµ" J@Ø PD`<@L 6J8.
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Demaratos. Dichter bij onze aanhef staat de passage uit het Evangelie van de Apostel en
Evangelist Lucas, waarin Johannes de Doper geboren wordt; Ev. Luc., I,57. “I± *¥
z+84FV$,J ¦B8ZF20 Ò PD`<@H J@Ø J,6,Ã< "ÛJ¬< 6"Â ¦(X<<0F,< LÊ`<.” De tijd voor
Elisabeth om te baren was gekomen en zij bracht een zoon ter wereld . Het woord177

J@6,J@Ø, door Kroll tussen vierkante haken geplaatst, zou wel eens een randglosse geweest
kunnen zijn, b.v.: B,DÂ J@Ø J@6,J@Ø. 
§ 1.1. ,ÆH JÎ< FTJZD4@< 6L0N`D@< *\ND@<: FTJZD4@H: In het algemeen, zo ook hier met
de betekenis reddend, verlossend. Hoewel een geboorte na een zwangerschap in de regel als
verlossend wordt beschouwd, kan de auteur mede ook aan Alexander als FTJZD hebben
gedacht. Zie § 8: J−H ,Û,D(,F\"H *@J−D" *\ND@<.

§ 1.2. 6L0N`D@H: Dit is een hapax. LSJ (suppl. pg. 89) zegt hier: perhaps safety chair for
expectant mothers. Afgaande op de vertaling van Wolohojian (pg. 32): child-bearing heeft
de Armeense vertaler in zijn origineel ook 6L0N`D@H gelezen.

§ 1.3. *\ND@H: Behalve in de betekenis van chariot-board (LSJ) waarin twee personen
konden plaatsnemen, n.l. de strijder en de wagenmenner (Ilias V,160; XI,748) komt dit
woord ook voor in de betekenis van zetel (Ilias III,424; VI,354; Od. 19, 97; Aristoph,
Ridders, 1164; Plato, Politeia, 328 c). Als sella curulis bij Polybios, 26, 10, 7; 32, 5, 3;
Diod. Sic. 5, 40. Zie ook Dict. Sophocles., 388. Arm. ver-
taalt met troon hetgeen ongeveer overeenkomt met sella curulis. Wij geven er de voorkeur
aan om 6L0N`D@H *\ND@H samen met kraamstoel weer te geven.

§ 1.4. é*\<T< ³D>"J@: Zij kreeg haar eerste weeën. De op zich al ingressieve betekenis
van –DP,F2"4 beginnen wordt hier door het gebruik van de aoristus nog versterkt. Voor het
gebruik van –DP,F2"4 i.p.v. –DP,4<, zie ook Xen., Anab., 3, 2, 7: –DP,F2"4 J@Ø 8`(@L:
een redevoering gaan houden, tegenover ibid. 1, 6, 6: –DP,4< J@Ø 8`(@L: een (algemene)
conversatie op gang brengen. Cf. Xen. Hell., 6, 36: B@8Xµ@L –DP,F2"4 de krijgsoperaties
starten tgov. Thouk., I,5, 3: B@8Xµ@L –DP,4<: de aggressor zijn.

§ 1.5. B"D"FJ�H *¥ "ÛJ± Ò ;,6J"<,$ãH 6"J"µ,JDZF"H J@×H @ÛD"<\@LH Jä< •FJXD-
T< *D`µ@LH BDÎH J¬< J@Ø .T*4"6@Ø 6b68@L 6\<0F4< ,ÉB,<0: B"D"FJ�H: partic. aor.
intrans. bij B"D\FJ0µ4: bijstaan, helpen. 6"J"µ,JDZF"H: Cf. cap. I,1: (−H µXJD"
6"J"8"$`µ,<@4... B`J"µ@< ;,Ã8@< *4"µ,JD0FVµ,<@4 6J8.
De voorgestelde vertaling van de hele passage t/m ,ÉB,< luidt als volgt:
Nektanebo kwam haar helpen. Hij berekende hoe de planeten en de tekens van de
dierenriem zich ten opzichte van elkaar door het uitspansel bewogen en sprak:...

§ 1.6. Jä< •FJXDT<: de planeten, cf. cap. I,4, 7: J@×H ©BJ� •FJXD"H. Zie ook Ptol.,
Tetrab. I, 2: @Ë J, Jä< •FJXDT< Jä< J, •B8"<ä< 6"Â Jä< B8"<TµX<T< 6J8. Men zie
verder de uitgebreide bespreking betreffende de antieke astrologie in comm. cap. I,4.

§ 2. z!<VFJ024... B,D\B"J@< 8"µ$V<@LF": Deze zin kan men op tweeërlei wijze



 Zie Vettius Valens 205, 10; Cat. cod. astr. gr. 8, (1) 245. 178

 Syr. geeft na de vermelding van de ascendantie van Schorpioen overigens wel een uitgebreid astrolo-179

goumenon en wel als volgt: “wa Kê'wân wa ÑmeÑ wamassa'tâ da-lqûblêh ]ênôn.” Budge: “and Saturn
and the Sun and the Balance are opposed to it.”

 Over Schorpioen als ongunstige ascendant, zie Tamsyn Barton, Ancient Astrology, pg.194.180
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interpreteren, op het eerste gezicht kan men het kernwoord B,D\B"J@H vertalen met
wandeling en dan raadt Nektanebo Olympias aan een uurtje te gaan wandelen. In deze
context moet men dit woord echter vooral in astrologische zin verstaan, n.l. als de progressie
van een planeet door de dierenriem om de zgn. 68−D@4 (zie comm. I,4) in verband met de
geboorte-horoscoop te kunnen bepalen . Syr. vat deze passage zonder meer op als een178

astrologisch gefundeerd advies om dit (ongunstige) uur te laten verlopen. Deze passage in de
luidt in de Syrische versie (naar Budge) als volgt: Rise up for a little, o queen, from the seat
until an hour pass.” Uit deze vertaling blijkt niets van een dubbele bodem, er is slechts één
interpretatie mogelijk en dat is de astrologische. Dienovereenkomstig is hier voor de
volgende weergave gekozen: Sta even op van uw kraamstoel en laat <de constellatie van>
dit uur passeren.

§ 2.1. <J"bJ0<> J¬< òD"<: Kroll schrijft in zijn apparatus criticus het volgende: “Delevi
illata ex v. 7 (<J"bJ0<> J¬< òD"< Boll) nisi plura desunt (tot een uur voorbij zal zijn:
Syr.). Het is niet duidelijk waarom Kroll J"bJ0< J¬< òD"< heeft willen schrappen, deze of
een verwante uitdrukking wordt namelijk het hele caput door gebruikt.

§ 2.2. ñD@F6@B,Ã (�D F6@DB\@H 6J8.: ñD@F6@B,Ã: LSJ: mark by its rising the time of
birth. Het teken dat ascendeert, de ascendant wordt in het Syrisch dawqâ d-Ñâ[ê watcher of
the hours genoemd. In deze studie wordt ñD@F6@B,Ã< met oprijzen of ascenderen vertaald.
Het is, om te beginnen, vreemd dat Schorpioen, in plaats van Ram, eerst ascendeert; men
zou nl. verwachten dat de tekens in de gebruikelijke volgorde ascenderen: Ram, Stier,
Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal en dan eerst Schorpioen. Verder is het
merkwaardig dat een aantal namen van tekens, zoals Stier, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal
en Boogschutter weliswaar genoemd worden maar in hun alledaagse betekenis en niet in
astrologische zin . Een verklaring voor dit verschijnsel valt nauwelijks te geven, het is o.i.179

het beste om de volgorde der ascenderende tekens zo te accepteren als zij worden aangetrof-
fen en meer te letten op de plaats van een teken in de ontwikkeling van het verhaal. De
ascendantie van Schorpioen in § 2 met het daaraan gekoppelde verhaal over het gewelddadig
optreden van Helios staat aan het begin van de lijdensweg van Olympias, een lijdensweg die
pas door de culminatie van Jup(p)iter in § 8 wordt beëindigd.180

§ 2.3. 6"Â Ò B"µN"¬H ~/84@H... 6"J"FJDXN,4: Deze passage waarin Helios iedereen die
in dit uur geboren wordt, ruw uit de hemel verwijdert, doet met enige goede wil denken aan
de Phaëthonsage bij Ovidius Met., II,1-408, ook al is het zo dat niet zijn eigen vader Helios
Phaëthon uit de hemel slingert maar Zeus.

§ 2.4. B"µN"ZH: Cf. PGM, II,89: “z/X84,, 68LJ`BT8,, )4ÎH ("4Z@P@< Ðµµ",
B"µN"XH 6J8. O Helios, beroemd om uw paarden, o wereldomspannend, rondom- stralend
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oog van Zeus! etc.

§ 2.5. J,JDV.L(@</-@H: Zie Kroll, app. crit. pg. 12: Boll: soli ipsi solitum currus epitheton
datur. “Gewoonlijk kent men het epitheton wagen aan Sol zelf toe.” Hoewel hier niet
gespecificeerd wordt waar Helios dit epitheton draagt, lijkt het ons welhaast
vanzelfsprekend dat men J,JDV.L(@H moet lezen, als epitheton bij ~/84@H en niet
J,JDV.L(@< bij B8−2@H.
(B8−2@H) "Æ2,D\T< .æT<: Met deze aetherdieren worden waarschijnlijk niet de tekens
van de dierenriem bedoeld, aangezien alle twaalf tekens in dit caput, hoe dan ook, een keer
worden vermeld en ook omdat de tekst van B8−2@H spreekt. De uitdrukking "Æ2,D\T<
.æT< kan ook betrekking hebben op bv. de paranatellonta (zie comm. I,4, en dit
commentaar, §7: )LFf<Lµ@H). Zo'n ander hemeldier is bv. de Beer; cf. PGM IV,1275 sqq:
z!D6J46¬ BV<J" B@4@ØF": De Beer die alles bewerkt.

§ 2.6. 6"J"FJDXN,4: Cf. Ovid. Met., II,311-13: “Intonat et dextra libratum fulmen ab aure/
Misit in aurigam pariterque animaque rotisque/ Expulit et saevis compescuit ignibus ignes.”
En ter hoogte van zijn rechter oor slingerde hij (Juppiter) zijn bliksem met donderend
geraas naar de wagen en smeet hem (Phaëthon) niet slechts uit zijn voertuig maar beroofde
hem ook van het leven. Hij bedwong het (door Phaëthon veroorzaakte) vuur met het
verschrikkelijke vuur van zijn bliksems.”

§ 3. A,D46DVJ,4 F,"LJ−H, ì F,$"Fµ\", 6"Â <6"J�> J@ØJ@< JÎ< •FJXD"0 ñD@F6@B,Ã
(�D 5"D6\<@H, 6"Â •BÎ Jä< Æ*\T< JX6<T< ¦B4$@L8,L2,ÂH *4*bµT< FB@D�< –PD4H
FJVPL@H ¦6J,µã< <$V88,4> ¦BÂ B@<J@µX*@<J" A@F,4*ä<". 5"Â <,DJXD4@< A8@b-
JT<" *µ\µ<,4 *ÆFP`µ,<@H <6"Â> @ÛDV<4@< )4ÎH •[µ]N4,Ã JÎ< 2D`<@<: Deze passage
stelt de interpreet voor een aantal (vrijwel onoplosbare) problemen. T.a.v. de zin
A,D46DVJ,4... •FJXD" is de suggestie van Kroll gevolgd, tegenover het B,D46D"J¬H
F,"LJ−H <ªF@> (zo in de tekst van Kroll op een suggestie van Müller, die zelf echter ÇF24
of (,<@Ø aanvulde), een zeer wel verdedigbare coniectuur. Wat ì F,$"Fµ\" betreft: uit
het handschrift kan zowel ì als ñH als º gelezen worden, waarbij ì (ñH eventueel door
dittografie) het meest voor de hand lijkt te liggen. De aanvulling 6"J� lijkt niet strikt nodig,
daar J@ØJ@< JÎ< •FJXD" dezelfde accusativus temporis zou kunnen aangeven als elders
J"bJ0< J¬< òD"<. Niettemin is de suggestie van Boll overgenomen, die de
onduidelijkheid opheft. In de volgende passage is een aantal mythologoumena op een hoop
gegooid.De verwijzing naar de ontmanning van Ouranos door Kronos lijkt duidelijk. Ook de
verwijzing naar de onttroning van Kronos, op zijn beurt, door zijn eigen kinderen is
aannemelijk. Andere elementen uit de tekst duiden op het verhaal dat Kronos de
geslachtsdelen van Ouranos in zee wierp en dat hijzelf tenslotte in de onderwereld werd
geworpen en dat hij de heerschappij aan Zeus moest laten. De suggestie van Müller
¦6J,µ`<JT<, aan te sluiten bij JX6<T< moet, als tegenstrijdig met de mythe, verworpen
worden.De grootste moeilijkheden leveren de woorden ¦BÂ B@<J@µX*@<J" A@F,4*ä<"
6"Â <,DJXD4@< A8@bJT<" µ4µ<0F6`µ,<@H. Het begrip ¦BÂ suggereert “de richting
waarin”, c.q. “de plaats waar na een bewegingsaanduiding”. Een dergelijke
bewegingsaanduiding zou $V88,4 of D\BJ,4 geweest kunnen zijn. Dit past dan wel bij het
werpen van de testikels in zee, maar lijkt onverenigbaar met <,DJXD4@< A8@bJT<". Als de
veronderstelling dat <,DJXD4@< A8@bJT<" duidt op de mythe dat Zeus Kronos in de Tarta-



 Deformed: Eigenlijk betekent het Armeense woord bac aktour incomplete; cf. § 7: JXD"H.181
.

 Een dergelijke “eenmalige” vorming is niet onmogelijk: Pollux 2.117 heeft een adjectief •µ,8ZH182

gevormd van µX8@H melodie: •µ,8¬H NT<Z onmelodische (onwelluidende) stem. Zie LSJ. s.v. •µ,8ZH
(B). 
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ros wierp juist is, moeten de accusativi A@F,4*ä<" en A8@bJT<" van elkaar losge-
koppeld worden. Het is mogelijk dat µ4µ<0F6`µ,<@H + accusativus verdedigbaar is:
“Plouton van de onderwereld indachtig”, d.w.z. “veroordeeld tot een voortdurend verblijf in
de onderwereld”, maar meer voor de hand lijkt een gedachtengang met µ\µ<,4 ÆFP`µ,<@H
hij blijft in gevangenschap te liggen. In de losse verteltrant van de auteur zou <,DJXD4@<
A8@bJT<" zoveel kunnen betekenen als “hij wacht Plouton van de onderwereld af”, d.w.z.
“hem wacht een verblijf in de onderwereld” (in gevangenschap = ÆFP`µ,<@H). Voor µ\µ<T
= µX<T+ acc., zie LSJ. Tenslotte lijkt •µN@Ã op een itacistische corruptie te berusten met
•N4,Ã, waarbij de µ uit de associatie met •µN\ of •µNf te verklaren is.
T.a.v. "Þ@< is de veronderstelling gerechtvaardigd dat het gaat om een nomen sacrum, de
afkorting van –<2DTB@<. Het onbegrijpelijke � µX84 kan enigszins verhelderd worden
door een vergelijking met de lezingen van $, Arm. en Val.

$: “6"DJXD0F@< Ï8\(@<, (b<"4, ¦�< (�D <Ø< •B@6LZF®H, (V88@H §FJ"4 •BD`6@B@H
Ò (,<<fµ,<@H”.

Arm.”Be patient a little longer, queen, for if you give birth now, your offspring will be cas-
trated or deformed”.181

Jul. Val. presenteert zijn lezing als volgt: “Nunc etiam, quaeso, duraveris paululum, quippe
si editu victa sis, gallus et semivir erit qui nascetur”.
Houd ook nu nog even vol, zo vraag ik u, want indien u nu bezwijkt (aan de ver- 
leiding om te baren), zal hij die geboren wordt een ontmande zijn.

De tendens is duidelijk: als het kind geboren wordt, zal het uitgroeien tot een impotent
persoon of een ontmande. Daarom lijkt de weg open voor de veronderstelling dat we te doen
hebben met een (voor de gelegenheid gevormd) adjectief •µ,8ZH, afgeleid van µX8@H lid,
membrum virile, een hapax, maar in de tekst begrijpelijk.  Voor het verband tussen µX80182

(ledematen) en planeten, c.q. constellaties, zie Ptol. Tetrab. III,12, 318/19 ed. Robbins. 
Er blijft t.a.v. de onduidelijke passage nog een moeilijkheid bestaan. Zoals in de inleiding is
opgemerkt, hebben de latere recensies en versies (behalve Syr.) het astrologische caput
drastisch ingekort. Toch heeft $ nog twee voorbeelden bewaard: 1: (b<"4, §B,P, F,"LJ¬<
6"Â <\60F@< J� ¦<,FJäJ" J± NbF,4. ¦�< (�D <Ø< •B@6LZF®H, ßB`*@L8@<
"ÆPµV8TJ@< ³ µX(" JXD"H (,<<ZF,4H. Mevrouw, houdt u nog even in en overwin de
drang van de natuur, want als u nu baart, zult u een onderhorige krijgsgevangene of een
groot wangedrocht ter wereld brengen.
Deze passage wordt gesteund door Arm. (Wolohojian): “Control and restrain yourself, My
Lady, for if you give birth now, your offspring will be born in servitude or as slave to
others.
2: Het tweede voorbeeld in $ luidt: 6"DJXD0F@<, §N0 (Ò ;,6J"<,$ãH sc.), Ï8\(@<,



 Bij Ptolemaios, Tetrab. III.12 (pg. 323 ed. Robbins) worden eunuchen en hermaphroditen geboren,183

wanneer de rijzende maan in conjunctie staat met Mars en eenzelfde stand inneemt t.a.v. Mercurius als
Kronos (Saturnus). 

 Zie Palchos, fr. O 79, Bidez & Cumont, MH, pgg. 218 sqq.: “5"D6\<@L ñD@F6@B@Ø<J@H ³ µ-184

,F@LD"<@Ø<J@H, B,DÂ ¦<,FJ06`JT< J� ¦B,FJ"8µX<".” Wanneer Kreeft ascendeert of culmineert,
hebben de (gezonden) tekenen betrekking op het heden. Cf. Exc. Byzantinum (ibid.): “5"D6\<@H <-
ñD@F6@Bä<> B,DÂ ¦<,FJfJT< *08@Ã” Kreeft geeft als ascendant uitsluitsel over het heden.

 Saturnus als ongunstige planeet: Zie Ptol., Tetrab., I,6 en Syr. I,14: “Observe how gloomy this sign185

of Saturn is.”
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(b<"40 ¦�< (�D <Ø< •B@6LZF®H, (V88@H §FJ"4 6"Â •BD`6@B@H Ò (,<<fµ,<@H.
De recensio $ verschaft dan ook nog het détail, dat Nektanebo Olympias onderricht, hoe zij,
door haar handen op haar onderbuik te houden, de bevalling kan temporiseren tot het juiste
(astrologische) moment.
Het ziet ernaar uit dat de tweede passage in $ (met 6"DJXD0F@<) een bewerking is van de
Kronos-passage in ", die met B,D46DVJ,4 F,"LJ−H (B,D46D"J¬H F,"LJ−H <§F@>)
begint. Het resultaat, de (V88@H, komt overeen met de •µ,8− –<2DTB@< (zie boven).183

De eerstgenoemde passage uit $ is een samenstel uit verschillende beschrijvingen in ". Het
wangedrocht verschijnt in " aan het eind van § 7, vlak voordat de geboorte onder de juiste
constellatie plaats vindt (§ 8). Hierbij is op te merken dat ook Alexanders levenseinde zal
worden voorafgegaan door de geboorte van een JXD"H. Zie III,30. De ßB`*@L8@H
"ÆPµV8TJ@H ontbreekt echter in ". Het is evenwel niet onaannemelijk dat deze thuishoort
in het verhaal van Selene en Endymion, die immers in zijn slaap het willoos slachtoffer is
van de maangodin.
M.a.w., achter de woorden *4Î 6"Â volgde de waarschuwing voor de geboorte van een
"ÆPµV8TJ@H, tenzij de lacune reeds voor(!) *4Î 6"Â te signaleren is en het *4Î 6"Â te
verbinden is met het ontbrekende mythologoumenon dat betrekking heeft op hetzij
Meleager, hetzij Semele.

§ 3.1. JÎ< •FJXD": Het is niet duidelijk of hier een planeet of een vaste ster wordt bedoeld,
laat staan welke ster of planeet. Echter omdat de mededeling: “ñD@F6@B,Ã (�D
F6@DB\@H” de motivatie lijkt te zijn voor het advies: “z!<VFJ024”, is het logisch aan te
nemen dat J@ØJ@< JÎ< •FJXD" betrekking heeft op de mededeling: “ñD@F6@B,Ã Ò
6"D6\<@H 6J8. en dat met J@ØJ@< de combinatie van het ascenderende sterreteken
5"D6\<@H Kreeft met de vermelding van Kronos/Saturnus wordt bedoeld, zie hierna.

§ 3.2. ñD@F6@B,Ã (�D 5"D6\<@H... 2D`<@<: Ook de ascendantie van Kreeft is nog geen
geschikt moment om te baren of geboren te worden. Dit stemt overeen met Tetrab. III, 12 (§
151) waar 5"D6\<@H onder de ¦B"\J4" .è*4" (injurious signs) gerekend wordt. Bij
Palchos geeft Kreeft, indien hij ascendeert of culmineert, slechts uitsluitsel over de huidige
toestand.  Men mag in dit geval echter aannemen dat zowel Kreeft als de ongunstige184

planeet Saturnus/Kronos verantwoordelijk zijn voor deze situatie .185

§ 3.3. 6"Â 5D`<@H •BÎ Jä< Æ*\T< JX6<T< ¦B4$@L8,L2,ÂH: Voor het verhaal van de god
Kronos die door zijn eigen kinderen, in het bizonder door Zeus belaagd werd, zie Hesiodos,



 Cf. Hesiodos, Th., 178 t/m 182.186
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Th., 453-506; 630-730.

§ 3.4. *4*bµT< FB@D�<: Dit is een nogal duister fragment van een toch al deels corrupt
overgeleverde passage. Moet men *4*bµT< (FB@D�<) alleen lezen en opvatten als
teelballen of is ook hier weer sprake van een dubbele bodem zoals in het geval van
B,D\B"J@H in § 2 ? In eerste instantie moet *4*bµ@4 inderdaad met “teelballen”
weergegeven worden, getuige LSJ en een glosse bij Hesychios, 1500, 9: “*4*Lµ\@4 D\." (=
FB@DV = ÐDP4H) en dan vertale men dit zinsdeel met: Nadat Kronos de teelballen had
afgesneden.  Desondanks mag men bij *\*Lµ@4 ook denken aan het sterreteken186

Tweelingen, waarmee de vraag of hier sprake is van een dubbele bodem of een double
entendre, om het iets fraaier te zeggen, bevestigend beantwoord mag worden. De attente
(Griekse) toehoorder (of lezer) zal het woord *\*Lµ@4 hoogstwaarschijnlijk ook in de
astrologische zin van Tweelingen hebben verstaan. Ditzelfde geldt voor FJVPLH dat zowel
onderbuik kan betekenen als Spica, de Aar in Virgo. Het is o.i. niet moeilijk de bedoeling
achter deze woordspelingen te ontdekken, de auteur heeft het aantal namen van
dierenriemtekens tot twaalf aangevuld, door de namen van een aantal tekens in een andere
zin dan de astrologische te gebruiken. Zo ook in § 5 J"bDT< .L(`< en J@>`J0H. Op deze
manier wilde hij zijn verhaal boeiend houden voor een publiek dat gesteld was op een wel
onderhoudend, zelfs wonderbaarlijk, maar niet al te technisch verhaal. Het probleem met
¦BÂ B@<J@µX*@<J" A@F,4*ä<" 6"Â <¦BÂ> <,DJXD4@< A8@bJT<" is dat het werpen van
de geslachtsdelen in de zee alleen op het eerste punt kan slaan, terwijl (¦BÂ) <,DJXD4@<
A8@bJT<" er op moet slaan dat Kronos in de onderwereld achterbleef. Men zou daarom,
i.p.v. µ4µ<0F6`µ,<@H, µ\µ<,4 ÆFP`µ,<@H (waarbij ¦BÂ suggestief met de accusativus
staat verbonden met een werkwoord van rust, cf. ¦BÂ LSJ. s.v. ¦BÂ C. 2a) kunnen lezen,
waarbij zeker nog <6"Â> moet volgen om µ\µ<,4 met •[µ]N4,Ã (laat over, i.p.v. •µN@Ã of
•µN42,Ã) te verbinden. Nu wacht de oplossing van de rest van deze zin vanaf ¦6J,µã< t/m
2D`<@<: “(6"Â 5D`<@H... *4*bµT< FB@D�< ¦6J,µã<) <$V88,4> ¦BÂ B@<J@µX*@<J"
A@F,4*ä<" 6"Â <¦BÂ> <,DJXD4@< A8@bJT<" *µ\µ<,4 <ÆFP`µ,<@H 6"Â> @ÛDV<4@<
)4ÎH *•[µ]N4,Ã JÎ< 2D`<@<.” Pas na lang wikken en wegen is tot bovenstaande oplossing
besloten. .

§ 3.5. B@<J@µX*@<J" A@F,4*ä<": Cf. Aischyl., Th., 130-31: “B@<J@µX*T< –<">...
A@F,4*VT<.”; Pind., Ol., VIII,41: “,ÛDLµX*T< J, A@F,4*V<.”

§ 3.6. <,DJXD4@< A8@bJT<": <,DJXD4@H onderwereld-, van de onderwereld; cf. Orph. A.
1372; AP. 9.459. Cf. <XDJ,D@H i.p.v. <,DJXD4@H: Aeschyl, Pers., 622: “ <,DJXD@4H 2,@ÃH.”

§ 3.7. *µ\µ<,4 <ÆFP`µ,<@H>+ <¦BÂ>+ acc. In plaats van het door Kroll van een+
voorziene µ4µ<0F6`µ,<@H, wordt om in § 3.4 aangegeven redenen voorgesteld µ\µ<,4
ÆFP`µ,<@H ¦BÂ + acc. te lezen met de betekenis: blijft/bleef in gevangenschap bij. Immers,
Kronos wordt, na de nederlaag tegen zijn zoon Zeus, naar de onderwereld verbannen en
blijft daar gevangen (Hes., Th., 630-730).

§ 3.8. •[µ]N4,Ã (i.p.v. •µN@Ã) @ÛDV<4@< )4ÎH JÎ< 2D`<@<: In plaats van •[µ]N4,Ã leest



 Ploutarchos geeft hier overigens niet de echte Griekse namen maar de gehelleniseerde namen van de187

Iraanse tegenhangers, n.l. zSD@µV.0H = Ahura-Mazda, 9\2D0H = Mithra(s) en z!D,4µV<4@H = Ahri-
man.
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Kroll •µN@Ã. Dit •µN@Ã zou de derde persoon singularis van het praesens van een verbum
•µN`T moeten zijn dat echter in geen enkel woordenboek of lexicon aangetroffen is.
Mogelijk is de corruptie op de volgende manier ontstaan: •N4,Ã > •µN4,Ã > •µN,Ã >
•µN@Ã. De logica van de mythologie steunt deze conjectuur omdat Kronos de
wereldheerschappij, overeenkomstig deze mythologie moet afstaan (overlaten) aan Zeus,
terwijl hijzelf in de Hades moet blijven. Na de machtsstrijd tussen Ouranos en Kronos en
vervolgens die tussen laatstgenoemde en Zeus werd de wereldheerschappij verdeeld tussen
Poseidon, Plouton (eerst sinds Aeschyl, Prom., 806 zo genoemd en tot die tijd bekend als
z!\*0H (= Hades) en Zeus; cf. Plato, Gorgias, 523 A: *4,<,\µ"<J@ J¬< •DP¬< Ò -,×H
6"Â Ò A@F,4*ä< 6"Â Ò A8@bJT<. Zeus, Poseidon en Plouton verdeelden de heerschappij.
Wat betreft deze goden als een trias, zie Plout., De Iside et Osiride, 45-47 = Moralia, 369
D- 370 D; Kroll, De oraculis chaldaicis, pg. 37.  Echter, de logica in de recensio " lijkt187

een andere dan die in $, Arm. en Val. Daar ontbreekt n.l. het Kronos-verhaal, alsook de
episode over Endymion. Het ziet er dus naar uit dat ÇFP@L 6J8. tot de oorspronkelijke
recensie (") 
behoorde en de inleiding vormde op het komende Endymion-verhaal.

§ 4. }3FP@L JÎ $D"P× 6"Â J"bJ0H J−H òD"H: Ook de inleiding tot het volgende astro-
logoumenon/mythologoumenon is corrupt. Zeker fout is Ë6T. Wellicht zou men hier ËFJT
(= ËFJ"F@) moeten lezen met corruptie van FJ tot 6: sta de korte wijle ook van dit uur op,
c.q. blijf ook op dit uur nog even staan. Voor ËFJT = ËFJ"F@, cf. Soph. Phil.893, Schwyzer,
Griechische Grammatik I,688 
Kroll oppert hier ÇJT, terwijl Müller in de eerste uitgave van de tekst ÇFP@L 
voorstelt. Beide conjecturen zijn aantrekkelijk, 1) ÇJT omdat het paleografisch 
dichter bij het overgeleverde Ë6T staat dan ÇFP@L; 2) ÇFP@L,  Müllers conjectuur, is qua
betekenis aantrekkelijk: houd u de korte spanne ook in dit uur in, m.a.w. houd u zich ook dit
uur even in. De dubbelzinnige betekenis van ÇJT (moet komen, moet gaan ) is een dermate 
groot bezwaar dat onze keuze op ÇFP@L valt. IÎ $D"P× moet als een substantivische accu-
sativus van tijd fungeren, met de genitivus J"bJ0H J−H òD"H als genitivus explicativus. Het
is echter ook denkbaar dat er na $D"Pb een substantivum (µXD@H?, *4VFJ0µ"?) is uitgeval-
len. 

§ 4.1. º (�D 6,D"FN`D@H 9Z<0: 6,D"FN`D@H: de gehoornde. Dit epitheton bij 9Z<0 =
E,8Z<0 komt zelden voor en dan nog alleen in de PGM, IV,2889. Andere epitheta bij
9Z<0- E,8Z<0- }!DJ,µ4H die op de horens van de maansikkel wijzen zijn: *\6,DTH
(Philodemos, A. P., V,123) en 6,D"JäB4 (PGM, IV,245-50). Zie ook hierna onder J"bDT<
(.L(`<). Cf. Syr. the horned moon.

§4.2. 9Z<0 = E,8Z<0: Cf. Hom., Ilias, XIX,374; Empedokl., 42, 3; Aeschyl., Prom., 797;
Eur., Fr. 1000; PGM, IV,2545-50 en passim. In de toverpapyri ziet men 9Z<0 en E,8Z<0
om en om en naast elkaar en zij gaan, evenals }!DJ,µ4H, vergezeld van dezelfde epitheta.
Wanneer er tussen beide namen überhaupt verschil in gevoelswaarde heeft bestaan, dan



 Epitheta waaruit de relatie tussen de maan en de onderwereld blijkt zijn: J"DJ"D@ØP, : O heerseres188

van de Tartaros (PGM, IV,2244); ibid. 2255: <,DJXDT< ¦B\F6@B,: O gij die toeziet op de Onderwe-
reld.

 De stier is overigens niet het enige met Selene geassocieerde dier. Zij wordt n.l. ook wel 8L6f189

(PGM, IV,2275-80) of 8b6"4<" wolvin (PGM, IV,2550) genoemd. Iets verderop, in PGM, IV, 2810
wordt haar gezegd: “§P,4H F6L8"6f*," NT<Z<.” Gij hebt een stem (als) van honden.
Over de maangodin en de aan haar gerelateerde dieren, zie Sophie Lunais, Recherches sur la Lune, I,
pg. 69, n. 83; pgg. 72-74.

 Op grond van de Syrische versie mag men aannemen dat de auteur van de PehlevÎ-versie deze passa-190

ge uitsluitend in astrologische zin heeft opgevat. Het Syrische qenšalmâ Weegschaal kan in deze con-
text slechts in astrologische zin worden verstaan. Van stieren of De Stier is bij Syr. echter geen sprake.
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werd 9Z<0 misschien iets meer dan E,8Z<0 geassocieerd met het lugubere, met spoken en
de onderwereld  maar onder beide namen is de maangodin verbonden met het nachtelijke188

duister. Uit dit verhaal blijkt in elk geval duidelijk dat aan het optreden van de maangodin,
n.l. aan haar afdaling naar de aarde een slechte invloed op het leven van een mens werd
toegedacht.

§ 4.3. J"bDT< .L(`<: Het ms. A heeft J"bDT4, hetgeen door Müller is gecorrigeerd in de
zin die hier wordt voorgesteld. Boll verkiest echter J"LD`.L(@H te lezen en in Syr. verlaat
Mene de Weegschaal hetgeen erop neerkomt dat het PehlevÎ-voorbeeld voor Syr. mogelijk
.L(`< heeft gelezen. De lezing van het ms. A, J"bDT4 = J"bDå lijkt ons hoogst
onwaarschijnlijk; de door Boll gepostuleerde lezing J"LD`.L(@H als epitheton bij 9Z<0
heeft echter iets aantrekkelijks en .L(`< is verre te verkiezen boven .L(è. Om de volgende
redenen is echter voor de lezing: J"bDT< .L(`< gekozen: 1) J"LD`.L(@H: Het minst sterke
argument tegen J"LD`.L(@H lijkt ons dat 9Z<0 al een epitheton bij zich heeft,
n.l.6,D"FN`D@H. 2) Mene verlaat haar stierenwagen, terwijl die op het hoogste punt is. 3)
Het sterkste argument voor de hier voorgestelde lezing is o.i. het mythologische; naar
analogie met Helios stelde men zich voor dat ook Mene/Selene zich met een wagen door de
hemel bewoog, zij het dan dat de wagen van Mene (vanwege de associatie met horens) niet
door paarden maar door stieren getrokken werd. Ook syntactisch is het noodzakelijk om
J"bDT< .L(`< als object bij BD@84B@ØF" te lezen. JÎ< àR4FJ@< moet dan predicatief bij
.L(`< gedacht en vertaald worden: Mene verliet haar met stieren bespannen wagen, toen
die op het hoogste punt was en daalde af enz.

§ 4.4. Wat betreft de associatie van de maangodin met stieren, men dacht zich haar niet
alleen met de horens van een stier of op een door stieren getrokken wagen maar ook met het
gezicht of de ogen van een stier; cf. PGM, IV,2810: J"LDäB4, J"LD@6VD0<,, Ðµµ" *X F@4
J"LDTB`< 6J8. O gij met het gezicht van een stier; o gij met de stierekop; uw oog kijkt
(ziet eruit) als de ogen van een stier.  Hierboven en bij de vertaling is J"bDT< .L(Î<189

opgevat in de normale, d.w.z. niet astrologische, zin maar evenals in het geval van *4*bµT<
en FJVPL@H mag men hier aan een dubbele bodem in astrologische zin  worden gedacht,190

n.l. bij J"bDT< aan het teken I"bD@H = Stier en bij .L(`< = Weegschaal. Cf. *4*bµT<,
FJVPL@H en in § 6 J@>`J@L.



 Philodemos van Gadara (± 60 v. Chr.): De laatste twee regels van het desbetreffende gedicht luiden:191

“z?8$\.,4H 6"Â JZ<*, 6"Â ºµX"H, @É*", E,8Z<0 5"Â (�D F¬< RLP¬< §N8,(,< z+<*Lµ\T<.” “Je
maakt zowel haar (Kallistion, een vriendinnetje van de dichter) gelukkig als mij, ik weet het, Selènè;
immers, Endymion ontstak ook jouw hart in liefde.”

 Over Endymion bij Hesiodos, H. von Geisau, KP, Bd. 2, 267. 192

 Schol. Apoll. Rhod., IV,57 (pg. 264 Wendel). Zie Lobel-Page, Fragmenta poetarum Lesbiorum, pg.193

105, fr. 199 (82). 

 Over Zon en Maan als planeten, zie comm. I,4. 194
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§ 4.5. JÎ< àR4FJ@<: scil. .L(`<: de (stieren)wagen, terwijl die op het hoogste punt was.
Een andere mogelijkheid dan in § 4.3 en hier aangegeven is niet denkbaar.

§ 4.6. $@L6`8@< z+<*Lµ\T<" 6"8Î< B,D4BJb>@LF" B"Ã*": Endymion was de zoon van
de eerste koning van Elis, Aëthlios en Kalyke. Van de liefde van de maangodin voor de
jonge koeherder Endymion wordt melding gemaakt door o.a. Apollonios Rhodios (Argon.,
IV,57), Philodemos van Gadara (in de Anthol. Pal., V)  en Catullus (Carm., 66, 5). Ook191

Hesiodos zou volgens Von Geisau  een of meer verzen aan de liefde van Mene/Selene192

voor Endymion gewijd hebben. Er is echter alleen een dubieus fragment overgebleven
waarin verteld wordt dat Endymion de schatbewaarder van de dood mocht zijn, zodra hij
wenste te sterven. In de scholia Laurentiana Apollonii Rhodii vindt men ten aanzien van
Argon., IV, 57 de mededeling dat Endymion bij Hesiodos deze gunst van Zeus had
ontvangen maar niets over de liefde van Selene voor Endymion.
Na Hesiodos zou Sappho de dichteres bij uitstek zijn geweest om deze liefde te bezingen
maar helaas rest ons ook hier slechts een scholion bij Apollonios Rhodios  in dezer voege:193

“A,DÂ *¥ J−H E,8Z<0H §DTJ@H ÊFJ@D@ØF4 E"BNã 6"Â ;\6"<*D@H ¦< $' +ÛDfB0H.
8X(,J"4 *¥ 6"JXDP,F2"4 ,ÆH J@ØJ@ JÎ –<JD@< (JÎ 7VJµ4@<) J¬< E,8Z<0< BDÎH
z+<*Lµ\T<".” Over de liefde van Selene vertellen Sappho en Nikandros in het tweede boek
van de “Europa”. Men zegt dat Selene in de grot (van Latmos) afdaalde naar Endymion.
Tot zover de vermeldingen van deze liefde bij de verschillende dichters, in dit verhaal is
vooral van belang de onmogelijkheid van een liefde tussen een godheid en een sterveling,
niet alleen die tussen Selene en Endymion, maar ook die van Aphrodite tot Adonis (zie
hierna). Wie onder het voorteken van een onmogelijke liefde, hetzij onder een ongunstige
planeet  geboren wordt, kan niet of slechts tijdelijk een gelukkig en succesvol leven194

leiden.

§ 4.7. B,D4BJb>@LF": Dit is een correctie van Boll voor B,D4BJb>"F" in het ms. A. Een
participium futuri met de betekenis “om te” is hier inderdaad beter op zijn plaats dan een
participium aoristi. De corruptie is te verklaren als een perseveratie-fout na BD@84B@ØF".

§ 4.8. $@L6`8@< z+<*Lµ\T<": Het ms. A leest hier $@L6`8@H (¦<*Lµ,\"<") hetgeen,
syntactisch gezien, onmogelijk is.

§ 4.9. *4Î 6"Â + J� PDZF4µ" BLDÂ N8,(,ÂH J,8,LJ”: Het met *4Î 6"Â ingeleide
mythologoumenon past niet bij het Selene-Endymion-verhaal. Verondersteld kan worden
dat de conclusie bij dit verhaal ongeveer als volgt geluid kan hebben: daarom zal, degene



 Zie Ptol. Tetrab. III,12. Zie ook pg.106, n.175. 195
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die nu geboren wordt, een eunuch of een hermaphrodiet zijn.195

Het slot van de passage (... BLDÂ N8,(,ÂH (coni. Kroll, ms. N8X(,4) J,8,LJ”) duidt er op
dat Nektanebo Olympias een andere ongunstige constellatie heeft voorgehouden dat met een
mythe was verbonden, waarin de hoofdpersoon door verbranding om het leven kwam. Dit
kan betrekking hebben gehad op hetzij de geschiedenis met Meleager, die stierf doordat zijn
moeder een met hem, door sympathische magie verbonden blok hout in het vuur wierp,
hetzij de geschiedenis van Semele, de moeder van Dionysos, die Zeus in zijn ware gedaante
als dondergod wilde zien, en verzengd werd door diens bliksem. Het tweede verhaal lijkt eer
in aanmerking te komen wegens de mogelijkheid een verbinding te leggen met de planeet
Jupiter en de dramatiek van een fatale confrontatie van mens en godheid. T.a.v. J�
PDZF4µ" lijken twee gedachtenbepalingen voorhanden: a) de term verwees naar de twee
tegenstrijdige krachten van het vuur, de nuttige en de vernietigende (zeer wel van toepassing
op de rol van Zeus tegenover Semelè (haar bevruchter en verdelger); b) achter J� PDZF4µ"
gaat een opmerking schuil dat de persoon in kwestie om het leven komt zonder iets nuttigs
in zijn leven tot stand gebracht te hebben. Met § 5 begint een nieuw astrologoumenon.

§ 5. ?Û*'@âJ`H ¦FJ4< Ò <PD`<@H "ÇJ4@H J−H *\<0H J−H •,D\0H> 6'"Æ2,D\0H Ê8"DÎH
J`6@H: Ofschoon de tekst van Kroll ook hier een duidelijke corruptie vertoont, is de
betekenis niettemin duidelijk: de kern van de zin geeft aan dat het ook nu niet de goede tijd
is om te baren. Het overgeleverde 6"Â 2,D\0H vraagt echter om een oplossing. Omdat 6"Â
2,D\0H geen zin geeft, ligt het o.i. voor de hand om 6'"Æ2,D\0H te lezen. Dit roept echter
enkele vragen op, nl. 1) Met welk ander adjectief zou "Æ2,D\0H door 6"Â verbonden zijn
geweest? 2) Aan welk substantief zou men "Æ2,D\0H en dat andere adjectief gekoppeld
moeten denken en 3) welk woord zou verantwoordelijk zijn voor de genitivus? Men zou het
antwoord op deze vragen misschien als volgt kunnen formuleren: 1) "Æ2,D\0H (< "Æ2XD4@H)
betekent: van iemand die of van iets dat bij de aether hoort. Omdat de aether in de
mythologie de dampkring was die door de goden ingademd werd, is het logisch om ter
linkerzijde van 6'"Æ2,D\0H als pendant 6"Â •,D\0H aan te nemen, daar •ZD de gewone
aardse lucht aanduidt. 2) Als substantief in de genitivus singularis zou *\<0H (<*\<0) =
wervelwind, rotatie of turbulentie kunnen dienen; cf. Emp. 115.11: "Æ-2XD@H *Ã<"4, ibid.
35.4; Plato, Phil. 996; Arist. Cael. 295a 3). Omdat J`6@H, aan het einde van de zin, o.a. tijd
om te baren (zie LSJ onder b) betekent, zou men tussen @Û*'@âJ`H en •,D\0H 6J8. PD`<@H
kunnen denken. Men krijgt dan de volgende zin: “?Û*'@âJ`H ¦FJ4< <Ò PD`<@H, "ÇJ4@H J−H
*\<0H J−H •,D\0H> 6'"Æ2,D\0H, Ê8"DÎH J`6@H.” Niet is deze tijd, die de oorzaak is van de
turbulentie van de aër, zowel als die van de aether, gunstig voor het baren van een kind.
Hier is ook nog het woord "ÇJ4@H + genitivus gepostuleerd omdat de huidige PD`<@H als
verantwoordelijk voor de vermoede turbulentie wordt geacht en daarmee voor de ongunstige
omstandigheid voor het baren van een zoon. Men ziet het: een oplossing was hier niet
mogelijk dan met grote ingrepen in de tekst zoals Kroll die heeft overgeleverd.

§ 5.1. º (�D N48@2V8"µ@H z!ND@*\J0... }!*T<4< N48@2V8"µ@H: Zij die het huwelijk
liefheeft. Dit is een hapax, zie LSJ, suppl.

§ 5.2. z!ND@*\J0 }+DTJ@H J@>`J@L µZJ0D: Voor Eros als zoon van Aphrodite en Ares,



 Homeros noemt Eros nergens en Hesiodos, Th., 116-20 zegt slechts dat Eros na de Chaos ontstond.196

Hes. Th., 116-120: “‚/ J@4 µ¥< BDfJ4FJ" OV@H (X<,J'"ÜJ"D §B,4J" '"Ã',ÛDbFJ,D<@H... IVDJ"DV
J'²,D`,<J"... ³*'}+D@H 6J8.” “Eerst ontstond echter de Chaos maar daarna Gaia, een breed oppervlak
tekent haar... (vervolgens) de duistere diepten van de Tartaros... en Eros.” Hesiodos, Th. 201 noemt
Eros ook nog als helper van Aphrodite.

 Zie ook Apollodoros, 3, 128 sqq. 197
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zie Simonides, fr. 43. Bij Homeros en Hesiodos  was van een moeder-zoon relatie tussen196

Aphrodite en Eros nog geen sprake.

§ 5.3. }+DTJ@H J@>`J@L: Over Eros als boogschutter in de mythologie, zie Ovid., Met., V,
366 waar hij de god van de onderwereld een pijl in het hart schiet.
In dit verband is significant dat Ovid., Met. X, 525-529 vertelt dat een uitstekende pijl van
Eros Aphrodite (Venus) in de borst raakt, waardoor zij “dodelijk” verliefd werd op Adonis.
Voor de astrologische betekenis van J@>`J0H als Boogschutter, zie de opmerkingen over
*4*bµT< en FJVPL@H (§ 3) en .L(`< (§ 4).

§ 5.4. FL@B8−(": door een everzwijn geveld is hier proleptisch gebruikt. Overigens is ook
dit woord een �B"> 8,(`µ,<@<. Wat het klassieke verhaal van de dood van Adonis door
een everzwijn betreft, dit wordt het uitvoerigst weergegeven door Ovidius (Met. X, 710-
716)  en wel aldus: “Forte suem latebris vestigia certa secuti / Excivere canes, silvisque197

exire parantem / Fixerat oblique iuvenis Cinereïus ictu / Protinus excussit pando venabula
rostro / Sanguine tincta suo trepidumque et tuta petentem / Trux aper insequitur totos sub
inguine dentes / Abdidit et fulva moribundum stravit harena.” Toevallig joegen honden een
ever op uit zijn schuilplaats, nadat zij zijn duidelijke sporen hadden gevolgd. En net toen hij
zich opmaakte het woud te verlaten, had de zoon van Cineras hem gewond met een scham-
pschot. Direct rukte de ever met zijn kromme snuit de met zijn eigen bloed besmeurde jacht-
spriet uit het lijf en woest achtervolgde hij hem die zich angstig in veiligheid probeerde te
brengen, nam hem helemaal op zijn slagtanden en wierp hem dodelijk gewond in het gele
zand. Direct daarna (X,717-723) vertelt Ovidius dat Aphrodite (Cytherea) al van verre
merkt dat Adonis stervende is, zij vliegt door vogels gedragen naar hem toe en geeft zich bij
zijn ontzielde lichaam over aan het traditionele rouwbeklag. In de verzen 725-727 noemt
Ovidius dan de jaarlijks terugkerende Adonisfeesten; vss 725-727: “... luctus monumenta
manebunt / Semper, Adoni, mei, repetitaque mortis imago / Annua plangoris peraget
simulamina nostri.” Altijd zullen er, Adonis, bewijzen van mijn trouw blijven bestaan en
telkens opnieuw zal men jouw dood ten tonele voeren, jaarlijks nadoen mijn klacht.
Het citeren van deze verzen van Ovidius zou niet zinnig zijn zonder een onmiddellijk
daaraan gekoppelde bespreking van de hierna volgende passage uit onze tekst.

§ 5.5. J"bJ® J± òD‘ Ò (,<<fµ,<@H #L$84V*T< (L<"46ä< F,8�H 8"$ã< *4,(,\D,4
6@B,JÎ< B,DÂ "ßJ@Ø: Over Adonis, zijn naam, afkomst, zijn band met Aphrodite en zijn
cultus in Byblos-Gebal in Phoenicië en andere steden het volgende: De naam Adonis is van
Semietische herkomst en is in feite niets anders dan het Phoenicische 'adôn = heer, cf. Hebr.
'âdôn = 'adônâj = de heer (God). Voor de herkomst van Adonis geldt hetzelfde;
verschillende auteurs beschouwen hem n.l. als de zoon van een Phoenicisch koning.



 Hesiodos, fr. 32, ed. Rzach, pg. 143 = Apollodoros, III,14, 14, 1: “ {/F\@*@H *¥ "ÛJÎ< (}!*T<4<)198

M@\<46@H 6"Â z!8N,F4$@\"H 8X(,4, A"<b"FF4H *X N0F4 1,\"<J@H $"F48XTH z!FFLD\T< ÓH §FP,
2L("JXD" EµbD<"<.” “Hèsiodos zegt dat hij (Adonis) een zoon van Phoenix en Alphesiboia is maar
Panyassis zegt dat hij afstamt van de koning der Assyriërs, Theias die ook een dochter Smyrna kreeg.”

 Over de opstanding van Adonis, zie Strabo, 16, 765; Loukianos, De Dea Syria, 6; Euseb. Praep.199

Evang., III,11b, 12. Zie ook Brigitte Soyez, Byblos et la fête des Adonies, pgg. 28, 34-41, 74; W.W.
Baudissin, Adonis und Esmun, (1911); J.G. Frazer, Adonis, Attis, Osiris; F. Nöttscher, Altorientalische
u. alttest. Auferstehungsglaube; P. Lambrechts in Meded. Vl. Ac. Wet. kl. lett., 16, 1954, 1.

 Ba[alat Gebal: Zie H.J.W. Drijvers, Cults and Beliefs at Edessa, pg. 110; Brigitte Soyez, Byblos,200

chap. II, pgg. 38-43. EPRO 60, Leiden 1977.

 Tammûz: Cf. Ezechiel, 8, (4). Tammûz (de Babylonische naam voor de Sumerische god Dumuzi, die201

ook als minnaar en gemaal van de godin Inanna werd beschouwd) goldt ook als het levensprincipe in
bloemen, planten en andere levende wezens. Als zodanig ontluikt hij in het voorjaar en sterft rond de
tijd van het zomersolstitium, in de hete maand Tammûz. Als zodanig kan men zeggen dat hij elk jaar
weer opstaat, als god sterft hij echter nooit.

 Zie Theokritos, Eidullia, 15. 202

 Over Adonisfeesten te Athene, zie o.a. Krat. fr. 15; Pherekr. fr. 170; Aristoph. Lysistrata, 389 sqq.;203

Plout. Alkib. 18. Zie ook M. P. Nilsson, Griechische Feste, pgg. 384-7, (1906).

 Cf. Theokr. Eid. 15-112 sqq; G. Glotz, Revue des Ét. Gr. 169 sqq., 1920.204
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Hesiodos, (fr. 32)  noemt hem de zoon van Phoenix en Antimachos (fr. 102) noemt198

Agenor als Adonis' vader. Ook wordt Adonis als de zoon van Kinyras uit een incestueuze
relatie met diens dochter Myrrha of Smyrna genoemd (Ovid. Met. X,238; 712). Deze
Kinyras zou, aldus Tacitus (Hist. II,2-3) te Paphos op Cyprus een tempel aan Aphrodite
gewijd hebben en de godin zelf, die de uit het schuim geborene wordt genoemd, zou hier aan
land gekomen zijn. Tacitus vermeldt trouwens in hetzelfde hoofdstuk dat het beeld van de
godin in de bovenvermelde tempel niet anthropomorf was, “... simulacrum deae non effigie
humana.” Dit wijst duidelijk op een Aziatische herkomst van Adonis, zowel als op die van
de te Cyprus vereerde Aphrodite. Dit moge o.a. ook uit het volgende blijken. Strabo (255)
noemt Adonis' vader Kinyras als koning van Byblos maar Apollodoros (Bibl. 3, 14, 3)
beschouwde Adonis als een zoon van Sandikos, een Syrisch immigrant in het niet ver van
Cyprus gelegen Cilicië. Als stervende en weer uit de dood opstaande vegetatiedemon  was199

Adonis de zg. parhedros van Aphrodite-Astarte welke godin in Byblos-Gebal de meesteres
van Byblos Ba[alat-Gebal werd genoemd.  De cultus van Adonis werd niet alleen te200

Byblos maar ook in andere steden, en wel voornamelijk door vrouwen, gevierd. Hij had zijn
tegenhanger in de Babylonische held Tammûz van wie eveneens verteld werd dat hij jong
was gestorven.  Over de cultusvormen in Byblos en o.a. Alexandrië, in het kort het vol-201

gende: In Byblos schijnt een periode van rouw vooraf te zijn gegaan aan het feest van de
opstanding. Te Alexandrië werd op de ene dag het huwelijk van Aphrodite en Adonis
gevierd en op de volgende dag brachten jammerende vrouwen het beeld van Adonis naar het
strand.  De data van de Adonis-cultus weken op de verschillende plaatsen en ook in202

verschillende perioden van de oudheid van elkaar af. In het vijfde-eeuwse Athene  vierde203

men de Latomia in April, in het Ptolemaeïsche Egypte  misschien in September, maar in204



 Over Ares als everzwijn, Scholia in Iliadem, V,385.205
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Rome op 9 Juli, de datum waarop volgens de Semietische kalender het einde van de maand
Tammûz naderde. Na het bovenstaande zal de zin van Nektanebo's waarschuwing aan
Olympias duidelijk zijn: als zij haar zoon nu ter wereld brengt, zal hij jong sterven en het
voorwerp van geweeklaag zijn.

§ 5.6. FX8"H 8"$ã<: Kroll (app. crit. pg. 12) vraagt zich af of men niet FX$"H eerbied in
plaats van FX8"H licht zou moeten lezen en ook 8"$ã< is in zijn ogen verdacht. Omdat
Adonis de verering van de Byblische vrouwen genoot, is FX$"H een begrijpelijk voorstel dat
echter niet bij het verbum past. De lezing FX8"H 8"$ã< lijkt evenwel redelijk verklaarbaar.
Bij FX8"H is wellicht te denken aan de fakkels die de treurende vrouwen meevoerden. Met
8"$ã< is het fakkeldragen op de beweende overgedragen: hij is de aanleiding voor de
fakkeloptocht. Voorgesteld wordt daarom de lezing FX8"H 8"$ã< te handhaven.

§ 6. <A"DXH> 6"Â JÎ< J@Ø 8X@<J@H }!D,TH 2Lµ`<: Kroll geeft tussen "ßJ@Ø (§ 5) en
6"Â (§ 6) etc. een lacune aan. Bovendien heeft hij, blijkens de crux, na 6"Â een corruptie in
de tekst aangenomen. Boll stelt voor te lezen: <*,\6<LF4> JÎ< J@Ø 8X@<J@H <6"J�>
}!D,TH 2Lµ`<, met als bezwaar dat in de lacune ook aangegeven zou moeten zijn dat Oly-
mpias ook dit tijdstip voorbij moet laten staan. Aangezien hier een nieuw koppel van
constellatie en mythologoumenon begint, dient aangenomen te worden dat in de lacune een
aansporing heeft gestaan: vermijd, laat voorbijgaan o.i.d. Assonantief met }!D0H zou
B"DXH goed in de lacune passen, met als voordeel dat de rest van de zin ongewijzigd kan
blijven: laat ook de woede van de leeuw Ares voorbijgaan, waarbij de oorlogsgod met het
sterrebeeld Leo geassocieerd is. Een soortgelijke suggestie wordt in Syr. gewekt: “Laß diese
Stunde vorbeigehen, weil der Gott Mars zornig und drohend in ihr (bedoeld is het
sterrebeeld Leo) dasteht”, een weliswaar iets uitvoeriger, maar inhoudelijk nau- welijks
afwijkende tekst.
Niet alleen geeft de Griekse tekst met (}!D,TH) 2Lµ`< als object een goede zin, maar hij
legt ook een logisch verband tussen de dood van Aphrodite's éne minnaar Adonis enerzijds
en de dreigende aanwezigheid van Ares, een andere minnaar (zie Od. 2, 266-366)
anderzijds. Het zou nu zelfs mogelijk zijn te veronderstellen dat het everzwijn dat Adonis
doodde in feite Ares was. Deze associatie sluit de auteur evenwel uit door Ares een leeuw te
noemen.  Dit laatste gebeurt.205

Ares wordt hier leeuw genoemd om hem met het teken van de dierenriem in verbinding te
brengen. Als zodanig past de leeuw helemaal in het patroon van dit verhaal, cf. *4*bµT<,
FJVPL@H, J@>`J@L 6J8.

§ 6.1. @âJ@H (�D N\84BB@H 6"Â B@8Xµ4@H: Het ms. A geeft @àJTH i.p.v. @âJ@H. ?âJ@H is
een o.i. juiste correctie van Kroll en wordt daarom overgenomen evenals B@8Xµ4@H, een
correctie van Müller voor B@8,µ\T<, dat in de context onverklaarbaar is, tenzij ook hier
een lacune zou worden aangenomen.

§ 6.2. <Ø< *¥ –@B8@H (Lµ<ÎH ßN'{/8\@L ¦BÂ 8X6JDT< µ@4P4*\T< ¦*,4(µ"J\F200
Ó2,< 6"J"ND@<02ZF,J"4 Ò (,<<fµ,<@H J"bJ® J± òD‘: ßN'{/8\@L: Dit is een
correctie van Boll voor ¦N'{/8\@L in het ms. A.



 Zie Ptol. Tetrab. I,5.206

 Ptolemaios zegt hier niets over de oppositie van de zon maar uit dit verhaal zou men wellicht mogen207

concluderen dat de zon in oppositie tot Mars en Venus staat, hetgeen niet bepaald een gunstige constel-
latie kan worden genoemd.

 Zie ook Ptol., Tetrab. III.14.208
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§ 6.3. ¦BÂ 8X6JDT< µ@4P4*\T< ¦*,4(µ"J\F20: Correctie van Müller voor: 8X6JD@<
µ@4P48\"H "Æ<4(µ"J\F2T. Het resultaat van deze correcties is een zinnig verhaal dat
verwijst naar Hom. Od. 2,266-71 waarin Ares betrapt wordt als hij de liefde met Aphrodite
bedrijft. Nu leent dit verhaal van de met Aphrodite betrapte Ares zich uitstekend voor een
interpretatie in logische zin. Men kan de relatie tussen de twee godheden in de context van
dit caput beschouwen als een ongunstige conjunctie van de planeten Mars en Venus. Zoals
aan de andere planeten wordt (of liever werd) ook aan Mars en Venus een bepaalde invloed
toegeschreven . Mars en Saturnus zijn boze planeten, Venus en Jupiter zijn daarentegen206

goede planeten. Het moet duidelijk zijn dat een conjunctie tussen een goede en een slechte
planeet minder gunstige vooruitzichten biedt voor degene die tijdens zo'n conjunctie
geboren 
wordt. Ptolemaios (Tetrab. IV,5)  zegt dat, wanneer Mars alleen Venus bij zich heeft, of,207

wanneer ook Jupiter dicht bij haar is, terwijl Saturnus daarentegen afwezig is, onder die
omstandigheden wellustige, onverschillige mannen geboren worden die overal op pleziertjes
jagen, terwijl huwelijken onder dat aspect vurig, onstuimig en overspelig worden
genoemd.  Nektanebo vertelt Olympias m.a.w. dat haar zoon, als hij nu geboren zou208

worden, als overspelige door iedereen zou worden veracht.

§ 6.4. ¦*,4(µ"J\F20: *,4(µ"J\.T: to make a show of (LSJ I), in het openbaar ten-
toonstellen, Ep. Kol. 2.15; ibid. to make a sample of, in het openbaar te schande maken, Ev.
Matth. 1.19. Cf. *,4(µ"J4Fµ`H: putting to shame, exposure (LSJ III), het te schande
maken, ontmaskering, (in pl.) Vett. Val. 43.26; Heph. (astrol.) 2.32,34; Pap.Ryl. 1.28.70.

§ 7. z+B\µ,4<@< §J4 J@ØJ@< JÎ< •FJXD",$"F\8,4", JÎ< "Æ(@6XDTJ" B"D� JÎ< )L-
Ff<Lµ@<: Over de planeet Mercurius en Steenbok in het ÓD4"-systeem, zie comm. I.4.
§ 7.1. B"D� JÎ(<) )LFf<Lµ@<: In het begin van dit hoofdstuk ascenderen achter elkaar
twee tekens van de dierenriem; nu is het begrip ascendantie ook bekend in de moderne
astrologie, niet echter het begrip B"D"<VJ,88@< (paranatellon), de aanduiding voor het
met een dierenriemteken oprijzende sterrebeeld; dit schijnt in tegenstelling tot wat in de
antieke astrologie het geval was geen rol meer te spelen. In de antieke astrologie bepaalden
deze B"D"<"JX88@<J" samen met de .æ*4" en de dekanen het wel en wee van de
sterveling, zie ook comm. I,4, § 6 en Boll, Sphaera, pg. 75. In dit geval gaat het om het
paranatellon )LFf<Lµ@H (Dysonymos). Men vindt nu bij Teukros II (zie Boll, Sphaera, pg.
49) als paranatellon bij de tweede dekaan van Steenbok de *LFf<Lµ@H 8bD" maar in een
andere tekst (Teukros I,10) JÎ *LFf<Lµ@< .è@<. Deze eigenaardige benamingen, resp. de
onheilspellende Lier en het onheilspellende Beest laten zich als volgt verklaren. In de in het
Latijn overgeleverde astrologische teksten van Hermes Trismegistos heet dit paranatellon
Binomia Lyra (in het oud-Frans binome harpe) hetgeen dubbelnamige Lier betekent; W.
Gundel (N.A.T, pg. 169) beschouwt deze lezing als de oorspronkelijke. Als oudere naam van



 Bij Vettius Valens (10,2) heet dit teken ook -,Ø(µ". Zie ook F. Boll, Sphaera, pg. 266. 209

 Zie ook Manilius, Astr. V,410. Hier wordt gezegd dat iemand die onder dit paranatellon geboren is210

een wreker van misdaden wordt.

 Over dekanen zie comm. I,4.211

 De Syrische versie brengt ons hier niet verder, hier is zelfs sprake van meer kinderen maar dan als212

subject i.p.v. als object.
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het betreffende sterrebeeld noemt hij OX8LH  (Lat. Testudo). Dit teken wordt in het Latijn209

ook “fides” of “fidicula” genoemd en dat zijn twee verschillende namen voor één
folterwerktuig en dit verklaart zowel de Latijnse naam binomia dubbelnamig als de Griekse
term *LFf<Lµ@H onheilspellend. De naam binomia duidt er verder op dat het Griekse
adjectief oorspronkelijk niet *LFf<Lµ@H maar *4f<Lµ@H = binomia twee- of dubbelnamig
geweest moet zijn. Vooral door de benaming fidicula (die in het Grieks niet is overgeleverd)
maar ook door de slechte vooruitzichten voor het kind dat onder dit paranatellon geboren
wordt (zie N.A.T. pg. 10) is het te verklaren dat het oorspronkelijke voorvoegsel *4 verward
is met het voorvoegsel *LF-, waardoor men *LFf<Lµ@H met de betekenis van
onheilspellend heeft gekregen.
Volledigheidshalve volgt hier de desbetreffende tekst uit de N.A.T. (pg. 70): “A vicesimo
quarto usque ad vicesimum (gradum capricorni) oritur serpens sine capite et binomia lyra,
significat periculosum infortunium et testamentum (non) ratum (Gr. Teukros II: “*4"2Z-
60< •$X$"4@<”), hi enim deieratores fiunt.”  Vanaf de vierentwintigste tot de vijfen-210

twintigste graad (van Steenbok) verrijst de slang zonder kop en ook de dubbelnamige Lier.
Dit duidt op een gevaarlijk ongeluk en een onbetrouwbaar (vals) testament. Immers, zij (die
nu geboren worden) zijn meinedigen.”    Ook de zesde graad van Steenbok die een “pars
lyrae” is, voorspelt weinig goeds, want zij die onder deze graad van Steenbok geboren zijn,
worden volgens de N.A.T. “fornicatores et fornicatrices turpia facientes” (mannen en
vrouwen die ontucht plegen en schandelijke dingen doen). Tot zover de verklaring van de
namen *4f<Lµ@H en *LFf<Lµ@H en de verandering van het een in het ander.

§ 7.2. JÎ< of JÎ )LFf<Lµ@<? Zoals boven vermeld, is er sprake van meer paranatellonta
die “onheilspellend” genoemd worden, n.l. de *LFf<Lµ@H 8bD"  in de derde dekaan van211

Steenbok (24e-25e graad) en JÎ *LFf<Lµ@< .è@< (bij Teukros I de 2e dekaan bij
Steenbok); dan is er, althans bij Teukros I ook nog JÎ *LFf<Lµ@< bij de derde dekaan waar
Teukros II º *LFf<Lµ@H 8bD" noteert. Men zou hier derhalve, hetzij voor JÎ *LFf<Lµ@<,
hetzij voor J¬< *LFf<Lµ@<, scil. 8bD"< kunnen kiezen. Omdat J¬< i.p.v. JÎ< een grotere
ingreep zou zijn dan JÎ, valt de keuze op JÎ. Voor de draagwijdte van de voorspelling
maakt het in deze context niets uit, deze is zonder meer ongunstig voor een geboorte.

§ 7.3. @àJTH (,<<ZF,4H B@8L(DVµµ"J@<... JÎ< Ç*4@< B"Ã*": Ook deze passage is zeer
geschonden overgeleverd  en het is in dit geval niet duidelijk hoe groot de door Kroll met212

drie asterisken aangegeven lacune is en daar komt nog bij dat ook de correcties van Boll en
Müller: ¦D4FJ¬< ©J,D@ND@<@Ø<J" voor ¦D"FJ¬< ßFJ,D@ND@<@Ø<J" voor discussie
vatbaar zijn. Allereerst wordt gepoogd om een verantwoorde keuze te maken tussen
¦D4FJ¬< ©J,D@ND@<@Ø<J" en ¦D"FJ¬< ßFJ,D@ND@<@Ø<J". De zin opent met: Zo zult u
een geleerde... baren. Het adjectivum B@8L(DVµµ"J@< is verbonden met een substantivum
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in de accusativus, ¦D4FJZ< of ¦D"FJZ<. Zou men voor ¦D"FJZ< kiezen, dan zou het daarop
volgende participium in de genitivus moeten staan: ßFJ,D@-/©J,D@ND@<@b<JT<
(eventueel: ©J,D@ND`<T<). Wanneer tevens de keuze zou vallen op de lezing ßFJ,D@-
i.p.v. ©J,D@-, hetgeen ¦D"FJ¬< ßFJ,D@ND@<@b<JT< oplevert, dan komt dat in de verta-
ling neer op een (geleerde) liefhebber van mensen die achteraf denken of telkens weer een
andere mening hebben. Kiest men voor (B@8L(DVµµ"J@< ¦D"FJ¬<) ©J,D@ND@<@b<JT<,
dan zien we een (geleerde liefhebber) van mensen die anders denken dan anderen of zelfs
dwaas zijn. Dit alles in ogenschouw nemende, zijn we ertoe geneigd om ©J,D@- i.p.v.
ßFJ,D@- te lezen, niet zozeer omdat ßFJ,D@ND@<XT een neologisme zou zijn maar omdat
©J,D@ND@<XT o.i. bevredigender is. Nu rijst de vraag of ¦D"FJ¬< ©J,D@ND@<@b<JT< wel
de juiste lezing zou zijn en of men niet de voorkeur moet geven aan ¦D4FJ¬<
©J,D@ND@<@Ø<J" in de tekst van Kroll. In elk geval één belangrijk punt pleit voor de
laatstgenoemde lezing, n.l. het feit dat het ms. A -ND`<@LJ' leest, hetgeen wijst op het
wegvallen van een " en derhalve op een accusativus singularis en niet op een genitivus
pluralis. Daaruit volgt dat van een substantivum ¦D"FJZ< als regens van een ander woord,
hetzij een nomen, hetzij een participium in de genitivus geen sprake kan zijn. Is de lezing
¦D4FJ¬< ©J,D@ND@<@Ø<J" om syntactische redenen te verkiezen boven ¦D"FJ¬<
©J,D@ND@<@b<JT<, zij is dat ook vanuit de logica van de context. Er staat nu n.l.: Zo zult u
een geleerde ruziezoeker baren die het (met iedereen) oneens is”, hetgeen als waarschuwing
op Olympias toch een sterkere indruk moet maken dan: “zo zult u een geleerde liefhebber
baren van mensen die anders denken”, of iets in die zin. Het zij echter toegegeven dat ook de
geboorte van een ¦D"FJ¬H ©J,D@ND@<@b<JT< niet bepaald verheugend zou zijn geweest.
Kort samengevat: Zowel om redenen van syntactische aard als vanwege de iets sterkere
logica vanuit de context wordt gekozen voor de door Müller en Boll voorgestelde correctie
¦D4FJ¬< ©J,D@ND@<@Ø<J".

§ 7.4. B@8L(DVµµ"J@<: Men moet wel aannemen dat dit woord betrekking heeft op
Hermes die in de Syrische versie “sâfrâ” (Budge: scribe) wordt genoemd. Dit mag daarom
als een vaststaand feit worden beschouwd omdat de roman in de eerste veertien capita een
sterk Egyptische inslag heeft, hetgeen o.a. tot uiting komt in de dominantie van Hermes/
Mercurius t.a.v. Steenbok (zie comm. I,4, §6.2 (pg.87) over het Egyptische termini-
systeem). Nu werd de Egyptische tegenhanger van Hermes, de Egyptische god Dhwtj, in het!!

Koptisch 1??KI of 1T@KI (in de regel weergegeven met Thot sinds het Nieuwe Rijk
(1580/1552-1085/1070) als de uitvinder van taal en schrift beschouwd en als zodanig
vereerd. Zie ook H.W. Helck in L. Ae, V,506; Plato, Philebos, 18 b-d; Phaidros, 274 c-
275b; PGM, V,248-9: “¦(ã ,Æµ4 1Tb2, N"DµV6T< 6"Â (D"µµVJT< ,ßDXJ0H 6"Â
6J\FJ0H.” Ik ben Thot, de uitvinder der geneeskrachtige kruiden en de schepper der
lettertekens.”

§ 7.5. ©J,D@ND@<@Ø<J"... JÎ< Ç*4@< B"Ã*": Mocht de kwestie ¦D4FJ¬<... /¦D"FJ¬<... nog
met de nodige moeite zijn opgelost, de lacune tussen ©J,D@ND@<@Ø<J" en JÎ< Ç*4@<
B"Ã*" stelt de onderzoeker voor een practisch onoplosbaar raadsel. Men mag wel aannemen
dat iemand iets slechts met zijn/haar eigen kind doet of heeft gedaan want Olympias zou in
dit uur een monster baren. Het lijkt ons zo goed als zeker dat het verdwenen tekstfragment
een mythologisch verhaal is geweest. 
De  vraag is alleen maar wélk verhaal en een andere vraag of dit verhaal tussen ©J,D@-
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ND@<@Ø<J" en JÎ< Ç*4@< B"Ã*" ooit gekoppeld is geweest aan een waarschuwing t.a.v. de
astrologische constellatie. Om met het antwoord op de tweede vraag te beginnen; Om
verschillende redenen lijkt ons dit niet aannemelijk, hoewel ook niet onmogelijk en wel
hierom:
1) in de rest van dit hoofdstuk worden alle tekens van de dierenriem op de een of andere
manier genoemd;
2) alle zeven planeten en de zon zelfs twee keer;
3) het stuk @àJTH... ©J,D@ND@<@Ø<J" sluit onmiddellijk aan bij- en vormt de conclusie
van de astrologisch gemotiveerde aanwijzing: “z+B\µ,4<@<... )LFf<Lµ@<”.
Nu de kwestie in welk verhaal uit de Griekse mythologie iemand iets slechts met zijn/haar
eigen kind gedaan heeft. Het spreekt n.l. vanzelf dat het ontbrekende fragment een naar
verhaal moet hebben bevat, naar genoeg om Olympias te laten huiveren van afschuw. In de
Griekse mythologie zijn een paar verhalen bekend van een vader of een moeder die zijn of
haar eigen kind doodt: 1) Agaue doodt haar zoon Pentheus; 2) Meleager sterft door toedoen
van zijn moeder Althaia; 3) Theseus vervloekt zijn zoon Hippolytos die daarna door een
zeemonster gedood wordt; 4) Kreon laat zijn dochter Antigone inmetselen; 5) Tantalos
slacht zijn zoon Pelops en zet hem als maaltijd aan de goden voor; 6) Medea doodt haar
eigen kinderen. Vanwege JÎ< Ç*4@< B"Ã*" moet het Antigone-verhaal hier worden
uitgesloten, er blijven dan nog vijf mogelijkheden over: 1) Theseus-Hippolytos; 2)
Meleager-Althaia; 3) Pentheus-Agaue; 4) Pelops-Tantalos en 5) Medea - eigen zoons.   Een
keuze uit een van deze verhalen is puur giswerk; vanwege JXD"H (monster) in de volgende
zin zou men aan Hippolytos kunnen denken, het bezwaar is echter dat Theseus zijn zoon
alleen maar vervloekt (op zich ernstig genoeg) maar niet doodt: Hippolytos' dood wordt
door een zeemonster veroorzaakt. Wanneer men ook dit verhaal elimineert, dan blijven er
nog drie verhalen over waarvan dat van de slachting van Pelops door zijn vader Tantalos het
gruwelijkst is en derhalve een zeer in aanmerking komt om een ernstige waarschuwing voor
Olympias te bevatten. Een afdoende oplossing is niet voorhanden , maar in het patroon van
de eerder vermelde mythologoumena lijkt het aannemelijk dat hier een toespeling op een
kindermoord was verwoord, bv. met (de geschiedenis van) Tantalos als uitgangspunt: Want
in zijn verlangen de goden te beproeven doodde (ïBX6J,4<,) hij zijn eigen kind. Na alle
eerdergenoemde mythologoumena vormde dit verhaal blijkbaar de climax van de ongunstige
constellaties, direkt voorafgaand aan de constellatie die de kosmokrator zal voortbrengen!

§ 7.6. I"bJ® J± òD‘ JXD"H (,<<”H: In alle belangrijke recensies gaat de geboorte van een
JXD"H vooraf aan het juiste astrologische tijdstip van een 6@Fµ@6DVJTD. Deze
waarschuwing van Nektanebo dat zij nu een JXD"H zou baren is door de recensio $
verplaatst naar het begin van het caput en gecombineerd met de eerste waarschuwing (in $)
aan Olympias dat nu een onderhorige krijgsgevangene geboren zou worden (zie pg. 106). Nu
doet zich in Ps. Kall. III,30 een ander feit voor; een Babylonische vrouw baart een kind dat
van onderen uit de afgehakte koppen van dieren bestaat. Wanneer Alexander dat ziet, laat hij
chaldeeërs en magiërs roepen; dezen stellen hem gerust met een gunstige voorspelling:
“Alexander zal zijn vijanden overwinnen en over alle mensen heersen.” Een andere
chaldeeër voorspelt hem echter zijn naderend einde, dat in III,33 plaats vindt.
Zijn dood gaat, evenals zijn geboorte, vergezeld van de geboorte van een JXD"H.
Gezien de sfeer van de Alexanderroman is het niet onaannemelijk dat de geboorte van een
monster in cap. III,30 haar schaduw vooruitwerpt en dat de verteller van het geboorteverhaal
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in I,12 reeds denkt aan de gebeurtenissen in III,30-33.

§ 8. 5V24F@< <L<Â *¬ BDÎH JÎ< J−H ,Û,D(,F\"H *@J−D" *\ND@<:
J−H ,Û,D(,F\"H *@J−D" *\ND@<: de kraamstoel als schenker van weldaad o.i. het beste te
vertalen met: de heilzame kraamstoel. Hoewel, wellicht kan men ook hier aan een dubbele
bodem denken en bv. vertalen met: de geboorte van een weldaad voor de mensheid.

§ 8.1. B,D4FF@JXD"H (6"Â ,ÛJ@<TJXD"H J�H (,<<0JD\@LH é*Ã<"H): B,D4FF`J,D@H is
een neologisme voor B8,\T< (cf. ook Ngr.B,D4FF`J,D@H), in het klassiek Grieks is het de
comparativus bij B,D4FF`H (Attisch: B,D4JJ`H). Cf. S.E., Adv.Math., 9.140. in de
betekenis extra.

§ 8.2. Ò (�D N48@BVD2,<@H -,×H µ,F@LD"<ZF"H, 6D4ÎH }!µµT< (,<`µ,<@H, ¦BÂ J@Ø
{K*D@P`@L <6"Â> z3P2bT<, !Æ(bBJ4@< –<2DTB@< 6@Fµ@6DVJ@D" $"F48X" •B@6"-
24FJ”:

§8.3. N48@BVD2,<@H: De god Zeus stond bekend om zijn vele amoureuze avonturen en niet
alleen bij maagdelijke jonge meisjes maar ook met minstens één getrouwde vrouw, n.l. de
moeder van Herakles, Alkmene. Niet alleen Zeus werd N48@BVD2,<@H genoemd, bij
Achilles Tatios (8.13.3) heeft de god Pan dit epitheton.

§ 8.4. µ0D@JD"N− (JÎ< ,Ü4@<) )4`<LF@<: De in het dijbeen (n.l. van Zeus) gevoede,
(bacchische) Dionysos. Het ms. A leest µ0D@JDVN4J@< (,Ü*4@H) en µ0D@JD"N− is een,
overigens zeer aantrekkelijke, conjectuur, temeer aangezien JDVN4J@< als gerundivum van
JDXNT hoogst onwaarschijnlijk, zo niet, onmogelijk is. Van µ0D@JD"N− zijn daarentegen
meerdere plaatsen te vinden, nl.: Anth. Palat. 11, 324 (Nikarchos); Strabo, XV,1, 7;
Eustathios ad D.P. 1153. De desbetreffende mythe luidt aldus: Hera, jaloers op Semele (een
dochter van Kadmos en Harmonia), adviseerde haar te beproeven of Zeus (haar minnaar)
werkelijk een god was. Zeus toonde haar zijn goddelijke natuur door zijn bliksem te
slingeren. De zwangere Semele stierf de vuurdood maar Zeus redde het embryo en plaatste
het in zijn dijbeen waaruit later Dionysos geboren werd. Zeus maakte het kind vervolgens
onsterfelijk. Cf. Eurip. Bacch. 6 sqq; Ovid. Met. III,259 sqq; Ovid. Fasti, III,715; Hyginus,
Fab. 167, 179 en Ps. Kall. I,4, § 4: “)4`H J, 6"Â E,µX80H BLD48@P,LJÎH )4`<LF@H” “de
uit het vuur geboren zoon van Zeus en Semele, Dionysos.”

§ 8.5. ,Ü4@<: A leest hier ,Ü*4@H, hetgeen, als epitheton bij )4`<LF@<, heel onwaar-
schijnlijk is, maar ook omdat ,Ü*4@H dan twee keer in dezelfde zin zou voorkomen. Kroll
meent o.i. terecht dat voor )4`<LF@< ,Ü4@< en niet ,Ü*4@H (of zelfs ,Ü*4@<) gelezen moet
worden. Het adjectief ,Ü4@H kan men immers afleiden van de juichkreet bij
Dionysosfeesten, ,Û"\ of ,Û@Ã: Cf. Soph. Oed. Tyr. 211; Eurip. Bacch. 157. Men kan het
vertalen met “bacchisch” of met “de door juichkreten begeleide”. Onze keuze voor het
laatste is van subjectieve aard.§ 8.3.
§ 8.6. -,×H... µ,F@LD"<ZF"H': Want Jup(p)iter/Zeus... rees... naar middaghoogte. Nu doen
zich eindelijk gunstige voorwaarden voor de geboorte van een wereldheerser voor, want
Jupiter gold als een gunstige planeet, zulks in tegenstelling tot Saturnus.



 Ausfeld baseerde zich voor zijn conjectuur op de Syrische versie.213
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§ 8.7. 6D4ÎH }!µµT< ((,<`µ,<@H 6J8.): Het woord 6D4`H is hier in de eerste plaats een
epitheton bij }!µµT< (cf. comm. I,4, § 9: Ò 6,D"ÎH... }!µµT<), maar het completeert
evenals *4*bµT<, FJVPL@H, J@>`J@L, 8X@<J@H het aantal tekens van de dierenriem. Voor
de bespreking van Ammon als ram en met de ramshorens, zie comm. I,4, § 9. Van belang is
het overigens dat de Ram als teken van de dieren- riem ook nog in verband met het
koningschap schijnt te staan. Firmicus Maternus (ed. Kroll, II,10) noemt de Ram het signum
regale; cf. Anecdot. Ludwich, pg. 10, 76: $"F4846`< en bij Nonnos, Dionys. XXXVIII,268
is de Ram het 6X<JD@< Ó8@L 6`Fµ@4@, µ,F`µN"8@< –FJD@< z?8bµB@L. het centrum
van het heelal, de ster die precies de navel van de Olympos is. Uit het bovenstaande mag
duidelijk zijn geworden dat de auteur met de komst van -,×H... 6D4ÎH }!µµT< nu de
geboorte van een wereldheerser aankondigt. Hier gaat met de woorden !Æ(bBJ4@<
–<2DTB@< 6@Fµ@6DVJ@D" $"F48X" •B@6"24FJ” de profetie in I, 3, § 5 in vervulling.

§ 8.8. ¦BÂ J@Ø {K*D@P`@L <6"Â> z3P2bT<: Deze passage lijkt op het eerste gezicht geen
problemen op te leveren, toch zijn er enige vragen, zowel in tekstkritisch als astrologisch
opzicht. De tekstkritische bespreking heeft de voorrang. In de vertaling is er van uitgegaan
dat de door Ausfeld geopperde conjectuur {K*D@P`@L 6"Â z3P2bT< juist is.  Toch213

verdient de lezing van het ms. A een korte bespreking. A leest JÎ< ,Æ*bPD@@< ÆFPLÎ<
i.p.v. {K*D@P`@L <6"Â> z3P2bT<. Zie app. crit.
I) ,Æ*bPD@@< kan men lezen als º*bPD@@< = met de aangename huidskleur. Als
argumenten voor de lezing º*bPD@@< zou men kunnen aanvoeren:
1) in de itacistische uitspraak is verwarring tussen ,4 en 0 niet opzienbarend.
2) als epitheton bij Dionysos is º*bPD@@H heel goed mogelijk. En Ploutarchos Vita
Alexandri, cap.4 spreekt over de aangename lichaamsgeur bij Alexander.
II) ÆFPLÎ<, lees ÆFPb@< = ÆFPbT< = krachtig, sterk. z3FPb@< zou alleen zinvol in verband
gebracht kunnen worden met een begrip als ÆFPb@<J"H •FJXD"H, maar de vorm laat zich
syntactisch niet inpassen. Ausfeld heeft terecht opgemerkt dat in de opgesomde tekens
alleen Waterman en Vissen ontbreken. Zijn conjectuur ligt voor de hand, zij het dat ¦B\ in
dit verband een constructie met de genitivus vereist en niet met de accusativus. Voor de
suppletie van het aantal tekens tot twaalf zie ook de opmerkingen over *4*bµT< en
FJVPL@H 6J8. De geboorte van Alexander vond echter plaats in de maand 7è@H (in Athene
{+6"J@µ$"4ä< genaamd) en derhalve niet onder een van bovengenoemde tekens. Het
begin van 7è@H viel ongeveer samen met het zomersolstitium. Zie Plout. Vita Al. cap. 3.
Nog een paar opmerkingen over de komst van de planeet/god Jup(p)iter in het zenith. In de
recensio $ ziet Nektanebo het hele universum naar het zenith rijzen en hij nam, althans in
laatstgenoemde versie, een schittering waar alsof de zon in het zenith kwam. Bij Julius
Valerius wordt de komst van de zon in het zenith zonder meer gemeld maar in de Armeense
versie (Wolohojian, cap. 26, pg. 32) bereikt Kronos/Saturnus het mesouranema (zenith) en
om verschillende redenen lijkt ons de lezing van de recensio " met Jup(p)iter in het zenith
juister:
1) Ten aanzien van $ en Julius Valerius omdat Alexander als zoon van Juppiter/Zeus-
Ammon mag worden beschouwd en niet als zoon van Helios.
2) Ten aanzien van Arm. omdat de dominantie van de boze planeet Saturnus niet bepaald
goede vooruitzichten zou bieden voor de geboorte van een kosmokrator en die geboorte is in



 Zie ook Ptol., Tetrab. pg. 377, n.4. Hier wordt verwezen naar Cumont, L'Egypte des astrologues, pg.214
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dit stadium van dit verhaal nu juist op handen.

§ 8.9. 6@Fµ@6DVJ@D" $"F48X": Deze titel vindt men vooral op goden, inclusief en
hoofdzakelijk op planeet-goden, toegepast, b.v. op ?ÛD"<`H (Orph. hymnen, 4, 3); op Zeus,
Mithras en Helios samen: Not. Scav. 1912, 323, Rome; Helios apart: PGM, IV,1599-1600;
op Hermes: ibidem, V,402 en op keizers: I.G. 14, 926, de zgn. Sammelbücher, 4275. Zie ook
Ptol. Tetrab. IV,3  ; Vett. Valens, 171, 6 en Damaskios, De Principiis, 131. Deze laatste214

noemt de planeten, inclusief zon en maan @Ê ©BJ� 6@Fµ@6DVJ@D,H = de zeven
wereldheersers. In ongunstige zin vindt men 6@Fµ@6DVJTD vermeld in de Brief aan de
Ephesiërs (6, 12) waar Paulus spreekt over de “heersers van deze wereld.” Deze tekst luidt
als volgt: “ÓJ4 @Û6 §FJ4< ºµÃ< º BV80 BDÎH "Íµ" 6"Â FVD6", •88� BDÎH J�H •DPVH,
BDÎH J�H ¦>@LF\"H, BDÎH J@×H 6@Fµ@6DVJ@D"H J@Ø F6`J@LH J@bJ@L, BDÎH J�
B<,Lµ"J46� J−H B@<0D\"H J@ÃH ¦B@LD"<\@4H.” Want niet gaat onze strijd tegen vlees en
bloed maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers (Statenvertaling) van deze
duistere wereld en tegen de geestelijke krachten van de boze in de hemelse regionen.
Behalve het woord 6@Fµ@6DVJTD vindt men ook –DPT< in deze betekenis, n.l. in het
Evangelie van Johannes, 12, 31; 14, 30, 16, 11 en in de Brief aan de Ephesiërs, 2, 2. In elk
geval blijkt vooral uit het gebruik van het woord 6@Fµ@6DVJTD in dit caput dat Alexander
in de late oudheid min of meer als een god werd beschouwd, op één lijn staande met Zeus,
Helios, Mithras en Dionysos. In de Ethiopische kerk wordt Alexander zelfs als een heilige
beschouwd. Zoals reeds aangegeven vindt men 6@Fµ@6DVJTD ook in de capita I,16 en I,17
waar Alexander na het tonen van groot inzicht (Alexander antwoordt op de vraag van
Aristoteles wat hij met hem zal doen als hij koning geworden is dat hij daarover pas een
beslissing zal nemen als het zover is) door Aristoteles als een echte wereldheerser getypeerd
wordt en na het bedwingen van het woeste paard Boukephalos op dezelfde zin door
Philippos begroet wordt. Overigens wordt in verschillende capita (I,11; I,15 en I,19)
voorspeld dat Alexander een wereldheerser zal worden, in I,11 is er de slang die om het ei
kruipt dat, volgens Antiphon de wereld voorstelt, in I,15 voorspelt het orakel van Delphi aan
Philippos dat de bedwinger van Boukephalos hem zal opvolgen en in I,19 zegt de priester
van Pisa bij Olympia tot Alexander dat deze vele volkeren zal overwinnen zoals hij ook
prins Nikolaos overwonnen heeft.

§ 8.10. •B@6"24FJ” < •B@6"24FJVT = •B@6"2\FJ0µ4: Getuige Aristoteles (Metaph.
1074 a 3) is de -µ4-conjugatie kennelijk in de vierde eeuw voor Christus bezig te verdwijnen
ten gunste van de -T-conjugatie. In de Koinè, b.v. in het Nieuwe Testament vindt men van
dit verbum vormen van beide conjugaties, alleen treft men i.p.v. •B@6"2\FJ0µ4 niet
•B@6"24FJVT maar •B@6"24FJV<T aan. Cf. *,46<b@<J@H i.p.v.*,\6<L<J@H in de
Openbaring, 22, 8. In het Nieuw-Grieks is nog slechts sprake van de -T-conjugatie. Zie voor
deze ontwikkeling o.a. Jannaris, § 937.; voorts G. Moravcsik, Einführung in die
Byzantinologie, pg. 71.

§ 9. ~!µ" *¥ Jè J@ØJ@ ,ÆB,Ã< BXF@<J@H 6J8: Nu vindt de geboorte van Alexander
eindelijk plaats. Helaas biedt de Alexanderroman als enig werk een uitgebreid verslag van
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de geboorte, zowel als van de vreemde gebeurtenissen die daar mee gepaard gaan. Alle
andere auteurs blijven, zoals in de Inleiding reeds vermeld, op dit punt in gebreke. Wel
vertelt Ploutarchos dat de grote brand in de Artemistempel (aangestoken door een zekere
Herostratos die beroemd wilde worden) gelijktijdig met de geboorte van Alexander plaats
greep. “De magiërs”, zo vertelt hij bovendien, “zagen in die ramp een zeer slecht voorteken
voor Azië. Ook vermeldt Ploutarchos nog dat Philippos, toen hij zojuist Poteidaia had
veroverd, drie berichten kreeg, het ene betrof de overwinning van Parmenio op de Illyriërs,
het andere betrof de overwinning van zijn renpaard op de Olympische spelen en het derde de
geboorte van Alexander. Tot zover wat betreft de wonderlijke gebeurtenissen rond de
geboorte van Alexander in de Alexanderroman en bij Ploutarchos. Voor de
geboorteverhalen rond Keizer Augustus en wat daaraan voorafging, zie Soortgelijke
Slangeverhalen. Ook zij verwezen naar Genesis, XVIII-XXI met daarin de aanloop tot de
geboorte van Izaäk uit de zeer oude Abraham en Sara; I Samuel, I (in de Septuaginta I Ko-
ningen I) met de geboorte van Samuel uit de tot dan toe onvruchtbare (H)Anna en het
Evangelie van Lucas, capp. I en II voor de geboorteverhalen rond Johannes de Voorloper en
Jezus Christus. Voor Egyptische verhalen van deze aard, zie Brunner, Die Geburt eines
Gott-Königs, pg. 195, n. 1; pg. 214, n. 4.

§ 9.1. F,4FµÎH ¦(X<,J@... FL(64<02−<"4: Zie comm. I,4 over de invloed van de dekanen
op (−H F,4Fµ@\ e.d. Ook op deze geboorte moeten de dekanen hun invloed hebben
uitgeoefend.

Conclusie cap. I,12:

Zoals in de inleiding op het commentaar reeds is opgemerkt, is caput I,12 een zeer
problematisch hoofdstuk. Er hadden twaalf astrologoumena en twaalf mythologoumena
daarbij behorende mythologoumena moeten zijn.
In het commentaar is nagegaan hoe de samenhang tussen de mythologoumena en
astrologoumena moet zijn geweest en welke lacunes in dat patroon zijn ontstaan. Dit
patroon had er als volgt uit moeten zien:
1) Waarschuwing: Sta op/beheers je/stel uit/laat voorbijgaan, want...
2) Astrologoumenon: Ascendant a,b,c in teken x,y,z verwijst naar...
3) Mythologoumenon
In het ene geval ontbreekt echter een astrologoumenon, in het andere een mythologoumenon.
Na een inleiding in § 1 begint de astrologische begeleiding.

§ 2. Waarschuwing “sta op” enz. 1e astrologoumenon : de ascendantie van Schorpioen en
Helios, die ieder die nu geboren wordt, uit de weg ruimt. Dit verwijst naar het 1e
mythologoumenon, het verhaal van Phaëthon, die door Zeus uit de hemel wordt geslingerd.
Het is niet duidelijk welke rol de "Æ2XD4" .è" hier vervullen, aangezien het aantal
genoemde tekens van de dierenriem twaalf bedraagt. Ik aarzel daarom om het als een
astrologoumenon te beschouwen.

§3. Tweede waarschuwing: “beheers u.” 2e astrologoumenon: de ascendantie van Kreeft en
Saturnus. Tweede mythologoumenon: het verhaal van de ontmanning van Ouranos door
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Kronos en de gevangenzetting van laatstgenoemde god door Zeus. Hier worden als het ware
incognito de namen genoemd van Spica (FJVPLH, de Aar) in Virgo en Tweelingen
(*\*Lµ@4). Het aantal dierenriemtekens, zij het dat zij als het ware en passant, incognito of
in een andere functie (b.v. als epitheton bij een naam) als genoemd zijn, komt nu samen met
F6@DB\@H en 5"D6\<@H op vier.

§ 4. In het begin van § 4 doet zich de eerste lacune in het patroon voor, Na de 3e
waarschuwing: “beheers u” ontbreekt het derde astrologoumenon in de zin van een
ascendantie en de tekst vervolgt met het derde mythologoumenon: Mene (Selene)-
Endymion. Wel worden nog eens incognito twee dierenriemtekens genoemd, Weegschaal
(.L(`<) en Stier (J"bD@H), zodat er nu zes tekens zijn.
Daarna is nog een astrologoumenon weggevallen dat het vierde had moeten zijn, want direct
na het Endymionverhaal wordt verteld dat iemand sterft aan verbranding, het vierde
mythologoumenon. Misschien het verhaal van Semele (of dat van Meleager)?

§ 5. Vierde waarschuwing: “het is nu niet de juiste tijd om te baren” Ook hier ontbreekt een
astrologoumenon (het vijfde), althans in de zin van een ascenderend hemellichaam.
Mogelijk is sprake geweest van een turbulentie van de aër, zowel als van de aether (*\<0
•,D\0H 6'"Æ2,D\0H ?). Het vijfde mythologoumenon is het verhaal van Aphrodite die
Adonis verliest door toedoen van een everzwijn. Wel wordt ook hier weer en passant een
teken genoemd, het zevende: Boogschutter (J@>`J0H), maar dan als epitheton bij }+DTH.
Ook z!ND@*\J0 staat hier voor de godin en niet voor de planeet Venus en naar mijn
mening is dit een mythologoumenon. Tenslotte wordt verwezen naar het rouwbeklag van de
vrouwen van Byblos (Gebal).

§ 6. Ook deze paragraaf is geschonden overgeleverd, zij is vermoedelijk met de vijfde
waarschuwing (“laat voorbijgaan”) begonnen, terwijl men zich af mag vragen of hier wel
sprake is van een astrologoumenon. Ares (Mars) wordt hier toch meer als god vermeldt,
terwijl 8X@<J@H als epitheton bij }!D,TH staat zoals J@>`J@L bij }+DTJ@H. Het is echter
ook geen duidelijk mythologoumenon. Met enige aarzeling wens ik de zin <A"D¥H> 6"Â
JÎ< J@Ø 8X@<J@H }!D,TH toch als astrologoumenon te beschouwen, het zesde in principe.
Het aantal, hoe dan ook, vermelde tekens bedraagt nu acht. Het zesde mythologoumenon is
nu dat Helios Ares en Aphrodite met elkaar betrapt en de auteur legt hierbij de vinger op het
contrast tussen Ares als krijgsman (N\84BB@H 6"Â B@8Xµ4@H) en als weerloze minnaar
(–@B8@H (Lµ<ÎH).

§ 7. Zesde waarschuwing: “Wacht af...” Hier vindt men wel een astrologoumenon, het
zevende (in geval van volledigheid): Mercurius rijst samen met Steenbok (het negende teken
en nu wel als zodanig vermeld) en het daarbij horende paranatellon )LFf<Lµ@H (Lyra),
maar geen mythologoumenon. Het astrologoumenon wordt direct gevolgd door de
waarschuwing, de zevende, dat in dit uur een querulant geboren zal worden. Na deze
waarschuwing had een nieuwe combinatie astrologoumenon/mythologoumenon moeten
volgen maar het (achtste) astrologoumenon ontbreekt geheel en van het (achtste)
mythologoumenon zijn slechts de woorden JÎ< Ç*4@< B"Ã*" overgebleven. Een eventueel
herstel van het astrologoumenon zou, zoals ook in de §§ 4 en 5, een slag in de lucht zijn
geweest en een poging daartoe is derhalve ook niet ondernomen. Wat het, zo goed als,
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verdwenen mythologoumenon betreft: men zou hier kunnen denken aan het verhaal van
Tantalos die zijn eigen zoon Pelops doodt. Tenslotte in deze paragraaf de waarschuwing (de
achtste) voor de geboorte van een monster (een krijgsgevangene in de recensio $).

§ 8. Nu geen waarschuwing meer (in eigenlijke zin, of het zou de negende moeten zijn),
maar de aansporing om een gemakkelijke houding aan te nemen (5V24F@< ,Û6`BTH). Nu
breekt het verlossende ogenblik aan van de ascendantie van Zeus/Jup(p)iter, dit is het
negende astrologoumenon. Deze planeet-god verschijnt ook onder de gedaante van de Ram
Ammon en wel onder Waterman en Vissen. Het aantal vermelde tekens bedraagt nu twaalf,
waarbij 6D4ÎH echter weer als epitheton (bij }!µµT<) dient. Als negende
mythologoumenon wordt hier verwezen naar de gebboorte van Dionysos uit het dijbeen van
Zeus. In plaats van nog een mythologoumenon volgt nu het fiat van Nektanebo voor de
geboorte: “J"bJ® J± òD‘ (X<<0F@<” Baar nu.

§ 9. De kosmokrator wordt geboren. Hoewel de echte Alexander de Grote een historische
figuur is geweest, zou men § 9, gezien het mythische web, zoals dat in de roman rond
Alexander de Grote geweven is, in haar geheel als een mythologoumenon kunnen
beschouwen, het tiende. Zo zou men kunnen stellen dat er drie eigenlijke astrologoumena en
twee mythologoumena ontbreken en ook drie indien men § 9 niet als een mythologoumenon
wil zien. Wel is het aantal dierenriemtekens in dit caput nu twaalf.
Tot slot kan men zeggen dat dit caput I,12, het centrale hoofdstuk van de Nektanebo-episode
in de Alexanderroman, ook het pièce de résistance bij het schrijven van dit proefschrift is
geweest. De enige echte conclusie die men na de bestudering van dit caput kan trekken, is
dat weliswaar nog kwesties om een oplossing vragen, maar dat in elk geval enig inzicht is
verkregen omtrent het doel en de opbouw van dit hoofdstuk. Helaas hadden wij geen steun
van de andere recensies en maar weinig steun aan de Syrische versie, dit vanwege het feit
dat deze versie de astrologische begeleiding niet alleen even uitvoerig behandelt als de
recensio ", maar ook even corrupt is overgeleverd. Het zou te wensen zijn dat nog een
recensie ontdekt zou worden die als twee druppels water op de recensio " en de Syrische
versie zou lijken, maar zonder de corrupties van beide.
Daar ziet het echter niet naar uit.

Eindconclusie:

De eindconclusie van het hele werk kan zijn dat die kwesties die een nadere studie vergden,
nader tot een oplossing zijn gebracht.
In de Introductie is een exposé gegeven van het voorhanden zijnde materiaal.
In het deel Merkwaardige Verhalen zijn de afstamming van Alexander, de omgang van
Olympias met de slang en de behandeling van de Perzische gezanten door de jonge prins
Alexander aan de orde gekomen. Ook de achtergronden van deze verhalen zijn belicht en
wel door deze verhalen te vergelijken met soortgelijke verhalen bij andere auteurs als
Diodoros, Ploutarchos, Pausanias, Cicero, Livius, Suetonius en Junianus Justinus. Gebleken
is dat de verhalen bij Pseudo-Kallisthenes niet op zich zelf staan maar hun pendant hebben
bij de bovengenoemde auteurs. Uit het verhaal van de goddelijke slang blijkt duidelijk een
Egyptische achtergrond en het verhaal over de ontvangst van de Perzische gezanten kan men
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naast een dergelijk verhaal bij Herodotos leggen. Ook hier zou men kunnen veronderstellen
dat de auteur een nauwe verbindingtussen Griekse en Egyptische achtergrondentot stand
heeft willen brengen.
Bij de commentaren is een aantal zaken aan de orde gekomen, zoals de magie en de
astrologie (comm. I, 1 t/m I,4 en I, 12) en de legitimatie van Alexander (en de Ptolemaeën)
tegenover de Egyptenaren (I,3). Vooral in het commentaar op I,4 is zo uitvoerig mogelijk
ingegaan op de vaste meetpunten (JD\(T<", ÓD4", 68−D@4, B"D"<"JX88@<J" e.d.) die
antieke astrologen gebruikten bij het trekken van een horoskoop en eveneens op de relatie
edelsteen- hemellichaam. Ook is gekeken naar de tekst, zoals die door Kroll is uitgegeven
en waar dat gewenst leek, zijn conjecturen voorgesteld en besproken, vooral aan het einde
van I,1, het begin van I,2, het midden van I,3, I,4, maar vooral bij I,12.
Het is duidelijk dat caput 12 van boek I een kernhoofdstuk is geweestin de oorspronkelijke
opzet van de vertelling, die ten doel had het 6@Fµ@6DVJTD-schap  van Alexander langs
astrologisch-mythologische weg te "bewijzen". Tevens bood het de gelegenheid ook hier
exotische (Egyptische) elementen te verbinden met Griekse, 
geheel in overeenstemming met de opvattingen van de hoofdfiguur Alexander, die een
samensmelting van Griekse en niet-Griekse cultuur voor ogen stond. Deze elementen waren
ook van groot belang voor de versterking van de legitimiteit van de Ptolemaeën als heersers
van Egypte.  Het is te betreuren dat de bedroevende tekstoverlevering van dit hoofdstuk
slechts een vaag inzicht heeft overgelaten in de bedoeling van de auteur en de functie van de
intrigerende hoofdstuk in het geheel van de Griekse Alexanderroman.


