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De geboorte van Alexander de Grote

de astrologisch-magische capita 1,2,3,4,12
van het eerste boek van de Griekse Alexanderroman,

recensio á





Voorwoord:

Uit de titel blijkt dat ik mij voornamelijk heb beperkt tot de astrologisch-magische capita uit boek I
van de recensio á van de Alexanderroman, dwz. de capita 1, 2, 3, 4 en 12, terwijl ook belangrijke
elementen uit de capita 6, 11, 23 en 46a zijn besproken. Juist dit deel van de Alexanderroman heeft
in het verleden te weinig aandacht gehad. Hoe belangrijk de daden van Alexander de Grote tijdens
zijn veroveringstocht en de legenden hieromtrent ook zijn geweest, ook en juist de voorgeschiedenis
van deze grote daden is, zoals opgetekend in de Alexanderroman van minstens even groot belang.
De eerste capita behandelen nl. het legendaire vaderschap van ex-farao Nektanebo, de trucs van
Nektanebo om Olympias in te palmen, de bijslaap van Olympias met Herakles, Dionysos, de
goddelijke slang en tenslotte met Nektanebo onder diens ware gedaante, de daarmee verbonden
Egyptische achtergrond van Alexander de Grote, kort samengevat de hele legendaire aanloop tot
Alexander's geboorte, en ,
in deze recensie, de uitvoerig behandelde astrologische begeleiding van de laatste uren van de
zwangerschap van Olympias door Nektanebo.
De capita 1,2,3,4 en 12 zijn daarbij onderworpen aan tekstkritisch commentaar, terwijl, behalve aan
de astrologie en magie, ook aandacht is besteed aan de Egyptische achtergrond (Capita I, 1 t/m 3).
Juist deze capita van Boek I vergen extra aandacht en onderzoek, aangezien zij tot dusverre ontoer-
eikend of helemaal niet bestudeerd zijn.
Het zwaartepunt van onze studie ligt bij caput 12, het hoofdstuk dat de astrologische en mythologi-
sche begeleiding van de laatste uren van de zwangerschap van Olympias en de daartoe leidende
wonderbaarlijke geboorte van de wereldheerser Alexander de Grote behandelt. Juist in de recensio
á (alleen de Syrische versie evenaart de recensio á in uitvoerigheid) laat dit caput Nektanebo de
aanstaande moeder uitvoerig van moment tot moment begeleiden in haar weeën en haar wijzen op
de astrologische en mythologische ongewenstheid van de geboorte op een bepaald moment.
In de tekstkritische commentaren ben ik, waar mogelijk uitgegaan van de door Kroll gegeven tekst.
Waar deze corrupte plaatsen vertoonde, zijn, na vergelijking met de andere recensies (vooral â) en
de belangrijkste niet-Griekse versies, zoals Julius Valerius, de Armeense en de Syrische versies,
conjecturen voorgesteld. Deze conjecturen zijn meer gedachtenbepalingen, hoe een passage er kan
hebben uitgezien, of welk element in een bepaalde passage ontbreekt dan uitingen van een absolute
overtuiging dat die passage er inderdaad zo heeft uitgezien. Dit geldt vooral voor het hele, zeer
corrupt overgeleverde, caput I,12.
Enige belangrijke mythologische elementen uit de voorgeschiedenis van Alexander zoals zijn afstam-
ming van Herakles en Dionysos en de bijslaap van Olympias met een goddelijke slang, alsmede één
verhaal over het bizondere karakter en optreden van de jonge Alexander zelf uit de capita I.6; I.11
en I,46a worden behandeld in het deel “Merkwaardige Verhalen”. Genoemde verhalen worden
vergeleken met soortgelijke verhalen bij andere auteurs zoals Herodotos, Cicero, Livius, Ploutar-
chos, Pausanias en Junianus Justinus.
Nu, na jaren van arbeid maar ook van stilstand, mede veroorzaakt door werkzaamheden als docent
buiten de stad Groningen, ligt mijn dissertatie eindelijk voor u.
Mijn dank gaat uit naar allen die in de jaren 1960 tot 1974 (het jaar van afronding van mijn studie
Sanskrit) mijn leermeesters zijn geweest. Posthume hulde betuig ik daarbij aan de hooggeleerde
vrouwe Dr. Prof. E. Visser, die mij ooit op het spoor van de studie van de Alexanderroman heeft



gezet, evenals aan de hooggeleerde heren Prof. Dr. W.J.W. Koster en Prof. Dr. R.E.H. Westen-
dorp Boerma voor hun colleges in de Griekse en Latijnse taal en literatuur. Voor de totstandkoming
van deze dissertatie dank ik u, hooggeleerde Aerts, mijn hooggeschatte promotor, zowel voor uw
geduld, als voor uw strengheid die toch ook met de nodige humor gepaard ging.
U, hooggeleerde Te Velde dank ik voor de adviezen op het gebied van de Egyptologie.
U, hooggeleerde heer Drijvers, alsmede u, Reinink dank ik voor uw hulp met betrekking tot de
Syrische versie van de Alexanderroman.
Ook gaat mijn dank uit naar de andere medewerkers van de vakgroep Arabisch voor hun hulp
inzake de Arabische namen van edelstenen bij de studie van cap. I,4.
U, Kortekaas wil ik graag bedanken voor uw hulp en uw morele steun; die heb ik altijd zeer ge-
waardeerd.
Ook bedank ik jullie, mijn paranimfen  André van Dijk en Hans van der Dennen voor jullie inspan-
ningen om een idioot als ik met een p.c. om te leren gaan. 
Jou, Ries de Langen bedank ik voor de laatste prints die jij tussen de bedrijven door voor mij hebt
gedaan.  
Dan bedank ik mijn vele vrienden en kennissen die mij hebben gestimuleerd om door te gaan, alleen
al door te vragen hoe het ermee stond en wanneer het nu eindelijk gereed zou zijn.
Last but not least dank ik jou, moeder, natuurlijk voor alles sinds mijn geboorte, maar vooral voor
het vele vele typewerk in de tijd dat ik mij nog niet aan de computer waagde; zonder jou was er echt
nooit iets van terecht gekomen.





Sigla:

[........] verba ita inclusa delenda sunt 

+ lectio dubiosa

<........> verba ita inclusa addenda sunt

* altera lectio



1 Suetonius, Vita Julii Caesaris cap 3.

2 Cassius Dio, 18, 30.3; 18, 64.3; 77, 7.

3 Helaas is het werk van de eerste generatie geschiedsschrijvers zeer fragmentarisch overgeleverd en
slechts middels vermeldingen bij andere auteurs tot ons gekomen.

Hoofdstuk 1

Introductie:

De Griekse Alexanderroman, het onderwerp van dit onderzoek is een merkwaardig boek. Er is
behalve de bijbel waarschijnlijk geen boek in zoveel talen vertaald en over zo'n groot gebied
verspreid als de Alexanderroman.
Zowel op de oosterse als de westerse volkeren hebben het leven en de daden van Alexander de
Grote zo'n invloed uitgeoefend dat sommige van deze volkeren hem als het ware hebben
geannexeerd. De Perzen maakten in hun versie een halve Pers van hem, de Egyptenaren een halve
Egyptenaar en tijdens de Middeleeuwen zag het westen hem als een christelijk ridder. Al veel eerder
echter, in de periode vlak na zijn dood, ontstond een beeld van Alexander de Grote dat met het
vorderen van de tijd steeds minder beantwoordde aan de historische realiteit.
Reeds vroeg, misschien zelfs wel tijdens zijn leven, deden verhalen de ronde als zou Alexander niet
de zoon zijn van Philippos van Macedonië, maar van een god die o.a. in de gedaante van een slang
aan Olympias zou zijn verschenen. In deze zelfde sfeer ontstonden overleveringen over de
verwantschap van Alexander met Herakles en Dionysos.
Deze overleveringen hebben, in welke vorm dan ook, invloed uitgeoefend op legende-vorming rond
andere personen, zoals op de legenden rond Scipio Maior en Octavianus (keizer Augustus). Julius
Caesar moet Alexander de Grote als maatstaf voor zijn eigen prestaties hebben beschouwd.
Volgens Suetonius1 moet hij bij het zien van het Alexanderbeeld in de Heraklestempel te Gades in
Spanje hebben verzucht dat hij nog niets gepresteerd had op een leeftijd dat Alexander de wereld al
had veroverd. Marcus Antonius zou zich in navolging van Alexander de Grote reeds een
wereldheerser gevoeld hebben voordat hij in de beslissende slag bij Actium door Octavianus
verslagen werd. De latere keizers Caracalla en Alexander Severus beweerden dat zij reïncarnaties
waren van Alexander de Grote2.
We weten niet welke overleveringen rond Alexander de Grote aan bovengenoemde prominente
personen bekend waren, maar men mag aannemen dat Alexander de Grote in hun tijd al een zeer
geromantiseerde, zo niet bijna vergoddelijkte persoon is geweest.

De legenden met betrekking tot Alexander de Grote hebben hun weg gevonden, niet alleen in de
werken van auteurs als Ploutarchos (Âßï é ÐáñÜëëçëï é), Arrianos (Anabasis), maar ook in de
vele auteurs van de eerste generatie geschiedschrijvers3 , zoals Kleitarchos (zie F. Jacoby,
Fragmente griechischer Historiker, Bd IIb, nr.137), daarnaast vooral in de (anonieme)
Alexanderroman.
De populariteit van de Alexanderroman stelde die van de overige bovenvermelde werken over de
grote Macedoniër echter ver in de schaduw.



4 Helmut van Thiel, Leben und Taten, 1983, pgg. XI, XII.

5 ibidem : pg. XI.
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Waarom was de Alexanderroman nu zo populair? Omdat we helaas geen lezer of toehoorder
(boeken werden in de oudheid in de regel voorgelezen) naar de oorzaak kunnen vragen, moeten we
naar het antwoord op deze vraag gissen, maar een paar redenen zijn misschien wel aan te geven.

1. De populariteit van Alexander zelf.
2. De grote populariteit van het genre roman tijdens de late oudheid.
3. Het geniale mengsel van Wahrheit und Dichtung dat deze roman zowel op een

geschiedenisboek als op een avonturenverhaal doet lijken. Helmut van Thiel4 zegt over deze
roman als mengsel van waarheid en fictie het volgende: “Der historische Roman bietet soviel an
Genauigkeit und historischer Treue wie ein Publikum verlangt, das zwischen Wahrheit und Lüge
manchmal zwischen Wahrheit und Fiktion fast nie unterscheidet, das aber immer glauben möchte
was es liest”.

4. De stilistische eenvoud van de roman die hem toegankelijk maakte voor de grote massa.
5. Het vermogen van de Alexanderroman om aan de gewone man het gevoel te geven dat hijzelf

een beetje held, ontdekkingsreiziger, filosoof en heerser was.
Helmut van Thiel drukt dit laatste zo uit: “Der Roman befriedigt das Verlangen der
`Kleinen' an den Bewegungen der Zeit, an den Schicksalen großer, idealer Menschen und
ihren großen, idealen Gefühlen wenigstens entfernt teilzuhaben; der antike Roman ist die
Literatur, aber auch Philosophie und Wissenschaft, Geschichte und Theologie für das
Volk.5”

Men zou zich kunnen afvragen waarom de roman populairder was dan b.v. de Vita Alexandri van
Ploutarchos. Het antwoord op deze vraag zou kunnen zijn dat men moet aannemen dat de stijl, het
taalgebruik en de benadering van het onderwerp in de Vita Alexandri slechts een beperkt, goed
geinformeerd publiek kon bereiken.
Ploutarchos schreef atticistisch Grieks, een taal die in de tweede eeuw van onze jaartelling verder
van het gewone publiek afstond dan de Koinè waarin de ons bekende Griekse recensies van de
Alexanderroman zijn geschreven.

Auteursschap en ontstaansgeschiedenis:

Er is reeds melding gemaakt van de legenden rond Alexander en de invloed die deze gehad hebben
op verhalen over andere prominente personen zoals Scipio Maior, Julius Caesar en Octavianus.
Deze legenden hebben hun weg gevonden naar het werk van auteurs als de reeds genoemde
Ploutarchos maar ook en vooral naar de Alexanderroman. De roman die anoniem is gebleven, is pas
laat in de Byzantijnse tijd of nog later toegeschreven aan de hofbiograaf van Alexander de Grote,



6 Pseudo-Kallisthenes, I, 31, I, 33.

7 Jacob Seibert, Alexander der Grosse, pg. 219.

8 Zie Van Thiel, 1983, pg XII.

9 De datering van Kleitarchos is onzeker. Kornemann en Spoerrie dateren hem aan het einde van de
vierde eeuw voor Christus. Ook is men het niet eens over de vraag of Kleitarchos een bewonderaar
van Alexander was of juist het tegendeel daarvan. Zie ook Tarn, Alexander, pgg. 238-239.

10 R. Merkelbach, Die Quellen des griechischen Alexanderromans, Zetemata 9, München 1954.
Zweite, neubearbeitete Auflage 1977.
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Kallisthenes. Deze kan echter onmogelijk de auteur zijn geweest omdat hij eerder is gestorven dan
Alexander zelf.
Naast Kallisthenes wordt ook Onesikritos als auteur genoemd, in de literatuur wordt de auteur
echter doorgaans onder de naam Pseudo-Kallisthenes geciteerd.
Op grond van enige passages in de roman6 menen wij te kunnen aannemen dat de auteur uit
Alexandrië kwam.
Wat de ontstaansgeschiedenis betreft, de legendevorming is door de anonimiteit lang doorgegaan.
Voortdurend zijn nieuwe overleveringen aan de bestaande toegevoegd, terwijl andere verhalen
bekort of zelfs weggelaten zijn die in andere recensies in extenso worden verteld.
Zo vertelt de recensio á uitvoerig hoe de Egyptische koning-magiër Nektanebo Olympias in cap
1:12 langs astrologische weg naar het verlossende (astrologische) moment leidt, het moment waarop
zij de ê ï óµïêñÜôù ñ Alexander mag baren. De recensio â en de daar van af hangende rcensies
hebben de astrologische passage echter zeer bekort. De Syrische versie (Syr.) staat op dit punt
weer heel dicht bij de recensio á.
Volgens Jakob Seibert7 zou reeds in 200 voor Christus in Alexandrië een roman in het Grieks zijn
geschreven maar sinds Kroll8 wordt aangenomen dat pas tegen het einde van de derde eeuw na
Christus9 de recensie moet zijn ontstaan die bekend staat als de á-recensie die op haar beurt het
voorbeeld is geweest voor de latere recensies.
In de periode tussen 200 voor - en 100 na Christus hangt er rond de Alexanderroman een nevel
waardoor slechts wat vage contouren te zien zijn van de verhalen die men terugvindt in de latere
recensies.
Tot die contouren zou men de brieven kunnen rekenen die in de roman voorkomen. In de opvatting
van Merkelbach10 en van Van Thiel moeten die brieven tot een briefroman behoord hebben die de
bron of een van de bronnen geweest zou zijn van de Griekse Alexanderroman.
Uiteraard moet men onderscheid maken tussen de historische bronnen (Ptolemaios I Soter en
Kleitarchos van de eerste generatie en Diodoros, Arrianos en Ploutarchos, ruim twee eeuwen later)
enerzijds en de geromantiseerde traditie zoals de brief roman anderzijds. Daarnaast kan de auteur
van de oudste recensie van de Griekse Alexanderroman, daartoe geïnspireerd door de reisverhalen
in de Odyssee en door die bij Herodotos en Ktesias, een nieuw genre hebben willen scheppen, “het
reisverhaal”.



11 Dat geldt vooral voor de recensio á.

12 Van Thiel XXI.
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De historische bronnen:

Ptolemaios I Soter en Kleitarchos zijn reeds genoemd als de historische bronnen van de
Alexanderroman. Het is echter heel moeilijk na te gaan welk gebruik de auteur van de
Alexanderroman van deze historische bronnen heeft gemaakt omdat ze ons slechts fragmentarisch
zijn overgeleverd.
Van de vreemde volgorde van de historische gebeurtenissen in de roman, zoals b.v. de voorstelling
van zaken dat Alexander eerst Dareios bij Issos verslaat en dan pas de opstand in het Griekse
Thebe bedwingt, zou men kunnen afleiden dat de auteur van de roman of erg slordig met die
historische bronnen is omgegaan, of dat hij ze bewust heeft willen manipuleren, om welke reden dan
ook.
Uit hetgeen van de andere Alexanderhistorici is overgeleverd mag men wel veronderstellen dat
Pseudo-Kallisthenes meer gebruik zal hebben gemaakt van Kleitarchos van wiens werk evenals van
dat van Ptolemaios I Soter fragmenten zijn bijeengebracht in de Fragmente griechischer
Historiker (Jacoby). Deze fragmenten bieden de lezer meer het beeld van een spannende
historische roman dan van een strikt historisch werk, terwijl de fragmenten van de Ephemeriden van
Ptolemaios Soter I over het algemeen een zakelijke indruk maken.
Omdat niet duidelijk is welke bijdrage de werken van deze historici geleverd hebben tot het ontstaan
van de Alexanderroman en omdat de briefroman van groter belang schijnt te zijn geweest voor het
ontstaan ervan, wordt in het hierna-volgende meer aandacht besteed aan deze briefroman.

De briefroman:

De auteur schijnt de brieven die hij heeft aangetroffen kennelijk als authentieke documenten te
hebben beschouwd en voor het schrijven van zijn roman bruikbaarder te hebben geacht11 dan de
historische bronnen waarover hij beschikte.
Er bestaan buiten de Alexanderroman twee van die brieven met als inhoud de zgn. correpondentie
van Alexander die voor een deel in de roman12 worden aangetroffen. Het zijn twee papyri, waarvan
de ene, uit de eerste eeuw voor Christus, zich in Hamburg bevindt; de andere,in Florence, dateert uit
de 2e eeuw na Christus.
De Florentina bevat vijf brieven die nauw met elkaar verbonden zijn. De handelende persoon
(Alexander) vertelt hier in zijn brieven van de daden die hij heeft verricht. Naar de mening van Van
Thiel (1983 pg XIII) gaat het hier om een deel van de briefroman waar ook de kortere brieven in de
Alexanderroman uit voortkomen. De invoeging van de brieven in het verhaal maakt een wat
vreemde indruk. Sommige brieven staan in geen enkel verband met hun omgeving, andere brieven
zijn daar zelfs mee in tegenspraak. Soms komt het antwoord op een brief eerder in de tekst voor
dan de brief zelf.
Twee voorbeelden van brieven die men met enig recht wonderbrieven mag noemen zijn b.v.
1. de brief over de mars van Alexander door de woestijn van Sogdiana op jacht naar Bessos,



13 Van Thiel XIII.

14 Zie Van Thiel, ibidem, pg XXIV, n. 22.

15 Julius Valerius Polemius was consul in het jaar 338 A.D.

16 A. Ausfeld, Der griechische Alexanderroman, Leipzig 1907 (pgg 29-122).
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waarbij allerlei wilde dieren werden bestreden en erge dorst werd geleden.
2. de brief waarin het orakel van de zon- en maanboom beschreven wordt. In dit orakel werd aan

Alexander onthuld hoe hij zou sterven.

Hoe gering de historische waarde van deze brieven ook mag zijn, de auteur kon ze goed inpassen in
het genre dat hij voor ogen had en heeft ze daarom in zijn tekst opgenomen. Vaak zijn de brieven in
serie geplaatst met maar weinig verbindende tekst. De functie van de brieven is vergelijkbaar met die
van de redevoeringen in
verhalen van historische aard.

Wat dient men nu eigenlijk onder een briefroman te verstaan?
Het genre is in de Hellenistische tijd in de rhetoren-school ontstaan13. De docenten gaven hun
studenten kennelijk brieven te schrijven als oefening, ze gaven een soort standaardbrieven als
voorbeeld. Dit soort standaardbrieven werd soms gepubliceerd. Als een voorbeeld van een
briefroman kan men de hetaerenbrieven van Alkiphron noemen, die het Athene uit de tijd van
Menander beschrijven. Zo had de Alexanderroman in briefvorm het doel om het leven van de grote
veroveraar op een levendige wijze te schilderen, door hemzelf of zijn opponenten aan het woord te
laten.
Andere voorbeelden van Alexanderbrieven die tot de briefroman gehoord kunnen hebben, andere
dan die boven zijn genoemd, zijn Alexanders brief aan de Perzen (II, 21), die een soort troonrede is,
en de brieven die Alexander met de gymnosophisten gewisseld heeft (III, 5), de briefwisseling tussen
Alexander en Kandake (III, 18) en tenslotte de brieven die Alexander en de koningin der
Amazonen met elkaar uitgewisseld hebben (III, 25-III, 26). De twee reeds genoemde papyri, de
Hamburgensis uit de eerste eeuw voor Christus en de Florentina uit de tweede eeuw na Christus
geven ons een zeker houvast voor de datering van de briefroman. De bloeitijd van het genre ligt
ongeveer in de tijd tussen Cicero en Keizer Hadrianus14.
Het niveau van dit soort brieven is niet erg hoog, ze dienden meer het amusement dan de
wetenschappelijke geschiedschrijving. Dit laatste geldt uiteraard voor de wonderbrieven.

De recensies:

Wanneer ontstonden de recensies? In de praefatio (pg. XV) van zijn editie van de á-recensie geeft
Kroll aan dat de oudste versie van de Alexanderroman aan het einde van de derde eeuw A.D.
geschreven zou zijn. Veel later kan ze niet ontstaan zijn aangezien de vertaling (en bewerking) van
Julius Valerius uit de eerste helft van de vierde eeuw dateert15. Ausfeld16 meende dat, wanneer men
de roman zou ontdoen van allerlei interpolaties, men een kern zou overhouden die zou moeten



17 De Omnigena Historia, in het Grieks Ðáíôïäáð¬ É́óôïñßá genoemd, is verloren gegaan.
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dateren uit de tijd van Ptolemaios Epiphanes V (ca 200 v. Chr). Kroll (pg XV) bestrijdt dit met
grote stelligheid, hoewel hij toegeeft dat Ausfeld heeft aangetoond dat de roman bij een vergelijking
met het werk der historici veel verhalen bevat die weliswaar verzonnen maar zeer oud zijn. Kroll ziet
niet in hoe men de roman zoals we die nu voor ons hebben vroeger zou moeten dateren dan rond
300 A.D.
Kroll geeft wel toe dat de verhalen veel elementen bevatten die uit een oudere tijd dateren en dat
andere personen een versie die zeer met á overeenkwam deze versie hebben gelezen en daar
verhalen aan hebben toegevoegd. Hij meent echter ook dat men die oude kern nooit zal kunnen
afzonderen omdat, zoals hij o.i. terecht zegt, er in de loop van de eeuwen niet alleen dingen zijn
toegevoegd, maar ook dingen zijn geschrapt en ernaar gestreefd is om verschillende verhalen met
elkaar in overeenstemming te brengen. Kroll meent tenslotte dat een eerdere datering een slag in de
lucht zou zijn. Om kort te gaan: Kroll is de mening toegedaan dat de á-recensie van ongeveer 300
A.D. dateert. Een punt waar Kroll op pagina XV niet expliciet op in gaat is het zg. Favorinuscitaat
bij Julius Valerius I,7 (= Ps-Kall A I, 13, Arm: Wolohojian, cap 39). Dit citaat luidt als volgt: “... si
quid inquirere curiosius voles, sat tibi lector, habeto graecum Favorini librum qui Omnigenae
historiae superscribitur.” Indien u het een en ander misschien wat nader wilt on-
derzoeken, dan moet u, lezer, zich tevreden stellen met het Griekse boek van
Favorinus dat een correctie is van de Omnigena Historia.17 Volgens Zacher (1868) en
Dashian (1892) wordt hier de tweede-eeuwse auteur Favorinus Arelatensis bedoeld die ook
verhalen over de keizers Traianus en Hadrianus geschreven had. Op zich zou men de á-recensie als
een werk van de tweede eeuw na Chr. willen beschouwen, de moeilijkheid is echter dat het Favori-
nus-citaat in de Griekse tekst ontbreekt en slechts wordt aangetroffen bij Julius Valerius en in de
Armeense versie zoals boven reeds werd aangegeven. Bovendien is het volstrekt onduidelijk welk
werk bedoeld wordt met “graecum Favorini librum” en in welke relatie dat werk met de Griekse
Alexanderroman zou staan. Dit reduceert de waarde van het Favorinuscitaat nogal, hoewel de
Latijnse bewerking van Julius Valerius en de Armeense versie van groot belang zijn voor een
reconstructie van de oorspronkelijke tekst van de roman. Men zou op grond van het citaat hoog-
stens het midden van de tweede eeuw na Chr. (rond 150 A.D.) als terminus post quem kunnen
aannemen maar vermoedelijk niet als exacte datering.
Wanneer men de opvattingen van Ausfeld en van Kroll tegen elkaar afweegt en de geringe waarde
van het Favorinus-citaat in aanmerking neemt, dan kan men tot de conclusie komen dat er geen
zekerheid bestaat over de ouderdom van de oudste recensie. Zowel Kroll als Ausfeld zijn van
mening dat de roman verhalen bevat die van zeer oude datum zijn al bestrijdt Kroll dat de kern van
het werk uit de tijd van Ptolemaios Epiphanes V zou dateren; hij is echter de mening toegedaan dat
deze vermoedelijk veel jonger is dan 150 A.D., maar vanwege de tijd van ontstaan van de Latijnse
bewerking door Julius Valerius (ongeveer 338 A.D.) nauwelijks jonger dan 300.

De â-recensie:
De datering van de tweede Griekse hoofdrecensie laat zich bepalen aan de hand van de van haar
afhankelijke recensies å en ã en van de Armeense versie. Deze Armeense versie die hoofdzakelijk
op á teruggaat maar ook elementen bevat die erop duiden dat voor deze versie gebruik is gemaakt



18 Zie V. Inglisian, Handbuch der Orientalistik , 1965, pg. 163.

19 Pseudo-Methodios: Met Pseudo-Methodios wordt de Apokalypse van Pseudo-Methodios bedoeld.
Dit tractaat dat men als de meest invloedrijke apocalypse kan beschouwen, wordt toegeschreven aan
bisschop Methodios van Patara, (of, volgens een andere bron van Olympos) die in 311 de martelaars-
dood gestorven zou zijn onder Diocletianus (moet waarschijnlijk zijn: Galerius, Licinius, Maxentius of
Maximinus Daia). De werkelijke auteur is anoniem gebleven, zodat men meestal van de Apokalypse
(in Latijnse bronnen vaak: Revelatio[nes] van Pseudo-Methodios spreekt. Aangezien Pseudo-Metho-
dios Jakob van Serugh (± 500 A.D.) als bron gebruikt heeft, moet de Apokalypse van latere datum zijn
dan laatstgenoemde auteur maar ouder dan de å-recensie van de Alexanderroman. Men neemt aan dat
zij (de Apokalypse) uit de zevende eeuw dateert. De jongste tekstuitgave ( Syrisch) van de hand van
G.J. Reinink, (Leuven 1993) is tot stand gekomen door de jarenlange samenwerking van een werk-
groep Pseudo-Methodius, bestaande uit de Heren W.J. Aerts, G.A.A. Kortekaas, G.J. Reinink en tot
zijn verscheiden (d.d. 19 Mei 1992) ook E.R. Smits. De parallelle editie Grieks-Latijn  door W.J. Aerts-
G.A.A. Kortekaas wordt in 1995 verwacht.
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van recensio â, stamt uit het zgn. zilveren tijdperk van de Armeense literatuur (450-572)18; van de
Griekse recensies die van â afhangen is de recensio å de oudste, ze stamt uit de achtste of negende
eeuw terwijl sommige passages zoals de wagenren-scène van nog oudere datum kunnen zijn (zie
beneden). Omdat â ouder moet zijn dan zowel de Armeense versie als de recensio å en jonger dan
Julius Valerius, mag men als termini post- en antequem 338 en 550 aannemen.

De å-recensie:
Aangezien deze recensie gebruik maakt van Pseudo-Methodios19, kan zij in de vorm waarin zij ons
overgeleverd is, niet ouder zijn dan de achtste of misschien zelfs negende eeuw. Men kan zich echter
afvragen of sommige passages zoals de wagenren-scène `op zich' niet ouder zouden kunnen zijn.
Het kan dus zo zijn dat de relatie tussen å en ã genuanceerder is dan algemeen wordt voorgesteld
Delen van ã kunnen derhalve voor å liggen.

De onderrecensies:

De onderrecensie ë:
Deze onderrecensie moet, naar Van Thiel meent, eerst in de zevende eeuw ontstaan zijn. Een andere
onderrecensie ã die voortkomt uit een combinatie van de recensiones â en å bevat een levendige
beschrijving van wagenrennen zoals die in de zesde eeuw te Byzantium werden gehouden (zie editie
rec. ã U v. Lauenstein, cap. I:18-19) waardoor deze onderrecensie niet veel later kan zijn ontstaan
dan å.

De verschillende recensies en versies met hun handschriften en edities:

De oude getuigen: De recensio á: Ms A: Parisinus gr. 1711 (11e eeuw).
Editie: W.Kroll, Historia Alexandri Magni, Berlin 1926. Vertalingen: E.H. Haight The Life of
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Alexander of Macedon by Pseudo-Callisthenes New York 1955. F.X.R. Stoneman, The
Alexander Romance Harmondsworth 1991.
F. Pfister, Der Alexanderroman (mit einer Auswahl aus der verwandten Texten) Mei-
senheim am Glan 1978. Arm. Threanc, The Life of Alexander of Macedon. Venetië 1842.
Uebersetzung ins Griechische; rückübersetzt von R. Raabe, ´Éóôï ñßá  zÁëåîÜíäñéï õ, Leipzig
1896. Engelse vertaling; A.M. Wolohojian, The Romance of Alexander the Great by
Pseudo-Callisthenes, New York-London 1969. 
Val., B. Kuebler, Lateinische Uebersetzung des Iulius Valerius Polemius, ed. Leipzig
1888. Een verkorte uitgave n.l. de Iulii Valerii Epitome had een nog groter afzetgebied. Editie: J.
Zacher, Halle 1867. Leo; Lateinische Uebersetzung des Archipresbyters Leo, ed. F.
Pfister, Der Alexanderroman des Archipresbyters Leo Heidelberg 1913 (Bamberger
Handschrift). D.J.A. Ross, A New Manuscript of Archpriest Leo of Naples (Lambeth
Palace Ms 342), Classica et Medievalia 20, 1959, 98-158. Een zeer bewerkte recensie van deze
tekst: Historia Alexandri Magni (Historia de preliis), Rezension J 1, edd. A. Hilka - K.
Steffens, Meisenheim 1979. Syr.: E. Wallis Budge, The History of Alexander the Great,
being the Syriac version, edited from the manuscripts of the Pseudo-Callisthenes
with an English translation. Cambridge 1889, Reprint 1976. Duitse vertaling: V. Ryssel,
Archiv für das Studium der neueren Sprachen 90, 1893, 83 sqq., 269 sqq., 353 sqq.
Recensio â: L. Bergson, Der Griechische Alexanderroman, Rezension â, Uppsala 1965. De
belangrijkste handschriften: B: Parisinus gr. 1685, geschreven in het Nikolaosklooster te Otranto in
1469. L; Leidensis Vulcanianus 93 (15e eeuw), ed. H. Meusel, Pseudo-Callisthenes,
Jahrbücher für classische Philologie, Suppl. 5, Leipzig 1871, 701-792. V. Vaticanus gr.
(15e/16e eeuw). Een andere uitgave naar het handschrift L.: Leben und Taten Alexanders von
Makedonien, Der Griechische Alexanderroman nach der Handschrift L, ed. Helmut van
Thiel, Darmstadt 1983. F.: Cod. Laurentianus 70, 37 (12e/13e eeuw. Het is een palimpsest dat
slechts de capita I, 26 - III, 1 bevat. K: Cod. Mosquensis 436, 298 (14e/15e eeuw) bevat
toevoegingen uit recensio å. V: Cod. Vaticanus Gr. 1556 (15e/16e eeuw). S: Cod. Paris. suppl. 690
(bevat slechts III, 30-35). Q: Cod. Bodleianus Barocc. (17e/18e eeuw), fol. 119v-1212 bevatten
III, 33 (slot)-35 volgens de recensio å. P: Cod: Bodleianus misc. 283. Dit handschrift bevat een
contaminatie van verschillende recensies. Ook belangrijk voor de recensio â is het Byzantijnse
Alexandergedicht, ed. Siegfried Reichmann, Meisenheim am Glan 1963 (Beiträge zur klass. Philolo-
gie, hrsg. von R. Merkelbach, Heft 13). Van â hangen drie jongere recensies af die we hier niet
chronologisch maar naar hun inhoud rangschikken. De recensio ë is in vijf handschriften
overgeleverd:
O: Cod. Bodleianus Barocc. 23.
W: Cod. Vaticanus Gr 171.
H: Cod. Bodleianus Holkham 99.
N: Cod. Ambrosius O 117 suppl.
P: Cod. Bodleianus, misc. 283 (zie boven onder recensio â).
H. van Thiel heeft de onderlinge verhoudingen tussen deze handschriften uiteengezet; tegelijkertijd
gaf hij de fragmenten in Boek III (cap. 17 sqq) uit die sterk van â afwijken.
Die Rezension ë des Pseudo-Kallisthenes (Habelts Dissertationsdrücke, Reihe klass.



20 Over de recensio ë zie H. van Thiel, Die Rezension ë des Pseudo-Kallisthenes, Bonn 1959, pg 29.
cf. Bergson, pg. VII.
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Philologie, H. 3, Bonn 1959)20. De recensio å is zowel verwant met de oudste recensie als met â.
Ze werd ontdekt en uitgegeven door J. Trumpf onder de titel: Vita Alexandri Regis
Macedonum Stuttgart 1974. Er is maar één volledig handschrift van deze recensie bekend, n.l.
Q: zie boven. Enkele stukken uit å bevinden zich in ã en in cod. K (recensio â); verder volgt vanaf
III, 31 cod. H (recensio ã) de recensio å, (v. Thiel, op. cit. 13). De recensio ã is een contaminatie
van de recensiones â en å. R: Cod. Bodleianus Barocc. 20 15. ã is in drie edities bezorgd: 
1) Ursula von Lauenstein, Rezension Ã, Buch I Meisenheim am Glan, 1962. 
Helmut Engelmann, Rezension Ã, Buch II, Meisenheim a. Glan, 1963. 
Franz Parthe, Rezension Ã, Buch III, Meisenheim a. Glan 1969 H 4, H 12 en H 33). 
D: Cod. Venetus, bewaard in het Museo di dipinti sacri, Istituto Ellenico, Venetië. C: Cod. Paris.
suppl. 113, geschreven in 1567.
Behalve de ons overgeleverde Griekse recensies zouden er nog twee andere, verloren gegane
recensies hebben bestaan, nl. de recensiones *ä en *æ.
*ä: In de tiende eeuw vertaalde/bewerkte Leo Archipresbyter Napolitanus de tekst van een
Byzantijns handschrift. Hoewel hij erg in zijn materiaal gesneden heeft, blijkt uit zijn vertaling
desniettemin dat de tekst die hij gebruikte zeer aan A verwant was. Ausfeld (1907) nam derhalve
het bestaan van een op á teruggaande ä-recensie aan. De vertaling van Leo beschouwde hij als een
getuige van deze ä-recensie. Ook de veel uitgebreidere Syrische versie, die een vertaling/bewerking
moet zijn van een verdwenen Pehlevî -vertaling zou op deze recensio *ä berusten.
*æ: Op grond van Griekse sporen in de Servische versie neemt U. Moennig (1992, pg 29 sqq) aan
dat deze versie geen vertaling is van een werk in het middeleeuws-Latijn of een van de Romaanse
talen, maar dat zij teruggaat op een laat-byzantijnse recensio *æ die op haar beurt weer zou
voortkomen uit de recensio å. De relaties tussen de verschillende recensiones onderling en die met
de uit haar ontstane niet-Griekse versies kunnen worden weergegeven als in fig. 1. 
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[Historici    ---    Briefroman    ---    Kleinere losse teksten]

Arm.

Fig. 1: Stemma recensionum 

Edities van verwante teksten:

R. Merkelbach, Der Briefroman, Vorlage des Alexanderromans, nach dem Florentiner
Papyrus P. S. I. 1285, dem hamburger Papyrus 129 und dem Alexanderroman in Die
Quellen des griechischen Alexanderromans München 1954 pg.195 -219.
- Die Quellen des griechischen Alexanderromans, zweite neu bearbeitete Auflage u.
mitarb. von J. Trumpf München 1977.
Epistola Alexandri ad Aristotelem, ed. W.W. de Boer, diss. Leiden, Den Haag 1953.
Herdruk, Meisenheim am Glan 1973 (Beiträge zur klassischen Philologie 50). Zie Helmut van Thiel,
1983, Anhang I. Zie ook in de uitgave van Julius Valerius, ed. B. Kübler,
Gymnosophistengespräch , ed. H. van Thiel, Hermes 100, 1972, 354-358 en V. Thiel, 1983,
Anhang II. Metzer Epitome = Incerti auctoris epitoma rerum gestarum Alexandri
Magni cum libro de morte testamentoque Alexandri, ed. P.H. Thomas, Leipzig 1966 (uit
de verloren Metzer codex 500, 10e eeuw). Palladios = hoofdstuk 3, 3-16 in de uitgave van Müller,
ed. W. Berghoff, Palladius De gentibus Indiae et Bragmanibus: Beiträge zur klassischen
Philologie 29, Meisenheim 1967. Der Byzantinische Alexanderroman nach dem codex
Vindobonensis Theol. Gr. 244, ed. K. Mitsakis, München 1967, recensie van J. Trumpf,
Byzantinische Zeitschrift 62, 1969, 79-81. Duitse parafrase bij Gleixner, 71-85.
Het Nieuwgriekse volksboek, nazaat van de Byzantijnse Alexanderroman naar de Venetiaanse
drukken uitgegeven door A.A. Pallis, Athene 1935 (herdruk als pocketboek in de serie Galaxia,
Athene 1961). Apophthegmata: L. Sternbach, Gnomologium Vaticanum, Texte und
Commentare 2, Berlin 1963. C. Wachsmuth, Die wiener Apophthegmensammlung.



21 Zie Bergson, 1965, pg X.

22 A.M. Wolohojian, pg 5: “Thus if the armenian version of the Alexanderromance was to have no
importance in the development of the legend in the East (unlike the lost Pehlev§ which was the source
of the seventh-century Syriac), it is of prime importance in the reconstruction of the original text itself,
as it appears to be an extraordinarily accurate rendering of the oldest manuscript tradition.” Kroll, (pg
III) over de Armeense versie: “Homo ille armenius codicem A simillimum fideliter secutus est, ut sine
eius opera multa codicis damna sarcire nequiremus; quam ob rem ex hac plura exscripsi quam ex ullo
alio textus fonte”. “De Armeniër heeft een op A zeer gelijkend handschrift trouw gevolgd, en wel zo
dat wij zonder zijn werk veel beschadigde plaatsen van het ms. A niet zouden kunnen herstellen. Daar-
om heb ik uit deze versie meer overgenomen dan uit enige andere bron van de tekst”. Cf. R. Merkel-
bach, Zetemata IX, pg. 64, München 1954: “Die wichtigste der Übersetzungen ist die Armenische, sie
ist neben A unser bester Text und verbessert ihn an zahlreichen Stellen”.
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Festschrift 35, Philologenversammlung, Karlsruhe, F4reiburg 1882, 1-36. Excerpta Latina
Barbari, in chronica minora, collegit et emendavit C. Frick, Leipzig 1892, p. 183-370.
Zonder nadere onderbouwing plaatst Bergson (Stockholm 1965, pg X) de recensio â eerder in de
zesde eeuw dan in de vijfde. De recensio å stamt, zoals boven aangegeven, uit de achtste of negende
eeuw en de nog jongere recensio ã21 die ook van â afhangt, wordt door Van Thiel ten onrechte aan
het einde van de zevende eeuw geplaatst. Ze moet van latere datum zijn dan de recensio å, maar
men mag, zoals eerder reeds opgemerkt is, op grond van bepaalde passages aannemen dat delen
van de recensio ã van vroegere datum zijn dan de recensio å.
Aangezien het de bedoeling is vooral dat deel van de Alexanderroman uitvoeriger te behandelen dat
de jeugd van Alexander tot onderwerp heeft, is in de eerste plaats de recensio á voor dit onderzoek
van belang.

De recensio á en haar getuigen:

Helaas is van deze recensio maar één handschrift overgeleverd, het ms. A (11e eeuw, Parijs);
gelukkig hebben wij wel meer dan één getuige. Dit laatste is erg belangrijk omdat de tekst in het ms.
A op vele plaatsen zeer corrupt is. Van deze getuigen van á (Val. Arm. en Leo 1 en 2) zijn Val. en
Arm. de belangrijkste omdat zij een uitvoeriger verhaal bieden dan Leo, die soms zeer gesneden
heeft in het het hem overgeleverde materiaal. Sommige capita hebben niet meer dan één regel tekst.
Wat de Armeense versie (Arm.) betreft, zij is wel van latere tijd dan Julius Valerius (Val.) maar van
het grootste belang voor de reconstructie van de oorspronkelijke tekst van de Alexanderroman22.
Hoewel Arm. voornamelijk op á teruggaat bevat deze versie ook elementen die uit de recensio â
afkomstig zijn. Zowel Val. als Arm. zijn echter verre te prefereren boven de vertaling/bewerking van
Leo die overigens in haar tweede recensie “de Historia de Preliis”, de bron is geweest voor vele
bewerkingen in de latere middeleeuwen. Voor wat de oudere Latijnse versie, Val. betreft, deze is
niet alleen belangrijk vanwege haar eigen ouderdom (338 A.D. het jaar van het consulaat van de
auteur) maar ook vanwege het Favorinus-citaat (zie ook pg. 8). Deze versie volgt á niet altijd even
trouw maar laat op sommige plaatsen dingen weg, terwijl zij op andere plaatsen een parafrase geeft
en soms veel meer woorden gebruikt dan de Griekse tekst met de (kennelijke) bedoeling de zin van



23 Zie Kroll, pg VIII,: “(Julius Valerius) Expressit igitur non verbum e verbo, sed hic omisit, illic arte
paraphrastica et periphrastica usus e paucis verbis graecis multa fecit latina ut ad sententiam recupe-
randam sit quam ad verba.”

24 Kroll, pg IX: “Epitome... unde etiam ad menda textus Valeriani tollenda plurimum redundat.”

25 De Egyptische naam van deze koning luidt Nh** t-h!! r-h!! bjt. Hij vlucht voor de tweede Perzische invasie
in Egypte van 341 v. Christus. Eerder, in de zesde eeuw v. Christus had Kambyses (525 v.Chr.) Egyp-
te al een keer veroverd. Overigens is het aannemelijk dat Nektanebo II niet naar Macedonië maar naar
het zuiden gevlucht is. L.Ae IV 451-52.

26 Hier bedrijft Nektanebo lekanomantie of schaalwichelarij. Deze vorm van waarzeggerij moet in de
oudheid op grote schaal hebben plaats gehad. Ook in het Oude Testament (Genesis XLIV, 5) wordt er
naar verwezen en in de Griekse toverpapyri (o.a. uitgegeven door Preisendanz) vindt men van deze
vorm veel voorbeelden. Zie verder comm. I.2.
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het verhaal beter tot zijn recht te laten komen23. Julius Valerius biedt ons, zoals Kroll stelt, meer de
essentie van het verhaal dan de woordelijke overlevering. Wat hij ons aan tekst biedt, kan voor een
deel in een voor ons verloren gegane Griekse recensie gestaan hebben. Naast de volledige tekst van
Julius Valerius is ook een epitome overgeleverd. Deze Epitome, eerst uitgegeven door Zacher
(1861) en later door Argentorati (1905) was in de middeleeuwen populairder dan de grondtekst.
Via deze Epitome is het mogelijk een aanzienlijk aantal corrupties in de tekst van Julius Valerius te
verbeteren.24 Deze getuigen bieden echter onvoldoende gegevens voor de reconstructie van de
oerrecensie. De beschrijving van de inhoud die hier volgt is die van de eerste vierentwintig capita van
Boek I van de recensio á naar de editie van Kroll (1926). Deze capita behandelen de gebeurtenis-
sen van de komst van de uit Egypte gevluchte ex-farao Nektanebo in Macedonië tot de dood van
Philippos.

Inhoud Alexanderroman I, 1 t/m 24:

Enige opmerkingen vooraf. Globaal genomen hebben de eerste veertien capita een nogal Egyptisch
karakter. In dit deel van de roman treedt, naast de andere hoofdfiguren, de uit zijn rijk verjaagde ex-
farao Nektanebo II25 op de voorgrond. Hoewel deze in werkelijkheid naar het zuiden gevlucht was,
wil de legende dat hij zich in Macedonië gevestigd had. Hij verleidt met zijn (zogenaamde) magische
kunsten Olympias, de echtgenote van Philippos II en wordt zo de vader van Alexander de Grote.
Hij staat ook Olympias bij tijdens de weeën en treedt op als opvoeder van Alexander die hij
interesse voor zijn wetenschap probeert bij te brengen. Niet gediend van dit, naar zijn mening
irrelevante onderwijs, doodt Alexander Nektanebo, niet wetende dat deze zijn vader was.
Vervolgens wordt in I, 15-24 de verdere groei van Alexander tot een jonge man met zeer
bijzondere gaven geschilderd. In deze capita speelt zijn verhouding tot Philippos een zeer belangrijke
rol.

Caput 1. De allerwijsten onder de Egyptenaren zijn afstammelingen van de goden en als zodanig
houden zij zich bezig met het opmeten van land en zee, maar ook en vooral met het opmeten van hun
eigen levensader, de Nijl. Hun laatste (echt Egyptische) koning Nektanebo26 bedreef magie en zou



27 Zie comm. I, 3.

28 Voor het Serapisheiligdom, zie eveneens comm. I, 3.

29 Zie comm. I, 4.
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in staat zijn de elementaire 
krachten van de kosmos aan zich te onderwerpen. Wanneer Egypte nl. door vijanden bedreigd
wordt, gaat hij zijn paleis binnen, neemt een bronzen schaal en vult die met regenwater. Vervolgens
maakt hij poppetjes en scheepjes van was, spreekt hij, met een ebbenhouten staf in zijn hand, een
bezwering uit, roept de `engelen' en de Libysche god Ammon aan. Dan ziet hij dat de scheepjes van
de aanvallende partij in de schaal ten onder gaan. Als dit in de schaal gebeurt, gebeurt dit ook in
werkelijkheid.

Caput 2. Verspieders van de koning zien vijanden naderen en melden dit aan hun vorst. Zij zijn erg
onder de indruk van de overmacht van de vijanden (“Wij worden bedreigd door een zeer groot
leger van tienduizenden vijanden.”). De verspieders geven nu een opsomming van de volkeren die
Egypte bedreigen. Sommige van deze volkeren zijn overigens fictief. Het zijn de Skythen en
Arabieren, Oxydrakiërs en Iberiërs (Georgiërs), Seren (Chinezen) en Kaukonen, Laparen en
Bosporiërs, Agren en Zalben, Chaldeeën en Mesopotamiërs, Agriophagen en Euonymieten en alle
volkeren van het morgenland. Volgens de verspieders hebben zij een onmetelijk groot leger,
tienduizenden mannen sterk die zich opmaken om zich van Egypte meester te maken. Nektanebo
glimlacht en spreekt de woordvoerder van de verspieders misprijzend toe, hij verwijt hen lafheid en
zegt dat dapperheid meer vermag dan een groot leger. Nektanebo stuurt hen weg met de woorden:
“Want één woord zet velen in beweging en doet met de juiste ingreep overtolligheid teniet.”

Caput 3. Nektanebo gaat nu zijn paleis binnen en nadat hij ieder heeft verzocht zich te verwijderen,
vult hij een schaal met water, doet daarin wassen scheepjes en poppetjes en spreekt bezweringen
daarover uit. Als hij aandachtig in de schaal kijkt, ziet hij dat de scheepjes van de vijanden door de
goden naar de overwinning worden geleid. Nektanebo die zich door zijn goden in de steek gelaten
weet, vlucht in vermomming via Pelousion Egypte uit met medeneming van al het goud dat hij kan
dragen. Na allerlei omzwervingen arriveert hij in de hoofdstad van Macedonië, Pella, hij kleedt zich
als een Egyptisch priester27 en astroloog en laat zich in het openbaar consulteren. Ondertussen
vragen de Egyptenaren na de verdwijning van hun farao aan hun goddelijke voorvader Hephaistos28

wat er met hem gebeurd kan zijn. De god zendt hen door tussenkomst van een priester van het
Serapisheiligdom29 het volgende orakel: “Hij die Egypte ontvlucht is als een krachtig en weerbaar
maar oud man, zal terugkeren als een jonge man, als een machtig koning. Hij zal zijn ouderdom
afleggen en, na de wereld te hebben doorkruist, Egypte bereiken en onze vijanden onderwerpen.”
De Egyptenaren begrijpen dit orakel niet en schrijven het op het voetstuk van het beeld van
Nektanebo met de bedoeling dat zij zich het orakel zouden herinneren als het eens uit zou komen.

Caput 4. Nektanebo wordt in Macedonië zo bekend als wichelaar dat koningin Olympias hem,
tijdens de afwezigheid van Philippos, ook wil raadplegen. Nektanebo, zeer onder de indruk van haar
schoonheid, begroet de koningin zonder enige onderdanigheid en vertelt haar wie en wat hij is.
Desgevraagd somt hij een groot aantal specialisten in de waarzeggerij op zoals droomuitleggers,



30 Zie comm. I, 4.

31 Zie comm. I, 4
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uitleggers van voortekenen in het algemeen, vogelwichelaars, trekkers van geboortehoroskopen en
magiërs. Zelf noemt hij zich een Egyptisch priester, magiër en astroloog bij uitstek.
Daarbij kijkt hij Olympias doordringend aan en op haar vraag waarom hij haar zo aanstaart, vertelt
hij dat hij zich iets herinnert wat hij lang geleden gehoord heeft. Dan haalt hij een zeer kostbaar
plankje van ivoor, ebbenhout, goud en zilver tevoorschijn. Op dat tafeltje zijn drie cirkels
aangebracht, op de eerste cirkel bevinden zich de zesendertig dekanen30, op de tweede cirkel de
twaalf tekens van de dierenriem en op de middelste de zon en de maan. Als hij het tafeltje op een
drievoet heeft gezet, opent hij een doosje waarin zich acht edelstenen bevinden, vijf voor de destijds
bekende vijf planeten (de aarde werd niet als planeet beschouwd), twee voor de zon en de maan
die, op een enkele uitzondering na (zie comm I, 4) tot de planeten gerekend werden en een
edelsteen die het ascendantpunt, de ññï ó ê ü ð ï ò, voorstelde. Zo stelt kristal de zon voor, diamant
de maan, haematiet Mars, smaragd Hermes, aetheriet(?) Jup(p)iter, saffier Venus, ophiet Saturnus
en marmer (of bergkristal?) het ascendantpunt (zie comm I,4). Dan vraagt de magiër Olympias om
hem haar geboortejaar, dag en uur mede te delen. (Hij wil nl. haar gegevens met zijn eigen
geboorteuur vergelijken). Als hij ziet dat deze astrologische gegevens met de zijne in harmonie zijn,
laat hij Olympias hem haar problemen voorleggen. Zij zegt hem dat Philippos haar na de oorlog zal
verstoten om met een andere vrouw in het huwelijk te treden. Nektanebo belooft haar bij te staan
met alle gaven die hij als wonderdoener heeft; hij voorspelt haar bovendien dat zij een zoon zal
baren die haar zal wreken. Op de vraag van Olympias wie van de goden haar zal bezoeken, zegt hij:
“De gehoornde31 brenger van rijkdommen, de god van Libyë, Ammon.” Dan vraagt Olympias hem
nog hoe die god er uitziet en wanneer hij komt. Nektanebo vertelt haar dat de god haar vanavond
nog zal bezoeken. Tenslotte zegt Olympias: “Als ik zie dat dat gebeurt (nl. het bezoek van een god),
zal ik u niet als priester-waarzegger of als magiër, maar als een god vereren.”

Caput 5: Nektanebo plukt toverkruiden om Olympias door middel van dromen te betoveren. Zij
zal in haar droom zien wat ze graag wil zien, n.l. dat Ammon zich met haar verenigt. Aan het slot van
dit korte hoofdstuk zegt Nektanebo tot haar dat zij zwanger is van haar wreker.

Caput 6. Olympias staat op en zegt dat ze gezien heeft wat Nektanebo haar voorspeld heeft. Zij wil
nu ook overdag, bij haar volle bewustzijn gemeenschap met de god hebben. Nektanebo willigt dit
verzoek in maar vraagt de koningin voor hem een kamer naast de hare in te richten opdat hij haar
kan helpen als ze door angst overmand wordt. Nektanebo vertelt Olympias dan dat de god in
verschillende gedaanten aan haar bed komt. “Eerst”, zegt Nektanebo, “komt hij als een sissende
slang, dan als de gehoornde god Ammon, vervolgens in de gedaante van de weerbare Herakles, dan
als Dionysos met de thyrsos en tenslotte verschijnt hij met mijn gelaatstrekken.” Olympias geeft hem
haar toestemming en zegt dat zij hem zal eren en hem als de vader van haar kind zal beschouwen als
zij de god in waaktoestand ziet verschijnen en merkt dat ze een vrucht van goddelijke afkomst in
zich draagt. Tenslotte zegt Nektanebo haar nog dat ze niet bang moet zijn voor de sissende slang.

Caput 7. Wanneer alles gebeurt zoals Nektanebo voorspeld heeft, is Olympias niet bang maar



32 Zie ook Plout. Vita Al. 2,2.
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ondergaat de gedaanteveranderingen moedig. Nektanebo die al deze “wonderen” in scene heeft
gezet, staat op, raakt de buik van Olympias aan en zegt tegen haar: “U draagt zaad in u dat door
niemand overwonnen of onderworpen kan worden.” Als haar zwangerschap vordert, roept
Olympias Nektanebo bij zich en vraagt hem om raad met het oog op de door haar gevreesde reactie
van Philippos op haar zwangerschap. Alweer stelt de magiër haar gerust en zegt haar dat Ammon,
de god met de drie gedaanten, een droom aan Philippos zal tonen. De auteur van á sluit dit
hoofdstuk af met de woorden: “Zo werd Olympias dus bedrogen, daar zij bijslaap had met een
menselijke echtbreker die zich voordeed als een god maar in werkelijkheid een Egyptische farao
was.”

Caput 8. De droom van Philippos. Nu betovert Nektanebo een valk (Horus) en stuurt deze naar
Philippos. Deze valk veroorzaakt een droom bij Philippos waarin deze o.a. ziet dat een god met de
attributen van Ammon, schoonheid, grijs haar en horens, zich verenigt met Olympias en tot haar zegt:
“U draagt een kind bij u dat u en Philippos zal wreken”. Hij (Philippos) meent ook te zien dat de
god haar vrouwelijkheid dichtnaait met papyrus uit de Nijl en verzegelt met een gouden zegelring
waarin in steen een leeuwekop staat afgebeeld met de zon en een kleine lans.32 Ook denkt hij te zien
dat een valk hem met zijn vleugels bedekt en hem doet dromen. Als Philippos uit deze droom
ontwaakt is, ontbiedt hij een droomuitlegger, deze komt en legt Philippos de droom uit: “Olympias is
inderdaad zwanger”, zegt hij, “maar door een god, want het verzegelen van haar schoot betekent dat
zij werkelijk zwanger is; men verzegelt nl. geen lege vaten maar volle. Omdat haar schoot is
dichtgenaaid met papyrus, is de vrucht van Egyptische oorsprong, want alleen in Egypte groeit papy-
rus. Het zaad zal geen nederig lot beschoren zijn, het zal daarentegen briljant en beroemd zijn, daar
duidt het gouden zegel op. Want wat is er beroemder dan goud, het metaal waarmee de goden
worden vereerd? Ook de zon in het zegel, de leeuwekop en de lans hebben betekenis en wel de
volgende: Want hij die zo geboren is, zal als een leeuw naar het oosten gaan en de steden met zijn
lans onderwerpen. Wat de grijze god met de ramshorens betreft, dat is Ammon, de god van Libyë,
dat is zijn vader”. Door deze uitleg is Philippos ervan “overtuigd” geraakt dat Olympias zwanger
geraakt is van een god.

Caput 9. Philippos keert na de gewonnen oorlog naar Macedonië terug en wordt door Olympias
met argwaan begroet. Philippos deelt haar mede dat haar, in zijn ogen, geen schuld treft en vertelt
haar alles wat hij in zijn dromen gezien heeft. Hij belijdt zijn onmacht tegenover de goden als volgt:
“Want zelfs zeer machtige koningen zijn niet tegen de goden opgewassen”. Door deze woorden
geeft Philippos zijn echtgenote nieuwe moed.

Caput 10. Nektanebo luistert het echtpaar af en hoort dan dat Philippos Olympias verwijt dat zij
hem bedrogen heeft en dat zij geen omgang heeft gehad met een god maar met een menselijk wezen.
Nektanebo neemt daarop zijn maatregelen en verandert zich door zijn toverkracht in een slang die
met een vervaarlijk gesis door het paleis glijdt. Dit gebeurt tijdens een feestmaaltijd en iedereen ziet
hoe de slang op Olympias afglijdt en haar met zijn gespleten tong kust. Ook Philippos ziet dat en
zegt dat hij deze slang ook zag toen hij slag leverde met zijn vijanden. Deze slang deed de menigte
van zijn vijanden terugwijken door zijn gesis. Nu prijst Philippos zich gelukkig omdat hij binnenkort



33 Dit houdt verband met de voorstellingen rond Horus. Het ene oog van Horus is in deze voorstelling
de zon, het andere de maan. Zie L.Ae III, 48-51.
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de vader van een goddelijk kind genoemd wordt.

Caput 11. Philippos houdt allerlei soorten vogels in zijn paleis en een van deze vogels gaat bij hem
op schoot zitten als hij zit te lezen. De vogel legt een ei, het ei rolt van zijn schoot en breekt. Uit het
ei kruipt een slangetje dat om het ei heenkruipt en sterft als het zijn kop in het kapotte ei steekt,
kennelijk omdat het wil terugkeren naar zijn oorsprong. Totaal van zijn stuk gebracht laat Philippos
Antiphon komen die in zijn tijd een beroemd uitlegger van voortekenen (óçµåéïëýôçò) was.
Antiphon luistert naar het verhaal van Philippos en zegt dan het volgende: “Uw zoon zal koning zijn
en de hele wereld doortrekken en alle landen op eigen kracht onderwerpen. Als hij echter weer naar
zijn eigen land wil terugkeren, zal hij op jeugdige leeftijd sterven. Want de slang is een koninklijk dier
en het Ei waar de slang uit voortgekomen is, is het symbool van de kosmos. De slang stierf toen hij
wilde terugkeren naar zijn oorsprong en zijn kop in het ei stak, het vaderland dat hem had verwekt.”
Antiphon vertrekt, overladen met geschenken, omdat hij het teken, kennelijk op bevredigende wijze,
heeft verklaard.

Caput 12. Nu gaat de zwangerschap van Olympias haar voltooiing tegemoet en Nektanebo doet
haar plaats nemen op wat in het Grieks een óùôÞñéï ò êõçöüñïò' äßöñï ò (kraamstoel) heet. De
weeën beginnen en Nektanebo begeleidt haar aan de hand van de wisselende astrologische
constellaties en de daarmee in verband staande mythologische gebeurtenissen. Aanvankelijk raadt
hij haar af haar zoon ter wereld te brengen en waarschuwt haar voor de ernstige consequenties als
zij dat toch doet. Toch komt eindelijk, wanneer Jup(p)iter/Ammon in het zenith staat, het ogenblik
dat Olympias een zoon mag baren. Onder donderslagen, bliksemflitsen en aardbevingen wordt de
ê ï óµïêñÜôù ñ geboren. Hij krijgt de naam Alexander.

Caput 13. Nu het kind onder kosmische verschijnselen geboren is, kennelijk als de zoon van een
god, is Philippos bereid het op te voeden. Hij zou dit liever geweigerd hebben omdat hij het niet
verwekt heeft. Alexander lijkt overigens op niemand, zijn haren zien er uit als de manen van een
leeuw, zijn tanden zijn scherp als messen en bovendien heeft zijn ene oog een andere kleur dan het
andere, het ene is licht, het andere is donker33 en hij heeft het temperament van een wilde leeuw.
Zijn karaktereigenschappen wijzen op een roemrijke toekomst. Alexander wordt door beroemde
leraren onderwezen in allerlei vakken, onder hen is Aristoteles die hem onderricht geeft in filosofie.
Hij wedijvert op allerlei terreinen met zijn medeleerlingen en rust niet eer hij de overwinning behaald
heeft. Ondertussen krijgt Philippos een paard uit Cappadocië cadeau waarvan men zei dat het een
mensenetend paard was. Daarom laat hij het paard opsluiten in een ijzeren kooi. Als voer krijgt het
beest het vlees van ter dood veroordeelde misdadigers te eten.

Caput 14. Alexander is inmiddels twaalf jaar en gaat met Philippos naar veldslagen. Hij oefent zich
in het paardrijden en dat doet hij zo goed dat Philippos hem prijst maar tevens opmerkt dat
Alexander alleen de sportieve prestaties met hem gemeen heeft. Als Philippos weer in het buitenland
is, ontbiedt Olympias Nektanebo. Alexander is daarbij aanwezig en vraagt Nektanebo of deze hem
de sterren wil laten zien. Nektanebo stemt daarin toe en gaat 's avonds met Alexander naar buiten.
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Als Nektanebo de jongen het een en ander over astrologie uitlegt, tilt Alexander hem op en gooit
hem in een afgrond. Zwaargewond en stervend maakt Nektanebo zijn “zoon” verwijten. Alexander
geeft hem ten antwoord dat hij zichzelf verwijten moet maken. “Want”, zegt Alexander, “zonder acht
te slaan op aardse zaken houdt u zich bezig met die van de hemel”. Tijdens het verdere gesprek
vertelt Nektanebo hem dat hij dit had zien aankomen en zegt hij dat niemand aan zijn lot ontkomt.
Tot zijn verbazing hoort Alexander dan dat hij de zoon van Nektanebo is, dat deze uit Egypte is
gevlucht en als de god Ammon zijn moeder zwanger heeft gemaakt. Tenslotte sterft Nektanebo en
Alexander die nu spijt heeft, brengt het dode lichaam naar zijn moeder. Deze verbaast zich over het
verhaal en ziet in dat zij zich door de magische kunsten van Nektanebo heeft laten beetnemen. Zij
laat hem op passende wijze begraven. Met dit caput eindigt het eerste deel van het jeugdverhaal van
Alexander.



34 Hephaistion werd later door, of op last van Alexander gedood. 
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De jeugd van Alexander tot de dood van Philippos. capp. 15 t/m 24.

Caput 15. Alexander raadpleegt het orakel van Delphi over zijn opvolger; hij krijgt als antwoord
dat diegene koning zal zijn die het mensenetende paard Boukephalos temt en erop door Pella rijdt.
Het paard draagt deze naam omdat het op zijn dijbeen een stempel in de vorm van een runderkop
draagt. Als Philippos dit orakel gehoord heeft, verwacht hij een nieuwe Herakles te zullen zien.

Caput 16. Aristoteles stelt zijn koninklijke leerlingen de vraag wat ieder van hen zal doen als hij
koning geworden is. Bijna elke prins belooft, bij wijze van spreken, gouden bergen maar Alexander
zegt dat hij wel zal zien als hij koning geworden is. Hij zegt woordelijk: “Vraagt u mij naar de
toekomst terwijl u niet eens zeker bent van de dag van morgen ? Ik zal u het uwe geven wanneer het
mij goeddunkt en wanneer het juiste moment en uur om mijn belofte gestand te doen in aantocht
zijn.” Aristoteles is enthousiast en hij begroet Alexander met de woorden: “×áßñï éò,
ê ï óµïêñÜôù ñ, ó× ã�ñ åÉ âáóéëå×ò µÝãéóôï ò” (Gegroet wereldheerser, want u bent een
zeer groot koning). Alexander wordt door ieder bemind als een verstandig man en als krijgsman.
Philippos blijft intussen zijn twijfels houden, hij is blij te zien dat zijn “zoon” zo'n goede soldaat is,
anderzijds doet het hem pijn dat Alexander niet hetzelfde karakter en uiterlijk heeft als hij.

Caput 17. Alexander is nu veertien jaar. Op een dag, als hij voorbij de stal komt waar
Boukephalos verblijft, hoort hij een vervaarlijk gehinnik. Als Alexander vraagt of dat geluid het
gehinnik van een paard is of het gebrul van een leeuw, antwoordt Ptolemaios (de latere Ptolemaios I
Soter van Egypte) dat dit Boukephalos is die Philippos had opgesloten omdat het een mensenetend
paard was. Wanneer het woeste paard de stem van Alexander hoort, wordt het ineens zachtaardig,
alsof het door een god bedwongen is. Boukephalos onderwerpt zich dan ook aan de jonge prins.
Een bode brengt het bericht over aan Philippos en deze begroet Alexander met dezelfde woorden
als in I,16: “Gegroet, Alexander, wereldheerser!” Ploutarchos (Vita Alexandri, cap. 6) laat
Philippos het volgende zeggen: "Mijn zoon, zoek een koninkrijk dat bij je past: Macedonië is voor
jou te klein." 

Caput 18. Alexander is nu vijftien jaar geworden en hij vraagt zijn “vader” of hij mee mag doen aan
de wagenrennen te Pisai bij Olympia in Elis. Na enig aandringen geeft Philippos zijn toestemming en
Alexander gaat met zijn vriend Hephaistion34 naar Pisai. Daar aangekomen, ontmoet hij de
onsympathieke prins van Akarnanië, Nikolaos. Deze neemt hem niet serieus en wordt zelfs woedend
als Alexander hem meedeelt dat hij ook meedoet aan de wagenrennen. Nikolaos bedreigt Alexander
maar Alexander zweert bij alles wat hem heilig is dat hij Nikolaos zal overwinnen. Als verbitterde
vijanden nemen zij afscheid van elkaar.

Caput 19. De wedstrijd begint en behalve Nikolaos en Alexander doen nog andere prominente
jongeren mee. Nikolaos loot baan 1 en Alexander baan 8. Nadat enkele tegenstanders kort na het
begin van de wagenrennen uitgeschakeld zijn, laat Alexander Nikolaos passeren. Deze denkt dan
dat hij al gewonnen heeft maar na twee of drie stadiën (1 stadion = 600 voet = 186 m.) slaat een
van zijn paarden met zijn hoeven tegen de wagen, struikelt en sleept wagen en berijder mee in zijn
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val. Alexander stormt met zijn paarden over Nikolaos heen en doodt hem. Met een krans van
bladeren van de wilde olijf betreedt Alexander de tempel van de Olympische Zeus. De
tempelwachter spreekt hem als volgt toe: “Alexander, zoals u Nikolaos (de overwinnaar van het
volk of van volkeren) hebt overwonnen, zo zult u vele volkeren overwinnen”. Zonder het woord
ê ï óµïêñÜôù ñ (wereldheerser) te gebruiken, begroet deze functionaris Alexander toch als zodanig.

Caput 20. Alexander keert terug naar Pella, juist op het moment dat Philippos Olympias verstoten
heeft en in het huwelijk getreden is met Kleopatra, de nicht van een zijner generaals, Attalos.
Alexander komt met zijn Olympische zegekrans om de slapen het paleis binnen, gaat aanliggen aan
het feestmaal en verwijt Philippos, die hij nu ineens als vader aanspreekt, wat deze gedaan heeft. Hij
zegt: “Vader, ontvang deze zegekrans die ik in het zweet mijns aanschijns heb bevochten. En
wanneer ik mijn moeder zal uithuwelijken, zal ik ook u voor de bruiloft laten uitnodigen.” Het
spreekt vanzelf dat Philippos woedend is over deze woorden.

Caput 21. De een of andere nar aan tafel, Lysias, stelt Philippos gerust; “Philippos zal”, zo meent
Lysias, “echte kinderen bij Kleopatra verwekken.” Uiteraard neemt Alexander dit niet en hij doodt
Lysias. Philippos wil Alexander te lijf gaan maar struikelt over een bijzettafeltje en komt te vallen.
Alexander hoont hem nu met de woorden: “Die Philippos die zich inspant Azië te veroveren en
Europa te onderwerpen, kan niet eens over een tafeltje heen springen.” Alexander pakt het zwaard
van Philippos en jaagt alle gasten over de kling. Dan gaat hij naar zijn moeder als de wreker van
haar huwelijk. (Zie de capita 4, 5 en 8).

Caput 22. Alexander gaat met Philippos praten, hij spreekt hem daarbij aan met Philippos omdat
hij bang is dat deze het vervelend vindt door Alexander met vader te worden aangesproken.
Bovendien wil Alexander niet als zoon maar als vriend tussen hem en Olympias bemiddelen.
Alexander verwijt Philippos dan dat hij Olympias slecht heeft behandeld, zonder dat hij ooit kwaad
van haar heeft ondervonden. Verder verdedigt Alexander het doden van Lysias die hem had bespot
en hij werpt Philippos verder voor de voeten dat deze hem daarna te lijf wilde en natuurlijk vooral
dat hij een andere vrouw had getrouwd. Alexander zegt Philippos dan nog eens dat deze niet goed
bij zijn verstand was. Philippos is verbijsterd over de vermanende woorden van Alexander maar
vooral over zijn eigen fouten. Alexander gaat nu naar Olympias en overreedt haar zich met Philippos
te verzoenen. Dat doet Olympias en nu spreekt Alexander Philippos aan als vader. Alexander wordt
om zijn succesvolle bemiddelingspoging door de Macedoniërs bewonderd.

Caput 23. Het gezantschap der Perzen. Alexander wordt door zijn vader naar Mothone gezonden
om die opstandige stad weer aan Philippos te onderwerpen. Hij slaagt daarin door de
overtuigingskracht van zijn woorden. Als Alexander terugkeert, ziet hij vreemdelingen bij de poort
van Pella. Het zijn Perzische gezanten die schatting komen eisen. Alexander die zijn vader tijdelijk
vervangt, weigert aan die eis te voldoen. Hij stuurt het gezantschap terug met de woorden:
“Philippos heeft uw koning schatting betaalt zolang hij nog geen zoon had. Nu heeft hij een zoon 
Alexander, en nu betaalt hij geen schatting meer; hij zal zelfs het reeds betaalde komen terughalen”.
Philippos is zeer tevreden over Alexander en hij stuurt hem naar een andere opstandige stad. Ook
deze stad weet Alexander met woorden weer tot rede te brengen. Nadat hij de schatting heeft
geïnd, gaat Alexander weer terug naar Macedonie.
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Caput 24. De dood van Philippos. Pausanias, een machtig en rijk man uit Thessaloniki begeert
Olympias maar deze wijst hem af. Dan probeert Pausanias een ge- schikte gelegenheid te vinden
Philippos te doden en Olympias te schaken. Als hij een keer heeft ontdekt dat Alexander niet thuis
is, grijpt hij zijn kans en weet Philippos een dodelijke wond toe te brengen. Dan stormt Pausanias
het paleis binnen om Olympias te schaken. Philippos blijft nog even leven en laat een bode naar
Alexander gaan met de mededeling dat hij hem moet spreken zodra hij thuiskomt. Alexander komt
nog net op tijd terug om Philippos levend aan te treffen en Pausanias op heterdaad te betrappen.
Alexander durft Pausanias niet met zijn speer te doden omdat hij bang is ook zijn moeder te raken.
Wel weet hij hem te overmeesteren, vast te binden en voor zijn zieltogende vader te brengen.
Philippos kan niet meer praten maar hij wenkt Alexander hem zijn zwaard te geven. Alexander geeft
het hem en Philippos doodt Pausanias, hoe verzwakt hij ook is, eigenhandig. Philippos die dank zij
de aanwezigheid van Alexander nog weer een opleving krijgt, zegt tot Alexander dat deze zich hem
moet blijven herinneren. Ook zegt Philippos nog eens dat Alexander bestemd is om wereldheerser te
worden. Dan sterft Philippos, Alexander treurt en spreekt de overleden vorst toe, hij gebruikt
daarbij de titel “Koning der Koningen”. Pausanias noemt hij een cycloop die zijn verdiende loon
gekregen heeft omdat hij Philippos voortijdig liet sterven. Dan begraaft Alexander Philippos met de
passende ceremoniën.
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Enkele merkwaardige verhalen in de Alexanderroman en bij andere auteurs, in het
bijzonder Ploutarchos

In het voorafgaande is een overzicht gegeven van de inhoud van de eerste vierentwintig capita van
Boek I van de Griekse Alexanderroman, recensio á, naar de editie van Kroll. Een enkele keer is
daarbij ook de Vita Alexandri van Ploutarchos ter sprake gekomen. Enige legenden rond Alexander
vindt men zowel in de Alexanderroman als bij Ploutarchos en andere auteurs. Hierna zal worden
bekeken hoe deze legenden bij de verschillende auteurs terecht zijn gekomen. Vooral de wonder-
verhalen komen dan aan de orde.
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34 Deze vertaling is genomen uit Een jongeling verovert de wereld , de Nederlandse vertaling van de
Vita Alexandri door S.L. Radt, 1965.

35 Cf. I, 12, § 4.
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Hoofdstuk 2

Alexander als nazaat van Herakles (en Dionysos):

De Alexanderroman en de Vita Alexandri van Ploutarchos verschillen dermate van elkaar in opzet
en uitvoering dat een vergelijking nauwelijks zinvol lijkt. Dat we ons toch, althans voor een deel van
het jeugdverhaal van Alexander, aan een vergelijking wagen is voornamelijk omdat de Vita
Alexandri naast de Alexanderroman het enige werk over Alexander de Grote is dat ook zijn jeugd
behandelt. Hier volgt een inventarisatie, alsmede een bespreking van de legenden die de
Alexanderroman, de Vita, het werk van Cicero, De Divinatione, Livius' Ab Urbe Condita, de
Epitome Pompeii Trogi van Junianus Justinus en Pausanias' ÐåñéÞãçóéò gemeen hebben.
De verhalen die onze aandacht vragen zijn de volgende:

a) Alexander als nazaat van Herakles en Dionysos, Ps. Kall., I, 6; I, 46a; Plout. Vita Alexandri,
cap. 2.

b) De bijslaap van een god in de gedaante van een slang met Olympias, Ps. Kall., I,6, 3; Plout. Vita
Al. cap. 2. (cap 9); Cicero, De Divinatione, II, LXVI, 135; T. Livius, Ab urbe condita, XXVI,
19, 6-71. Junianus Justinus, Epitome Hist. Philipp. Pompeii Trogi, IX, 5, 5; XI, 11, 1-4; XII, 16,
2. Suetonius, De Vita XII Caesarum, II, 94, 4. Pausanias, ÐåñéÞãçóéò ô−ò ´ÅëëÜäï ò, IV, 14,
7-8.

c) Alexander en de Perzische gezanten, Ps. Kall. I, 23; Plout. Vita Al., cap. 5.

Alexander als nazaat van Herakles (en Dionysos)

Ploutarchos en Pseudo-Kallisthenes bieden ons over dit onderwerp het volgende: Plout. Vita Al.,
cap. 2, 1. zÁëÝî á í ä ñ ï ò, Óôé ôè ãÝíåé ðñÎò ðáôñÎò µ¥í  µí  ´Çñáêëåßäçò •ðÎ ÊáñÜí ï õ,
ðñÎò ä¥ µçôñÎò, ÁÆáêßäçò, •ðÎ Í åïðôïëÝµï õ, ôäí  ðÜí õ ðåðéóôåõµÝí ù í  ¦óôß. 
Dat Alexander van vader's kant een Herakliede was, afstammend van Karanos en
van moeder's zijde via Aiakos afstamde van Neoptolemos, is iets wat men algemeen
gelooft.34 
Ps. Kall. I, 46a: Äéüò ôå êáÂ ÓåµÝëçò, ðõñéëï ÷åõôÎò Äéüí õ ó ï ò ¦í  ÈÞâáéò <¦ôÝ÷èç>,
´Çñáêë−ò <ðáñ�> Äéüò ôå êáÂ zÁëêµÞíçò êáôåóðÜñç 0 ï âôï é ð�óéí  •íèñþðïéò â ï ç è ï ß
êáÂ åÆñçíéêï Â óùôçñßáò öýëáêåò ¦öÜíçóáí , óï Ø ä¥ ôõã÷Üí ï õóéí , zÁëÝîáíäñå,
ðñï ð Üôï ñåò Ðí ôåò, ôï ýôï õò óå ÷ñ− µéµÞóáóèáé êáÂ åÛåñãåôåÃí .
De uit het vuur geboren zoon van Zeus en Semele35, Dionysos, werd in Thebe verwekt,
zoals ook Herakles, de zoon van Alkmene en Zeus. Aan de gehele mensheid
openbaarden zij zich als helpers en traden op als bewakers van vrede en welzijn. Het



36 De vertaling van de citaten uit de Alexanderroman is van de hand van de auteur van deze dissertatie.

37 Caput I,46a van de Alexanderroman valt in feite buiten het veld van ons onderzoek dat alleen de
capita I,1 t/m 24 behelst. Voor de legendevorming rond Alexander is dit echter een belangrijk hoofd-
stuk. Het is bovendien een literair stuk waarin de dichter Ismenias (overigens zonder succes) een plei-
dooi houdt voor de redding van Thebe.

38 Theopompos van Chios, zie Jacoby, FGH.IIB, nos. 106-261 sqq. (115). Het betreft hier een citaat uit
het werk van Synkellos, een Byzantijns monnik en chroniqueur (ong. 800 A.D.). Synkellos noemt onder
de vele schrijvers over de afstamming van Alexander van Herakles via Karanos en Temenos ook
Theopompos van Chios (378/77-? v. Chr.). Hij was de auteur van o.a. een werk met de naam Helleni-
ka (vgl. Xenophon) en een ander werk, Philippika genaamd, over Philippos II. Van dit werk zijn helaas
slechts fragmenten overgeleverd. 

39 Junianus Justinus (3e eeuw A.D.): van hem is een werk overgeleverd onder de naam Epitome His-
toriae Philippicae Pompeii Trogi. Pompeius Trogus was een tijdgenoot van Keizer Augustus. 

40 Diodoros (?-36 v. Chr.). Zijn werk (ÂéâëéïèÞêç), in veertig boeken bevat o.a. een afstammingslijst
van Alexander vanaf Koinos, no. 12. Zie tekst. 

41 Jacoby (FgH.IIB 115) voorziet Akoos van ronde haken en een vraagteken. 
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treft dat zij nu juist uw voorouders zijn, Alexander, hen moet u navolgen en daarom
moet u optreden als weldoener.36

Ps. Kall. I, 6, 3...: Ò ã�ñ èåÎò ï âôï ò ¦ñ÷üµå í ï ò ðñÎò ó¥ ãßíåôáé ðñäôï í  äñÜêùí ¦ðÂ ã−ò
ªñðùí  óõñéóµÎí  ðÝµðùí , åÉôá •ëëÜóóåôáé åÆò êåñáÎí  }Áµµù í á, åÉôá åÆò –ëêéµï í
´ÇñáêëÝá, åÉôá åÆò èõñóï ê üµï í  Äéüí õ ó ï í0åÉôá óõíåëèãí  •íèñùðïåéä ¬ò èåÎò
¦µöá íßæåôáé ôï ×ò ¦µï ×ò ôýðï õò §÷ùí . Want, die god komt eerst tot u als een slang die
sissend over de grond kruipt, dan verandert hij zich in de gehoornde Ammon en
vervolgens in de weerbare Herakles, dan in de thyrsos-dragende Dionysos, tenslotte
verschijnt een god in menselijke gedaante met mijn gelaatstrekken die met u zal
verkeren.
De bovenstaande drie passages, één uit de Vita Alexandri en de laatste twee uit de Alexanderroman
(Pseudo-Kallisthenes), noemen Herakles als voorvader of zelfs als verwekker van Alexander de
Grote. Wanneer men deze passages met elkaar vergelijkt, dan kan men zien dat de eerste twee
passages op elkaar lijken en dat de derde passage duidelijk afwijkt van de twee anderen. Âij
Ploutarchos, de auteur van de eerste passage, stamt Alexander af van Herakles en wel via een
zekere Karanos, een zoon van koning Pheidon van Argos. Bij Pseudo-Kallisthenes, I,46a37, wordt
Alexander niet alleen een nazaat van Herakles maar ook van Dionysos genoemd. In zoverre komen
de Capita I,6 en I,46a met elkaar overeen. Wat nu de afstamming van Alexander van Herakles
betreft, deze legende vindt men ook bij andere Alexanderhistorici zoals Theopompos38 van Chios,
Junianus Justinus39 en Diodoros (Diodorus Siculus)40. In de FgH vindt men in elk geval bij Theo-
pompos en Justinus stamlijsten die helemaal teruggaan tot Herakles. In neerwaartse richting tot en
met Karanos (11) kloppen de afstammingslijsten bij Theopompos en Justinus enerzijds en Diodoros
anderzijds met elkaar maar die bij Diodoros is vollediger. De lijst luidt als volgt: 1) Herakles, 2)
Hyllos, 3) Kleodatos, 4) Aristomachos, 5) Temenos, 6) Kissios, 7) Testios, 8) (Akoos)?41 9)



42 Perdikkas I wordt evenals Arieropos (17) en Pausanias (26) weggelaten door Synkellos.

43 In plaats van Perdikkas II en Archelaos (22) worden ook Amyntas II en Archidios genoemd. Bij
Jacoby wordt deze laatste ook Aridaios genoemd. Als er in plaats van — of naast Perdikkas ook nog
een Amyntas is geweest, is de Amyntas van no. 25 natuurlijk Amyntas III. 

44 Zie O. Weinreich, Der Trug des Nektanebos Leipzig 1911. 

45 Dat Pseudo-Kallisthenes die Griekse traditie niet kan of wil negeren blijkt uit cap. 15 waarin Philip-
pos een jonge Herakles verwacht te zien, als hij heeft gehoord dat de bedwinger van het wilde paard
Boukephalos hem als koning zal opvolgen. In cap. 17 bedwingt Alexander het paard inderdaad en toont
zich daarmee een waardig nazaat van Herakles die de vier wilde paarden van de Thracische koning
Diomedes temde en ze naar koning Eurystheus bracht. (cf. Eurip. Alkestis 491 sqq.)
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Aristodamidas, 10) Koning Pheidon van Argos, 11) Karanos, 12) Koinos (hier gaat Diodoros
verder), 13) Tirinimos, 14) Perdikkas 42, 15) Argeos, 16) Philippos, 17) Arieropos (om. Synk.),
18) Alketoas, 19) Amyntas, 20) Alexandros I, 21) Perdikkas II43 22) Archelaos, 23) (Orestes), 24)
Aeropos, 25) Amyntas II, 26) Pausanias (om. Synk.), 27) Alexandros II, 28) Ptolemeos (Alorites),
29) Perdikkas III, Philippos II, 31 ) Alexandros III.
Aangezien van de bovengenoemde Alexanderhistorici Theopompos van Chios een tijdgenoot van
Philippos II en Alexander de Grote was, kan men gerust stellen dat de gegevens in de Vita
Alexandri en de Alexanderroman op een oude traditie berusten.

In de tijd tussen Theopompos en Ploutarchos staat Diodoros, een tijdgenoot van Julius Caesar.
Hoewel niet zeker, is het anderzijds niet onaannemelijk dat Theopompos en Diodoros inderdaad
door zowel Ploutarchos als door de auteur van de recensio á van de Alexanderroman zijn
geraadpleegd. In elk geval kan men zeggen dat de auteur van de Alexanderroman, althans van het
caput I, 46a, zich heeft geconformeerd aan die Griekse traditie. Hiernaast geeft Pseudo-Kallisthenes
ons ook nog een geheel eigen verhaal dat hier alleen daarom behandeld wordt omdat het in zekere
zin toch weer aansluit bij de traditie dat Alexander op enigerlei wijze afstamt van Herakles, dit gezien
het literaire karakter van dit hoofdstuk.
Zoals gemeld bij Pseudo-Kallisthenes, nadert een god in de gedaante van een slang tot Olympias
maar hij doet zich ook aan haar voor als Ammon, Herakles en Dionysos en tenslotte als Nektanebo.
Hier wordt Herakles evenals Dionysos als een der gestalten genoemd waaronder Nektanebo44 zich
met Olympias verenigt. De anoniem gebleven auteur van de roman die het eerste deel van zijn
verhaal en dan vooral de eerste twaalf hoofdstukken een enigszins Egyptisch karakter heeft gegeven,
heeft de Griekse traditie die Alexander als afstammeling van Herakles en Dionysos ziet niet kunnen
of willen negeren45. Derhalve heeft hij Alexander weliswaar niet via Koning Pheidon van Argos van
Herakles laten afstammen maar hem via één der gedaanten waaronder Ammon alias Nektanebo aan
de sponde van Olympias verschijnt toch in de Griekse traditie van Alexanders afstamming ingepast.
Tot zover de bespreking van de legenden over de afstamming van Alexander de Grote van Herakles
bij Pseudo-Kallisthenes en Ploutarchos. In het nu volgende hoofdstuk wordt de meer archetypische
legende van de slang als bijslaap besproken.
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46 Ploutarchos vertelt in cap. 2 ook dat zij samen met Philippos op het eiland Samothrake was ingewijd
in een geheime cultus. Ploutarchos noemt die hier niet bij name maar het betreft hier de cultus van de
Kabeiren, godheden met een vermoedelijk Thracisch-Phrygische inslag. De culten van deze godheden
hadden, net als die van Dionysos en de Thracische god Sabazios een nogal extatisch karakter, hetgeen
op de Klein-Aziatische herkomst zou kunnen duiden. Tenminste bij Euripides, Bacchae 1168 roept
Agave de Bacchanten aan en noemt ze daar zÁóéÜäåò ÂÜê÷áé.
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Hoofdstuk 3

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

Bij de beschrijving van de inhoud van de Alexanderroman is ook de bijslaap van de slang met
Olympias (I,6; I,7) aan de orde gekomen. Indien dit verhaal alleen in de Alexanderroman (rec. á en
Syr.) was voorgekomen had men het wellicht als een interessant op zichzelf staand verschijnsel
kunnen beschouwen. Het tegendeel is echter waar, want behalve bij Pseudo-Kallisthenes wordt
deze legende ook door Ploutarchos en andere auteurs vermeld. Ook de wrevel van Philippos komt
daar aan de orde. De citaten: Ps. Kall. I,6, 3: “́ Ï  ã�ñ èåÎò ¦ñ÷üµå í ï ò ðñÎò óå ãßíåôáé
ðñäôï í  äñÜêùí ¦ðÂ ã−ò ªñðùí  óõñéóµÎí  ðÝµðùí .”
Plout. Vita Alex. cap. 2, 5: “êöèç äÝ ðïôå êáÂ äñÜêùí ê ï éµù µÝíçò ô−ò zÏ ëõµðéÜäï ò
ðáñåêôåôÜµå í ï ò ôè óþ µáôé.” Ook zag men eens, toen Olympias sliep, dat een slang
zich naast haar lichaam had uitgestrekt.
” Plout. Vita Alex. cap. 3, 1-2: “Ï Û µ¬í  •ëë� Öéëßððå µÝí  µåô� ôÎ öÜóµá ðÝµøáíôé
×áßñù í á ôÎí  Ì åãáëïðïëßôçí åÆò Äåëöï ýò, ÷ñçóµÎí  êï µéóè−í á é ëÝãïõóé ðáñ� ôï Ø
èåï Ø êåëåýï í ôï ò }Áµµù í é èýåéí  êáÂ óÝâåóèáé µÜëéóôá ôï Øôï í  ôÎí  èåüí 0 •ðïâáëåÃí  ä¥
ôäí  Ðøåùí  áÛôÎí  ô¬í  ©ôÝñáí, »í  ôè ô−ò èýñáò �ñµè ðñïóâáëãí  êáôþðôåõóåí  ¦í
µï ñö± äñÜêï í ôï ò óõíåõíáæüµå í ï í  ô± ãõíáéê Â ôÎí  èåüí ,...”
In het betoog over de afstamming van Alexander van Herakles (zie hoofdstuk 1) werd een langer
citaat uit Ps. Kall. I,6 gegeven, een citaat waaruit blijkt dat dit past in de context van andere
wonderverhalen. Ook Ploutarchos maakt in cap. 2 en 3 melding van de bijslaap van een slang met
Olympias en hoewel hij Alexander in overeenstemming met de historische werkelijkheid de zoon laat
zijn van Philippos II en Olympias, kan men desniettemin ook bij hem iets door zien schemeren van
een traditie die men in de Alexanderroman verwoord ziet en, kennelijke reserves ten aanzien van
deze traditie ten spijt, vindt hij haar het vermelden wel waard. Hij vertelt zelfs het bizarre verhaal,
waarin hij Philippos de gebeurtenis door het sleusleutelgat laat waarnemen, welke ìndiscretie' hem
een oog gekost zou hebben. 

Overigens rationaliseert Ploutarchos anders dan de Alexanderroman het verhaal door het te
koppelen aan Olympias' deelname aan de Orphische mysteriën en de Dionysosfeesten46. “Zij
gedraagt zich daarbij”, zo vertelt Ploutarchos, “nog wilder dan de andere vrouwen en ze neemt
slangen mee naar de processies, waarbij de slangen opduiken uit het klimoploof in de heilige manden



47 Omdat Polybios Livius' bron voor de Macedonische en Syrische oorlogen van de Romeinse republiek
was, had deze auteur een nog oudere getuige kunnen zijn, maar hij zwijgt over deze affaire. 

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

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

38

en de mannen schrik aanjagen”. Men kan zich nu afvragen waar dit verhaal vandaan komt. Voor een
antwoord op deze vraag zou men zich eerst tot de eerste generatie Alexanderhistorici zoals Ptole-
maios I Soter, Aristoboulos, Kleitarchos en Onesikritos willen wenden. Helaas zijn de werken van
deze auteurs, zoals gezegd, grotendeels verloren gegaan en bovendien is in de ons wel overge-
leverde fragmenten geen verhaal over de bijslaap van een slang met Olympias te vinden. Men moet
zich daarom behelpen met vermeldingen van — of verwijzingen naar — dit verhaal bij andere
auteurs. Uit de tijd voor Ploutarchos vonden we twee auteurs die gewag maken van Olympias met
een slang, nl. Cicero en Livius. Uit hetgeen Cicero te bieden heeft, wordt men niet veel wijzer maar
volledigheidshalve wordt toch enige aandacht aan zijn vermelding geschonken. In De Divinatione
(II, LXVI,135) vertelt hij dat Ptolemaios door een vergiftigde pijl ernstig gewond is geraakt.
Alexander sukkelt aan diens bed in slaap en krijgt een droom waarin een slang hem vertelt waar hij
geneeskrachtige kruiden kan vinden. Van die slang zegt Cicero: “Draco is quem mater Olympias
alebat”, De slang die door zijn moeder Olympias werd gehouden. Nu betekent alere voe-
den, onderhouden, hetgeen strikt genomen niet betekent dat er ook sprake is van sexueel
contact. Uit Cicero's formulering de slang, die... blijkt evenwel dat er van een speciale slang
sprake is en het is heel goed denkbaar dat Cicero wel een vermoeden van sexuele omgang heeft
gehad maar dit vermoeden bewust niet expliciet heeft willen uitspreken. Livius is duidelijker, hij
vertelt n.l. in XXVI,19, 6-7 dat Scipio telkens voor het volbrengen van een belangrijke taak enige
tijd doorbracht in de tempel van het Kapitool, hetgeen bij sommigen het geloof deed ontstaan dat hij
van goddelijke afkomst was. Dit deed denken aan het verhaal waarin Alexander door een slang zou
zijn verwekt. Livius hechtte overigens weinig geloof aan het verhaal over de verwekking van
Alexander door een slang. Hij zegt nl. (l.c.): “Hic mos per omnem vitam servatus seu consulto seu
temere volgatae opinioni fidem apud quosdam fecit stirpis eum divinae virum esse, rettulitque famam
in Alexandro Magno prius volgatam, et vanitate et fabula parem, anguis immanis concubita con-
ceptum et in cubiculo matris eius visam persaepe prodigii eius speciem interventuque hominum
evolutam repente atque ex oculis elapsam.” Deze gewoonte die door hem (Scipio) zijn hele
leven lang volgehouden werd, heeft sommigen geloof doen hechten aan de, zij het
met opzet, zij het zomaar verbreide opvatting dat die man van goddelijke afkomst
was. Het deed ook de herinnering herleven aan een vroeger verspreid en even
ongegrond als fabuleus gerucht over Alexander de Grote, nl. dat hij verwekt was uit
de bijslaap (van Olympias) met een geweldige slang. Men zag ook zeer vaak een
soort monster in het slaapvertrek van zijn moeder dat bij de komst van mensen
plotseling wegkronkelde en uit het gezicht verdween. Wanneer men de wat vage verwijzing
van Cicero buiten beschouwing laten, is Livius onze oudste47 getuige van het slangeverhaal. Een
andere getuige is Pompeius Trogus48, een tijdgenoot van Livius. In de Epitome van diens werk,
geschreven door M.Junianus Justinus wordt verteld dat Philippos met de nicht van Attalos, een van
zijn veldheren, huwde, nadat hij Olympias op verdenking van overspel49 had verstoten (Justinus
IX,5, 9). Hij specificeert het overspel pas in Boek XI. In XI,11, 1-4 en ook in XII,16, 2 geeft



50 De volgorde is hier nogal eigenaardig, Egypte wordt hier nl. voor Cilicië genoemd, terwijl duidelijk
moet zijn dat dit laatste gebied voor Egypte veroverd is. 
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Justinus zijn versie van het slangeverhaal. Om met XI,11 te beginnen: hier leest men dat Alexander
het orakel van Juppiter Ammon raadpleegt over zijn verleden en toekomst omdat Olympias aan
Philippos had bekend dat Alexander niet door hem maar door een geweldige slang was verwekt. De
tekst van Justinus XI,1-4: “Inde Rhodum Alexander Aegyptum Ciliciamque sine certamine recepit.50

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

Niet alleen het verhaal over de gebeurtenis zelf is interessant maar ook de vermelding van de reactie
van Philippos. Zowel bij Pseudo-Kallisthenes als bij de andere twee genoemde auteurs vindt men en
het relaas van de gebeurtenis zelf en de vermelding van Philippos' reactie. Bij Pseudo-Kallisthenes
komt men die reactie(s) pas in cap. 9 tegen. Philippos vraagt Olympias eerst aan wie zij zich
gegeven heeft en daarna (de tekst is hier enigszins corrupt) zegt hij dat hij in haar onschuld gelooft.
Hij formuleert het aldus: “... Óôé ºµáñôÞóáóá ï Û÷ »µáñôåò...” (Het lijkt mij toe) dat je buiten
je schuld een zonde hebt begaan. Daarna, in de volgende zin zegt Philippos dat zij er toe is
gedwongen om een kind van een god te baren en dat als zoon van Philippos te proclameren, hetgeen
in de tekst als volgt luidt:
“èåÎò ãÜñ óå åÆò ôï Øôï  ¦âéÜóáôï , Ëí á ¦ê èåï Ø ãåííÞóáóá  ðáÃäá Öéëßððï õ ðáôñÎò
•íáãïñåýó®ò áÛôüí 0” Want een god heeft jou er toe gedwongen een zoon van een
god te baren om dan Philippos als zijn vader te proclameren. Dan zegt Philippos dat hij
in een droom alles gezien heeft (Ps. Kall. I, 9.2) en hij belijdt de onmacht van aardse koningen ten
aanzien van de goden en spreekt Olympias nogmaals vrij. 
In I,10, 1, slechts enkele regels verder, is de houding van Philippos als bij toverslag veranderd; hij
zegt nl.: “zÅðëÜíçóáò µå ãýíáé, ï Û ã�ñ ¦ê èåï Ø óýëëçøéí  §÷åéò, •ëë'ßðÎ •íèñùðßíçò
öýóåùò”. Je hebt me bedrogen, vrouw, want je bent niet zwanger geworden van een
god maar van een menselijk wezen. Dan neemt Nektanebo, die het gesprek heeft afgeluisterd,
zijn maatregelen, verandert zich in een slang en kust Olympias met zijn gespleten tong. Philippos
herkent in hem de slang die eens, tijdens een veldslag, de vijanden had verjaagd en prijst zich geluk-
kig omdat hij de vader wordt genoemd van een godenzoon. Pseudo-Kallisthenes vertelt in I,10, 2-5
zo zijn eigen verhaal waarin het plotseling ontstane ongeloof van Philippos in de goddelijke
afstamming van de vrucht in de schoot van Olympias door toedoen van Nektanebo weer wordt
omgezet in geloof. Alles lijkt dan in orde maar in cap. I,20, als Alexander in Pella terugkeert als
kampioen in de Olympische wagenrennen, ziet hij dat Philippos Olympias verstoten heeft en Attalos'
nicht, Kleopatra tot vrouw heeft genomen. In I,22 verzoent Alexander Philippos en Olympias, die in
de tekst met ã ï í åÃò worden aangeduid, met elkaar, hoewel Philippos in de Alexanderroman
eigenlijk niets met de geboorte van Alexander te maken heeft.
Ploutarchos: Zoals reeds eerder gezegd, wordt het verhaal bij Ploutarchos toch anders en minder
uitgebreid verteld dan bij Pseudo-Kallisthenes. Direct nadat Ploutarchos de bijslaap van Olympias
met de slang gemeld heeft, zegt hij dat bij Philippos de hartstocht en de attenties jegens zijn vrouw
waren verflauwd, zodat hij niet vaak meer bij haar kwam rusten. Als mogelijke redenen geeft
Ploutarchos op dat Philippos vreest dat hij behekst of betoverd zou kunnen worden, hetzij dat hij in
de overtuiging dat zij gemeenschap had gehad met een hoger wezen de bijslaap met haar als iets
zondigs uit de weg ging: Plout. Vita Al. cap. 2, 4-5: “ÊáÂ ôï Øôï  µÜëéóôá ôï Ø Öéëßððï õ ôÎí
§ñùôá  êáÂ ô�ò öéëïöñïóýíáò •µáõñäóáé ëÝãïõóéí , ñò µçä¥ ö ï éô�í  ¦ðÂ ðüëëáêéò
ðáñ'áÛô¬í  •íáðáõóüµå í ï í , åÇôå äåßóáíôÜ ôéí áò µáãåßáò ¦ð'áÛôè êáÂ öÜñµáêá ô−ò
ãõíáéêüò, åÇôå ô¬í  Òµéëßáí ñò êñåßôôï í é óõíïýóçò •ö ïóéï ýµå í ï í 0” Men zegt dat dit
vooral de hartstocht en de attenties van Philippos jegens zijn vrouw heeft doen
verflauwen, zodat hij niet vaak meer bij haar kwam slapen, hetzij, omdat hij vreesde
door zijn vrouw behekst te worden, dan wel, omdat hij, in de overtuiging dat zij had
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verkeerd met een hoger wezen, de echtelijke gemeenschap als iets zondigs schuwde.
Pas veel verder, in cap. 9, noemt Ploutarchos de verstoting van Olympias door Philippos en zijn
voorgenomen huwelijk met Kleopatra maar hij brengt dat daar niet in verband met de gemeenschap
van Olympias met de god in de gedaante van een slang, tenzij men de insinuatie van Attalos dat
Alexander een bastaard zou zijn als indicatie in die richting mag beschouwen. Attalos zegt nl. tot
Philippos dat hij nu eindelijk een wettige troonopvolger zal krijgen. Alexander schreeuwt Attalos dan
het volgende toe: “́ ÇµåÃò äÝ ó ï é, êáê¬ êåöáëÞ, í ü è ï é ä ïê ï Øµåí ;” En jij, ellendeling, zie
je mij soms voor een bastaard aan? Bij Ploutarchos is in hetzelfde caput ook sprake van een
verzoening, maar dan slechts tussen Philippos en Alexander en wel door bemiddeling van De-
maratos van Korinthe, een gastvriend van het huis; Olympias wordt hier niet genoemd.
Tot zover de vermeldingen van de reacties van Philippos op de gebeurtenissen rond de slang en
Olympias, zoals weergegeven door Pseudo-Kallisthenes en Ploutarchos. Anders dan de
Alexanderroman en Ploutarchos legt Justinus een heel duidelijk verband tussen het overspel van
Olympias met de slang enerzijds en haar verstoting door Philippos anderzijds.
Behalve over de wonderbaarlijke gemeenschap van Olympias met de slang maakt Justinus ook
enige keren melding van de reactie van Philippos. In het negende boek van zijn Epitome vertelt hij nl.
dat Philippos drie veldheren naar Azië vooruit stuurt, waaronder Attalos. Philippos had een nicht van
deze Attalos gehuwd, nadat hij Olympias op verdenking van overspel (stuprum, zie n. 44) had
verstoten. Justinus IX, 5, 9: ... “Et Attalum (praemittit), cuius sororem nuper expulsa Alexandri matre
Olympiade propter stupri suspitionem in matrimonium receperat”... En hij (Philippos) stuurde...
Attalos vooruit wiens nicht hij kort geleden had gehuwd, nadat hij onlangs
Alexanders moeder Olympias op verdenking van overspel had verstoten. Justinus zegt
bovendien iets over de verhouding van Philippos tot Alexander. In XI,11, 4 zegt hij: “Philippus...
Alexandrum... filium suum non esse palam praedicaverat”.
Philippus had openlijk verklaard dat... Alexander... niet zijn zoon was. Op grond
hiervan, besluit Justinus deze passage had hij Olympias verstoten en weg gezonden alsof
haar overspel bewezen was: “Qua ex causa Olympiadem velut stupri compertam repudio
dimiserat”. Uit de hierboven gegeven citaten kan men zien dat alle drie auteurs het “geval” vermelden
en dat zij alle drie Philippos met de nicht van Attalos laten huwen, zij het dan dat Justinus (IX,5, 5)
haar niet met name noemt, dit in tegenstelling tot Pseudo-Kallisthenes en Ploutarchos die haar de
naam Kleopatra geven. Pseudo-Kallisthenes (I,21, 1) en Ploutarchos (Vita Al. cap. 9, 4) suggereren
slechts dat er een verband zou kunnen bestaan tussen de bijslaap van de slang met Olympias en het
huwelijk van Philippos en de nicht van Attalos. Pseudo-Kallisthenes noemt in dit verband de grap-
penmaker Lysias die Philippos zegt dat deze vol goede moed mag zijn omdat de vrouw met wie hij
zojuist is getrouwd nog jeugdig is en hem vast een wettige zoon zal baren die op hem zal lijken,
m.a.w. niet uit overspel is geboren. Bij Ploutarchos roept Attalos de Macedoniërs op tot de goden
te bidden dat er uit het huwelijk van Philippos en Kleopatra een wettige zoon geboren zal worden.
Zowel Pseudo-Kallisthenes als Ploutarchos vertellen hun lezers van de wrevel van Philippos over het
overspel van Olympias maar alleen Pseudo-Kallisthenes geeft de directe reactie van Philippos en
wel in cap. I,9, 2sqq. d.w.z. drie capita na het relaas van de gebeurtenis, terwijl Ploutarchos deze
reactie onmiddellijk op het feit zelf laat volgen (cap. 2, 4). Hij doet dat echter niet in de vorm van
een direct gesprek tussen Philippos en Olympias zoals de Alexanderroman dat wel doet.
Ploutarchos laat het zelfs aan de lezer over om uit te vinden of Philippos vreest in de ban van een
betovering te geraken of dat hij vreest een vergrijp tegen de goden te begaan als hij zich weer naast
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Olympias “te ruste legt”. Wanneer men het bovenstaande in ogenschouw neemt, dan kan men haast
niet tot een andere conclusie komen dan dat de Epitome Hist. Philipp. Pomp. Trogi (Justinus) dichter
bij Pseudo-Kallisthenes staat dan de Vita Alexandri van Ploutarchos, omdat Justinus (IX,5, 9 en
XI,11, 1-6) evenals Pseudo-Kallisthenes (I,10, 1: “zÅðëÜíçóÜò µå ãýíáé”) vertelt dat Philippos
zich bedrogen voelt en Olympias ervan verdenkt dat zij niet met een god maar met een mens heeft
geslapen (“ï Û ã�ñ ¦ê èåï Ø óýëëçøéí  §÷åéò, •ëë. `ßðÎ •íèñùðßíçò öýóåùò”), terwijl
Ploutarchos daarentegen slechts van zijn angst rept. Ploutarchos en Pseudo-Kallisthenes stemmen in
zoverre met elkaar overeen dat bij allebei (Ps. Kall. I,21, 1; Plout. Vita Al. 9, 4) wel degelijk sprake
is van een indicatie in de richting van een verband tussen het overspel van Olympias en het huwelijk
van Philippos met de nicht van Attalos.



51 Zowel de schrijver als het boek zijn ons onbekend. Er zijn wel verschillende schrijvers onder de naam
Asclepiades bekend maar een Asclepiades van Mendes (in Egypte) die een boek “Theologumena”
geschreven zou hebben waaruit Suetonius zijn gegevens zou hebben geput, heeft men tot dusver niet
kunnen achterhalen.
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Twee soortgelijke slangeverhalen:

Behalve over Alexander de Grote bestaan ook over andere prominenten legenden als zouden zij
geboren zijn uit de bijslaap van hun moeder met een god in de gedaante van een slang, nl. over
Keizer Augustus en de volksheld van Messenië, Aristomenes (ong. 500 v. Christus). De legende
betreffende Keizer Augustus vindt men bij Suetonius (De Vita XII Caesarum, II, 94,4; ed. Rolfe)
het andere verhaal bij Pausanias (ÐåñéÞãçóéò ô−ò ´ÅëëÜäï ò, 4, 14,7-8) en deze laatste auteur
verwijst daarbij bovendien naar de gebeurtenissen rond de verwekking van Alexander de Grote. De
conceptie van Keizer Augustus: Suetonius vertelt dat de aanstaande moeder van Augustus zich rond
middernacht naar een plechtige nachtdienst ter ere van Apollo had begeven en daarna op een
rustbank die speciaal voor haar in de tempel stond, in slaap viel. Plotseling was toen een slang bij
haar verschenen die zich kort daarna weer terug trok. Atia waste zich na het ontwaken alsof ze
gemeenschap had gehad maar er bleef op haar lichaam een vlek in de vorm van een slang staan.
Aangezien deze vlek zich niet liet verwijderen, meed zij in het vervolg de openbare
badgelegenheden. Men was de mening toegedaan dat de negen maanden later geboren geboren
Augustus een zoon van Apollo was. Voordat Atia baarde, droomde zij nog dat haar ingewanden tot
de hemel werden opgeheven en dat die zich uitstrekten over de gehele aarde. De vader, Octavius,
droomde dat een zon uit haar schoot oprees. De tekst (l.c.) luidt: “In Asclepiadis Mendetis
theologumenon51 libris lego Atiam, cum ad sollemne Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in
templo lectica, dum ceterae matronae dormirent, obdormisse, draconem repente irrepsisse ad eam
pauloque post egressum; illam expergefactam quasi a concubitu mariti purificasse se; et statim in
corpore eius exstitisse maculam velut picti draconis nec potuisse umquam exigi, adeo ut mox publicis
balineis perpetua abstinerit; Augustum natum mense decimo et ob hoc Apollinis filium existimatum.
Eadem Atia, priusquam pareret, somniavit intestimenta sua ferri ad sidera explicarique per omnem
terrarum et caeli ambitum. Somniavit et pater Octavius utero Atiae iubar solis exortum”.
In het boek Theologoumena van Asclepiades van Mendes lees ik dat Atia, toen zij te 's
middernachts voor de plechtige dienst van Apollo (in de tempel) was gekomen, op
een rustbed dat in de tempel geplaatst was, in slaap was gevallen wanneer de overi-
ge dames daar ook sliepen en dat plotseling een slang naar haar toegleed, gemeen-
schap met haar had en even later weer weggleed. Toen zij wakker geworden was, had
zij zich, als na echtelijke omgang, gereinigd.
En plotseling had zich op haar lichaam een vlek vertoond in de vorm van een ge-
schilderde slang en zij had deze vlek nooit kunnen verwijderen. Daardoor kwam het
dat zij de publieke badgelegenheden weldra bleef mijden. Augustus werd in de
negende (naar Romeinse telling: de tiende) maand geboren en werd daarom als een zoon
van Apollo beschouwd. Ook droomde Atia, voordat zij baarde, dat haar ingewanden
(lees: baarmoeder) tot de sterren werden opgeheven en dat deze zich over de gehele
aarde en hemel uitbreidden. Ook had Octavius, de vader, een droom, en wel dat uit
de baarmoeder van Atia een zon omhoog rees.



52 Nigidius Figulus (100-45 v. Chr.), tijdgenoot en politiek bondgenoot van Cicero, was zowel astroloog
als grammaticus. 

53 In Suet. II.18 brengt Augustus een bezoek aan het graf van Alexander, kroont het hoofd met een
gouden diadeem en strooit bloemen op het stoffelijk overschot. Op de vraag of hij ook de graven van de
Ptolemaeën wilde zien, zei Augustus: “Ik kwam om een koning te zien en niet om lijken te bezichtigen”.

54 Cf. ook Plout. Vita Al. 50,6: Ḯ  ÊëåÃôï ò... åÉðåí ... (tot Alexander)... “¦ãÝí ï õ ôçëéêïØôï ò òóô'
}Áµµù í é óáØôï í  åÆóðïéå Ãí  •ðåéðÜµå í ï ò Ößëéððïí.” Kleitos zei... “je hebt zo'n eigendunk gekregen
dat je je uitgeeft voor een zoon van Ammon, met verloochening van Philippos.” 
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Hierna vertelt Suetonius nog dat de astroloog Nigidius Figulus52, nadat deze van de geboorte
gehoord had, uitriep: “Heden is een wereldheerser geboren”! Toen Octavius bij een heilig bos dat
aan Liber (Dionysos) gewijd was, Thracische priesters raadpleegde aangaande zijn zoon en nadat
hij bepaalde riten volvoerd had, bevestigden zij wat Nigidius Figulus gezegd had, want de wijn die zij
op het altaar geplengd hadden, veroorzaakte een vuurzuil die hoog boven het dak van het heiligdom
uitschoot en zij zeiden bovendien dat hetzelfde bij Alexander geschied was, toen hij een offer op
hetzelfde altaar gebracht had53. Ook droomde Octavius nog dat zijn zoon hem in bovenmenselijke
majesteit verschenen was, met de attributen van Iuppiter Optimus Maximus. Zo maakt Suetonius
van Augustus op ongeveer dezelfde manier een halfgoddelijke wereldheerser als de Alexanderroman
van Alexander de Grote. Helaas verwijst Suetonius niet naar Alexander hoewel het voor de hand
gelegen had dat wel te doen. Dat doet Pausanias wel, in zijn verhaal over de volksheld van
Messenië, Aristomenes. Deze voerde zijn volk tijdens de derde Messeense oorlog (ong. 500-490/
89 v. Chr.) aan tegen Sparta en ook over hem ontstonden steeds meer legenden, zodat hij ruim
zeshonderd jaar later, in de 2e eeuw A.D., een bijna mythologische figuur geworden was.
Pausanias,(4, 14, 7-8): “(zÁñéóôï µÝíçò) Óò êáÂ í Øí  §ôé ñò »ñùò §÷åé ðáñ� Ì åóóçíßï õò
ôéµÜò. êáÂ ï Ê êáÂ ôáõô¬ò ãåíÝóåùò ¦ðéöáíåóôÝñá ßðÜñîáé í ï µßæï õóé Í éêï ôåëåß‘ ô±
µçôñÂ áÛôï Ø äáßµï í á  ³0èåÎí  äñÜêï í ôé åÆêáóµåíÝí ï í  óõããåíÝóèáé ëÝãïõóé, ôï éáýôá  ä¥
êáÂ Ì áêåäüíáò ¦ðÂ zÏ ëuµðéÜäé êáÂ ¦ðÂ zÁñéóôïäÜµ‘ Óéêõùíßïõò ï Éäá åÆñÞêï ôáò,
äéÜöï ñá ä¥ ôïóüíäå µí 0 Ì åóóÞíéï é ã�ñ ï Ûê ¦óðïéï Øóéí  zÁñéóôï µÞíçí  ´ÇñáêëåÃ
ðáÃäá ³ Äéß, òóðåñ zÁëÝ÷á í ä ñ ï í }Áµµù í é ï Ê Ì áêåäüíåò êáÂ }Áñáôï í  zÁóêëçðéè
Óéêõþíéïé... “ (Aristomenes), hij wordt ook nu nog als held door de Messeniërs
geëerd. Ook zij geloven dat er bij de geboorte merkwaardige dingen gebeurd zijn,
want ze zeggen dat een bovenmenselijk wezen, ja of zelfs een god in de gedaante van
een slang gemeenschap had gehad met diens moeder Nikoteleia. Zulke dingen
hebben, naar ik weet, ook de Macedoniërs in het geval van Olympias en de
Sikyoniërs over Aristodama gezegd, echter met dit verschil: de Messeniërs maken
Aristomenes namelijk niet tot afstammeling van Herakles en Zeus, zoals de
Macedoniërs Alexander wel tot zoon van Ammon maken en de Sikyoniërs Aratos als
een zoon van Asklepios.54

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



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

De slang, het koninklijke dier:

Het duidelijkste antwoord op de vraag waarom nu juist een slang de verwekker moet zijn van een
wereldheerser, geeft de Alexanderroman (Ps. Kall. I,11). In dit caput gaat een vogel van Philippos
op diens schoot zitten en legt dan een ei dat op de grond valt en breekt. Uit dat Ei komt een
slangetje tevoorschijn dat om het ei heen kruipt, dan in het Ei wil terugkeren maar sterft wanneer het
zijn kopje naar binnen gestoken heeft. Philippos die behoorlijk van streek is, ontbiedt de waarzegger
(óçµåéïëýôçò)55 Antiphon en vertelt hem wat er gebeurd is. Antiphon geeft de volgende uitleg aan
het voorval: Ps. Kall. I,11, 4 sqq.: “́ Õéüò ó ï é §óôáé, Óò âáóéëåýóåé êáÂ ðåñéåëåýóåôáé ôÎí
Óë ï í  êüóµï í , ô± Æäß‘ äõíÜµåé ðÜí ôáò ßðïôÜóóùí 0 ï âôï ò ä¥ åÆò ô� Çäéá  óõóôñÝöù í
Ïëéãï ÷ñüíéï ò ôåëåõôÞóåé. ´Ï  ã�ñ äñÜêùí âáóéëéêüí  ¦óôé æèï í , ôÎ ä¥ éÎí  ðáñá -
ðëÞóéï í  êüóµå, Óèåí  Ò äñÜêùí ¦î ¯åé êõêëåýóáò ä¥ ôÎ éÎí  êáÂ óõóôñÝøáé âïõëü-
µå í ï ò, ðñÂí  âÜë® ô¬í  êåöáë¬í  åÆò ô¬í  ãåãåííçêõÃáí  áÛôÎí  ðáôñßäá, §îùèåí  ôåôå-
ëåýôçêåí ”. ï âôï ò µ¥í  ï Þí  ¦ðéëýóáò ôÎ óçµåÃï í  äùíáôéóèåÂò ¦î ¯åé.” U zult een zoon
hebben die koning zal zijn en de hele wereld zal doorkruisen, terwijl hij op eigen
kracht alle volkeren aan zich onderwerpt. Op de terugtocht naar zijn eigen land zal
hij echter op jeugdige leeftijd sterven. De slang is immers een koninklijk dier, het Ei
waaruit de slang voortkwam is het evenbeeld van de wereld. Wanneer hij om het Ei is
heengegaan en hierin wil terugkeren, is hij, voordat hij zijn kop gestoken heeft in het
vaderland dat hem verwekt heeft, daarbuiten gestorven. Toen hij het voorteken verklaard
had, ging hij, voorzien van geschenken heen”. Deze uitleg van de ziener Antiphon: “de slang is
immers een koninklijk dier” beantwoordt niet alleen de vraag van Philippos wat dat slangetje en dat
Ei te betekenen hebben maar ook onze vraag waarom nu juist een slang de verwekker van een
groot koning moet zijn. Dit antwoord van Antiphon vraagt echter op zijn beurt weer om een
verklaring.

Slang, god en koning in Egypte:

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



56 Zie W. Brede Kristensen, 1949, pg. 38.

57 ibid. pg. 39. Over de relatie slang-god, zie ook Diogenes Laërtios, Proem., par. 10 (ed. L.C.L. Hicks,
cf. Manetho, Waddell, fr. 82, pg 196) “Èåï ×ò ä'åÉí á é »ëéïí êáÂ óåëÞíçí 0ôÎí  µ¥í  }Ï óéñéí , ô¬í  ä'
}Éóéí  êáëïõµÝí ç í . áÆí ßôôåóèáß ôå áÛôï ×ò äéÜ ôå êáíèÜñï õ êáÂ äñÜêïíôïò êáÂ ÊÝñáêïò êáÂ –ëëùí , òò
öçóÂ Ì áíåèãò ¦í  ô± ôäí  Öõóéêäí  zÅðéôï µ±”. “De Egyptenaren beschouwen de zon en de maan als
goden, de eerste heet Osiris en de andere Isis. Zij spreken over hen door zich op raadselachtige manier
te bedienen van symbolen als kever, slang, havik en andere dieren”, aldus Manetho in Het Uittreksel
over de natuur.

58 Het Corpus Hermeticum, de verzameling van teksten die aan Thoth-Hermes worden toegeschreven,
is, als men de ouderdom van de Egyptische godsdienst in aanmerking neemt, zeer jong (het  dateert van
ong. het begin van onze jaartelling). De met Hermes gelijkgestelde Egyptische god Thoth geldt in deze
boeken als de verlosser van de mens en als middelaar tussen deze en God. Hoewel in het Grieks ge-
schreven en niet puur Egyptisch van gedachte, vertonen deze geschriften wel grote Egyptische invloed.
Ook het onsterfelijkheidskarakter van de slang in dit fragment maakt meer een Egyptische dan een
Griekse indruk. Andere teksten over de onsterfelijkheid van de slang: o.a. bij Plout. De Iside et Osiride,
cap. 74: “•óðßäá ä'ñò •ãÞñù ... ” Wat de cobra betreft, die altijd jeugdig blijft... Euseb. Praep.
Evang. I.10, 47 “ÊáÂ ðïëõ÷ñïíéþôáôïí äÝ ¦óôéí , ï Û µü í ï í  ôå ¦êäõüµå í ï í  ôÎ ã−ñáò íåÜæåéí , •ëë�
êáÂ áÜîçóéí  ¦ðéäÝ÷åóèáé µåßæï í á  ðÝöõêåí ” En het (dier) leeft het langst, niet alleen omdat het zich
verjongt door zich van de ouderdom te ontdoen maar het is zelfs groter geworden door zich een
andere huid aan te meten.

59 Zie Herodotos, II. 42: “zÁµï Øí  (= }Áµµùí  bij Pseudo-Kallisthenes) ã�ñ ÁÆãýðôéïé êáëÝïõóé ôÎí
Äßá ”. Want de Egyptenaren noemen Zeus Amoun. Zie Plout. De Iside, cap. 9. Manetho (hist.) Ed.
W.G. Waddell, fr. 77, pg. 188.
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toch het leven uit de dood voorstelde56. Ook de god Tm in wie de tegenstanders Horus en Seth wa-
ren verenigd57, wordt als slang voorgesteld. In het Corpus Hermeticum58 (Festugière, Extraits de
Stobée XXII, tome IV, pg 14) vindt men een passage waarin de slang wordt voorgesteld als een
goedaardig dier dat, zoals de goden, een nieuwe jeugd aanneemt, als het oud is geworden. Dit
geloof aan de onsterfelijkheid en daarmee aan de goddelijkheid van de slang moet een zeer oud
geloof zijn geweest, aangezien het gebaseerd was op de empirisch verkregen kennis dat de slang
zich periodiek van een nieuwe huid voorziet, na zich van de oude ontdaan te hebben. Vanuit het
geloof dat de slang onsterfelijk, dus wijs en goddelijk is, komt men gemakkelijk tot de relatie tussen
de slang enerzijds en de koning als de incarnatie tie van de god anderzijds. Dit was het geval met de
Egyptische farao die afwisselend, hetzij als vleesgeworden god, hetzij als de zoon van een godin en
de regerende farao beschreven en beschouwd werd. De vraag van welke god dan wel de farao een
incarnatie of een zoon was, valt daarom niet gemakkelijk te beantwoorden omdat in de lange
Egyptische beschavingsgeschiedenis verschuivingen zijn opgetreden in de hegemonie van de
verschillende goden. Dit hangt samen met de wisseling van dynastie en/of residentie en tevens met de
religieuze voorkeur van de farao. Zo aanbad Amenhotep IV (Echnaton, XVIIIe dynastie) slechts de
zonnegod Aton. Sinds de twaalfde dynastie (1991-1786) steeg de tot dan toe vrij onbekende god
Amon in aanzien en werd geïdentificeerd met de zonnegod Ra (Re). Wanneer Alexander de Grote
in Egypte komt, is Amun (ook Amen of Ammon)59 reeds een zeer belangrijke god, belangrijk
genoeg om met Zeus gelijkgesteld te worden. Al deze tijd werd de kroon van de farao gesierd met



60 Pas in de Ptolemaeïsche tijd is de z.g. Kematef-slang belegt. Deze Kematef-slang stamt uit Thebe
en werd als een scheppende godheid opgevat. In Medinet Habu versmolt Kematef met een bizondere
verschijningsvorm van Ammon. Ammon wordt ook als de Heerlijke (of Grote) Ba van Kematef aang-
eduid. L.Ae III, 382-83.
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de uraeusslang60, de cobra die eerst met de godin Uto gelijk werd gesteld, later met het oog van Ra
en dientengevolge als het symbool van zijn macht en die van de farao als zodanig werd beschouwd.
Men kan dus veronderstellen dat de auteur van de Alexanderroman deze uraeusslang in gedachten
had, toen hij zijn verhaal neerschreef. Hij vereenzelvigt die slang in caput I,6 met Ammon, Herakles
en Dionysos met het doel de held die door deze slang verwekt wordt, het aureool van een goddelijk
wereldheerser, van een ê ï óµïêñÜôù ñ te verlenen.
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61 De Perzen eisten van volkeren die zij wilden onderwerpen in de regel een monster van aarde en
water. Bij Herodotos vindt men in V.18 en elders regelmatig de uitdrukking: ã−í  ôå êáÂ àäùñ áÆôÝù
onderwerping eisen en ã−í  ôå êáÂ àäùñ äéäüíáé zich onderwerpen of onderwerping aanbieden. Zie
voor deze uitdrukking ook Lykourgos, 71. 

62 Kroll (pg. 23, app. crit.) meent o.i. ten onrechte dat ´Õð¥ñ Äáñåßïõ; voor/terwille van Dareios een
antwoord op een andere dan de (kennelijk bedoelde) vraag is. Het lijkt ons een heel logisch antwoord
op de vraag: “Voor wie?”. 
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Hoofdstuk 4

De Perzische gezanten bij Alexander: 

In caput I,23, § 2sqq. treft Alexander Perzische gezanten aan die schatting van zijn vader eisen maar
Alexander stuurt hen onverrichterzake terug. Het gaat in dit hoofdstuk, evenals in de capp. 16 (het
enig juiste antwoord op de vraag van Aristoteles aan de prinsen wat hij van hen kan verwachten als
zij eens koning zijn geworden) en 17 (Alexander bedwingt Boukephalos) om het heldhaftige en
tegelijk schrandere optreden van een jonge prins. Nu wijst hij, bij afwezigheid van zijn vader,
zomaar de gezanten van de Koning der koningen, Dareios, de deur. Hier dringt zich een vergelijking
tussen het optreden van Alexander de Grote en dat van een vroegere Alexander, de zoon van
Amyntas, op. Dit verhaal vindt men bij Herodotos. We laten de teksten hieronder volgen.
Ps. Kall. I,23, §2sqq. “ÊáÂ ä¬ ßðïóôñÝöåé êáÂ åÆóÝñ÷åôáé ðñÎò ôÎí  ðáôÝñá êáÂ åßñßóêåé
¦ðÜí ù  áÛôï Ø –íäñáò ©óôäôáò âáñâáñéê è óôï ë éóµè êáÂ ¦îåôÜæåé0”Ôßíåò åÆóÂí  ï âôï é;”
êáÂ åÉð ï í 0 “ÓáôñÜðáé Äáñåßï õ”. ´Ï  äÝ0 “Ôß ðÜñåéóéí  ôäå;" “Ï Ê ä¥ åÉð ï í 0 “Ôï ×ò óõíÞèåéò
öüñïõò •ðáéôï Øí ôåò ôÎí  ðáôÝñá ó ï õ” "́Õð¥ñ ôßí ï ò äÝ, öçóéí , •ðáéôï Øóé ôï ×ò öüñïõò;”
Ï Ê äÝ0 “Ô−ò ã−ò ßµäí  ßð¥ñ Äáñåßï õ”. ´Ï  ä¥ ÁëÝî á í ä ñ ï ò §öç0 ”ÅÆ ôáØôá ï Ê èåï Â ôï Øò
•íèñþðïõò §äùêáí  åÆò äéáôñïöÞí , äé� ôß áÛôÎò ô¬í  ôï Ø èåï Ø äùñå�í  ¦ñáíßæåôáé; ï Û
äßêáéï í .” ÊáÂ êáëÝóáò ôï ×ò âáñâÜñï õò åÉðå0 " Ðï ñåýåóèå êáÂ åÇðáôå Äáñåßå0 Óôå
µü í ï ò µí  Ößëéððï ò, öüñïõò ó ï é ¦÷ï ñÞãåé Óôå ä¥ ¦ãÝíåôï  áÛôè õÊÎò zÁëÝî á í ä ñ ï ò, ï Ûê-
Ýôé äßäùóéí , •ëë� êáÂ ï àò §ëáâåò ðáñ'áÛôï Ø, ¦ãã ðñüò óå ðáñãí  ëÞøï µáé êáÂ ðáñ�
óï Ø <•ðáéôÞóù>. Ï àôùò åÆðãí  •ðÝðåµø å ôï ×ò öïñïëüãïõò µçä¥ ãñáµµÜôù í  •î éþóáò
ôÎí  •ðïóôåßëáíôá  áÛôï ×ò âáóéëÝá.

En hij keerde terug naar huis, hij wilde naar zijn vader gaan maar trof buitenlands
geklede mannen aan en hij vroeg: “Wie zijn dat?” En zij zeiden: “Satrapen van
Dareios.” En hij zei: “Waarom zijn zij hier?” “Zij eisen de gebruikelijke schatting
van uw vader”. “Voor wie”, zei hij, “eisen zij de schatting?” Zij zeiden toen weer:
“Ze eisen (een monster) van uw aarde61 voor Dareios”62. Toen sprak Alexander weer:
“Als de goden dat aan de mensen voor hun levensonderhoud hebben geschonken,
waarom neemt hij de gave van de god dan zelf als schatting? Dat is niet recht-
vaardig”. En hij riep de "barbaren" bij zich en sprak tot hen: “Gaat heen en zegt tot
Dareios: “Toen Philippos alleen was, betaalde hij u schatting, maar sinds hem een
zoon Alexander geboren werd, geeft hij die niet meer, maar zelfs zal ik die schat-
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tingen die u van hem genomen hebt, bij u komen opeisen en meenemen”. Zo sprak hij
en hij stuurde de belastinggaarders weg zonder de koning die hen gezonden had,
ook maar een brief waardig te keuren.
Pseudo-Kallisthenes vermeldt dan nog dat Philippos erg verheugd was over het optreden van
Alexander. “}Å÷áéñå µ¥í  Ò Ößëéððï ò Òñäí  ôï éï Øôï í  ôÎí  zÁëÝî á í ä ñ ï í”. Philippos
verheugde zich toen hij zag uit welk hout Alexander gesneden was. Hier ziet men dus
een opmerkelijk staaltje van zelfstandig optreden van Alexander. Hij bluft de gezanten van de
Perzische koning af en keurt die koning niet ééns een brief waardig. Ook merkwaardig is dat
Alexander Philippos hier als zijn vader beschouwt alsof er nooit sprake van ene Nektanebo is
geweest. Uit dit caput van de Alexanderroman krijgt men de indruk alsof de eerste veertien capita
bij een heel ander boek horen. Ook de structuur van deze passage is eigenaardig. Alexander ziet de
vreemdelingen zodra hij thuis is gekomen en men zou dan mogen verwachten dat Alexander zijn
vragen direct tot die vreemdelingen richt maar op grond van het feit dat die antwoorden in de derde
i.p.v. in de eerste persoon gegeven worden, moet men wel aannemen dat hij zijn vragen eerst tot de
leden van de hofhouding gericht heeft. Van een dialoog van Alexander met het gezantschap is hier
geen sprake, hij stuurt hen domweg terug met de woorden dat het niet rechtvaardig is dat een koning
datgene van een andere koning eist wat de mensheid van de goden gekregen heeft.

Recapitulerend kan men zeggen dat Pseudo-Kallisthenes de jonge Alexander ook hier als de
geboren ê ï óµïêñÜôù ñ heeft willen afschilderen. Ook Ploutarchos vertelt iets over de ontvangst
van de Perzische gezanten door de jonge prins maar evenals in het geval van de slang, korter en
minder spectaculair dan Pseudo-Kallisthenes. Plout. Vita Al., cap. 5: “Ôï ×ò ä¥ ðáñ� ôï Ø
Ðåñóäí  âáóéëÝù ò ðñÝóâåéò »ê ï í ôáò •ðïäç µï Øí ôï ò ôï Ø Öéëßððï õ î å íßæù í  êáÂ
ãåíüµå í ï ò óõíÞèçò ï àôùò ¦÷åéñþóáôï  ô± öéëïöñïóýí ® êáÂ ôè µçä¥í  ¦ñþôç µá
ðáéäéê Îí  ¦ñùô−óáé µçä¥ µéêñüí , •ëë'Òääí  ôå µÞêç êáÂ ðïñåßáò ô−ò –í ù  ôñüðï í
¦êðõíèÜíåóèáé, êáÂ ðåñÂ áÛôï Ø ôï Ø âáóéëÝù ò, Òðï Ãï ò åÇç ðñÎò ôï ×ò ðïëåµßï õò, êáÂ ôßò
º Ðåñóäí  •ëê¬ êáÂ äýíáµéò, òóôå èáõµÜæåéí  ¦êåßí ï õò êáÂ ô¬í  ëåãï µÝíç í  Öéëßððï õ
äåéíüôçôá  µçä¥í  ºãåÃóèáé ðñÎò ô¬í  ôï Ø ðáéäÎò Òñµ¬í  êáÂ µåãáëïðñáãµïóýíçí ”. 

Tijdens een buitenlands verblijf van Philippos ontving hij eens de gezanten van de
koning der Perzen en hij raakte al spoedig vertrouwd met hen. Door zijn vriende-
lijkheid en omdat hij absoluut geen kinderlijke vragen stelde — hij vroeg veeleer
naar de lengte van de wegen, over de manier van reizen in het binnenland van Azië
en over de koning, hoe hij was in de oorlog, hij vroeg hoe het stond met de dapper-
heid en met de strijdmacht van de Perzen — maakte hij zo'n grote indruk op hen dat
zij versteld stonden en meenden dat de veelbesproken geduchtheid van Philippos
niets was, vergeleken met de energie en de grote aspiraties van diens zoon. 
De verschillen tussen beide verhalen zijn duidelijk, bij Pseudo-Kallisthenes gedraagt Alexander zich
allesbehalve vriendelijk, bij Ploutarchos schijnt juist het tegendeel waar te zijn, beide verhalen komen
echter op hetzelfde neer: Alexander is de geboren heerser. Het is hier niet de bedoeling te
onderzoeken welk van beide versies het meest op waarheid berust, datgene waar het hier om gaat,
dient in beide gevallen de typering van de toekomstige koning.

Nu staat dit verhaal over de vierde-eeuwse Macedonische prins in de Grieks-Macedonische traditie
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niet op zich zelf. Bij Herodotos vindt men namelijk een verhaal waarin de vijfde-eeuwse voorvader
en naamgenoot van Alexander een lastig probleem met Perzische gezanten, niet alleen resoluut maar
ook op sluwe wijze tot een oplossing brengt. De oude koning Amyntas heeft zeven Perzische
gezanten op bezoek die namens de Koning der koningen zijn onderwerping komen eisen. Amyntas
is kennelijk niet zo'n sterke persoonlijkheid en hij zegt hun zijn onderwerping toe en er wordt een
feestmaal gehouden. De Perzische gezanten willen meisjes bij zich aan tafel hebben omdat dat bij
hen zo de gewoonte is. Amyntas zegt dat dat in Macedonië niet de gewoonte is maar dat mannen en
vrouwen bij hen daarentegen van elkaar gescheiden zitten. Toch geeft Amyntas de Perzen min of
meer hun zin omdat zij nu eenmaal machtiger zijn. Hij laat de meisjes komen en laat ze plaats nemen
tegenover de Perzen. Die zijn daarmee niet tevreden, zij willen de meisjes naast zich hebben. Ook
dit komt in orde en de Perzen die al erg veel hebben gedronken, gedragen zich al lang niet meer als
heren. Amyntas is niet tegen de situatie opgewassen maar zijn zoon komt hem te hulp en stuurt zijn
oude vader naar bed. Hier begint het nu volgende citaat:
Hdt, cap. V,20: “́ Ùò ä¥ Ò zÁµýíôçò ÷ñçßóáò ôï ýôùí  ï Æ÷þêåå, ëÝãåé Ò 
zÁëÝî á í ä ñ ï ò ðñÎò ôï ×ò ÐÝñóáò0 “Ãõí á éêäí  ôï õôÝù í , ì î åÃí ï é, §óôé ßµÃí  ðïëë¬
åÛðåôåßç , êáÂ åÆ ðÜó®óé âïýëåóèå µßóãåóèáé êáÂ Òêüó®óé ìí  áÛôÝù í . Ôï ýôï õ µ¥í  ðÝñé
áÛôï Â •ðïóç µá í Ýåôå. Í Øí  äÝ — ó÷åäÎí  ã�ñ ³äç ô−ò ê ï ßôçò òñç ðñï ó Ýñ÷åôáé ßµÃí  êáÂ
êáëäò ßµÝáò Òñä µÝèçò — ãõíáÃêáò ôáýôáò, åÆ ßµÃí  ößëï í  ¦óôß, –öåôå ëïýóáóèáé,
ëïõóáµÝíáò ä¥ Ïðßóù ðñïóäÝêåóèå”. ÅÇðáò ôáØôá — óõíÝðáé í ïé ã�ñ µóáí  ï Ê ÐÝñóáé
— ãõíáÃêáò µ¥í  ¦îåëèïýóáò •ðÝðåµðå ¦ò ô¬í  ãõíáéêçßçí , áÛôÎò ä'Ò zÁëÝî á í ä ñ ï ò
Çóïõò ô±óé ãõíáéî Â •ñéèµÎí  –íäñáò ëåéïãåíåßï õò ô± ôäí  ãõíáéê äí  ¦óè−ôé óêåõÜóáò
êáÂ ¦ã÷åéñßäéá  äï ×ò µãå §óù , ðáñÜãùí ä¥ ôï ýôï õò §ëåãå ôï Ãò ÐÝñó®óé ôÜäå0” ‚Ù
ÐÝñóáé, ï Çêáôå ðáíäáéóß® ôåëÝ® Êóôé−óèáé0 ôÜ ôå ã�ñ –ëëá Óóá åÇ÷ï µåí , êáÂ ðñüò ô�
ï ÍÜ ôå µí  ¦îåõñüíôáò ðáñÝ÷åéí , ðÜí ôá ßµÃí  ðÜñåóôé, êáÂ ä¬ êáÂ ôüäå ôÎ ðÜí ôùí
µÝãéóôï í , ôÜò ôå ©áõôäí  µçôÝñáò êáÂ ô�ò •äåëöÝáò ¦ðéäáøéëåõüµåèá ßµÃí , ñò
ðáíôåëÝù ò µÜèçôå ôéµþ µå í ï é ðñÎò ºµÝù í , ôäí  ðÝñ ¦óôå –î éï é, ðñÎò ä¥ êáÂ âáóéëÝé ôè
ðÝµøáíôé •ðáããåßëçôå, ñò •í ¬ñ ~Åëëçí , Ì áêåäüíùí  àðáñ÷ï ò, åÞ ßµÝáò ¦äÝîáôï  êáÂ
ôñáðÝæ® êáÂ ê ï ßô®”. ÔáØôá åÉðáò zÁëÝî á í ä ñ ï ò ðáñßæåé ÐÝñó® •íäñÂ –íäñá  Ì áêåäüíá,
ñò ãõíáÃêá ôè ëüãå. Ï Ê äÝ, ¦ðåßôå óöÝù í  ï Ê ÐÝñóáé øáýåéí  ¦ðåéñäí ôï , äéåñãÜæï í ôï
áÛôï ýò”.
Na deze vermaning ging Amyntas weg, maar toen hij weg was, richtte Alexander zich
tot de Perzen: “Gasten, u hebt de volle beschikking over deze vrouwen, u mag naar
bed met iedere vrouw die u wilt — ja, met allen, u zegt het maar. Nu is het echter
bijna tijd om te gaan slapen en u hebt, zo te zien, behoorlijk veel gedronken. Weest
nu zo goed mij toe te staan de vrouwen weg te sturen dat ze zich gaan baden, daarna
mag u ze weer bij u hebben. De Perzen stemden daarmee in en hij zond de vrouwen
naar hun vrouwenvertrekken. Alexander echter stak een even groot aantal baardelo-
ze jonge mannen in vrouwekleren, hij gaf ze elk een dolk mee en bracht ze de eetzaal
binnen. Nadat hij dat gedaan had, zei hij tot de Perzen: “O, Perzen, u hebt, zo te
zien, van een uitstekende en copieuze maaltijd genoten, want alles wat wij verder
hadden en bovendien alles wat we konden vinden, stond te uwer beschikking en nu
bieden wij, om het geheel te bekronen, onze moeders en dochters aan opdat u zeker
weet dat u van ons de eer krijgt die u toekomt en opdat u uw koning, die u gezonden
heeft, bericht dat een Griek, een vorst over Macedoniërs u gastvrij heeft onthaald op



63 De veroveringen van Philippos in Thracië en Propontis ten koste van Athene: Zie Diod. 16,4. 8,1.;
ibidem 16,8,3. Demosthenes, Philippicca, 3 en 4. Justin. 9,1.
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het genot van spijzen en vrouwen.”
Zo sprak Alexander en hij zette naast elke Pers, in schijn een vrouw maar in wer-
kelijkheid een Macedonische jongeman neer. Toen de Perzen hen, in de waan dat het
vrouwen waren, wilden betasten, werden zij door hen neergestoken.

Dit was dan het verhaal van Herodotos over de 5e eeuwse voorvader en naamgenoot van
Alexander de Grote. Na dit verhaal over de moord op de Perzische gezanten vertelt Herodotos nog
hoe handig Alexander een Perzisch onderzoek naar deze zaak op niets deed uitlopen. Alexander
koopt namelijk het hoofd van het recherche-team Boubares om en geeft hem zijn dochter Gygaia tot
vrouw. Wanneer men zich nu afvraagt of dit verhaal van Herodotos als voorbeeld heeft gediend
voor de verhalen in de Alexanderroman of voor Ploutarchos, dan kunnen we, afgezien van enkele
details, een bevestigend antwoord geven op grond van de essentie van het verhaal, nl. het
zelfstandige en bekwame optreden van een jonge prins en troonopvolger tijdens een (al dan niet
toevallige) afwezigheid van zijn vader. Immers, zowel bij Herodotos als in de Alexanderroman
komen de Perzen onderwerping eisen van de Macedonische koning en in beide gevallen treedt de
prins zelfstandig op bij afwezigheid van zijn vader en weigert zijn erfdeel aan hen te onderwerpen,
echter de wijze waarop Alexander de Grote de Perzische gezanten in de Alexanderroman en bij
Ploutarchos behandelt, wijkt af van de handelwijze van de vijfde-eeuwse Alexander. Bij Herodotos
laat de zoon van Amyntas de Perzen op listige wijze ombrengen, Alexander de Grote treedt wel
autoritair tegen de Perzen op, maar laat hen ongedeerd vertrekken. Bij Ploutarchos treedt
Alexander de Grote eveneens zelfstandig op, maar hij staat de gezanten diplomatiek, ja zelfs
vriendelijk te woord. Daarbij maakt Ploutarchos geen melding van een Perzische poging Macedonië
te onderwerpen. Wanneer men derhalve kan zeggen dat het verhaal bij Herodotos als model heeft
gediend voor andere verhalen, dan geldt dat in de eerste plaats ten aanzien van het verhaal bij
Pseudo-Kallisthenes.

Ten aanzien van de vraag of Macedonië onder Philippos II in een afhankelijkheidsrelatie tot Perzië
verkeerde, kan het volgende worden opgemerkt.
Hoewel de Perzische macht een bedreiging bleef voor Macedonië, zowel als voor de Griekse staten,
kan men niet zeggen dat Macedonië ten tijde van de jeugd van Alexander de Grote afhankelijk was
van Perzië. De veroveringen die Philippos II in Thracië en Propontis, vooral ten koste van Athene
maakte, hadden maar één doel: een groot en machtig Macedonisch rijk.63
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Hoofdstuk 5

Tekst en commentaar I,1:

§ 1. Ï Ê ó ïöþôáôïé ÁÆãýðôéï é, èåäí  •ð ü ã ï í ï é, ã−ò µÝôñá êáôáëáâüµå í ï é, èáëÜóóçò
êýµáôá  ºµåñùóÜµå í ï é, ðïôá µÎí  Í åÃë ï í  äéá µåôñçóÜµå í ï é, ï Ûñáí ï Ø •óôñïèåóßáí
äéáøçöéóÜµå í ï é, ðáñáäåäþêáóé ô± ï Æê ï õµÝí ® ¦ðéêñÜôåéáí *•ëêßµï õ ëüã ïõ, åàñåóéí
µáãéê −ò äõíÜµåùò.
§ 2. öáóÂ ã�ñ ôÎí  Í åêôáíåâþ , ôÎí  ôåëåõôá Ãï í  ô−ò ÁÆãýðôï õ âáóéëÝá, µåè'Ôí  º
ÁÇãõðôï ò ¦î Ýðåóå ô−ò ôï éáýôçò ôéµ−ò, ô± µáãéê ± äõíÜµåé ðÜí ôùí  ðåñéãåíÝóèáé.
§ 3. ô� ã�ñ ê ï óµéê� óôï é÷åÃá ëüãå ðÜí ôá áßôè ßðåôÜóóåôï 0åÆ ã�ñ áÆö í éäßù ò
*ðïëåµßù í  í Ýö ï ò ¦ðåëçëýèå, ï Ûê §óêõëëå óôñáôüðåäï í  <åÆò ðáñáôÜîåéò ðïëåµéê�ò>
ï Ûä¥ Óðëùí  ðï µðåýµáôá  <çÛôñÝðéæåí > ï Ûä¥ óéäÞñï õ •ê ï í Þµáôá  <ºôï ßµáæåí > ï Ûä¥
ðïëåµéê� µç÷áíÞµáôá  <êáôåóêåýáæåí >, •ëë'åÆóÝñ÷åôï  åÆò ô� âáóßëåéá  êáÂ ¦ëÜµâ á í å
÷áëê−í  ëåêÜíçí  êáÂ ãåµßóáò áÛô¬í  àäáôï ò Ïµâñßï õ §ðëáôôåí  ¦ê êçñï Ø ðëïéáñßäéá
µéêñ� êáÂ •íèñùðÜñéá êáÂ ¦í Ýâáëëåí  áÛô� åÆò ô¬í  ëåêÜíçí  êáÂ §ëåãåí  •ï éäÞí ,
êñáôäí  ¦âå í íßíç í  oñ Üâ ä ï í , êáÂ ¦ðåêáëåÃôï  ôï ×ò •ããÝëïõò êáÂ èåÎí  Ëéâýçò }Áµµù í á.
§ 4. ÊáÂ ï àôù  ô± ôï éáýô® ëåêáíï µáíôåß‘ ô� ¦í  ô± ëåêÜí ® ðëï Ãá <¦âÜðôéæå êáÂ ï àôùò>
ôäí  ¦ðåñ÷ï µÝí ù í  ðïëåµßù í  •ðïëëõµÝí ù í  <•íèñþðùí > ðåñéåãÝíåôï . ÔÎ ä'áÛôÎ êáÂ ¦ðÂ
ôäí  äé� ã−ò ¦ðåñ÷ï µÝí ù í  <¦ãÝíåôï >.
<Ï àôùò ï Þí  äé� ô−ò ðïëõðåéñßáò ôï Ø •íäñÎò ô± µáãéê ± äõíÜµåé <¦í  åÆñÞí ®> ôÎ âáó-
ßëåéï í  áÛôï Ø äéÝµå íå>.

§ 1. *•ëêßµï õ: Kroll: +•ëê¬í
§ 3. *ðïëåµßù í : Kroll: ðïëÝµï õ
<åÆò ðáñáôÜîåéò ðïëåµéê�ò>: addidi.
<çÛôñÝðéæåí>: addidi.
<ºôï ßµáæåí>: addidi.
<êáôåóêåýáæåí >: addidi.
§ 4. <¦âÜðôéæå êáÂ ï àôùò>: addidi.
<•íèñþðùí>: ms. A; posui; delevit Kroll.
< ¦ãÝíåôï > addidi.
<ï àôùò ï Þí ... äéÝµåíå>: sententiam initialem capitis secundi huc transposui.
<¦í  åÆñÞí ®>: hanc lectionem posui comparando â et Arm.

§1. De meest geleerde Egyptenaren, zij zijn afstammelingen van goden, maten hun
land op, bedwongen de golven van de zee, ook maten zij de Nijl in zijn totale lengte
en registreerden ook de stand van de sterren aan de hemel en schonken de wereld de
macht over het met kracht geladen woord, de uitvinding van de toverkunst.
§2. Want men zegt dat Nektanebo, de laatste koning van Egypte - na hem verloor
Egypte een dergelijk meesterschap  - allen overtrof in de beheersing van de
toverkunst.
§3. Want door zijn woord onderwierp hij de hemelse elementen alle aan zich. Na-
melijk, indien plotseling een horde vijanden op was komen dagen, hield hij zich niet



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

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

66 mh. : Koptisch mahhe. Zie L. Ae, III, 1199-1214. Over de lengte van de mh.  bestaat onenigheid;
Schlott (L. Ae., III, 1212) is de mening toegedaan dat de mh.  45 cm bedroeg i.p.v. 52,5 cm. 
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bezig met het drillen van zijn soldaten in exercities, noch bereidde hij het zenden van
bewapende troepen voor, noch liet hij wapens fabriceren of oorlogsmachines
vervaardigen. Hij ging echter zijn paleis binnen, nam een bronzen schaal en vulde
die met regenwater, vormde uit was scheepjes en poppetjes, hij wierp die in de
schaal, hij sprak een toverspreuk uit, zwaaide met zijn ebbenhouten staf en riep de
engelen op, alsmede de god van Libyë, Ammon.
§4. En zo, via die lekanomantie was hij gewoon de schepen in de schaal te dopen en
behaalde hij zo de overwinning op de aanvallende vijanden, doordat de mensen (c.q.
de bemanningen) omkwamen. Hetzelfde gebeurde er met hen die te land aanvielen.
Zo nu bleef het rijk gespaard voor oorlogsgeweld omdat de man zo bedreven was in
de toverkunst.

Commentaar Boek I, cap. 1:

§ 1. ï Ê ó ïöþôáôïé ÁÆãýðôéï é: Met ó ïöþôáôïé zijn ongetwijfeld de priesters bedoeld, al wordt
dat hier niet expressis verbis gezegd. Uit Herodotos (II,3 sqq.) is echter op te maken dat dit wel
heel waarschijnlijk is. Hij vertelt zijn lezers dat hij bij de priesters hieromtrent om inlichtingen heeft
gevraagd, het geleerdst (ë ïãéþôáôï é) lijken hem de priesters van Heliopolis.
Over Egyptische priesters, zie ook comm. cap. 3; cap. 4. ðñïöÞôçò ÁÆãýðôéï ò.
èåäí  •ð ü ã ï í ï é: Uit niets blijkt dat speciaal de priesters als afstammelingen van de goden werden
beschouwd. Het waren ambtenaren van de farao die pas onder de dynastieën na het Nieuwe Rijk
(na 1000 v. Chr.) een kaste gingen vormen en zich door kaalhoofdigheid (zie Ps. Kall. I,3, 2) en
archaïsche priesterkleding gingen onderscheiden van de andere bevolkingsgroepen in de Egyptische
samenleving.
Wel is duidelijk dat de auteur van de Alexanderroman (of slechts van dit caput) over de zg
Spätzeit64 van de Egyptische cultuur spreekt, de periode waarin aan 
priesters mogelijk een goddelijke oorsprong werd toebedacht. Bovendien kan men zich niet aan de
indruk onttrekken dat de auteur de Egyptische priesters van een extra romantisch en mystiek aureool
heeft willen voorzien. Voor een uitvoerige beschouwing over magiers en priesters, zie comm. I,4 et
passim.

§ 1.1. ã−ò µÝôñá êáôáëáâüµå í ï é: êáôáëáµâÜí ù  betekent o.a. seize with the mind, com-
prehend (LSJ). De metingen die de Egyptenaren hebben gekend zijn trigonometrie, planimetrie65,
verder kenden zij cirkels met ingeschreven driehoeken en vierhoeken. De voornaamste Egyptische
lengtematen zijn de mh66 en de jtrw; Wanneer men de mh.  op 52,5 cm stelt, bedraagt de jtrw 2000
el = 10,5 km. Deze laatste maat komt overeen met de door Herodotos (cap. II,6) genoemde ó÷ï Ã-



67 De schoinos, zoals door Herodotos genoemd, zou moeten overeenkomen met de jtrw = 2000 el (mh. )
= 10,5 km. 

68 Zie Zadoks - Josephus Jitta, Antieke cultuur in beeld, pg. 19, afbb. 5 en 6.

69 Deir-elBahri was het centrum van de nekropool van Thebe. Zie D. Arnold in L.Ae I, 1017-1022.

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

71 In werkelijkheid zou de ó÷ï Ãí ï ò niet 60 maar 30 stadiën moeten bedragen, hetgeen neerkomt op 5,6
à 6,5 km. Vgl. de Perzische parasang = 3,5 à 4 mijl. In dit geval is de afstand Heliopolis-Thebe 2430
stadiën. How en Wells (comm. Hdt. II; pg 161) berekenen 2430 stadiën op 483,09 km, hetgeen neer-
komt op een stadion van 198,93 m. i.p.v. een stadion van 180 à 186 m. Aubrey de Sélincourt (HIST.
pg. 105) echter schijnt de getallen van Herodotos over te nemen en hij schat
4860 stadiën op 552 mijl, hetgeen in km's uitgedrukt, neerkomt op 552 keer 1,6 = 883,2 km. De helft
hiervan is 441,6 km ofwel 276 mijl. Als de aantallen stadiën en kilometers in verhouding tot het aantal
mijlen correct berekend zijn, dan bedraagt het aantal meters per stadion 181,72. Zie ook A. Schlott-
Schwab, Die Ausmaße Aegyptens nach altaegyptischen Texten, Wiesbaden 1981. Over de
(on)waarde die aan Herodotos' mededelingen over Egypte moet worden toegekend, zie Detlev Fehling:
The art of Herodotus and the margins of the world in Zweder von Martels Travel Fact and Travel
Fiction, pg. 1-15, Leiden 1994.
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í ï ò67. Behalve de jtrw was er als maat voor de lange afstand de door Vleming (L. Ae.= Lexikon
der Aegyptologie , III,1210) vermelde sh*fj; 2 sh*fj = 60 stadiën = 12,6 km. Deze maat is kennelijk
het equivalent voor de Egyptische mijl (3r). In het commentaar op ðïôá µÎí  Í åÃë ï í
äéá µåôñÜµå í ï é wordt nog nader op de afstandsmaten in Egypte ingegaan.

§ 1.2. èáëÜóóçò êýµáôá  ºµåñùóÜµå í ï é: Zij bedwongen de golven van de zee.
ºµåñüù : temmen; cf. »µåñï ò: tam. Het behoeft geen betoog dat de Egyptenaren reeds lang
scheepvaart op de Nijl hadden bedreven, getuige een reliëf in de mastaba van Ti68 uit het Oude Rijk
en een compleet model van een zeilschip, gevonden in het graf van een prins uit de periode van het
Midden-Rijk. Getuigen van scheepvaart op zee zijn de reliëfs in de dodentempel van koningin
Hatsjepsoet (1490-1468, Nieuwe Rijk, XVIIIe dynastie) te Deir-elBahri69. Zij leidde de handelsex-
peditie naar het land Punt (Somalië of Zuid-Arabië) en de reliëfs te Deir-elBahri hebben betrekking
op deze expeditie.

§ 1.3. ðïôá µÎí  Í åÃë ï í  äéá µåôñçóÜµå í ï é: Zij maten de Nijl in zijn totale lengte. Het
medium äéá µåôñÝï µáé krijgt in het latere Grieks dezelfde betekenis als het activum äéá µåôñÝù .
Daarom wordt aan deze betekenis, helemaal, of in zijn totale lengte meten de voorkeur gegeven
boven de bij L.S.J. ook bij het medium vermelde betekenissen: to pass over, to traverse. Deze
verba missen de notie meten die o.i. wel degelijk in de vertaling verdisconteerd moet worden70.
Met de Nijl hebben de Egyptenaren ook hun land gemeten, in elk geval tot Elephantine. In twee
capita (II,7; II,9) informeert Herodotos ons over de afmetingen van Egypte. In II,7 vergelijkt hij de
afstand van de Middellandse Zee tot Heliopolis met de afstand vanaf het altaar der twaalf goden te
Athene tot de tempel van Zeus Olympia in Elis. De eerste afstand bedraagt volgens Herodotos 1500
stadiën71, 15 stadiën meer dan de tweede afstand. In Hist. II,9 komen de afstanden Heliopolis-



72 LSJ vermeldt voor äéáøçößæï µáé resp.: to put to the vote, to vote by ballot, to keep account of
tribute. In de hier bedoelde combinatie is äéáøçößæï µáé synoniem met •óôñïèåôÝù = to class or
group the stars (in constellations), LSJ.; zie ook Strabo 1, 16 (med./pass.)

73 Cf. Latijn carmen < *can-men < canere zingen. Het woord carmen betekende zowel lied of gedicht
als toverzang, betovering; cf. Frans: charme = betovering, bekoring; Eng. charm = toverspreuk.
Een zelfde gedachte steekt in het Griekse ¦ðáïéäÞ, ¦ðåäÞ. 
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Thebe en Thebe-Elephantine ter sprake, die samen met het traject Middellandse Zee-Heliopolis de
totale lengte van Egypte uitmaken. Van Heliopolis naar Thebe is het negen dagen varen en de
afstand tussen deze plaatsen bedraagt 81 ó÷ï Ãí ï é, of volgens Herodotos, 4860 stadiën. Het
werkelijke aantal stadiën zou, zoals reeds opgemerkt 2430 moeten zijn en dat komt neer op 482,09
km., indien men een stadion op 198 m stelt. Van Thebe naar Elephantine is de afstand 900 stadiën =
178 km. Wanneer men, zoals Aubrey de Sélincourt, het stadion op 186 m stelt, zijn de afstanden
iets korter. De hoofdzaak is dat de Egyptenaren hun land hebben opgemeten, hoe men de
maateenheden en de Griekse weergave daarvan ook interpreteert.

§ 1.4. ï Ûñáí ï Ø •óôñïèåóßáí  äéáøçöéóÜµå í ï é: •óôñïèåóßá: sterrebeeld, -teken,
constellatie, rangschikking der planeten, zie comm. I,4, 7 en Vettius Valens, 157, 24.

§ 1.5. äéáøçöéóÜµå í ï é: äéáøçößæï µáé in combinatie met •óôñïèåóßá is een hapax; LSJ72

vermeldt deze combinatie tenminste niet. Ook het activum komt voor, zij het minder frequent dan het
medium. Om de o.i. beste vertaling in deze context 
te verantwoorden., volgt hier een opgave van de meest courante betekenissen: in stemming
brengen (b.v. ôÎí  ã í þµï í , het voorstel) en registreren. In deze context wordt gepleit voor:
het registreren van de stand van de sterren.

§ 1.6. ðáñáäåäþêáóé... ¦ðéêñÜôåéáí •ëêßµï õ ëüã ïõ... åàñåóéí  µáãéê −ò äõíÜµåùò.
•ëêßµï õ ëüã ïõ: De tekst van Kroll (pg. 1) geeft + •ëê¬í  ëüã ïõ. Kroll (ibidem, app. crit. pg. 1)
vraagt zich o.i. terecht af of men niet •ëêßµï õ moet lezen. Het ms. A leest •ëê± en Syr. of liever
de verdwenen Pehlevî  -versie leest •ñ÷Þí  = heerschappij. Syntactisch gezien, moet •ëê±
uitgesloten worden geacht aangezien ¦ðéêñÜôåéá  met de genitivus wordt geconstrueerd, terwijl
•ñ÷Þ in de betekenis van macht of heerschappij na ¦ðéêñÜôåéá  geen zin heeft. Het door Kroll
voorgestelde •ëêßµï õ is hier daarom zowel syntactisch als semantisch het best op zijn plaats.
åàñåóéí  µáãéê −ò äõíÜµåùò: De ontdekking van het vermogen tot toveren, van de toverkunst.
Hier wordt gesuggereerd dat de Egyptenaren de toverkunst niet alleen hadden uitgevonden (of
ontdekt) maar deze kunst ook aan andere volkeren hadden doorgegeven. In werkelijkheid is dat
zeer bezijden de waarheid maar de auteur heeft, of hij er zelf in geloofde of niet, er zijn Egyptische
lezers (of toehoorders) zeer mee gevleid. Het mag bekend zijn dat zeer vele, zo niet alle volkeren
hun eigen vormen van magie hebben ontwikkeld rond een voor praktisch allen gemeenschappelijke
kern. Deze kern wordt heel goed onder woorden gebracht door de auteur van dit caput waar hij de
toverkunst noemt een ¦ðéêñÜôåéá  •ëêßµï õ ëüã ïõ, de macht over het met kracht geladen woord
en een µáãéê ¬ äýíáµéò, het vermogen tot toveren, waarbij het vooral om het woord ëüã ïò gaat.
De door de auteur gebruikte omschrijving ¦ðéêñÜôåéá  •ëêßµï õ ëüã ïõ duidt aan dat de kracht
zich via het gesproken of gezongen73 woord manifesteerde en het woord äýíáµéò kan als een



74 De etymologie van dit woord h!! k3 is minder duidelijk; zie L. Ae, III,1139 (J.F. Borghouts, Leiden).
Zie ook H. te Velde, The god Heka in Egyptian Theology, JEOL 21 (1970) 175-186. pl. XXVI-
XXXII. 

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

76 Andere functionarissen die als tovenaar kunnen worden beschouwd zijn de zwnw = arts en de  w[b
sh*mt = priester van Sachmet. 

77 Over de vijf elementen (aarde, water, lucht, vuur en hout) in de Chinese en Tibetaanse astrologie, zie
G. Widengren, Mani, pg. 73 en L.A. Waddell, Tibetan Lamaism, pg. 450 sqq.
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weergave worden beschouwd van het Egyptische woord h!! k374 dat ongeveer hetzelfde betekent. De
bedienaren van deze macht worden in de magische literatuur75 van het oude Egypte als volgt genoem
hrp-srqt!! = schorpioenenbezweerder en de h!! rj-k3bt!! h!! rj-t!!p = de opperste lector of voorleespriester76.
De woord µÜãï ò en µáãåßá  (en uiteraard µáãéêüò) zijn noch van Griekse, noch van Egyptische
maar van Iraanse herkomst: Oir. maghu > Fârsî : mugh en Oir. maghupati > Fârsî maubad =
opperpriester.

§ 2. öáóÂ ã�ñ ôÎí  Í åêôáíåâþ , ôÎí  ôåëåõôá Ãï í  ÁÆãýðôï õ âáóéëÝá êôë.: Want men zegt
dat Nektanebo, de laatste koning van Egypte... enz. was. Deze laatste Nektanebo II was
inderdaad de laatste farao van het oude Egypte. Na hem heeft nooit meer een monarch over Egypte
geheerst die in de antieke zin van het woord als een Egyptenaar beschouwd kon worden (zie noot
23). De recensio á laat de lezer eerst uitvoerig kennismaken met deze (roman)-Nektanebo alvorens
duidelijk te maken dat deze figuur wel eens meer met de geboorte van Alexander te maken zou
kunnen hebben dan diens historische vader Philippos.

§ 3. ô� ã�ñ ê ï óµéê� óôï é÷åÃá ëüãå ðÜí ôá áßôè ßðåôÜóóåôï 0 Want door een
machtswoord onderwierp hij alle elementen aan zich .

§ 3.1. ê ï óµéê� óôï é÷åÃá: cf. –óôñùí  óôï é÷åÃá = –óôñá (•óôÝñåò), zie Manetho astrologus, 4,
624: “ôáØôá ôï é ï Ûñáíßù í  –óôñùí  ôÝôõêôáé.”
Hierbij kan •óôÞñ: niet alleen ster maar ook planeet betekenen, zie Ptolemaios, Tetrabiblos,
I,4). Zij, die zich met astrologie bezig houden weten dat de twaalf tekens van de dierenriem
gerelateerd zijn aan de vier elementen (óôï é÷åÃá), Aarde, Water, Lucht en Vuur. Niet in alle
culturen, echter, is het aantal elementen vier. In de Chinese en Tibetaanse astrologie kende men vijf
elementen die aan twaalf dieren (niet onze æèäéá ) gekoppeld werden77, zodat om de zestig jaar de-
zelfde combinatie van dier en element terugkeerde; zie ook comm. I, 4. Ook Mani, Kephalaia,
LXIX, B, 167, 2231 verbindt vijf (werelden van) elementen aan twaalf dieren (de ons bekende
zodiakale tekens) waaraan een zekere beïnvloeding door de Centraal- en Oost-Aziatische cultuur
op die van Voor-Azië niet vreemd kan zijn. De relaties tussen de vijf elementen en de twaalf tekens
worden bij Mani (op. cit.) als volgt voorgesteld: Tweelingen en Boogschutter horen bij de wereld



78 In Ev. Joh, 1,1: zÅí  •ñ÷± µí  Ò ëüãïò heeft ëüãïò een andere lading dan bij Pseudo-Kallisthenes en
Matth. 8, 16.

79 Niet alleen het ms. A maar ook de mss. C en D van de recensio ã lezen ðïëÝµï õ.
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van Rook ; Ram en Leeuw horen bij de wereld van Vuur; Stier, Waterman en Weegschaal horen
bij de wereld van Wind ; Kreeft, Maagd en Vissen horen bij de wereld van Water; Steenbok en
Schorpioen horen bij de wereld van Duisternis. Ook het getal zeven duikt op en wel bij Ephraim
Syrus, Hymnus contra Haereses, LI, 13. In deze strofe meldt Bardais!!an established seven
beings. De context van deze strofe zou er, naar de mening van Drijvers (1966, pg. 132), op duiden
dat hier sprake is van "beings" in de astrologische zin van het woord en niet van wezens of van
elementen in eigenlijke zin. Het werkelijke aantal elementen dat Bardais!!an zou hebben aangenomen
zou vijf zijn, nl. Vuur, Wind, Water, Lucht en Duisternis waarvan, na een geweldige strijd en het
ingrijpen van de Logos en de verdrijving van de duisternis, vier zuivere elementen overblijven. In
onze tekst worden de ê ï óµéê� óôï é÷åÃá wel degelijk als bezielde wezens beschouwd die een
magiër met één woord aan zich kan onderwerpen.

§ 3.2. ëüãå: ëüã ïò is hier derhalve een commando, cf. Ev. Matth. 8, 16: "¦î Ýâáëå ô� ðíåýµáôá
ëüãå": Hij dreef de boze geesten uit door Zijn woord78.

§ 3.3. åÆ ã�ñ áÆö í éäßù ò ðïëåµßù í  í Ýö ï ò êôë. Hier wordt een tekst voorgesteld die nogal
afwijkt van de tekst van Kroll die hoofdzakelijk uitgaat van het ms. A.79. Ten eerste wordt i. p. v.
ðïëÝµï õ ðïëåµßù í  gelezen en wel uitgaande van ms. B (cod. Paris. Gr. 1085), één van de
handschriften van de recensio â. Dit handschrift leest ðïëÝµù í  i.p.v. ðïëÝµï õ. Men kan zich dan
afvragen wat dan wel de juiste lezing zou moeten zijn. Bergson (ed. rec. â. pg. 2, app. crit.) meent
dat ðïëÝµù í  als ðïëåµßù í  begrepen moet worden maar von Lauenstein (ed. rec. ã, pg. 5) noemt
als mogelijke lezing ook ðïëåµßï õ. Qua vorm is ðïëåµßï õ wel aantrekkelijk, ze verschilt maar één
letter van ðïëÝµï õ dat door de meeste handschriften gesteund wordt maar omdat bij í Ýö ï ò (bende
of horde) een genitivus pluralis beter past en ook vanwege de lezing van het ms. B ðïëÝµù í  dat
men, naar Bergson o.i. terecht meent, als ðïëåµßù í  moet begrijpen, wordt voor deze laatste lezing
gekozen.

§ 3.4. ï Ûê §óêõëëå óôñáôüðåäï í  êôë. Anders dan in de editie van Kroll maar min of meer in
overeenstemming met de recensio â en, voorzover dat uit de Engelse vertaling van de Armeense
versie door Wolohojian blijkt, ook in overeenstemming met Arm., zowel als met de Syrische versie
(Syr.), geeft de hier voorgestelde lezing van de onmiddellijk hierna volgende Griekse tekst meer dan
één verbum. Dat de oudste versie van de Alexanderroman hier meer dan één verbum gehad moet
hebben, moge blijken uit het feit dat behalve de reeds genoemde Arm. en Syr. alle handschriften van
de recensiones â en ã hier meer dan één verbum lezen. De recensio â geeft evenals Arm. drie verba
( Wolohojian) en Syr. (Budge) vier verba. Ter vergelijking volgt hier de betreffende passage in de
recensio â, Arm. en Syr.
â: óôñáôüðåäá ï Ûê çÛôñÝðéæå, µç÷áíÞµáôá  ðïëåµéê� ï Û êáôåóêåýáæå, ßðáóðéóô�ò ï Ûê
§óêõëëå åÆò ðáñáôÜîåéò ðïëåµéêÜò.



80 Met óêýëëù komt overeen het Syrische verbum šhq dat eveneens kwellen betekent.
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Arm. (Wolohojian): He did not work at machines of warfare, stockpile arms, prepare
man-killing iron weapons, nor did he proffer any ingenious devices.

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

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

§ 3.5. óôñáôüðåäï í  (óôñáôüðåäá in â): legerkamp, leger, zie LSJ, 1653, II. Hier wordt er de
voorkeur aan gegeven óôñáôüðåäï í  met soldaten te vertalen.
§óêõëëå: óêýëëù : molesteren, kwellen, afmatten 80, evt. vervelen, zie LSJ, to molest, to
annoy'. Men ziet dat óêýëëù  in â geconstrueerd wordt met åÆò+ accusativus (ðáñáôÜîåéò
ðïëåµéêÜò), met de betekenis in en dat het ßðáóðéóôÜò als object heeft. Daarentegen dient
óôñáôüðåäá (i.p.v. -ï í ) als object bij een ander verbum, nl. åÛôñåðßæù . Hoewel de lezing van â
een goede betekenis oplevert, wordt, vooral vanwege Syr. de voorkeur gegeven aan de lezing van á
waar het óôñáôüðåäï í  als object bij §óêõëëå betreft.
Een eventuele overweging het opvallende §óêõëëå te emenderen tot §óôåéëå (op grond van de
klankovereenkomst in itacistische uitspraak) moet afgewezen worden aangezien de context
imperfecta i.p.v. aoristi vereist.
Hier is sprake van herhaalde, zij het in dit geval, niet ten uitvoer gelegde handelingen, derhalve van
een gewoonte om die handelingen na te laten. Immers, telkens als zich een vijand vertoonde, deed
hij niet dit en deed hij niet dat. Echter, de ontdekking van Nektanebo dat hij gaat verliezen, alsmede
zijn vlucht in cap. I, 3 zijn eenmalige gebeurtenissen en worden daar terecht uitgedrukt door aoristi
(åÉäå en §öõãå).

§ 3.6. ï Ûä¥ Óðëùí  ðï µðåýµáôá  çÛôñÝðéæå: Wat Óðëùí  ðï µðåýµáôá  betreft, ðï µðåýµáôá  (cf.
ðï µðåýù ) ontbreekt in alle woordenboeken. Men zou Óðëùí  ðï µðåýµáôá  kunnen weergeven
met het zenden van wapens, hier is echter gekozen voor het zenden van bewapende troepen omdat
Óðëùí  o.i. staat voor de dragers van de wapenen en niet voor de wapenen zelf. çÛôñÝðéæå:
åÛôñåðßæù : `voorbereiden'. Dit verbum is één van de in á ontbrekende verba en heeft, zoals reeds
gezien, in â óôñáôüðåäá als object. Omdat åÛôñåðßæù  naast êáôáóêåõÜæù  in zo niet alle, dan
toch wel in de belangrijkste handschriften van â wordt aangetroffen en ook omdat Arm. en Syr.
erop duiden dat in de oudste versie van de Alexanderroman vier verba van deze strekking zijn
voorgekomen, lijkt hier voldoende reden aanwezig te zijn om dit verbum in de door ons
voorgestelde tekst op te nemen, zij het na Óðëùí  ðï µðåýµáôá .

§ 3.7. ï Ûä¥ óéäÞñï õ •ê ï í Þµáôá  ºôï ßµáæå: Hier wordt, uitgaande van het begrip •ê ï í Þµáôá



81 B.E. Perry, in Transactions of the American Philological Association (T.A.P.A.), vol. XCVIII 1966
pgg. 330, 332: “It is only by Pseudo-Callisthenes who tells us that Nectanebo was that kind of magician
to destroy the enemy's armada without military action by means of magical arts in which the Egyptian
was highly skilled; no other ancient testimony so represents him”. 

82 Deze tekst, de brief van de magiër Nephotes aan farao Psammeticho zou de oudste aanwijzing zijn
voor het gebruik van deze vorm van waarzeggerij, tenminste als deze brief inderdaad uit de tijd van
deze farao (ong. 663 v. Chr.) dateert en wanneer men de oud-Babylonische teksten buiten beschou-
wing laat. 
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(eveneens een hapax en noch in LSJ, noch in Lampe te vinden) gedacht aan het slijpen, cq.
aanmaken van lansen, pijlen en zwaarden e.d. Ik vermoed echter dat óéäÞñï õ •ê ï í Þµáôá  hier
staat voor de fabricage van wapens in het algemeen. Het is, gezien de lezingen in Arm., Syr. en L
aannemelijk dat dit element is weggevallen. Wat het verbum ©ôï éµÜæù  betreft, dit verbum ontbreekt
zowel in de tekst van Kroll als in die van Bergson.

§ 3.8. êáôåóêåýáæå: êáôáóêåõÜæù , o.a. gereedmaken, inrichten, fabriceren, evt.
produceren. Ook dit verbum moet, getuige â (en ã), Arm. en Syr., in de oudste versie van de
roman zijn voorgekomen. In â heeft êáôåóêåýáæå als object ook µç÷áíÞµáôá  ðïëåµéêÜ bij zich.
De editie van Van Thiel die voornamelijk op het ms. L van de recensio â is gebaseerd maar ook
elementen uit het ms. V bevat, brengt als vierde handeling na êáôåóêåýáæå: óéäçñï ö ü ñ ï í ï Ûê
ºôï ßµáæåí  en vertaalt als volgt: und baute keine Transportwagen (merkwaardigerwijze
vertaalt Van Thiel maar drie van de vier verba in de tekst). Ik acht deze interpretatie van óéäçñï -
öüñ ï í (als substantief) niet erg gelukkig (beter: hij hield zich bezig met de produktie van
wapenen), maar het is overigens ook duidelijk dat de lezing van ms. L een latere ontwikkeling
weergeeft. M.a.w. de verbindingen der nomina in á zijn waarschijnlijk correct (cf. Syr.), de verba
echter in de overlevering ten onrechte geëlimineerd. Derhalve wordt de volgende lezing voorgesteld:
ï Ûê §óêõëëå óôñáôüðåäï í  åÆò ðáñáôÜîåéò ðïëåµéê�ò ï Ûä¥ Óðëùí  ðï µðåýµáôá  çÛôñÝðé-
æåí  ï Ûä¥ óéäÞñï õ •ê ï í Þµáôá  ºôï ßµáæåí  ï Ûä¥ ðïëåµéê� µç÷áíÞµáôá  êáôåóêåýáæåí ,...
êôë.

§ 3.9. ðïëåµéê� µç÷áíÞµáôá : oorlogsmachines. Vooral vanwege Arm. en Syr., wordt
gekozen voor de vertaling als boven aangegeven.

§ 3.10. •ëë'åÆóÞñ÷åôï ... êáÂ ¦ëÜµâ á í å ÷áëê−í  ëåêÜíçí  êôë.
¦ëÜµâ á í å ÷áëê−í  ëåêÜíçí ...: Hij nam een bronzen schaal/bekken. Wanneer men op de
mededelingen van Perry81 mag afgaan, wordt Nektanebo alleen bij Pseudo-Kallisthenes voorgesteld
als de koning/magiër die zijn vijanden door middel van lekanomantie verslaat. Hoewel de ëåêÜíç
blijkens Pseudo-Kallisthenes en de Griekse toverpapyri, bv. in de PGM. IV, 156sqq.82 kennelijk
veel bij de waarzeggerij is gebruikt, is dit niet het enige daarvoor gebruikte vaatwerk geweest. In de
PGM (IV, 3210) is sprake van een öéáëï µáíôåÃï í , een orakel met een öéÜëç. Verderop wordt
melding gemaakt van een ðïôÞñéï í  (÷áëêÝï í ), een bronzen drinkbeker, en van een –ã ã ï ò,
(PGM, IV, 225). Het is daarom exacter om deze vorm van waarzeggerij ßäñï µáíôåßá dan
ëåêáíï µáíôåßá te noemen. Eén van de gebruikte vloeistoffen is nl. altijd water, al dan niet in



83 Zie R.E. 12, 2 1880 (Babylonische Lekanomantie) en de PGM, IV,3211: “êáÂ ëáâãí  öéÜëçí ëåõê¬í
ðë−ó ï í  àäáôïò êáÂ ¦ëáßï õ”. Neem een witte (of glazen) schaal en vul die met water en olijfolie .
Preisendanz vertaalt ¦ëáßï õ hier met Brennöl.

78 Niet alleen in de zojuist genoemde Demotische papyri maar ook in Koptische teksten kan men voor-
schriften voor het houden van een schaalorakel vinden. Deze voorschriften betreffen ook het materiaal
en de vorm van de schaal; deze, de phialè, moet nl. van glas zijn en geen handvaten hebben. Zie Z.M.
Kropp, Ausgewählte Zaubertexte , par. 269 t/m 273 en Th. Hopfner, Aegyptische Offenbarungszau-
ber, § 228 sqq. 

85 Van ÆÞí = Æåýò, de hemelgod

86 Dit is de Ammon van het orakel in de oase van Siwa, dicht bij de grens tussen de huidige staten
Egypte en Libyë. Dit orakel werd door Alexander de Grote geraadpleegd. 

87 Syr. komt hier overeen met á; Arm. daarentegen meer met â, hoewel P (de gedrukte Armeense
uitgave van 1842) ook de “deos superos” noemt, hetgeen overeenkomt met de tekst van Julius Valeri-
us. Wat de goden in het algemeen betreft: Arm. laat zich daar blijkens de term Ö!! astovacsn (= niet-go-
den) even negatief over uit als â. Ook de Armeense vertaler/bewerker was, zo goed als zeker, een
christen. Zie ook Wolohojian, pg. 161.
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combinatie met sesamolie of olijfolie83.

§ 3.11. ÷áëê−í : Meer dan eens wordt brons in de Griekse toverpapyri als materiaal van het
vaatwerk genoemd, o.a. in PGM, IV, 225. De öéÜëç in het zÁöñï ä ßôçò öéáëï µáíôåÃï í , wordt
ëåõêÞ (doorzichtig) genoemd hetgeen op blank metaal wijst84. Er wordt zo goed als geen informatie
gegeven waarom en wanneer brons de voorkeur heeft. Wel worden in b.v. de PGM (225-230)
gegevens verstrekt over de relatie van de herkomst van het benodigde water tot de aard van de
aangeroepen goden en demonen, zie hierna.

§ 3.12. êáÂ ãåµßóáò áÛô¬í  àäáôï ò Ïµâñßï õ...: En nadat hij die met regenwater gevuld
had,...: Nektanebo vult het bekken met regenwater en roept daarna o.a. de god Ammon aan.
Krachtens de voorschriften in enkele Koptische teksten en ook in het Pap. mag. Paris. 1, 225 (=
PGM, IV,225) gebruikt men regenwater (æÞí éï í  àäùñ)85 wanneer men de hemelgoden aanroept.
In de Koptische teksten (Kropp, XXVIII,106 en XXXIII, 33) gebruikt men zelfs speciaal
regenwater dat in de maand Tybi (27, 12-26, 1) gevallen is. In de bovenvermelde Parijse
toverpapyrus worden ook aanwijzingen gegeven voor de herkomst van het water dat gebruikt moet
worden bij het aanroepen der aardgoden en hetzelfde geldt voor het water bij het aanroepen der
doden. De desbetreffende tekst luidt: “âÜëå àäùñ, ¦�í  µ¥í  ôï ×ò ¦ðïõñáíßï õò èåï ×ò êë¯æ®,
æÞí éï í , ¦�í  ä¥ ôï ×ò ¦ðéãåßï õò, èáëÜóóéï í , ¦�í  ä¥ }Ï óéñéí , ³ ôÎí  ÓÜñáðéí , ðïôÜµéï í ,
¦�í  ä¥ í Ýêõáò, ðçãáÃï í ”. Doe er hemelwater in, wanneer u de hemelgoden aanroept;
zeewater, indien u de goden van de aarde aanroept en rivierwater, indien u Osiris en
Sarapis (=Serapis) aanroept maar gebruik bronwater, wanneer u de doden
aanroept. Inderdaad roept Nektanebo hier een hemelgod aan, Ammon van Libyë86. In de recensio
â (Bergson, pg. 2, rg. 9) roept Nektanebo de goden van de toverzangen, de luchtgeesten en de
onderaardse demonen aan87. Ongetwijfeld was de auteur/redacteur van de recensio â een christen.



88 Zoals reeds eerder opgemerkt is ook de Armeense versie een goede getuige van de “oerroman”
maar op sommige punten (bv. I,1 en I,12) staat Syr. dichter bij het oorspronkelijke verhaal. 

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

90 Cf. Iamblichos, De Myst. V,23. De bij deze auteur genoemde materialen zijn was (rood, wit of
zwart), ivoor en Parisch marmer. Voor destructieve magie met bijenwas in Egypte, zie M.J. Raven,
Wax in Egyptian magic and symbolism, OMRO,64 (1983), pg. 11.
 

91 Hermes had in de antieke mythologie allang een chthonische functie, hij begeleidde als Hermes
Psychopompos de zielen der gestorvenen naar de onderwereld, zie Od. 24, 1 sqq. 
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Immers, niet alleen worden de goden daar ñó á í åÂ èåï ß (zogenaamde goden) genoemd, hetgeen
een niet-christen zich niet gepermitteerd zou hebben, maar ook de resterende tekst is in christelijke
zin gecorrigeerd door het aanroepen der engelen niet te vermelden. De bewerker heeft gemeend dat
men God en de engelen niet voor dergelijke doeleinden kan gebruiken, hij beschouwt Christus als
zijn Heiland en de engelen als schutspatronen. Wel laat hij Nektanebo de aardse goden en de lucht-
geesten, alsmede de doden aanroepen en het daarbij passende bronwater, àäùñ ðçãáÃï í , zie bo-
ven, gebruiken. Op grond van zowel de interne evidentie, de relatie tussen Ammon en Alexander,
als op grond van het feit dat Syr. met á overeenstemt, kan men de lezing van het ms. A als de meest
oorspronkelijke beschouwen88.

§ 3.13. êáÂ §ðëáôôåí  ¦ê êçñï Ø ðëïéáñßäéá ... êáÂ ¦í Ýâáëëåí  áÛô� åÆò ô¬í  ëåêÜíçí : En
hij vormde uit was scheepjes en poppetjes en deed die in het bekken. Het maken van
poppetjes met het doel via deze poppetjes, na het uitspreken van bezweringen, invloed uit te
oefenen op personen of voorwerpen die door deze poppetjes voorgesteld worden, noemt men
sympathische magie89. Er zijn ons zowel Demotische, als Koptische, als Griekse toverpapyri
overgeleverd waarin deze vorm van magie domineert. Uit deze teksten blijkt dat herkomst en aard
van het gekozen materiaal van groot belang waren met betrekking tot de machten die men wilde
aanroepen. Er is reeds ingegaan op het gebruik van water van verschillende herkomst (zie PGM,
IV,225), nu rest een bespreking van de verdere magische activiteiten van Nektanebo.
Bij Pseudo-Kallisthenes, zowel in á als in â maakt Nektanebo wassen poppetjes en gebruikt hij een
ebbenhouten staf. Het gebruik van bijenwas90 hoorde vooral bij het afbeelden van de goden van de
onderwereld, zoals Hekate en Hermes, welke laatste in de toverpapyri (o.a. PGM IV,1443) ook
aangeroepen wordt als onderaardse Hermes: “ ´Åñµ− ÷èüíéå”91. In de PGM IV,2350 wordt
voorgeschreven een beeld van Hermes te maken van gele was; de tekst: “ëáâãí  êéññÎí  êçñÎí ...
ðë�ó ï í  ´Åñµ−í  ßðüêå í ï í...”. Maak van gele was een Hermes die van onderen hol is.
In dit caput en in deze passage maakt Nektanebo echter poppetjes die menselijke vijanden voor
moeten stellen. Van deze sympathische magie is boven (pg. 48) reeds een definitie gegeven, het lijkt
ons zinvol om hier nog enige voorbeelden uit de PGM te geven: PGM, IV,295 sqq.
“öéëôñïêáôÜäåóµï ò' èáõµáóôüò: ëáâãí  êçñÎí  (´ ðçëÎí ) •ðÎ ôñï ÷ï Ø êåñáµéêï Ø
ðë�ó ï í  ææäéá  äýï ”. Een binding door een (liefdes)drank: Neem was (of klei) van een
pottebakkerswiel en kneed twee figuren.
Het laatste voorbeeld: PGM IV,3130: “ëáâãí  êçñÎí  Ôõññçíéê Îí  ðë�ó ï í  •íäñéÜíôá



92 Budge (pg. 2) geeft in zijn vertaling plane wood maar corrigeert dit in het app. crit. met de opmerking
“or rather teakwood”, Syr. = šâðâ. 

93 Zie o.a. PGM, I,280 sqq. “ÊáÂ óôïëßóáò óåáõôÎí  ðñïöçôéê è ó÷Þµáôé §÷å ¦âåí íßí ç í  ñÜâäïí ¦í  ô±
ëáé” ÷åéñÂ”. Trek een priesterkleed aan en neem een ebbenhouten staf in uw linkerhand; cf.
PGM, 335 (in dit geval bij het aanroepen van Apollo): ¦âåí íßí ç í  ñÜâäïí, »í  §÷åéò ÷åéñÂ ¦í  ô± ëáé”....
PGM, VIIÉ,12-15: “Ï Éäá ó ï õ êáÂ ôÎ îýë ï í  ôï Ø ¦âåí íßí ï õ, ï Éäá óå ´Åñµ−, ôßò åÉ êáÂ ðüèåí  åÉ”. Ik ken
van u ook het hout, nl. het ebbenhout; ik weet van u, Hermes, wie u bent en vanwaar u komt . 

94 Cf. PGM, III,46 sqq: “́ Åñµ−, ´ÅêÜôç. ´Åñµ−, ´ÅñµåêÜôç”. O, Hermes, O, Hekate, O, Hermekate!
Hier treedt het chthonische karakter van Hermes nog eens duidelijk aan het licht, omdat hij naast de
beruchte tovergodin Hekate wordt aangeroepen. 

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

96 Zie o.a. PGM, XLIII (Preisendanz, Bd. II, pg. 179 sqq.). Ablathanalba wordt hierbij in de vorm van
een rechthoekige driehoek per letter in neerwaartse richting tot de laatste a gereduceerd zodanig dat
elke regel één letter minder telt om te eindigen met de laatste a. Het omgekeerde geval doet zich ook
voor, waarbij bovenaan met de letter a begonnen wordt om onderaan te eindigen met het volledige
woord ablathanalba. In West-Europa is de formule abracadabra beter bekend. 
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ðáëáéóôäí  ã'”. Neem Tyrrheense was en kneed een mansfiguurtje van drie hand-
breedten hoog. Wat betreft ðáëáéóôÞ, als synoniemen komen voor: ðáëáóôÞ en ðáëÜµç.

§ 3.14. êáÂ §ëåãåí  •ï éäÞí : •ï éäÞ = Attisch íäÞ. Het wordt hier gebruikt in de zin van ¦ðá ïéäÞ
(¦ðåäÞ): toverspreuk, bezwering, cf. Lat. carmen. Zie ook het commentaar op ¦ðéêñÜôåéáí
•ëêßµï õ ëüã ïõ(§ 1,6). Zie voor toverzangen ook Od. ô, 457, in dit laatste geval worden
bloedstromen bezworen.

§ 3.15. êñáôäí  ¦âå í íßíç í  oñ Üâ ä ï í : terwijl hij een ebbenhouten staf in zijn hand had.
In alle Griekse recensies en ook bij Arm. gebruikt Nektanebo een staf van ebbenhout, alleen bij Syr.
schijnt de staf van een andere houtsoort te zijn92. In de toverpapyri wordt ebbenhout echter
regelmatig voorgeschreven als materiaal voor een toverstaf bij het aanroepen van Hermes/Thoth93.
Hermes zelf wordt in geen enkele recensie expressis verbis aangeroepen maar evenals Hermes
kunnen zowel de –ããåëï é (in á en Syr.) als de •Ýñéá  ðíåýµáôá  êáÂ êáôá÷èüíéïé äáßµï í åò (in
â en Arm.) als sympathisch met ebbenhout beschouwd worden. Men mag immers de •Ýñéá
ðíåýµáôá  als sympathisch met ebbenhout beschouwen, omdat zij luchtgeesten zijn en zich evenals
Hermes door de lucht bewegen en de êáôá÷èüíéïé äáßµï í åò omdat Hermes ook als god van de
onderwereld gold94.

§ 3.16. êáÂ ¦ðåêáëåÃôï  ôï ×ò •ããÝëïõò: En hij riep de engelen aan. Het feit dat Nektanebo
hier de engelen aanroept staat niet los van de magische praktijk in de (late) oudheid. Hier is sprake
van een ook in de toverpapyri zeer frequent optredende epiklese van engelen wier namen in de regel
een Joods-Chaldeeuwse achtergrond hebben. Hier volgen twee voorbeelden, het eerste een zegen
over een beker voor een goede stem, op een Koptisch ostrakon95, het tweede betreffende een
amulet tegen koorts waarin de namen de engelen naast het toverwoord ablathanalba96 geschreven



97 Met Jao is hoogstwaarschijnlijk Jahweh bedoeld.

98 Voor Adonai, zie comm. I.12, § 5.

99 Het betreft hier een gebed tot Helios. 

100 Mogelijk moet men bij engelen = boden ook aan dekanen denken; zie W. Gundel, Dekane, pg. 67, n.
1.

101 H.J.W. Drijvers, BarDaisan of Edessa, pgg. 26, 77, 84, 89. H. Jonas, The Gnostic Religion, pgg.
132 sqq. id. in Typologische und historische Abgrenzung der Gnosis in Gnosis und Gnostizismus, u.
Gnostizismus, pg. 634 sqq. ibid. R. A. Lipsius, Gnostizismus. pgg. 54, 77; ibid. V. Bianchi,
Gesichtspunkte zur Erforschung der Ursprünge des Gnosis, 2: Archonten und Mächte , pgg. 727
sqq. ibid. K. Rudolph, Randerscheinungen des Judentums und des Gnostizismus, pgg. 788 sqq. 
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staan. Voorbeeld 1: Sei gegrüßt El-Phaturiël der Kraft, der den Engelen (•ããÝë ï éò) die
Stimme (öùíÞí ) verleiht! Sei gegrüßt, Adonai, sei gegrüßt, Eloï, sei gegrüßt Abraxas,
sei gegrüßt, Jothaël, sei gegrüßt, Mistraël, der das Gesicht des Vaters gesehen hat in
der Kraft des Jao97. Voorbeeld 2: zÅµáíïõÞë , zÁóï õÞë, Ì áñµáñÞë, Ì åë÷éÞë, Ï ÛñéÞë,
<È>ï õñéÞë, Ì áñµáñéþè, zÁèáíáÞë, zÁèáíÞë, áïõç , Óáâáþè, zÁäùíáß, zÅëùáß, áâù ...
óåóåããåí , óöñáããçò, Ì é÷áÞë, Óáâáþè, ëáðáðá. ÃáâñéÞë, Óï õñéÞë, ÑáöáÞë0
äéáöýëáîïí Óï ö ßáí , »í  §ôåêåí  È å ï í Ýëëá, •ðÎ ð á í ôÎò ñßãï õò êáÂ ðõñåôï Ø, ³äç, ôá÷ý. 
Emanouel, Achiël, Marmarel, Ouriël, <Th>ouriël, Marmarioth, Athanaël, Athanel,
Sabaoth (de Heerscharen), Adonai98 , Eloai, toverwoorden, Michaël, Sabaoth, een
toverwoord, Gabriël, Souriël, Rafaël, bewaar Sophia, de dochter van Theonella nu
snel voor elke koortsrilling! In de hierboven gegeven voorbeelden maar ook in andere tover-
papyri waar de engelen met name genoemd werden, treft men naast de vele namen op -El (= God)
ook Adonai en Eloï aan die in feite God zelf aanduiden. De oud-testamentische vorm voor Eloï (zie
H. Ev. Marcus, 15, 34 zÅëùß) was Elohim. Ook ziet men dat aan de engelen een genezende (ver-
lossende) macht werd toegedacht die in het heidendom slechts aan de goden toekwam en in het
orthodoxe Christendom aan de Drieëne God. Er is zelfs nog een tekst (PGM, III,145-152)99 waar
de engelen zelfs goden genoemd worden100.
Voor verdere beschouwingen over –ããåëï é in niet-christelijke context zij verwezen naar werken
over de gnostiek101.

§ 3.17. êáÂ èåÎí  Ëéâýçò }Áµµù í á: de Ammon van het orakel van Siwa.
cf. Ps. Kall., I,30, 2: “ê•êåÃèåí  •í á æåýîáò µåô'Ïëßãùí óôñáôéùôäí  ð�óáí  ô¬í  Ëéâýçí
ßðåñèÝµå í ï ò åÆò }Áµµù í á ðáñáãßíåôáé”. En nadat hij daarvandaan met slechts
weinige soldaten heel Libyë doorgetrokken was, bereikte hij (het orakel van) Ammon.
Cf. Plout. Vita Al. 27; Alexander wordt hier door één van de priesters ontvangen met de woorden:
“ì ðáÃ Äéüò” O zoon van Zeus i.p.v. met “ì ðáéäßï í ”, Dag jongeman. Cf. Hdt I,46, de
raadpleging van het orakel van Ammon door de koning van Lydië, Kroisos. Voor de gelijkstelling
van de Ammon van Libyë met Zeus, zie het caput: “Slang, god en koning in Egypte”, pg. 33 sqq.)

§ 4. êáÂ ï àôù  ô± ôï éáýô® ëåêáíï µáíôåß‘ ô� ¦í  ô± ëåêÜí ® ðëï Ãá... ôäí  ¦ðåñ÷ï µÝí ù í
ðïëåµßù í  •ðïëëõµÝí ù í  <•íèñþðùí > ðåñéåãÝíåôï . Als men de tekst neemt volgens de



102 Arm. Wolohojian, pg. 23: baptized. 

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

104 Naar de Christelijke opvatting is het uiteraard niet de celebrant die de transformatie voltrekt maar
de Heilige Geest die in het Orthodoxe geloof als éénwezenlijk met de Vader en de Zoon wordt be-
schouwd. Twee voorbeelden van âáðôßæåéí  uit het Nieuwe Testament: H. Ev. Matth., 3, 12: “ßµ�ò
âáðôßæù  ¦í  àäáôé åÆò µåôÜí ï éáí.” “Ik doop u in water opdat u zich bekeert”; Ep. ad Gal. 3, 27: “Óó ï é
ã�ñ åÆò ×ñéóôÎí  ¦âáðôßóèçôå, ×ñéóôÎí  ¦íåäýóáóèå.” “Want gij allen die
in Christus zijt gedoopt, gij hebt Christus aangedaan”. (de hoofdzin wordt ook vertaald met “gij hebt u
met Hem bekleed”). 

105 Voor het belang van de Armeense versie voor de oerroman, zie Inleiding, de recensio alpha en haar
getuigen en Wolohojian, pg. 5. 
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overlevering, zonder •íèñþðùí , dan biedt de interpretatie twee mogelijkheden: a) ô� ¦í  ô.ë.
ðëï Ãá kan als neutrum pluralis het subject zijn bij ðåñéåãÝíåôï  en dan kan men vertalen met: de
schepen... overwonnen. Daarbij kan men ôäí  •ðïëëõµÝí ù í  laten afhangen van ðåñéåãÝíåôï
en dan kan men ô� ...ðëï Ãá... ðåñéåãÝíåôï  vertalen met: de schepen in de schaal
overwonnen <die van> de vijanden die <toen of daardoor> ten ondergingen. b) Men
kan ôäí  •ðïëëõµÝí ù í  echter ook behandelen als een genitivus absolutus en dan vertalen met: de
schepen in de schaal overwonnen, terwijl de aanvallende vijanden ten onder gingen.
Men kan echter ook, op grond van Arm., voorstellen om na ðëï Ãá ¦âÜðôéæå te lezen en op grond
van de mss. A en L verder te gaan met: “êáÂ ôï ýôùí  âáðôéæï µÝí ù í  •ðþëåôï  ô� ¦í  ô±
èáëÜóó® ðëï Ãá ðïëåµßù í . In zijn critisch apparaat vraagt Kroll zich het volgende af: “An fuitne
êáÂ ï àôùò ôäí  ¦ðåñ÷ï µÝí ù í  ðïëåµßù í  •ðïëëõµÝí ù í  ðåñéåãÝíåôï ?” ¦âÜðôéæå is inderdaad
zeer aannemelijk en wel als voortzetting van de reeks imperfecta §ðëáôôåí , ¦ðåêáëåÃôï . Ook â
en Arm.102 lezen hier ¦âÜðôéæå, maar in â leest men de woordgroep ¦í  ô± ëåêÜí ® na ¦âÜðôéæå
ô� ðëïéÜñéá, zonder herhaling van het lidwoord ôÜ, hetgeen in het Attisch de regel zou zijn. De
Koinè wijkt o.a. op dit punt van het Attisch Grieks af en ook de lezing van â mag daarom in die zin
begrepen worden dat Nektanebo de reeds in de schaal aanwezige scheepjes onderdompelde. Toch
verdient o.i. de lezing van zowel á als Arm103 ô� ¦í  ô± ëåêÜí ® ðëï Ãá ¦âÜðôéæå êôë. de
voorkeur. Deze opvatting doet ook meer recht aan de rituele betekenis van âáðôßæåéí , n.l. iemand/
iets transformeren door hem/haar/het onder het uitspreken van gebeden of magische formules onder
te dompelen104. Voorgesteld wordt dan ook ¦âÜðôéæå te accepteren met dien verstande dat de
leemte tussen ðëï Ãá en ôäí  ¦ðåñ÷ï µÝí ù í  ook verder wordt ingevuld. De mss. A en L lezen hier:
“.. êáÂ ôï ýôùí  âáðôéæï µÝí ù í  •ðþëåôï  ô� ¦í  ô± èáëÜóó® ðëï Ãá ðïëåµßù í . De edities van
de recensio â van Bergson (ms. B) en die van Van Thiel (vnl. ms. L) lezen: “ÊáÂ åÛèÝù ò âáðô-
éæï µÝí ù í  áÛôäí  (Â en L, ¦êåßí ù í ) ô� ¦í  ôè ðåëÜãåé ðëï Ãá ôäí  ¦ðåñ÷ï µÝí ù í  áÛôè
ðïëåµßù í  •ðþëïíôï ... “.
Ook de Armeense versie komt na ¦âÜðôéæå met de belangrijkste handschriften, n.l. A en B,
overeen en dat is van belang105. Echter ook de suggestie van Kroll dat de zin gecontinueerd zou
moeten worden met “êáÂ ï àôùò ôäí  ¦ðåñ÷ï µÝí ù í  ðïëåµßù í  •ðïëëõµÝí ù í  ðåñéåãÝíåôï ”
verdient de aandacht. Die voortzetting komt in onze visie dan wel na ¦âÜðôéæå. Wanneer de zin als
volgt geconstrueerd wordt: “ÊáÂ ï àôù  ô± ôï éáýô® ëåêáíï µáíôåß‘ ô� ¦í  ô± ëåêÜí ® ðëï Ãá
<¦âÜðôéæå êáÂ ï àôùò> ôäí  ¦ðåñ÷ï µÝí ù í  ðïëåµßù í  •ðïëëõµÝí ù í  ðåñéåãÝíåôï ”, is



106 In de mss. K en V: ¦êåßí ù í . 

107 In de mss. K en V: ðåëÜãåé. 

108 áÛôè: Zie Wolohojian, pg. 23 against them i.p.v. against him.
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Nektanebo zowel het subject bij ¦âÜðôéæå als bij ðåñéåãÝíåôï . Op deze manier is, door slechts
drie woorden aan de tekst toe te voegen waarvan één, nl ¦âÜðôéæå ook nog in meerdere
handschriften van de recensio â als ook in de Armeense versie wordt aangetroffen,een zinnig verhaal
ontstaan, afgezien dan van een mogelijke opname van •íèñþðùí  in de tekst tussen •ðïëëõµÝí ù í
en ðåñéåãÝíåôï .

§4.1. •íèñþðùí : Kroll heeft deze lezing niet willen opnemen en wel vanwege het voorafgaande
ðïëåµßù í  en ook omdat het in de andere recensies niet voorkomt. Toch heeft het opnemen van
•íèñþðùí  dit voordeel dat men twee participia (¦ðåñ÷ï µÝí ù í , •ðïëëõµÝí ù í ) aan eveneens
twee substantiva (ðïëåµßù í , •íèñþðùí ) kan koppelen, ¦ðåñ÷ï µÝí ù í  aan ðïëåµßù í  en
•ðïëëõµÝí ù í  aan •íèñþðùí .
Daarom wordt aan deze oplossing de voorkeur gegeven boven een andere die haar basis ook in
Arm. en de handschriften A, B en L vindt, maar na ¦âÜðôéæå meer woorden bevat. Ze luidt als
volgt: “ÊáÂ åÛèÝù ò âáðôéæï µÝí ù í  áÛôäí 106 ô� ¦í  èáëÜóó®107 ðëï Ãá ôäí  ¦ðåñ÷ï µÝí ù í 108

áÛôè ðïëåµßù í  •ðþëïíôï ”. (En via die lekanomantie was hij gewoon de schepen te
dopen) en zodra die gedoopt werden, gingen de schepen van de vijanden die (hem of
zijn land) aanvielen, te gronde.  
De vertaling van de lezing, zoals die ons vanaf ¦âÜðôéæå êáÂ ï àôùò, met opname van •íèñþðùí ,
voor ogen staat, kan als volgt luiden: ... En zo, via deze lekanomantie, was hij gewoon de
schepen in de schaal te dopen en overwon zodoende de aanvallende vijanden door-
dat de opvarenden omkwamen. Er is op deze manier een oplossing gevonden waarbij het aantal
letters (of woorden) beperkt is gehouden. Hoewel een andere, hierboven besproken mogelijkheid
ook een plausibele indruk maakte, is is deze vanwege toevoeging van een o.i. onnodig groot aantal
letters, (âáðôéæï µÝí ù í  áÛôäí ) niet gekozen.

§ 4.2. ôÎ ä'áÛôÎ êôë: Kroll is geneigd ¦ð ï ßåé te lezen na ôÎ ä'áÛôÎ. Dat is o.i. niet nodig, eerder
zou men na ðåñéåãÝíåôï  het verbum ¦ãÝíåôï  moeten lezen en daarom wordt de suggestie ¦ð ï ßåé
hier niet overgenomen. Wel lijkt het ons in verband met ¦âÜðôéæå en ðåñéåãÝíåôï  juist de Griekse
zin of niet aan te vullen, of aan te vullen met ¦ãÝíåôï , en dan is het laatste o.i., mede met het oog op
de voorgaande aoristus ðåñéåãÝíåôï , te prefereren, zodat de vertaling er als volgt gaat uitzien: “En
hetzelfde gebeurde ook met degenen die over land aanvielen.”
In de editie van Kroll is dit het slot van caput I,1. In de recensio â echter en op grond van de alinea-
indeling van Wolohojian ook in Arm. sluit dit hoofdstuk af met de passage die eigenlijk de conclusie
is van het voorafgaande, n.l.: door de bedrevenheid van Nektanebo in het toveren, bleef
hij nog lang in vrede over zijn koninkrijk regeren. In de editie van Kroll is dat het begin
van cap. I,2. Dit luidt als volgt: “ï àôùò ï Þí  äé� ô−ò ðïëõðåéñßáò ôï Ø •íäñÎò ôï Ø âáóéëåßï õ
äéá µÝí ï í ôï ò... ". Toen de man nu door zijn vindingrijkheid nog lang in het bezit van
zijn koninkrijk bleef...,
Ter vergelijking volgt hier het slot van dit caput in de recensio â (na •ðþëïíôï ): “äé� ôÎ ðïëý-
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ðåéñï í  åÉí á é ôÎ –íäñá  ô± µáãéê ± äõíÜµåé, ¦í  åÆñÞí ® ï Þí  äéåôÝëåé ôÎ âáóßëåéï í  áÛôï Ø”.
Bij Wolohojian (pg. 24) luidt het slot van het eerste hoofdstuk: and because of masterful
magical power of the man, his kingdom was at peace. In á (Kroll) wordt de zin nu
voorgezet met µåô� Êêáí Îí  ÷ñüí ï í... In de handschriften van â die Bergson en Van Thiel hebben
gebruikt en in de Armeense gedrukte editie die door Wolohojian is benut, is dat kennelijk het begin
van een nieuw folium of de verso-zijde van hetzelfde folium, hetzij het begin van een nieuw caput.
Het ms. B heeft daar “÷ñüí ïõ ä¥ Êê á í ï Ø ãåí ï µÝí ï õ...” (Bergson) en Arm. after much time.
Vooral vanwege het feit dat de tekst van Arm. erg dicht bij de oerversie van de Alexanderroman
staat, is het alleszins aannemelijk dat het zinsdeel ï àôùò t/m äéá µÝí ï í ôï ò eigenlijk bij cap. I,1 en
dat cap. I,2 met “µåô� Êêáí Îí  ÷ñüí ï í” moet beginnen. De laatste zin is dan waarschijnlijk een
hoofdzin geweest, beginnend met het woord ï àôùò in plaats van met de genitivus absolutus-
constructie in de editie van Kroll. Het is echter de vraag of de zinsconstructie van de oertekst zo
mooi gladgestreken is geweest als die in de recensio â. In â lijkt een meer artistiek begaafd
redacteur aan het werk te zijn geweest, terwijl de stijl van zijn bron waarschijnlijk wat minder
verzorgd is geweest. Het feit echter dat zowel de recensio â als Arm. caput 1 hier laten eindigen en
het volgende laten beginnen met µåô� Êêáí Îí  ÷ñüí ï í (× ñ ü í ï õ ä¥ Êê á í ï Ø ãåí ï µÝí ï õ.. in â en
een equivalent begin bij Arm.) doet ons besluiten het caput 1 één zin langer te maken en caput 2 één
zin korter dan in de tekst van Kroll.
Het slot van cap. 1 gaat er na raadpleging van â en Arm. (na ¦ðåñ÷ï µÝí ù í  ¦ãÝíåôï ) als volgt
uitzien: “ï àôùò ï Þí  äé� ô−ò ðïëõðåéñßáò ôï Ø •íäñÎò ô± µáãéê ± äõíÜµåé ¦í  åÆñÞí ® ôÎ
âáóßëåéï í  áÛôï Ø äéÝµå íå.” Men ziet dat het verbum äéá µÝí ù  is verkozen boven äéáôåëÝù ,
anderzijds is gemeend, en wel op basis van â en Arm., ¦í  åÆñÞí ® in te voegen. Het is uiteraard niet
de bedoeling alles te willen corrigeren wat Kroll gedaan heeft maar wel, zo mogelijk, de
oorspronkelijke tekst te herstellen of die zo dicht mogelijk te benaderen.
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Hoofdstuk 6

Tekst en commentaar I,2:

§ 1. [Ï àôùò ï Þí  äé� ô−ò ðïëõðåéñßáò ôï Ø •íäñÎò ô± µáãéê ± äõíÜµåé ¦í  åÆñÞí ® ôÎ
âáóßëåéï í  áÛôï Ø äéÝµå íå.] Ì åô� Êêáí Îí  ÷ñüí ï í ¦ê ôäí  ðáñ� Ñù µáßï éò ê á ë ï õµÝí ù í
¦êðëùñáôüñùí , ðáñ� ä¥ ôï Ãò ~Åëëçóé êáôáóêüðùí  ðáñãí  ðïôÝ ôéò ï àôùò åÉðå ôè
âáóéëåÃ0
§ 2. ”Ì Ýãéóôå Í åêôáíåâã, ðáñáðåµø Üµå í ï ò ðÜí ôá ôÎ ¦í  åÆñÞí ® åÉí á é ¦ðßóêåøáé0
¦ðßêåéôáé ã�ñ í Ýö ï ò ï Ûê Ïëßãï í  µõñßùí ¦÷èñäí 0 åÆóÂ ã�ñ Óêýèáé êáÂ }Áñáâåò êáÂ 
#zÏ î ýäñáêåò <êáÂ }Éâçñåò> êáÂ Ó−ñåò êáÂ Êáýêùíåò êáÂ [ËÜðáôåò] êáÂ Âïóðüñéïé
êáÂ }Áãñï é êáÂ [Æáëâï Â] êáÂ ×áëäá Ãï é êáÂ Ì åóï ð ï ôÜµéï é êáÂ zÁãñéï ö Üãï é êáÂ
ÅÛù í õµÃôáé êáÂ Óóá ¦óôÂí  §è í ç ¦ðÂ ô−ò •í á ô ï ë−ò µåãÜëá, •íáñßèµçôï í  óôñáôÎí
§÷ï í ôá µõñßùí •íäñäí  óðåõäüíôùí  ô¬í  ó¬í  ÁÇãõðôï í  êáôáëáâåÃí ”.
§ 3. Ï àôùò åÆðüíô ïò ôï Ø óôñáôÜñ÷ï õ µåéäéÜóáò Ò Í åêôáíåâã åÉðåí 0 ”Ó× µ¥í  êáëäò êáÂ
¦ðáãñýðíùò »í  ðåðßóôåõóáé öñïõñ�í  öõëÜóóåéò, äåéëäò ä¥ êáÂ ï Û óôñáôéùôéêäò
¦öèÝã î ù. ï Û ã�ñ äýíáµéò ¦í  Ð÷ëå öáßíåôáé, •ëë'¦í  ô± ðñïèõµß‘. êáÂ ã�ñ åÍò ëüã ïò
ðïëëï ×ò ¦ëáýíåé, ÷åéñÂ ô± •ãáè± ðïëõðëÞèåéáí  êáëýøáò”. Ï àôùò åÆðãí  •ðÝðåµøåí
áÛôüí .

§ 1. [Ï àôùò ï Þí  äé� ô−ò ðïëõðåéñßáò ôï Ø •íäñÎò ô± µáãéê± äõíÜµåé ¦í  åÆñÞí ® ôÎ âáóßëåéïí äéÝµåíå.]:
vide ad I,1, §4.
§ 2. <êáÂ }Éâçñåò>,[ËÜðáôåò], [Æáëâ ïß]: Secutus sum emendationibus Krollii in notatione nominum
gentium, quae in ms. A permultas corruptiones monstrant. Has corruptiones Kroll emendavit comparando
Arm. â, Jul. Val. Leonem e.a.

§1. Na geruime tijd kwam eens één van die mensen, die door de Romeinen explora-
tores en door de Grieken êáôÜóêï ð ï é genoemd worden, tot de koning en zei het
volgende tot hem:
§2. “Majesteit Nektanebo, doe afstand van het leven in vrede en richt u zich op de
oorlog, want we worden aangevallen door een geweldig leger van tienduizenden
vijanden. Er komen Skythen en Arabieren, Oxydraken en Iberiërs, Seren en Kauko-
nen, Lapaten en Bosporiërs, Agriërs en Zalbiërs, Chaldeeën en Mesopotamiërs,
Agriophagen en Euonymieten, kortom alle grote volkeren die in het oosten wonen,
een zich aan elke schatting onttrekkend leger van tienduizenden”.
§3. Nadat de generaal zo gesproken had, glimlachte Nektanebo en zei: “U kwijt zich
weliswaar goed en attent van de bewaking die u is toevertrouwd, maar wat u daar zei
is laf en onkrijgshaftig, want kracht zit hem niet in het getal maar in de moed.
Immers, één woord stimuleert velen en met een goed beleid is men een grote menigte
de baas.” Nadat hij zo gesproken had, stuurde hij hem weg.



110 Voor ðÜíôá  = ðÜíôùò, zie LSJ s.v. ð�ò D II,4.

111 Cf. Kroll,app. crit. pg. 1: •ðüðåµøáé ô�ò åÆñçíéê �ò ©ïñô�ò ÷ïñåõµÜôùí êáÂ åÆò ðüëåµï í
¦ðßóôñåöå.
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Commentaar, cap. I,2:

§ 1. ¦ê ôäí  ðáñ� Ñù µáÃï éò ¦êðëùñáôüñùí : Voor Latijnse woorden in de Koinè, zie o.a. Ev.
Matth. 27, 27, ðñáéôþñéï í , Ev. Marcus, 6, 27; 15, 39, 44, 45, êåíôõñßùí, óðåêïõëÜôù ñ
(scherprechter). Browning, Medieval and Modern Greek, 1, 5, 44.); H. Zilliacus, Zum Kampf
der Weltsprachen im spätrömischen Reich, Helsinki 1935.

§ 2. ðáñáðåµø Üµå í ï ò ðÜí ôá ôÎ ¦í  åÆñÞí ® åÉí á é0: De lezing van á, ed. Kroll: “ðáñáðåµø Ü-
µå í ï ò ðÜí ôá ôÎ ¦í  åÆñÞí ® åÉí á é ¦ðßóêåøáé” kan o.i. zonder bezwaar gehandhaafd worden:
ðÜí ôá fungeert als adverbium110 en de zin betekent: Laat het huidige leven in vrede varen en
denk na: immers... . De enige vraag die men kan stellen is deze: is de lezing van á de
oorspronkelijke of ligt de oorspronkelijke gedachte opgesloten in de Armeense versie111 of in â:
ðáñáðåµø Üµå í ï ò í Øí  ôï ×ò åÆñçíéêï ×ò ðÜí ôáò ôñüðï õò ¦ðÂ ô�ò ¦í  ðïëÝµï éò ðáñáôÜîåéò
ãÝí ï õ ªôï éµï ò? Het lijkt niet onlogisch dat ook zoiets in á gestaan kan hebben als: vergeet de
vredestoestand en richt u op de oorlog. Uitgaande van deze gedachte zijn verschillende
emendaties mogelijk:
1) ðáñáðåµø Üµå í ï ò ðÜí ôá ( of ð�í [ôá]) ôÎ ¦í  åÆñÞí ® åÉí á é <åÆò ðüëåµï í > ¦ðßóôñåöå...
(cf. Arm.; ¦ðßóêåøáé kan misschien via itacistische verwarring in de tekst gekomen zijn), of: ...
<ôÎí  ðüëåµï í > ¦ðßóêåøáé.
2) ðáñáðåµø Üµå í ï ò ðÜí ôá ô� ¦í  åÆñÞí ® §èç <ôï Øôï > ¦ðßóêåøáé (met aanpassing van het
lidwoord aan de emendatie §èç i.p.v. åÉí á é, cf. ôñüðï í  in â en overname van ôï Øôï  uit ms. L.
Bij de eerste emendatie zou men nog een plaatsverwisseling van het lidwoord en het begrip ð�í ôá,
c.q. ð�í , kunnen veronderstellen: ðáñáðåµø Üµå í ï ò ôÎ ðÜí ôá ¦í  åÆñÞí ® åÉí á é... laat de
gedachte, dat alles in vrede verkeert, varen...
Als men ervan uitgaat dat ¦ðßóêåøáé tot de oorspronkelijke redactie heeft behoord (en daar wordt
van uitgegaan), kan men zich afvragen of er niet een object (ôÎí  ðüëåµï í  cf. Arm., ôï Øôï , cf. L.)
uitgevallen moet zijn. Inderdaad gaan ¦ðéóêÝðôï µáé en het equivalent ¦ðéóêïðåÃí  doorgaans
vergezeld van een object of van een relatieve zin. Quasi-absoluut gebruik komt voor in uitdrukkingen
met ðåñÂ (b.v. Plato Prot. 348 d), ßð¥ñ (b.v. Polyb. 3.15.2) etc., absoluut gebruik, zoals hier in
feite, niet. Gegeven de context lijkt er evenwel geen reden aanwezig in de overgeleverde tekst in te
grijpen. T.a.v. de lezingen van â en Arm. kan men nl. stellen dat de summiere mededeling in á de
behoefte aan verduidelijking heeft opgeroepen.
In â is deze verduidelijking tot stand gebracht door de formulering van de anti-these åÆñçíéêï ×ò
ôñüðï õò- ô�ò ¦í  ðïëÝµï éò ðáñáôÜîåéò en concretisering (ãåí ïØ ªôï éµï ò) van het vage
¦ðßóêåøáé. In Arm. is de vredestoestand vertaald naar feestviering, terwijl ook de reflexie is
vervangen door het directe åÆò ðüëåµï í  ¦ðßóôñåöå.

§ 2.1. åÆóÂ ã�ñ Óêýèáé êáÂ }Áñáâåò êôë.: Geen enkel handschrift geeft hier dezelfde namen en



112 Zonen van Japhet: zie Genesis, 10, 2. 

113 Feitelijk: om het land als een wolk te bedekken. 
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bovendien wordt de naam van een en hetzelfde volk in de verschillende handschriften anders
gespeld. Zo vindt men b.v. Êáýóá í ï é in ms. A i.p.v. Êáýêùíåò, dat men in het ms. L vindt,
terwijl hetzelfde volk in het ms. B (rec. â) Êáýóáíåò heet, maar Êáý÷ùíåò in de mss. KVP van
de recensiones â en ã. Sommige namen van volken, zoals de ËÜðáôåò en de ÆÜë â ï é zijn door
Kroll van een cruxteken voorzien en met vierkante haken in onze tekst opgenomen.
Van Thiel (Leben u. Taten, pg. 169) is van mening dat de lijst van volkeren kant noch wal raakt en
dat we de overwinningslijst van een keizer voor ons hebben, een lijst zoals die van Keizer Aurelianus
in de Historia Augusta (33, 4). Wanneer het hier om een geschiedwerk zou gaan, zou men Van Thiel
gelijk kunnen geven; sommige volkeren bestaan namelijk helemaal niet (zie verder in dit
commentaar). Men heeft hier echter te maken met een roman, waarin een fantastische beschrijving
van een grote legermacht met daarin een bonte hoeveelheid volkeren uit het oosten heel goed past.
Voor de aanwezigheid van deze lijst van volkeren bestaat nog een andere reden, de auteur kan als
bewoner van Alexandrië via de Septuaginta die in Alexandrië is ontstaan, kennis hebben genomen
van de verschillende profetieën zoals van de profeten Ezechiël en Daniël en het is heel goed
denkbaar dat de auteur zich door deze profetieën heeft laten inspireren. In de profetieën van
Ezechiël (cap. 38) b.v. wordt b.v. geprofeteerd dat Israël aan het einde der tijden aangevallen wordt
door de volkeren van Gog en Magog, Mesech (LXX, Ì ï ó ï ÷) en Tubal (LXX, Èïâåë ), d.w.z.
door de zonen van Japhet112. Ook daar is sprake van een groot leger en deze profetie vindt men
terug in de Apokalyps van Johannes, zie hierna. Nu is de sfeer in de capita I,2 en I,3 inderdaad
enigszins apokalyptisch, immers in caput I,2 gaat een rijk te gronde en in I,3 wordt de verwachting
van een nieuw rijk gewekt; de aantallen opgesomde volkeren doen hier niet ter zake. Ter
vergelijking met Pseudo-Kallisthenes I, 2 volgt hier Ezechiël, cap. 38, 14-17: “äé� ôï Øôï
ðñïöÞôåõóïí, õÊ¥ •í è ñ þ ð ï õ, êáÂ åÆðÎí  ôè Ãù ã0 ÔÜäå ëÝãåé êýñéï ò0 ”Ï Ûê ¦í  ô± ºµÝñ‘
¦êåßí ® ¦í  ôè êáôïéêéóè−í á é ôÎí  ëáüí  µï õ zÉóñáçë ¦ð'åÆñÞíçò ¦ãåñèÞó®; êáÂ »îåéò ¦ê
ôï Ø ôüðï õ ó ï õ •ð'¦ó÷Üôï õ âïññ� êáÂ §è í ç ðïëë� µåô� óï Ø, •í á âÜôáé Ëððùí  ðÜí ôåò,
óõíáãùã¬ µåãÜëç êáÂ äýíáµéò ðïëëÞ, êáÂ •íáâÞó® ¦ðÂ ôÎí  ëáüí  µï õ zÉóñáçë ñò
íåöÝëç êáëýøáé ã−í 0 ¦ð'¦ó÷Üôùí ôäí  ºµåñäí  §óôáé, êáÂ •í Üî ù  óå ¦ðÂ ô¬í  ã−í  µï õ,
Ëí á ãí äóéí  ðÜí ôá ô� §è í ç ¦µ¥ ¦í  ôè �ãéáóè−í á é µå ¦í  óï Â ¦í þðéï í  áÛôäí .” Mensenk-
ind, profeteer daarom tot Gog: “Zeker zult u optrekken tegen mijn volk Israël als het
in vrede leeft. Uit uw land in het uiterste noorden zult u komen en met u vele
volkeren, allen zult gij te paard komen, met een grote menigte, een machtig leger. Ge
trekt op tegen mijn volk Israël en ge bedekt het land als een wolk113. Aan het einde
der tijden zal het gebeuren dat ik u tegen mijn land laat optrekken. Als ik door u
(Gog) toon dat ik de heilige ben, zullen alle volkeren mij erkennen”. De hiernaar
verwijzende tekst van de Apokalyps van Johannes, 20, 7-8 luidt als volgt: “ÊáÂ Óôáí  ôåëÝóè® ô�
÷ßëéá  §ôç, ëõèÞóåôáé Ò óáôáí�ò ¦ê ô−ò öõëáê−ò áÛôï Ø, êáÂ ¦îåëåýóåôáé ðëáí−óáé ô�
§è í ç ô� ¦í  ôáÃò ôÝóóáñéí  ãù íßáéò ô−ò ã−ò, ôÎí  Ããã êáÂ Ì áãþã óõíáãùãåÃí  áÛôï ×ò åÆò
ôÎí  ðüëåµï í , ôí  Ò •ñéèµÎò áÛôäí  ñò º –µµï ò ô−ò èáëÜóóçò.” En wanneer de duizend
jaar voorbij zijn, zal de satan uit zijn gevangenschap bevrijd worden en hij zal
optreden om de volkeren die in de vier hoeken van de aarde wonen, n.l. Gog en



114 Er bestaat ook een verhaal waarin Alexander de volkeren van Gog en Magog opsluit. Pas aan het
einde der tijden zullen zij door de op last van Alexander gebouwde muur heenbreken en Israël aanval-
len. Pseudo-Methodios (± 7e eeuw) noemt drieëntwintig volkeren en verwijst daarbij uitdrukkelijk naar
de profetieën van Ezechiël. Pseudo-Methodios moet Jakob van Serugh (± 500) als bron gebruikt heb-
ben. Hetzelfde verhaal vindt men ook terug in de Šâhnâmeh van FirdausÎ (10e/11e eeuw). Het is ech-
ter de vraag of de auteur van de Alexanderroman dit verhaal gekend heeft, men moet deze mogelijk-
heid echter ook niet uitsluiten. Zie ook Van Thiel, Leben u. Taten Al., App. III, pgg. 248 t/m 251; G.J.
Reinink, Das Syrische Alexanderlied, C.S.C.O. Leuven 1983, pg. 12; Ismaël, pg. 338, Anm. 13, Idem
Verfassername , Seite 64. 

115 Het ms. A schrijft zÏ î ýäñáêåò. Kroll volgt de vormen in Leo en B'. Arm. heeft echter zÏ î õ-
äÜñêåò dat beter overeenkomt met de overleveringen in Arrianos en Curtius (l.l. c.c.). Ervan uitgaande
dat de uitgang -åò in de latere overlevering door de gebruikelijke overgang van -áé> -åò (zie Jannaris),
lijkt het waarschijnlijk dat de oorspronkelijke lezing zÏ î õäñÜêáé is geweest.

116 Phaiaken, Od. 11, 333, 11, 384; Lotophagen, 23, 34. Fantasie-volkeren bij latere auteurs zijn o.a. de
ÂïõêÝöáëïé Ossekoppen en de zÏ í ïóêåëÝáé Ezelspoten, nl. bij Loukianos van Samosata, Verae
Narrationes, cap. XXXVIII t/m LVII. In de achttiende eeuw heeft de Ierse (maar in het Engels
schrijvende) auteur Jonathan Swift zich in elk geval door deze laatstgenoemde auteur laten inspireren
voor zijn boek Gulliver's Travels. Enige namen van landen en volkeren uit zijn boek: het land Brob-
dingag in hfd. X en de Houyhnhms in hfd. XXIV. 
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Magog, op een dwaalweg leiden. Hij zal hen verzamelen om oorlog114 te voeren, en
hun getal zal zijn als het zand der zee.

Wat de afzonderlijke volkeren in de recensio á betreft, het volgende: van de echte en bekende
volkeren komen de Skythen en Chaldeeën reeds bij Herodotos ter sprake (Skythië en de Skythen in
I, 15, I, 105; IV, 8, 17, 99; Chaldeeën, I,181, I,183, 2; VII,63). De Oxydrakes115 worden in de
vorm zÏ î õäñÜêáé herhaaldelijk in de Alexanderliteratuur genoemd, b.v. Arrianos, An. 5.22.2;
Curtius, 9.24.4; elders heten ze ÓõäñÜêáé ( Diodoros, 17.98.1; Strabo 15.1.8) of Oxydracontae
(Jul. Val. 1.1). Zij worden als zeer krijgshaftig beschreven en woonden tussen de Hydraotes en
Hyphasis in India (zie K.P. bd. 4. 389. Van de Kaukonen is reeds sprake bij Homeros ( Od., ã
366; Il., Ê 429 en Õ 339). Ze worden op twee locaties genoemd, nl.: op de Peloponnesos en in
Paphlagonië. Zie K.P. , s.v.Kaukones, Bd.3, 169. Bij de Âïóðüñéïé kan gedacht worden aan een
vergissing naar het z.g. Bosporanum regnum aan de noordkust van de Zwarte Zee, dat sterke
relaties had met het Pontische gebied. Zie ook K.P., Bd. 1, 931-33.
De ËÜðáôåò en Æá ë â ï ß zijn absoluut onidentificeerbaar, bij benamingen als de }Áãñï é,
zÁãñéï ö Üãï é en ÅÛù í õµÃôáé heeft men waarschijnlijk te doen met fantasie-volkeren.Cf. de
Phaiaken (Öáßçêåò) en de Lotophagen (ËùôïöÜãï é) bij Homeros116.

§ 2.2. <}Éâçñåò> Kroll geeft in zijn critisch apparaat (pg.2) aan dat het ms. A alleen }Éâçñåò mist,
maar dat het voorkomt in de mss. L en B' van de recensio â en in de versies Arm., Leo en Val. In L
en B' staat }Éâçñåò (}Éâ ç ñ ï é: mss.KL) tussen zÏ î ýäñáêåò (ms. L : zÏ î ýäáñêåò) en
Êáý÷ùíåò. Het feit dat }Éâçñåò zowel in de belangrijkste handschriften van de recensio â
voorkomt als bij Arm., Leo en Val. maakt het aannemelijk dat dit ook in de oudste versie van de
roman het geval is geweest.



117 De uitspraak van }Éâçñåò moet al vrij vroeg Ivires geluid hebben in plaats van Ibères; cf. zÉâçñäí
(Iviron), het Georgische klooster op Athos.

118 Genesis, 10, 2. In het huidige Georgië bevindt zich nog een landstreek die in het Georgisch Mesh*ethi
genoemd wordt. Het in Genesis genoemde Mesech wordt in het Georgisch, blijkens R. Meckelein,
Georgisch-Deutsches Wörterbuch, Mosokhi (uitspraak kh als geaspireerde k en niet als ch in “scha-
pen”) genoemd.
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Wat de naam betreft: deze is waarschijnlijk een verbastering van het Parthische VirÖân117. Zij
worden tegenwoordig Georgiërs of Kharthweliërs genoemd. De bijbelse naam zal Mesech118

geweest zijn; zie overigens ook G. Deeters Handbuch der Orientalistik, Bd. 7, Armenisch u.
die Kaukasische Sprachen, pg. 5.

§ 2.3. êáÂ Ó−ñåò: Dit is de door Kroll geaccepteerde lezing van Val. Het ms. A leest : äáðßóéñåò.
Met de hier genoemde Seres zijn waarschijnlijk de Chinezen bedoeld. Cf. Strabo, cap. 11,11, 1;
15,1, 24. In dit verhaal zijn de identiteit en/of de realiteit van de volkeren niet van groot belang. De
auteur heeft met zijn lijst van oosterse volkeren een schilderachtig effect willen beogen en niet meer
dan dat. Over de Egyptische afkeer van buitenlandse invloeden, zie reeds Herodotos, II,91.
 
 
§ 3. Ï àôùò åÆðüíô ïò ôï Ø óôñáôéáñ÷ï Ø µåéäéÜóáò Ò Í åêôáíåâã åÉðåí 0 Ó× µ¥í  êáëäò êáÂ
¦ðáãñýðíùò »í  ðåðßóôåõóáé öñïõñ�í  öõëÜóóåéò,...

§3.1. µåéäéÜóáò: glimlachend als teken van minachting; zie ook Louk. Verae Narr. II ...;
Pseudo-Meth. 4,4: ¦µåéäßáóå. Koning Chosroès lacht in het voorafgaande zijn soldaten uit omdat
zij bang zijn voor een leger dat alleen maar met stokken zijn bewapend.

§ 3.2. »í  ðåðßóôåõóáé (öñïõñÜí ): ðéóôåýåóèáé ôé: met iets worden belast; zie Polyb. 3. 69,
1.

§ 3.3. ¦ðáãñýðíùò: waakzaam. Voor het adiectivum ¦ðÜãñõðíï ò, zie Mitteis Chr. 77.11; Vett.
Val. 11.16; Aristainet. 1.27. Het adverbium o.a. in Euseb. Vita Constantini, 4.66 (= Migne, PG
20, 1221 B).

§ 3.4. ï Û óôñáôéùôéêäò ¦öèÝã î ù: u hebt niet als een soldaat gesproken; cf. óôñáôéùôé-
êäò æ−í : als een soldaat leven bij Isokrates (12, 79).
ï Û ã�ñ äýíáµéò ¦í  Ð÷ëå öáßíåôáé êôë.: äýíáµéò:, cf. de µáãéê ¬ äýíáµéò in cap. I,1, § 3.

§ 3.5. åÍò ëüã ïò: cf. •ëêßµï õ ëüã ïõ, I,1, § 1.
Ten aanzien van de laatste twee aantekeningen is nog op te merken dat de auteur hier reeds
Nektanebo in zijn uitspraken karakteriseert als de toekomstige vader van Alexander. De
uitspraak kracht zit hem niet in het grote getal, maar in de intentie (een doel te
bereiken) lijkt sterk op apophthegmata die aan Alexander worden toegeschreven, zoals: een
slager is niet bang voor een groot aantal schapen, of: er mogen nog zoveel schapen
zijn, een of twee wolven krijgen hen wel klein. Voor apophthegmata van Alexander, zie o.a.
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C. Wachsmuth, Die Wiener Apophthegmensammlung (Cod. Vind. Theol. 149) Wien 1882; nos. 10,
11. Zie ook W.J. Aerts, Alexander the Great in `Exempla' and `Similitudines' in
Byzantine literature in W. J. Aerts - M. Gosman, Alexander the Great and the heroes as
points of reference in medieval literature Groningen 1988, pg. 5, noot 21. Reeds
Ploutarchos heeft apophthegmata verzameld, zie Plout. Mor. 172B- 242C, gesplitst in uitspraken
van resp. koningen en legeraanvoerders, Romeinen, Spartanen en Spartaanse vrouwen. In
Apophthegma 12 van Alexander (Plout. Mor. 180 C) zijn het de soldaten die Alexander
bemoedigen met de opmerking dat hij niet beducht hoeft te zijn voor de menigte vijanden,
aangezien die hun bokkengeur (als gevolg van hun geweldige inspanningen) niet
zullen kunnen verdragen. Zie ook Van Thiel, Leben und Taten pg. 170, noot ad 1.2.4.
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Hoofdstuk 7

Tekst en commentaar I,3:

§ 1. ÁÛôÎò ä¥ åÆò ô� âáóßëåéá  •íáóôñÝøáò ¦êÝëåõóå ðÜí ôáò ¦ê µÝó ï õ ãåíÝóèáé.
Ì ï í Üóáò ä¥ êáÂ ô¬í  ëåêÜíçí  èåÂò åÆò µÝó ï í  §ðëçóåí  àäáôï ò0 âáëãí  ä¥ ¦ðÜí ù  ô�
êÞñéíá ðëïéáñßäéá , •ñÜµå í ï ò êáô� ÷åÃñá ô¬í  ñÜâäï í  ôè äõíáµéêè ëüãå ¦÷ñÞóáôï .
zÁôåí ßóáò ä¥ åÆò ô¬í  ëåêÜíçí  åÉäå ôï ×ò ôäí  ÁÆãõðôßùí èåï ×ò ô� ôäí  ðïëåµßù í
âáñâÜñù í  ðëïéÜñéá äéáêõâåñí äí ôáò.
§ 2. ÄéÎ êáÂ óôï ÷Üóáò *ô¬í  ôäí  ÁÆãõðôßùí *âáóéëåßáí  ßðÎ ôäí  µáêÜñù í  ³äç
ðñï ä ï ó ßáí  ¦ó÷çêÝíáé îõñçóÜµå í ï ò ô¬í  êåöáë¬í  êáÂ ôÎí  ðþãù í á ðñÎò ôÎ •ëëï -
µï ñö−óáé, ¦ãêïëðùóÜµå í ï ò ÷ñõóÎí  Óó ï í  ²äýíáôï  âáóôÜîáé, §öõãå ô¬í  ÁÇãõðôï í  äé�
ôï Ø Ðçëïõóßï õ.
§ 3. Ðïëë� ä¥ ðåñéí ï ó ôÞóáò §è í ç åÆò ÐÝëëçí  ô−ò Ì áêåäï íßáò ðáñåãÝíåôï , <êáÂ>
Ïèüíçí  •µöéáóÜµå í ï ò ï Íá ðñïöÞôçò ÁÆãýðôéï ò <êáÂ> •óôñï ë ü ã ï ò [êáÂ] ¦êáèÝæåôï
äçµïóß‘ ôè ðñïóåñ÷ï µÝíå óêÝðôåóèáé. ÊáÂ ôáØôá µ¥í  ï àôùò.
§ 4. zÅí  ä¥ ô± ÁÆãýðôå •ö á í ï Øò ãåí ï µÝí ï õ ôï Ø Í åêôáíåâä ²î ßùóáí  ï Ê ÁÆãýðôéï é ôÎí
ðñï ð Üôï ñá ôäí  èåäí  ~Çöáéóôï í  ôß –ñá Ò ô−ò ÁÆãýðôï õ âáóéëå×ò ¦ãÝíåôï . ´Ï  ä¥ §ðåµ-
øåí  áÛôï Ãò ÷ñçóµÎí  ðñÎò ôÎí  •üñáôï í  <äé�> ôï Ø Óéíùðåßï õ (?) *ÊåñÝù ò, Óò ÷ñçóµïäï -
ôåÃ áÛôï Ãò ï àôùò0
§ 5. “ ÁÇãõðôï í  Ò öõããí  êñáôáéÎò –ëêéµï ò ðñÝóâõò âáóéëå×ò äõíÜóôçò »îåé µåô�
÷ñüí ï í í Ýï ò, ôÎ ãçñáëÝï í  •ðïâáëãí  ôýðùí  åÉä ï ò, êüóµï í  êõêëåýóáò, ¦ðÂ ôÎ ÁÆãýðôï õ
ðåäßï í , ¦÷èñäí  ßðïôáã¬í  äéäï ×ò ºµÃí ”.
§ 6. Ï àôùò äïèÝí ôï ò ôï Ø ÷ñçóµï Ø ôï ýôï õ µ¬ í ï Þóáíôåò ô¬í  ëýóéí  åÆò ô¬í  ôï Ø •íäñé-
Üí ôï ò ôï Ø Í åêôáíåâä âÜóéí  ãñÜöï õóé ôï ×ò óôß÷ï õò åÆò µí Þµçí  ðïôÝ ð ï õ ¦êâçóï µÝí ï õ
ôï Ø ÷ñçóµï Ø.

§2.*ô¬í ....âáóéëåßáí: Kroll: ôÎí ... âáóéëÝá.
§3 <êáÂ> (bis): add. Kroll, [êáÂ]: del. Kroll.
§4.: <äé�> addidi. ÊåñÝùò conieci comp. Syr. óô−óáé: A, ðáñáóô−íáé dubitanter 
Kroll. 
÷ñçóµïäïôå Ã: ÷ñçóµï ä ï ô.....A;  
§4-§6: Versus choliambici oraculi ad Aegyptios: 
Ï âôï ò Ò öõããí  êñáôáéÎò ðñÝóâõò: Bergson,pg. 1.
âáóéëå×ò äõíÜóôçò ðÜëé íåáíßáò »îåé 
ôÎ ãçñáëáÃï í  •ðïâáëãí  ôýðùí åÉä ï ò 
êüóµï í  êõêëåýóáò, ¦ðÂ ôÎ ðåäßïí ÁÆãýðôïõ 
¦÷èñäí  (�ðÜíôùí) ßðïôáã¬í  äéäï×ò ºµÃí .
§5. ôýðùí åÉä ï ò, êüóµï í : Kroll: ôýðïí åÉä ï í  êüóµï õ 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)



78

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.
§2. Daarom en ook omdat hij het vermoeden had gekregen dat het Rijk der Egypte-
naren 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. ÁÛôÎò åÆò ô� âáóßëåéá  •íáóôñÝøáò ¦êÝëåõóå ðÜí ôáò ¦ê µÝó ï õ ãåíÝóèáé: Hij trok
zich terug in zijn paleis en beval allen zich te verwijderen.
¦ê µÝó ï õ ãåíÝóèáé: zich verwijderen, eigenlijk: uit het midden en dan naar buiten gaan.
Cf. èåÂò åÆò µÝó ï í  in de volgende zin. Voor ¦ê µÝó ï õ weg, cf. Dem. X. 36: "åÆ •í Ýë ï éµåí  ¦ê
µÝó ï õ êáÂ ô�ò âëáóöçµßáò".

§ 1.1. µï í Üóáò ä¥ êáÂ ô¬í  ëåêÜíçí  èåÂò åÆò µÝó ï í  §ðëçóåí  àäáôï ò0: Na alleen gelaten
te zijn, zette hij ook de schaal binnen en vulde die met water. µï í Üóáò < µï í Üæù : 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 ëåêÜíç betreft, zie
comm. I,1, § 3.

§ 1.2. èåÂò åÆò µÝó ï í : ¦ò µÝó ï í  ôéèÝíáé, eig. in het midden zetten > te voorschijn halen.
Cf. Plout. Agis, 9.3......åÆò µÝó ï í  ðáñåëèþí  trad te voorschijn; Theokrit., Ò ä'¦ò µÝó ï í
³ëõèå Ëõãêåýò: Lynkeus trad te voorschijn.

§ 1.3 âáëãí  ä¥ ¦ðÜí ù  ô� êÞñéíá ðëïéáñßäéá : êÞñéíá, zie ¦ê êçñï Ø, comm. I,1, § 3.



119 In plaats van åÆóßí  in de recensio â zou men misschien ½êåí  of ³ããéêåí  kunnen lezen. Er is echter
geen aanleiding aan te nemen dat dit ook in de oerversie gestaan heeft.
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§ 1.4. •ñÜµå í ï ò êáô� ÷åÃñá ô¬í  ñÜâäï í : Nadat hij de staf in zijn hand genomen had.
Voor ñÜâäï í , zie eveneens comm. I,1, § 3.

§ 1.5. ôè äõíáµéêè ëüãå ¦÷ñÞóáôï : Cf. I,1, §1 •ëêßµï õ ëüã ïõ en ëüãå... ßðåôÜóóåôï .

§ 1.6. •ôåí ßóáò... äéáêõâåñí äí ôáò: Cf. slot cap. I,1. Het verschil met cap. 1 is duidelijk,
Nektanebo ziet dat de goden zich tegen hem keren.

§ 1.7. äéáêõâåñí äí ôáò: äéáêõâåñíÜù : 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 â
ziet men een splitsing tussen land- en zeemacht. De tekst is daar als volgt:
“(êáÂ Òñ”)ôï ×ò ôäí  ÁÆãõðôßùí èåï ×ò êõâåñí äí ôáò ô� ðëï Ãá ôäí  ðïëåµßù í  âáñâÜñù í
êáÂ ô� óôñáôüðåäá áÛôäí  ßð'áÛôäí  Òä ç ã ï ýµå íá”. (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. óôï ÷Üóáò: Het activum óôï ÷Üæù  is zeer ongebruikelijk. Alleen Soph. Lex. s.v. óôï ÷Üæï µáé
citeert als activum een plaats bij Eusebios Alexandrinos (Migne, PG 86, 345 A). Volgens Kroll (
crit. app.) is in ms. L. de vorm óôï ÷áóèåÂò over-geleverd ( op gezag van de editie van C. Müller
waar dezelfde vermelding wordt aangetroffen. Zie ook LSJ s.v. óôï ÷Üæï µáé). In de editie van L
door Van Thiel leest men echter "́ Ï  Í åêôåíáâãí ......µáèãí  ðáñ'áÛôäí  (ôäí  èåäí  sc.) Óôé ô�
§ó÷áôá  ô−ò ÁÆãýðôï õ âáóéëåßáò ³ããéêåí ..... Iets dergelijks ook in Arm. en â, zie ook §2.1.

§ 2.1. ô¬í  ôäí  ÁÆãõðôßùí âáóéëåßáí : Vrijwel alle mss. van de recensio â leveren een vorm van
het substantivum âáóéëåßá , hetgeen qua context beter in de context past. Óôï ÷Üóáò lijkt evenwel
oorspronkelijker dan het vlakke µáèþí  van â: “... µáèãí  ðáñ'áÛôäí  Óôé ô� §ó÷áôá  ô−ò
ÁÆãýðôï õ âáóéëåßáò119 +åÆóßí  +...” Toen hij van hen, d.w.z. van de goden, vernam dat
het einde van het koninkrijk Egypte op handen was.” De ingreep ô¬í ...âáóéëåßáí  i.p.v.
ôÎí ...âáóéëÝá is logischer dan overname van de â-constructie.

§ 2.2. ßðÎ ôäí  µáêÜñù í , scil. èåäí : Cf. o.a. Hom. A. 599, het bekende vers van de homerische
lach: "–óâåóôï ò ä' –ñ' ¦í äñôï  ãÝëùò µáêÜñåóóé èåï Ãóéí , êôë." Nu barstte onder de
gelukzalige goden een onbedaarlijk gelach los. Een voorbeeld van µÜêáñ zonder èåüò,
Od., ê, 299: " •ëë� êÝëåóèáé µéí  µáêÜñù í  µÝãáí  Óñ ê ï í Ïµüóáé êôë”. Maar beveel haar
een dure eed bij de gelukzaligen te zweren. Een enkel voorbeeld van µÜêáñ in de latere
prozaliteratuur: Hdt. III,26. Ì áêÜñù í  í −ó ï ò.

§ 2.3. ðñï ä ï ó ßáí  ¦ó÷çêÝíáé: Dit is een periphrastische constructie van het type áÆôßáí §÷åéí :
beschuldigd worden, zie LSJ onder §÷ù , A, 8 en Xen. Anab. 7, 1, 8; Aeschyl. Eum. 99.
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§ 2.4. îõñçóÜµå í ï ò êôë.: 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. 
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. ðñÎò ôÎ •ëëï µï ñö−óáé: Om zich te vermommen. Cf. rec. â: µåôáµï ñöþóáò
(©áõôÎí ): Nadat hij zich vermomd had. Zie ook Symmachus, Commentaar op Ezechiël,
31,15. (LSJ s.v. •ëëï µï ñöÝù .

§ 2.6. ¦ãêïëðùóÜµå í ï ò ÷ñõóÎí  Óó ï í  ²äýíáôï  âáóôÜîáé: 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: “́ Ï
ä¥ zÁëêµÝù í  ðñÎò ô¬í  äùñåÞí , ¦ï Øóáí  ôï éáýôçí , ôï éÜäå ¦ðéôçäåýóáò ðñï ó Ýöåñå0zÅí -
ä×ò êéèäí á µÝãáí  êáÂ êüëð ï í âáè×í  êáôáëéðüµå í ï ò ôï Ø êéèäí ï ò, êïèüñíïõò ôï ×ò
åàñéóêå åÛñýôáôï õò ¦üíôáò ßðïäçóÜµå í ï ò, ³éå ¦ò ôÎí  èçóáõñüí , ¦ò ôüí  ï Ê êáôçãÝï í ôï .
zÅóðåóãí  ä¥ ¦ò óùñÎí  øÞãµáôï ò ðñäôá µ¥í  ðáñÝó á î å ðáñ� ô�ò ê í Þµáò ôï Ø ÷ñõóï Ø,
Óó ï í  ¦÷þñåï í  ï Ê ê ï è ü ñ í ï é µåô� ä¥ ôÎí  êüëð ï í ðÜí ôá ðëçóÜµå í ï ò ôï Ø ÷ñõóï Ø êáÂ ¦ò
ô�ò ôñß÷áò ô−ò êåöáë−ò äéáóðÜóáò ôï Ø øÞãµáôï ò êáÂ –ëëï  ëáâãí  ¦ò ôÎ óôüµá, ¦îÞéå
¦ê ôï Ø èçóáõñï Ø êôë.” 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. äé� ôï Ø Ðçëïõóßï õ: Ðçëïýóéïí: 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 Pelousion om slag te leveren
met de Assyrische koning Sennacherib (± 701 v. Chr.), Hdt, II, 141: “... ¦í  Ðçëïõóßå... ôáýô®
ãÜñ åÆóé áÊ ¦óâïëáß...” (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.”



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

121 Zie Fascher, ÐñïöÞôçò, pg. 79.

122 Dat was de functie van de profeten uit het Oude Testament en de ruim zeventig (Septuaginta) ver-
talers van het Oude Testament in het Grieks hebben het Hebreeuwse woord nbj (nabi) o.i. terecht
vertaald met ðñïöÞôçò. 
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§ 3. <êáÂ> Ïèüíçí  •µöéáóÜµå í ï ò ï Íá ðñïöÞôçò ÁÆãýðôéï ò <êáÂ> •óôñï ë ü ã ï ò: En hij
trok als Egyptisch priester en astroloog een linnen kleed aan. Zowel de toevoeging van
het eerste êáÂ als de verplaatsing van het tweede êáÂ, zoals voorgesteld door Kroll, lijken 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 Ïèü íç gebruikt maar meestal vindt men in de toverpapyri
het woord óéí ä þ í , het daarmee verbonden verbum óéí ä ï í éÜæù  en voorts âýóóïò en âýóóéíïò.
Van het gebruik van Ïèü íç zelf kan geen voorbeeld uit de magische literatuur worden gegeven, wel
met het daarvan afgeleide Ïèüíéï í; PGM, VII,338/9: (in een áÛôïðôéêÞ, een middel om
zichzelf te zien):... ðåñéåëßîáò Ïè ï í ßå âõóóßí å...: Wikkel hem (een ibisvleugel) in een
stuk linnen. Preisendanz vertaalt Ïè ï í ßå âõóóßí å hier trouwens met Baumwolle (katoen).
Een voorbeeld met óéí ä ï í éÜæù , eveneens uit de PGM, (IV,89. in een gebed tot Helios):
óéí ä ï í éÜóáò êáô� êåöáë−ò µÝ÷ñé ð ï ääí  
ãõµí Îí ...: En na de naakte van top tot teen in wit linnen gekleed te hebben120. Nog een
voorbeeld met âýóóéíïò: PGM, IV,663/4: ðáñèÝí ï õò ¦í  âõóóßíïéò... Maagden in wit
linnen gekleed. Soms wordt alleen voorgeschreven dat de kledij wit moest zijn, b.v. in PGM,
IV,215: •µöéÝóèçôé ëåõêï Ãò åËµáóéí . Doe witte kleren aan, of dat men het kleed van een
ðñïöÞôçò aantrekt zoals in PGM, I,280: “êáÂ óôï ë ßóáò óåáõôÎí  ðñïöçôéê è ó÷Þµáôé §÷å
¦âå í íßíç í  ñÜâäï í  ¦í  ô± ëáé” ÷åéñÂ.” 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. ï Íá ðñïöÞôçò ÁÆãýðôéï ò êáÂ •óôñï ë ü ã ï ò: Als Egyptisch priester en astroloog.
Het woord ðñïöÞôçò 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 h!! m-nt(r = dienaar van god. Boven deze functionaris
stond de mr h!! mw-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 voorzien121. In de inleiding op deze decreten vindt
men de volgende rangorde: 1) ï Ê •ñ÷éåñåÃò, 2) êáÂ ðñï ö−ôáé, 3) êáÂ ï Ê åÆò ôÎ –äõôï í
åÆóðïñåõüµå í ï é ðñÎò ôÎí  óôï ë éóµÎí  ôäí  èåäí :” 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 h!! mw-nt(r is de Griekse term eigenlijk niet zo juist, men zou eigenlijk èåüäï õëï ò
= dienaar der goden verwachten, terwijl een ðñïöÞôçò iemand is die de wil van de goden of van
God aan de mensen meedeelt122. Het is uit bovenstaand overzicht niet duidelijk wat precies de
functie was van de functionaris die in het Grieks ðñïöÞôçò werd genoemd. Nektanebo noemt zich



123 In ambtelijke teksten worden ook nog ðôåñïöüñïé vleugeldragers? genoemd. Zij worden noch door
Clemens Alexandrinus noch door Porphyrios vermeld, mogelijk was deze rang opgegaan in die der
Êåñïãñá µµáôåÃò. 

124 Op twee plaatsen na, Hdt. II, 37 en 43, waar ook •ñ÷éåñåÃò genoemd worden, wordt van de 5e
eeuw tot de 1e eeuw v. Chr. (Diodoros) geen melding gemaakt van priesterrangen in Egypte.

125 Andere auteurs over de ðñïöÞôçò als Egyptische priesterrang, Loukianos (2e eeuw A.D.), Iam-
blichos, Epiphanios en Synkellos. 
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een ðñïöÞôçò en kleedt zich als zodanig, bovendien noemt hij zich in cap. I,4 ook nog een µÜãï ò.
Clemens Alexandrinus (Stromateis, VI,4, 35 sqq) is op dit punt wat duidelijker, hij geeft een volle-
dige rangorde, waarin ook de •óôñï ë ü ã ï ò of liever de ññï ó ê ü ð ï ò een plaats heeft. Daarbij
moet gezegd worden dat Fascher (ÐñïöÞôçò, 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 priesterran-
gen en hun functies zoals die bij Clemens Alexandrinus wordt aangetroffen:
1) Ò íäüò, het Griekse woord voor zanger. Deze priester kende twee boeken van Hermes uit zijn
hoofd.
2) Ò ññï ó ê ü ð ï ò: Deze priester draagt o.a. een ññïëüãéï í, een soort zonnewijzer of klepsydra
(waterklok) en kent vier boeken van Hermes uit het hoofd.
3) Ò Êåñïãñá µµáôåýò: 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 óôï ë éóôÞò: Deze priester kent de z.g.n. Ðáéäåõôéê � êáÂ Ì ïó÷ïóöñáãéóôéêÜ, 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 ðñïöÞôçò, hij is de hoogste in rang. De omschrijving van zijn functie luidt in het Grieks aldus:
ðñïóôÜôçò ôï Ø Êåñï Ø êáÂ ¦ðéóôÜôçò ô−ò äéáíï µ−ò ôäí  ðñïóüäùí , d.w.z. de
hoofdgeestelijke van de tempel en thesaurier. Hij kent tien boeken van Hermes uit het hoofd123.
De astroloog, die hier ññï ó ê ü ð ï ò genoemd wordt, neemt in deze rangorde niet de hoogste plaats
in, terwijl de ðñïöÞôçò de hoogste rang bekleedt, hetgeen natuurlijk heel best mogelijk is.
Tenslotte, alle Griekse auteurs na de 1e eeuw A.D.124 vanaf Chairemon tot Olympiodoros Thebaios
(plusm. 430 A.D.) noemen de ðñïöÞôçò als hoogste priester125. Het komt er volgens het overzicht
van Clemens Alexandrinus op neer dat een ðñïöÞôçò tevens een •óôñï ë ü ã ï ò (ook ññï ó ê ü ð ï ò
of ññï ë ü ã ï ò genoemd) kan zijn, maar dat een •óôñï ë ü ã ï ò niet noodzakelijkerwijs een ðñï ö Þ-
ôçò is.

§ 3.2. ... ¦êáèÝæåôï  äçµïóß‘ ôè ðñïóåñ÷ï µÝíå óêÝðôåóèáé: ... 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. ... ²î ßùóáí  ï Ê ÁÆãýðôéï é êôë.: (Toen Nektanebo niet meer in Egypte gezien werd),
vroegen de Egyptenaren hun voorvader onder de goden Hephaistos wat er dan met



126 Manetho, Aigyptiaka, Fr. I bij Eusebios, Chronika I, Armeense versie, pg. 93, (Latijnse vertaling
van Zohrab-Mai), ed. Waddell, pg. 2 

127 Pth, in de regel uitgesproken als Ptah; de etymologie van deze naam schijnt niet duidelijk te zijn. Zie
Wolfgang Helck, L. Ae, IV, 1177.

83

hun koning gebeurd was.

§ 4.1. ôÎí  ðñï ð Üôï ñá ôäí  èåäí  ~Çöáéóôï í : Cf. Manetho, Aigyptiaka:126 Primus homo
(deus) Aegyptiis Vulcanus est: De eerste mens (god) onder de Egyptenaren is Vulcanus.
Zie overigens ook Johannes Lydos, De Mensibus,IV, 86, ed. Wünsch. : Êáô� ä¥ Êóôï ñåßáí
Ì á í Ýèùí  ÁÆãõðôéáêäí  ßðï µí çµÜôù í  ¦í  ôüµå ôñßôå öçóßí , Óôé ðñäôï ò •íèñþðùí  ðáñ'
ÁÆãõðôßï éò ¦âáóßëåõóåí  ~Çöáéóôï ò. 
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 Ptah127,
hij was de beschermgod der ambachtslui van de stad Memphis, de residentie van het Oude Rijk.

§ 4.2. ´Ï  ä¥ §ðåµøåí  áÛôï Ãò ÷ñçóµÎí  ðñÎò ôÎí  •üñáôï í  <äé�> ôï Ø Óéíùðåßï õ *ÊåñÝù ò,
Óò ÷ñçóµï ä ï ôåÃ áÛôï Ãò ï àôùò0 : 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 â, L,
Arm. en Syr.

â: Ò ä' ¦í  ôè •äýôå ôï Ø Óéíùðßï õ èåÎò áÛôäí  ëåãüµå í ï ò ¦÷ñçóµïäüôçóåí  áÛôï Ãò
åÆðþí ....0.

L: = â behalve Óåñáðåßï õ. 

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 á overeen t.a.v. het
begrip ¦ðåµøåí  zond. b) De lezing Óéí ù ð(å)ßï õ lijkt authentiek te zijn. Slechts de latere versie
van de recensie â, die op het ms. L is gebaseerd, geeft Óåñáðåßï õ. c) De moeilijkheid van de lezing
§ðåµøåí  ÷ñçóµüí  is dat deze wringt met het volgende Óò ÷ñçóµï ä ï ôåÃ (c.q.
¦÷ñçóµïäüôçóåí ), dat een persoon als antecedent veronderstelt, en wel een andere persoon dan
het subject van §ðåµøåí .
d) het “ondoorzichtige” •üñáôï í  heeft latere bewerkers aanleiding gegeven te menen dat –äõôï í
bedoeld was, een veronderstelling die werd versterkt door het volgende ôï Ø Óéíùðåßï õ (c.q.



128 Op het terrein van het archeologisch museum in Sinope (Sinop) bevinden zich de resten van een
Serapistempel.
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Óåñáðåßï õ). In de handschriften van â, waaronder ook L, heeft men de god zelf in het –äõôï í
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 bij monde van een priester of priesters
zijn orakel heeft gegeven. Daarna komt men dicht op het spoor zoals dat in á zichtbaar is.
Corrupties van tweeërlei aard schijnen ten grondslag te liggen aan de in het ms. A overgeleverde
tekst: 1) het begrip äéÜ bij monde van is uitgevallen, waardoor een verwarring is ontstaan t.a.v. de
genitivus ôï Ø Óéíùðåßï õ
2) een verkeerd begrip van ðñüò + accusativus heeft het ongemotiveerde óô−óáò in de tekst
gebracht.
In Syr. is ôï Ø Óéíùðåßï õ geheel geëlemineerd; dat dit begrip echter wel in de oorspronkelijke tekst
heeft gestaan blijkt duidelijk uit Arm., zij het dat Arm. noch met ôÎí  •üñáôï í  noch met ôï Ø
Óéíùðåßï õ 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. ôï Ø Óéíùðåßï õ: Van het Sinopeion. Eerst een opmerking over de vorm; de recensio â leest
Óåñáðåßï õ; het ligt dan ook voor de hand dat Óéíùðßï õ i.p.v. Óéíùðåßï õ als een geval van
itacisme kan worden beschouwd. Naar analogie van Óåñáðåßï õ wordt gekozen voor de lezing
Óéíùðåßï õ. Het is merkwaardig dat de god ~Çöáéóôï ò-Ptah een orakel geeft in het –äõôï í  van
een andere god, maar grote Egyptische tempels hadden meerdere –äõôá , 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
Sinope128 aan de Zwarte Zee naar Egypte zijn overgebracht en tot voorwerp van een officiële cultus
zijn bevorderd. De cultus van Serapis is in de Hellenistische tijd zeer verbreid 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 á 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. ÷ñçóµï ä ï ôåÃ: De lezing is van Kroll; in het ms. A ontbreekt nl. de uitgang. De conjectuur
van Kroll is waarschijnlijk terecht. Bij een lezing ¦÷ñçóµïäüôçóå
(í ) zou ook het augment weggevallen moeten zijn.

§ 4.5. ï àôùò: De recensio â, Arm. en Syr hebben hier nog een verbum dicendi (åÆðþí ). Het
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verbum åÆðþí  is niet nodig en bovendien moeilijk te rijmen met het praesens ÷ñçóµï ä ï ôåÃ.

§ 5. ÁÇãõðôï í  Ò öõããí  êñáôáéÎò –ëêéµï ò ðñÝóâõò âáóéëå×ò äõíÜóôçò »îåé µåô� ÷ñüí ï í
í Ýï ò, ôÎ ãçñáëÝï í  •ðïâáëãí  ôýðùí  åÉä ï ò, êüóµï í  êõêëåýóáò, ¦ðÂ ôÎ ÁÆãýðôï õ ðåäßï í ,
¦÷èñäí  ßðïôáã¬í  äéäï ×ò ºµÃí : 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: ÕÊüò ó ï é §óôáé Óò âáóéëåýóåé êáÂ ðåñéåëåýóåôáé ôÎí  Óë ï í
êüóµï í , ô± Æäß‘ äõíÜµåé ðÜí ôáò ßðïôÜóóùí . 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 ÓùôÞñ-motief (denk aan de bijnaam ÓùôÞñ van Ptole-
maios I) vindt men verwoord in "¦÷èñäí  ßðïôáã¬í  äéäï ×ò ºµÃí " 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: ..".íåÜóåé êáÂ ãçñ�óáí , êáèÜðåñ öýóéò º èåäí ". ... 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. Ï àôùò äïèÝí ôï ò ôï Ø ÷ñçóµï Ø ôï ýôï õ µ¬ í ï Þóáíôåò ô¬í  ëýóéí  åÆò ô¬í  ôï Ø
•íäñéÜíôïò ôï Ø Í åêôáíåâä âÜóéí  ãñÜöï õóé ôï ×ò óôß÷ï õò åÆò µí Þµçí  ðïôÝ ð ï õ
¦êâçóï µÝí ï õ ôï Ø ÷ñçóµï Ø: Het belangrijkste zinsdeel is hier wel åÆò ô¬í  ôï Ø •íäñéÜíôïò
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êôë. 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 soortgelijke situatie doet
zich voor in de 15e - eeuwse Kroniek van Morea, 875 sq.: Een oude man vertelt aan de kruisrid-
ders, 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.
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Hoofdstuk 8

Tekst en commentaar I,4:

§ 1. zÅí  ä¥ ô± Ì áêåä ï íß‘ öáíåñÎò ãßíåôáé ð�óéí  Ò Í åêôáíåâãò –êñùò óêåðôüµå í ï ò
¦ðÂ ôïóï Øôï í , ñò êáÂ ô¬í  zÏ ëõµðéÜäá èåë−óáé óêÝøáóèáé ßð'áÛôï Ø êáÂ µåôáêáëÝ-
óáóèáé áÛôÎí  •ðïäÞµï õ ôï Ø Öéëßððï õ ðñÎò ðüëåµï í  ôõã÷Üí ï í ôï ò. ~Ï ò ðáñáãåíÜµå í ï ò
åÆò ô� âáóßëåéá , Æäãí  áÛô−ò ô¬í  åÛµï ñößáí  ô−ò óåëÞíçò äéáöï ñùôÝñáí , –ëëùò
êáôáöåñ¬ò åÆò ô�ò ãõíáÃêáò ôõ÷þí, •ðÎ ô−ò ¦ñùôéê −ò ¦ðéèõµßáò ôÎí  í ï Øí  •êï íÞóáò,
ðñï ôåßíáò ô¬í  ÷åÃñá ²óðÜóáôï  êáÂ ëÝãåé0
§ 2. “×áßñï éò Ì áêåäüíùí  âáóßëåéá ”, µ¬ êáôáîéþóáò áÛô¬í  äÝóðïéíá í  åÆðåÃí , ôÎí
âáóéëéê Îí  §÷ùí  ë ïãéóµüí . zÏ ëõµðé�ò åÉðåí 0 “×áßñï éò •ãáèþôáôå µáèçµáôéêÝ, êáÂ
ðáñáâ�ò êáèÝæï õ”. ´Ùò ä¥ ¦êÜèéóåí , zÏ ëõµðé�ò åÉðåí 0 ”Ó× ôõã÷Üíåéò <ðñïöÞôçò>
ÁÆãýðôéï ò •ëçèéíüò; “Í åêôáíåâãò åÉðåí 0 ´Ùò ï Ê ä ïêéµÜóáíôåò ëÝãïõóéí ”. ´Ç ä¥ åÉðåí 0-
”Ðï ß‘ óêÝøåé ÷ñþ µå í ï ò ôÎ •ëçè¥ò •ðáããÝëëåéò;”
§ 3. ´Ï  ä¥ åÉðåí 0 “Êáëäò •ðåöÞíù, ì âáóßëéóóá0 ðïëõó÷éä¬ò ãÜñ ¦óôé ô−ò óêÝøåùò º
êñßóéò0 åÆóÂ ã�ñ Ïíåéñïêñßôáé óçµåéïëýôáé Ïñíå ïóêüðïé µÜí ôåéò + •µï õµÜí ôåéò
ãåíåèëéáëüãïé µÜãï é •óôñï ë ü ã ï é. zÅãã ï Þí  ðÜí ôùí  ôï ýôùí  ¦öáðôüµå í ï ò, êáô'¦î ï ÷¬í
ðñïöÞôçò êí  ÁÆãýðôéï ò, êáÂ µÜãï ò åÆµÂ êáÂ •óôñï ë ü ã ï ò”.
§ 4. ÊáÂ ôáØôá ëÝãùí  äñéµýôáôï í  áÛô± §âëåøåí , »ôéò óçµåéùóá µÝí ç ôÎ âëÝµµá åÉðå0 ”Ôß
ëïãéæüµå í ï ò, ðñï ö−ôá êáô'¦î ï ÷Þí , ðåñéÝñãùò ï àôùò µï é •ðÝâëåøáò;” Í åêôáíåâãò
åÉðåí 0 ´Õðï µíçóèåÂò ÷ñçóµï Ø, âáóßëéóóá0 ³êïõóá  ã�ñ ßðÎ ôäí  Æäßù í  èåäí  ðïôå, Óôé
âáóéëßäé óå äåÃ óêÝøáóèáé êáÂ �ðåñ ëÝãåéò •ëçè− åßñåè−í á é”.
§ 5. ~Áµá ä¥ ôè ôáØôá åÆðåÃí  ðñïóåíåãêÜµå í ï ò ðßíáêá  ðïëõôßµçôï í  âáóéëéêüí , Óí
©ñµå íåØóáé ëüã ïò ï Û äýíáôáé, ¦î  ¦ëÝö á í ô ï ò êáÂ ¦âÝí ï õ êáÂ ÷ñõóï Ø êáÂ •ñãýñï õ,
ôñé÷Üñáêôï í  æþ í á éò, ¦ðÂ µ¥í  ôï Ø ðñþôï õ êýêë ïõ äåêá- í ï ×ò §÷ï í ôá ôï ×ò ëò', ¦ðÂ ä¥
ôï Ø äåõôÝñï õ ææäéá  ô� éâ', ¦ðÂ ä¥ ôï Ø µÝó ï õ »ëéï í  êáÂ óåëÞíçí , §èçêåí  ¦ðÂ äßöñï õ0
§ 6. åÉôá ãëùóóüêï µï í  •í ï ßî áò ¦ëåöÜíôéíïí ñóáýôùò, µéêñüí  ¦êêåíþóáò ôï ×ò ©ðô�
•óôÝñáò êáÂ ôÎí  ññï ó ê ü ð ï í ¦î  Ïêôã *ëßèùí ôå÷í éêäí  *µåô'•ëëÞëùí  óõíÝèçêå ôÎí
ôçëéêï Øôï í  ï Ûñáíüí  ¦í  Ïëßãå êýêëå ðåñéöùôßóáò, ðñïèåÂò ôÎí  »ëéï í  êñõóôÜëëï õ
ëßèï õ, ô¬í  óåëÞíçí  •äÜµá í ô ï ò ëßèï õ, ôÎí  }Áñåá áÊµáôßôï õ ëßèï õ, ôÎí  ´Åñµ−í  óµáñÜãä-
ï õ ëßèï õ, ôÎí  Äßá  áÆèåñßôï õ ëßèï õ, ô¬í  zÁöñï ä ßôçí óáðöåßñï õ ëßèï õ, ôÎí  Ê ñ ü í ï í
Ïößôï õ ëßèï õ, ôÎí  ññï ó ê ü ð ï í ëõãäßíï õ ëßèï õ, êáÂ åÉðåí 0
§ 7. “ËÝî ï í  µï é, âáóßëéóóá, ¦í éáõôüí , µ−í á êáÂ ô¬í  ºµÝñáí  êáÂ ô¬í  òñáí  ô−ò ©áõô−ò
ãåííÞóåùò”. Ô−ò ä¥ åÆñçêõßáò Ò Í åêôáíåâãò øçößæåé ô¬í  ©áõôï Ø êáÂ ô¬í  áÛô−ò ãÝí í -
çóéí , åÆ óõíáóôñåÃ.zÉäãí  ä¥ åÞ êåéµÝíç í  ô¬í  •óôñïèåóßáí  öçóß0 “Ôß èÝëåéò •êï Øóáé,
âáóßëéóóá”; ´Ç ä¥ åÉðå0 “Ô� ðåñÂ ôÎí  Ößëéððï í  µáèåÃí  èÝëù 0 öçµßæåôáé ãÜñ µï é µåô� ôÎí
ðüëåµï í  •ðïâáëåÃí  µå êáÂ ãáµåÃí  –ëëçí ”.
§ 8. ´Ï  Í åêôáíåâãò åÉðå0 “Øåõä¬ò º öÞµç ãÝã ï í å, âáóßëéóóá, ôï Ø í Øí  ÷ùñéóµï Ø0 µåô�
êáéñÎí  ã�ñ Ðí ôùò ôï Øôï  ãßíåôáé. Ðë¬í  äýíáµáß ó ï é ñò ÁÆãýðôéï ò ðñïöÞôçò <êáÂ>
µÜãï ò åÆò ðïëë� â ï ç èÎò ãåíÝóèáé, Óôáí  µï õ <¦ðÂ> ðñÜãåé ôï éï ýôå ÷ñåßá  ãßíçôáé. ÔÎ
ã�ñ í Øí  åËµáñôáß ó ï é, êáè'»í  ôÝèåéêÝò µï é óáõô−ò ãÝíåóéí , èåè ¦ðéãåßå óõíåëèåÃí  êáÂ
¦î  áÛôï Ø óýëëçøéí  §÷åéí  êáÂ ðáéäï ð ï éçè−í áß ó ï é §êäéêï í  ãåíüµå í ï í  ôÝê í ï í  ôäí  ßðÎ
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Öéëßððï õ ãåí ï µÝí ù í  �µáñôç µÜôù í ”.
§ 9. ´Ç ä¥ åÉðå0 ÊáÂ ôßò ¦óôéí , Óí  ëÝãåéò èåüí  µï é óõíåõíÜæåóèáé”; ´Ï  ä¥ åÉðåí 0 ´Ï  ô−ò
Ëéâýçò êåñáÎò ðëïõôçöüñïò }Áµµù í ”. ´Ç ä¥ åÉðå0 “Ðï Ãüò ¦óôéí  ï âôï ò ô¬í  ºëéêßáí ,
í Ýï ò <³> µåó−ëéî ; ôÎí  ä¥ ÷áñáêô−ñá ðï Ãüò ¦óôéí ;” ´Ï  ä¥ åÉðå0 Ô¬í  µ¥í  ºëéêßáí
µåó−ëéî , ðïëéÎò ô¬í  ÷áßôçí , êÝñáôá  êñéï Ø ¦ðÂ ôäí  êñïôÜöùí  §÷ùí . ÊáÂ èåùñÞóåéò
Ðíåéñï í  êáÂ èåüí  ó ï é óõããéíüµå í ï í”.
§ 10. zÏ ëõµðé�ò åÉðå0 “Ðüôå;” ´Ï  ä¥ åÉðåí 0 “ï Û µáêñÜí , óÞµåñï í . ÄéÎ êáÂ ðñï ôñÝðï µáß
óå ðåñÂ óáõô¬í  ãåíÝóèáé êáèãò âáóéëßäá ãõíáÃêá0 ðåñéðëáêÞóåôáé ãÜñ ó ï é ôáýô® ô±
íõêôÂ äé'Ïíåßñù í ”. ´Ç ä¥ åÉðå0 “Ôï Øôï  ¦�í  Çäù , ï Û÷ ñò ðñïöÞôçí  ³ µÜãï í , •ëë'ñò èåüí
óå ðñïóêõíÞóù ”.

§ 1: ô−ò óåëÞíçò äéáöïñùôÝñáí  : lectio Krollii. A: óåëÞíçò ôõ÷äí .
§ 2: Ó× ôõã÷Üíåéò <ðñïöÞôçò> ÁÆãýðôéïò: <ðñïöÞôçò> addidi.
§ 3: +•µï õµÜíôåéò: •µµï õµ. L. Kroll noluit legere •µµï µ. in •µï õ vestigium latere posse nominis Ammon
putat.
§ 6: *ëßèùí ôå÷íéêäí  *µåô'•ëëÞëùí: Kroll: ëéèïôÝ÷í ù í  µåôÜëëùí.
§8: <êáÂ µÜãï ò>: lectio Krollii; om. ms.B, versiones Arm. Val. habet Syr.
<¦ðÂ> ðñÜãåé: <¦ðÂ> add. Kroll

§1. In Macedonië werd Nektanebo bij iedereen bekend en hij schouwde de toekomst
dermate deskundig dat ook Olympias haar toekomst door hem liet schouwen en zij
ontbood hem, juist toen Philippos in het buitenland vertoefde om oorlog te voeren.
Hij maakte zijn opwachting in het paleis en zag hoe mooi zij was, mooier dan de
maan, en aangezien hij zich toch al tot alle vrouwen aangetrokken voelde, maakte
een hevig verlangen zich van hem meester en hij stak bij wijze van groet zijn hand uit
en zei: §2. “Gegroet, koningin der Macedoniërs”. Hij vond namelijk dat hij haar niet
met “Meesteres” aan kon spreken omdat hijzelf koninklijke waardigheid bezat.
Olympias sprak: “gegroet hooggeachte astroloog, komt u nader en neemt u plaats.”
Toen hij plaats genomen had, zei Olympias: “U bent dus een echte Egyptische
waarzegger?” Nektanebo zei: “Inderdaad, uw informanten hebben gelijk.” Zij
vroeg: “Welke methode in de waarzeggerij gebruikt u om de waarheid te voorspel-
len”? Hij sprak weer: §3. “Daar stelt u een goede vraag, koningin, want in de
waarzeggerij kan men inderdaad op vele manieren tot een beoordeling van de waar-
heid komen. Men heeft droomuitleggers, voortekenduiders, vogelkijkers, zandschou-
wers (resp. verkondigers van Ammon's wil of schotelwichelaars), trekkers van
geboortehoroskopen en magiërs astrologen. Omdat ik al deze technieken beoefen,
ben ik als Egyptische priester-waarzegger bij uitstek zowel een magiër als ook een
sterrenwichelaar.
§4. Bij deze woorden richtte hij een zeer doordringende blik op haar, die haar niet
ontging en zij sprak, “met welke bedoeling, o priester `bij uitstek,' staarde u mij zo
onderzoekend aan?” Nektanebo sprak: “Mij schoot een voorspelling te binnen,
koningin, want ik hoorde ooit het volgende van mijn eigen goden: U moet voor een
koningin de toekomst schouwen en datgene wat u zegt zal waar bevonden worden”.
§5. Terwijl hij dat zei, haalde hij een zeer kostbaar, vorstelijk plankje tevoorschijn;
woorden schieten te kort om het te beschrijven. Het was gemaakt van ivoor, ebben-
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hout, goud en zilver; er was een verdeling in drie cirkels op aangebracht, met op de
eerste cirkel de zesendertig dekanen, op de tweede de twaalf tekens van de dieren-
riem en in het midden de zon en de maan. Hij legde het op een drievoet, §6. vervol-
gens opende hij een doosje, eveneens van ivoor, nam daaruit de zeven planeten en
de horoskoopsteen die uit wel acht kunstig bewerkte edelstenen waren vervaardigd.
Met behulp daarvan stelde hij, door de onderlinge relatie (van die planeten voor-
stellende edelstenen) weer te geven, in een klein bestek, de uitgestrekte hemel samen.
Hij legde er de zon van kristal op, de maan van diamant, Mars van haematiet,
Hermes/Mercurius van smaragd, Zeus/Jup(p)iter van aetheriet, Aphrodite/Venus van
saffier, Kronos/Saturnus van ophiet en de horoskoopsteen uit wit marmer en sprak
toen: §7. “Zeg mij, koningin, het jaar, de maand, de dag en het uur van uw
geboorte”. Toen zij hem die gegevens verstrekt had, rekende Nektanebo uit of hun
beider constellaties met elkaar overeenkwamen en toen hij gezien had dat hun
sterren met elkaar harmoniëerden, zei hij: “Wat wilt u vernemen, koningin”? Zij
antwoordde: “Ik wil weten wat Philippos van plan is, want mij komt ter ore dat hij
mij na de oorlog wil verstoten en met een andere vrouw wil trouwen”.
§8. Nektanebo sprak: “Voorzover het een scheiding op dit moment betreft, is het
gerucht een leugen maar mettertijd zal die scheiding inderdaad plaats vinden.
Echter, ik kan u als Egyptisch priester en magiër ten zeerste van dienst zijn, wanneer
u mij in een dergelijke aangelegenheid nodig hebt. Want voor het moment is het u
volgens uw geboortetijdstip, dat u hebt opgegeven, voorbeschikt gemeenschap te
hebben met een chthonische godheid, u zult zwanger van hem worden en een zoon
baren die u zal wreken voor al het onrecht dat u door Philippos geleden hebt”.
§9. Zij sprak: “Wie is die god die, naar uw woord, met mij zal slapen? ” Hij ant-
woordde: “De rijkdom brengende, gehoornde Libysche Ammon”. Zij vroeg: “Hoe
ziet de god er uit, jong of van middelbare leeftijd en wat voor gelaatstrekken heeft
hij”? Hij sprak: “Hij is van middelbare leeftijd, hij heeft grijs haar en draagt rams-
horens op zijn hoofd (bij zijn slapen) en u zult een droomgezicht zien waarin de god
bij u komt”. §10. Olympias vroeg: “Wanneer?” Hij zei: “Binnenkort, vandaag nog.
Daarom verzoek ik u dringend om u als een koningin voor te bereiden (en u als
zodanig te gedragen), want vannacht zal hij u in uw dromen omhelzen”. Zij sprak:
“Als ik dat zie, zal ik u niet als een profeet of magiër vereren maar als een god.

Commentaar I. 4:

§ 1. –êñùò óêåðôüµå í ï ò ¦ðÂ ôïóï Øôï í  êôë.: Voor –êñùò handig, deskundig, zie LSJ s.v.
–êñùò c; cf. Philodemos, ÐåñÂ ðáññçóßáò pg.27129.
Het participium óêåðôüµå í ï ò heb ik vertaald als hij schouwde. Voor óêÝðôï µáé in de zin van
(be)schouwen (als), onderzoeken zie LSJ. II. cf. Soph. Aj. 1028. Overigens vindt men het ge-
bruik van het praesens óêÝðôï µáé en het imperfectum ¦óêÝðôï µçí  nauwelijks bij de Attische
schrijvers voor Aristoteles. Uitzonderingen zijn Pl. Laches, 185b en Alk. 2. 140a.
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§ 1.1. óêÝøáóèáé ßð'áÛôï Ø: Ik heb óêÝøáóèáé hier vertaald met: dat (ook Olympias haar
toekomst) liet schouwen. Een andere vertaling die meer recht doet aan het mediale karakter van
óêÝøáóèáé, n.l. dat ook Olympias (voor zich) haar toekomst door zijn ogen wilde zien
leek mij nogal geforceerd.

§ 1.2. êáôáöåñ¬ò åÆò ô�ò ãõíáÃêáò: LSJ geeft onder II de volgende betekenissen van
êáôáöåñÞò: inclined to, esp. to sensual pleasures geneigd tot zinnelijk genot.
Syr. (Budge) geeft hier een andere lezing: He (Nectanebo) was a man, innocent of women.
Mogelijk heeft de niet bewaard gebleven PehlevÎ-versie waar Syr. een vertaling en/of een
bewerking van is, deze lezing ook gehad. De ons andere bekende Griekse recensies â en ã vertellen
niets over de verhouding van Nektanebo tot het vrouwelijk geslacht in het algemeen, alleen over zijn
lustgevoelens t.a.v. Olympias. De Armeense versie stemt, getuige de vertaling van Wolohojian (pg.
25): for he was pleasure-mad for women wel overeen met de recensio á en dat geeft samen
met de vertaling van LSJ voldoende grond voor de vertaling: .. aangezien hij zich toch al tot
vrouwen aangetrokken voelde.

§ 1.2. ðñï ôåßíáò ô¬í  ÷åÃñá ²óðÜóáôï : Nektanebo begroet Olympias door zijn hand uit te
strekken. Deze begroeting tussen personen van koninklijken bloede onderling wordt nergens
vermeld. Het vervolg, µ¬ êáôáîéþóáò áÛô¬í  äÝóðïéíá í  åÆðåÃí  geeft aan dat Nektanebo zich
zeer zelfbewust ten overstaan van de Macedonische koningin gedraagt. Elders in de Griekse
literatuur duidt ðñï ôåßí ù  ÷åÃñá op een smekend gebaar. Bij Herodotos I, 45 b.v. strekt Adrastos
smekend zijn hand uit naar Kroisos van Lydië, nadat hij diens zoon Atys per ongeluk gedood had.
Ook bij een overgave kan dit de houding zijn van degene die zich goedschiks of kwaadschiks
overgeven aan een vijandige overmacht, cf. Hdt VII, 233, de overgave van de Thebanen aan de
Perzen.

§ 2. µ¬ êáôáîéþóáò êôë.: De auteur wil er blijkbaar de nadruk op leggen dat Nektanebo zich nog
steeds als koning beschouwt, hoewel hij in feite een vluchteling zonder rechten is. Deze zelfbewuste
houding mist haar uitwerking op Olympias niet, getuige de begroeting: “×áßñï éò •ãáèþôáôå
µáèçµáôéêÝ: Gegroet, hooggeachte astroloog.

§ 2.1. •ãáèþôáôå i.p.v. –ñéóôå: Niet ongebruikelijk sinds Diodoros S. (16, 85); zie ook
Heliodoros, Erot. (5, 15.) Naast •ãáèþôáôïò komt ook •ãáèüôáôï ò voor, (Pap. Oxyrrh.,
1787, 26; 2e eeuw A.D.). De comparativus •ãáèþôåñïò sinds LXX, Iudices (Richteren), 11, 25;
15, 2 en verder bij Diodoros S. 8, fr. 12; Plotinos, Enn. 5, 5, 9. Zie Jannaris, §§ 504, 505.

§ 2.2. µáèçµáôéêÝ: In principe is µáèçµáôéêüò een algemene term, in deze context is
µáèçµáôéêüò in elk geval synoniem met •óôñï ë ü ã ï ò. Zie echter ook Marcus Antoninus Impe-
rator, 4, 4, 8; Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos, 5, 2. ; Porphyrios ap. Eusebios,
Praep. Evang. 6, 1;
Firmicus Maternus, I, 162: “Sacerdotes divinos, haruspices, augures, mathematicos astrologos” en
ibid. 102, 1; 165, 25: “Haruspices, vates mathematicos.”

§ 2.3. Ó× ôõã÷Üíåéò <ðñïöÞôçò> ÁÆãýðôéï ò: ôõã÷Üí ù  zonder participium êí  (wordt soms
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weggelaten; zie LSJ, s.v. ôõã÷Üí ù  II,2) waardoor ôõã÷Üí ù  dezelfde betekenis krijgt als åÆµß (ik
ben). Cf. o.a. Pindaros, Pyth. 4. 5. ï Ûê •ðïäÜµï õ ôõ÷üíôï ò niet afwezig (zijnde). Arist.,
Pol. 1318, a 31: äýï  µÝñç ôåôý÷çêåí  ¦î  ôí  º ðüëéò.. Er waren twee delen (districten)
waarin de stad enz. Nog een voorbeeld uit de Koinè: Pap. Lips., 40, 117 (4e eeuw A.D.): í Ýï ò
ðÜí õ ôõã÷Üí ù í  geheel en al jong (nieuw) zijnde. Zie ook Jannaris §§ 2116 en 2119.

§ 2.3a. <ðñïöÞôçò> ÁÆãýðôéï ò:  Het antwoord dat Nektanebo haar geeft suggereert dat
Olympias niet zozeer vraagt naar zijn nationaliteit, maar vooral naar zsijn praktijken;  derhalve wordt
voorgesteld Ó× ôõã÷Üíåéò <ðñïöÞôçò> ÁÆãýðôéï ò te lezen, zie bv. § 3.

§ 2.4. ´Ùò ï Ê ä ïêéµÜóáíôåò ëÝãïõóéí : Zoals zij die ervaring met mijn vaardigheden
hebben het zeggen. Het verbum ä ïêéµÜæù  betekent beproeven, examineren (Lampe s.v.
ä ïêéµÜæù  approve after testing) men zou dit zinsdeel eventueel ook kunnen vertalen met:
Zoals zij die (mij op mijn betrouwbaarheid of vakbekwaamheid) hebben onderzocht,
enz. In de recensio â geeft Olympias Nektanebo zelfs de bewering in de mond dat de mensen elke
waarheid bij hem gevonden menen te hebben. De tekst van â luidt hier als volgt: “ó× åÉ Ò
ÁÆãýðôéï ò µáèçµáôéêüò åÆò Óí  ï Ê ä ïêéµÜóáíôåò åâñï í  ð�óáí  •ëÞèåéáí”. U bent dus de
Egyptische astroloog bij wie zij die ervaring met met hem hebben, elke waarheid
hebben gevonden. De Armeense versie geeft hier weer een iets andere lezing: in deze versie stelt
Olympias Nektanebo eerst een vraag en beantwoordt die dan zelf. De tekst (Wolohojian, pg. 25)
luidt hier als volgt: Are you the learned astrologer, Nectanebos, renowned in every city?
Supposedly those who have interrogated you have learned every truth from you.
Overigens lijkt er geen reden te bestaan hier een andere lezing te accepteren dan die van Kroll. Alle
versies wijken hier namelijk enigszins van elkaar af. Arm. en trouwens ook Julius Valerius (Val.)
komen grotendeels overeen met â, terwijl Syr. (“Those who have had experience of me speak well
(of me”)) meer met á spoort. In dit geval bestaat hier het vermoeden dat Syr. de oerversie dichter
benadert dan â en Arm. en dat ð�óáí  •ëÞèåéáí  (every truth) een verfraaiing van latere datum is.
Bovendien is het aannemelijker dat Nektanebo als vreemdeling de behoefte heeft zich met enige
nadruk te legitimeren dan dat Olympias haar eigen vraag beantwoordt, al is dit laatste niet
uitgesloten.

§ 2.5. óêÝø éò: eig. het zien of schouwen. Hier wordt de methode (techniek) van een ziener
bedoeld om de toekomst te voorspellen. Het verdere verloop van deze passage maakt dat duidelijk.
Zie voor dit gebruik Herodianos, 8.3.7: “µÜëéóôá ã�ñ ô± óêÝøåé ôáýô® ðéóôåýï õóéí
zÉôáëéäôáé” De Italiërs geloven sterk in dit soort methode van de toekomst
voorspellen.

§ 3. êáëäò •ðåöÞíù: •ðïöáßí ï µáé: iets van zich laten zien, een bepaalde indruk
maken. Olympias maakt met haar vraag ð ï ß‘ óêÝ øåé; duidelijk dat zij enigszins op de hoogte is,
Nektanebo onderkent dit en beaamt dat er inderdaad verschillende methoden in de waarzeggerij
bestaan en somt deze vervolgens op. Het lijkt daarom het beste êáëäò •ðåöÞíù te vertalen met:
daar stelde u een goede vraag.

§ 3.1. âáóßëéóóá i.p.v. âáóßëåéá : Deze vorm vindt men reeds bij Alkaios (Comicus, 5e/4e eeuw
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v. Chr.), ze wordt veroordeeld door de atticist Phrynichos (2e eeuw AD). Zie § 4 âáóéëßäé <
âáóéëßò, sinds Soph., Antig. 941 (dub. lect.); Eur., Hek., 552 ; Plout., Vita Alex., 21.

§ 3.2. ðïëõó÷éäÞò, scil. óêÝøåùò º êñßóéò: “In veel delen verdeeld, in veel specialismen
uiteenvallend”. In de antieke literatuur over magie zijn diverse opsommingen overgeleverd van de
verschillende vormen van waarzeggerij die de auteur kunnen hebben geïnspireerd, al is niet bekend
welke tekst(en) de auteur onder ogen heeft gehad of welke magiër hem mondeling kan hebben
ingelicht. Hier volgen enige lijsten bij de belangrijkste auteurs over het onderwerp: Rhetorios, 166, 5:
Êåñï µÜí ôåéò, èýôáò, ï Æùíïóêüðïõò, •óôñïëüãïõò, èåïðëüêïõò.
Firmicus Maternus, I, 162, 2: Sacerdotes divinos, haruspices, augures mathematicos; ibid. 185, 25:
Sacerdotes aut hos qui in templis constituti futura praedicant, aut haruspices aut astrologos aut
augures magos. Een andere serie vindt men in in het Latijn gestelde astrologische teksten met een
hermetische inslag, n.l. de door W. Gundel (1936) uitgegeven Neue astrologische Texte des
Hermes Trismegistus (N.A.T), 55, 36: Augures sacerdotes vel matheseos peritos. Cf.
Ptolemaios, Tetrabiblos, IV, 4-181, 24: µÜí ôåéò, •óôñïëüãïõò, èýôáò, ëåêáíï µÜí ôåéò.
Manetho astrologus noemt ook nog Ïíåéñïðüëïõò en Teukros Ïíåéñïêñßôáò. De opsommingen
maken duidelijk dat vooral droomuitleggers (Ïíåéñï ð ü ë ï é, Ïíåéñïêñßôáé) belangrijk zijn.
Maar wat zijn •µï õµÜí ôåéò? De LSJ (suppl. pg. 10) vermeldt dit woord als hapax met onduidelijke
betekenis en oppert tussen haakjes de mogelijkheid dat het woord •µµï µÜí ôåéò zou moeten luiden,
hetgeen dan zanduitlegger zou moeten betekenen. Dit lijkt niet onmogelijk. In de Souda s.v.
zÏ ñöå×ò wordt melding gemaakt van een orphisch geschrift met de titel “zÁµµï ó ê ï ð ßá”
Zandschouwing i.e. voorspelling van de toekomst aan de hand van zand(stormen).
Anderzijds zou, zoals Kroll (app. crit. pg. 4, r. 10) opmerkt, in •µµï µÜí ôåéò een spoor van de
naam Ammon kunnen steken en hij verwijst daarbij naar de Real-Enzyklopädie (I,1853). Echter,
deze god wordt de hele roman door }Áµµù í  genoemd en men zou dan eigenlijk •µµù í ï µÜí ôåéò
moeten lezen. De Armeense (ge- drukte) versie (Venetië, 1842) leest ammovnagêtkh, hetgeen
uitleggers van de wil van Ammon zou moeten betekenen. Wolohojian (cap.7. n.2 pg. 161)
wijst er echter op dat de naam van deze Egypte god ook in de hele tekst als Amon gespeld wordt.
Wat ammovnagêtkh dan wel zou moeten betekenen blijft een open vraag. Bovendien moet men zich
dan afvragen of men hier wel aan uitleggers van de wil van Ammon moet denken. Gezien de Egypti-
sche achtergrond van dit deel van de Ale- xanderroman lijkt deze uitleg op het eerste gezicht niet
onwaarschijnlijk.
Wolohojian (pg. 25) vertaalt het Armeense woord evenals Raabe (Leipzig 1896) met seers of
Ammon, hetgeen in het Grieks overeen zou komen met het boven reeds vermelde •µµù í ï µÜí ôåéò.
Een lezing •µµù í ï µÜí ôåéò lijkt evenwel niet aan de orde, al was het maar wegens het feit dat in de
overlevering nergens ooit sprake is van een speciaal aan Ammon gerelateerde categorie
voorspellers. Wolohojian vermeldt echter ook dat de z.g. epitomae (in de regel aangeduid met E)
amanagêtkh = dish-seers lezen. Deze variant zou op zich niet in de opsomming misstaan naast
ëåêáíï µÜí ôåéò maar een woord als äéóêï µÜí ôåéò is nergens overgeleverd en het is zeer de vraag
of men dit hier wel zou moeten lezen, alleen al omdat äéóêï - paleografisch niet te rijmen valt met
•µµï õ- of •µµù í ï - of iets dergelijks; •µï õµÜí ôåéò blijft derhalve een vraagteken.

§ 3.3. µÜãï ò (µáãïõóá Ãï ò): Een andere opvallende term is µÜãï ò. Deze term is noch Grieks noch
Egyptisch maar Iraans en hoort thuis in de religieuze wereld van het oude Perzië. In de Gâthâs
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komen meerdere malen de woorden maga en magavan voor, maar slechts één keer in de zin van
priester(s). De naam µáãï õóáÃï é stamt van het Aramese meervoud magûšaïâ bij magûÑâ
(Zie Cumont, Textes et monuments relatifs aux mystères de Mithra, Bruxelles 1896-1899,
I, pg. 9, note 5), “mais comment le vieux perse magû est devenu le sémitique magûÑâ, n'a pas
encore été expliqué de manière satisfaisante.” Cf. ibid. tome II, pg. 20, note 2). Voor het Aramese
(Syrische) meervoud, zie Brockelmann, Syrische Grammatik, § 91. Voor µáãïõóá Ãï é zie ook
Eus. Praep. Ev.278D = Migne 473 C; Bas. Ep. 258.4 (3.394 D, Migne, 32, 952 C; Leont. Byz.
Nest. et Eut. 3,37 (M. 86, 1376 C Desalniettemin mag men aannemen dat de µÜãï é wel priesters
waren en dat zij bij de verovering van het westen van Klein-Azië (546/545 v. Chr.) en van Egypte
(de eerste keer in 525 v. Chr.) met de Perzische troepen zijn meegekomen. Welke goden dienden
deze µÜãï é? In Irân schijnt zich in om en nabij 600 v. Chr. een hervorming te hebben voorgedaan
met het doel het oude polytheïsme te vervangen door een dualistisch systeem met een goede en een
slechte god, resp. de bovengenoemde Ahura-Mazda (Ohrmazd) en Angra-Mainyu (Ahriman), een
systeem waarin ethiek een grotere plaats moest innemen dan in het oude. Men mag er echter niet
zonder meer van uitgaan dat de µÜãï é deze goede god dienden. Duchesne-Guillemin is de mening
toegedaan dat de relatie van de µÜãï é tot de religie van Zarathustra daarom zo moeilijk op te lossen
is omdat deze kwestie verband houdt met de onoplosbare vraag of de Achaemenieden aanhangers
van de leer van Zarathustra waren en het feit dat het woord maga in de zin van priester van Ahura-
Mazda slechts één keer in de Avesta voorkomt. Duchesne-Guillemin die in zijn oudere publicaties
van mening was dat de Achaemenieden aanhangers waren van het dualisme, is in zijn meest recente
bespreking van dit probleem tot de tegengestelde conclusie gekomen. Het is dus uiterst onzeker of
de µÜãï é in Irân als priesters de religie van Zarathustra dienden, ook al omdat zij, zoals reeds
gezegd, maar één keer in die zin worden vermeld en hetzelfde geldt voor de µÜãï é die met de Perzi-
sche legers naar Klein-Azië en Egypte zijn getrokken. Enerzijds zou men mogen aannemen dat zij
zich juist in de diaspora aan het zoroastrisme hebben vastgeklampt, als zij deze vorm van godsdienst
tenminste in hun vaderland hadden gediend, anderzijds dat zij zich in den vreemde sterk hebben laten
beïnvloeden door de inheemse godsdiensten en daarbij misschien zelfs hun eigen taal hebben
ingeruild voor het Egyptisch, het Grieks of het Aramees. De in de diaspora levende µÜãï é bevonden
zich in een wereld waarin de twee laatstgenoemde talen een dominante positie innamen. Nadat de
tweede Perzische overheersing ongeveer een decennium geduurd had, werd Egypte veroverd door
Alexander de Grote.Men mag echter niet zonder meer aannemen dat met de Perzische legers ook
de µÜãï é uit Egypte verdreven waren, men mag redelijkerwijze veronderstellen dat velen van hen
zijn achtergebleven. Bardaisan van Edessa (plusm. 222 AD) wordt hieraangaande als volgt
geciteerd bij Eusebius, Praep. Evang., VI.10. 16: ¦î  ìí  (µáãïõóáßù í ) åÆóÂ µå÷ñÂ í Øí  ðïëëï Â
¦í  Ì çäß‘ êáÂ ¦í  ÁÆãýðôå. Van hen (nl. van de magusaeërs) zijn er nog steeds velen,
zowel in Medië, als in Egypte.
De veronderstelling lijkt gewettigd dat met magos pios en magos caelestia scientes priesters
bedoeld zijn en met homocidarum vel magorum conscii, een kwalijk soort tovenaars.
Gebruiken de N.A.T. één term om zowel priesters als tovenaars aan te duiden, Firmicus Maternus
en Kosmas Hagiopolites brengen een differentiatie in de terminologie aan. Eerstgenoemde vermeldt,
althans in zijn Matheseos de magi alleen in gunstige zin terwijl hij de slechte tovenaars als malefi-
cos (misdadigers) en venenarios: gifmengers betitelt. Kosmas Hagiopolites schrijft in zijn
commentaar op de Carmina van Gregorios Nazianzenos het volgende: “ÄéáöÝñåé ä¥ µáãåßá  ã ï ç-
ôåßáò0” (maar magie is wat anders dan goëtie = tovenarij) en dat licht hij als volgt toe: “º



130 Voor de houding van zowel niet-christenen als christenen in de oudheid t.a.v. astrologie, zie Tamsyn
Barton, Ancient Astrology, London, New York 1994, pgg. 44, 53, 64sqq., 71 sqq.
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µ¥í  µáãåßá  ¦ðßêëçóßò ¦óôé äáéµü í ù í  •ã á è ï ð ï éäí  ðñÎò •ãáèï Ø ôéí ï ò óýóôáóéí , òóðåñ
ô� ôï Ø zÁðï ë ë ù í ßï õ ôï Ø Ôõáí Ýù ò èåóðßó µáôá  ä'•ãáèäí  ãåãüíáóé. Ãï ç ôåßá  äÝ ¦óôéí
¦ðßêëçóéò äáéµü í ù í  ê á ê ï ð ï éäí  ðåñÂ ôï ×ò ôÜöï õò åÊë ï õµÝí ù í  ¦ðÂ êáêï Ø ôéí ï ò
óýóôáóéí 0”. De magie nu is het aanroepen van goede geesten om iets goeds tot stand
te brengen, juist zoals de orakels van Apollonios van Tyana door toedoen van goede
geesten tot stand zijn gekomen. Goëtie daarentegen is het aanroepen van kwade
geesten bij de graven van hen die door moord om het leven zijn gekomen, teneinde
iets slechts tot stand te brengen.

Iets verder in hetzelfde fragment geeft Kosmas nog een definitie van een derde vorm van magie, de
kruidenmengerij en wel als volgt: öáñµáêåßá äÝ, Óôáí  äéÜ ôéí ï ò óêåõáóßáò èáíáôçöüñïõ
ðñÎò ößëôñï í  ä ï è± ôéí é äé� óôüµáôï ò. Van kruidenmengerij is sprake als iemand aan
de hand van een dodelijk recept, iemand (anders) langs de orale weg een toverdrank
toedient. Conclusie: De bronnen (N.A.T., Firmicus Maternus en Kosmas Hagiopolites) geven geen
eenduidige interpretatie van het begrip magiërs c.q. magie (µÜãï é, µáãåßá ); enerzijds wordt er in
positieve zin een groep priesters mee aangeduid, anderzijds worden de magi min of meer als
medeplichtig aan moord beschouwd. Aangezien Firmicus Maternus (zij het eerst in 347 A.D.) en
Kosmas Hagiopolites christenen waren, mag men aannemen dat niet alle christenen de magie,
voorzover geen goëtie, negatief beoordeelden. Wel negatief was hun houding ten aanzien van
tovenaars die door middel van magie het Joodse volk probeerden te benadelen. In Exodus 7, 24
proberen twee tovenaars op last van de farao hun superioriteit en daarmee die van de Egyptische
godsdienst over Mozes en Aäron (en daarmee over Jahweh) te bewijzen. Van een wedstrijd in
toverkunst is overigens ook sprake in de Acta Apocrypha Petri, XI sqq. Hier doet Simon Magus
een poging de apostel af te troeven. Omdat Simon Magus, in tegenstelling tot de apostelen geld
vroeg voor het verrichten van geestelijke handelingen, zoals handoplegging wordt deze praktijk naar
Simon Magus simonie genoemd (Acta Apost. 8.9).
Recapitulerend kan men zeggen dat magie ook door christenen zoals bijv. Kosmas Hagiopolites
onder zekere voorwaarden, zoals het achterwege blijven van gifmengerij (öáñµáêåßá) en van boze
geesten (ãïçôåßá) geaccepteerd werd130 en dat de Perzische priesters tot de goede kategorie van
magoi gerekend werden. De houding van de auteur van de Alexanderroman t.a.v. de magische
"kunsten" van Nektanebo is enigszins ambivalent. Enerzijds zijn het zijn kundigheden die hem in
contact brengen met Olympias, hem tot vader maken van de hoofdpersoon Alexander en hem het
moment suprème van de geboorte van de wereldveroveraar doen bepalen, anderzijds is het
Alexander zelf die hem als charlatan ontmaskert en om het leven brengt, een verteltechnische ingreep
om de overgang van de Nektanebo-episode naar de interactie tussen Alexander en Philippos te
markeren en mogelijk te maken. De wedstrijd tussen de magiërs van de farao enerzijds en Mozes en
Aäron anderzijds is reeds ter sprake gekomen, een ander voorbeeld vindt men bij Origenes
(Contra Celsum I.28) die een verhaal van Celsus (ter bestrijding) aanhaalt waarin Jezus Christus
zich tijdens zijn ballingschap in Egypte de Egyptische magie zou hebben eigen gemaakt en zich na
zijn terugkeer in Israël als god hebben uitgegeven.



131 Zie ook Pseudo-Alcuin, De Divinis Officiis, cap. 5, (Migne, P.L. t. 101, col. 1178 B): Magi chaldaei
in Oriente stellam videntes... Cf. Bidez & Cumont, L.M.H, II,48. 

132 Over de uitvinding van de astrologie/astronomie het volgende: Bij Pseudo-Methodios (ed. Lolos,
III,5; 1e red.) en in het Schathol (ed. Su-Min-Ri, C.S.C.O, dl. 485) is de vierde zoon van Noach (in het
Schathol Jontôn genoemd) de uitvinder der astronomie. Deze Jontôn zou zijn kennis hebben overgedra-
gen aan Nimrod, een achterkleinzoon van Noach (via Kuš en Cham). Van Nimrod is de kennis overge-
gaan op een priester, Idâšêr genaamd, maar niet dan na de tussenkomst van een demon. Deze wilde
zijn kennis (en derhalve die van Nimrod) alleen dan aan de priesters en magiërs de Perzen doorgeven
wanneer zij met hun zusters zouden trouwen. 

133 Cf. Nonnos Abbas, Ad Gregorii Orationes I contra Iulianum, cap. 70, (Migne, P.G., t. 36, col.
1021 BC): ëÝãåôáé ä¥ Óôé ôÎ èýåéí  èåï Ãò ×áëäá Ãï é ¦î åØñï í . “Men zegt dat de Chaldeeën het offeren
aan de goden hebben uitgevonden”.
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§ 3.4. µÜãï ò êáÂ •óôñï ë ü ã ï ò: Cf. Firmicus Maternus, 185, 25: Astrologos augures magos aut
qui omina explicare sueverint. Astrologen, vogelwichelaars, magiërs of zij die
voortekenen plegen uit te leggen; cf. Ptol. Tetrab., IV, 4. (182): µÜãï õò, •óôñïëüãïõò.
Men ziet dat astrologen bijna altijd magiërs genoemd worden en omgekeerd en waarschijnlijk
overlapten de termen elkaar in de meeste gevallen.
Bij sommige auteurs echter treft men naast de term µÜãï é ook die van ÷áëäáÃï é aan en meer dan
eens worden de twee met elkaar verward. De ÷áëäáÃï é worden bij Kosmas Hagiopolites (op. cit.)
als een §è í ï ò Ðåñóéêüí , een Perzische stam beschouwd131. Inzoverre de astronomie (lees
astrologie) als een apart vak werd beschouwd, werd de uitvinding daarvan door verschillende au-
teurs, zoals door Kosmas voornoemd maar ook door anderen (Souda, t. I, pg. 393, no 4257. ed.
Adler) aan de Babyloniërs132 toegeschreven, terwijl de Chaldeeën volgens Georgios Monachos
(Chronikon, t. 1, pg. 74, 4; ed. de Boor) het brengen van offers133 aan de goden hebben
uitgevonden; bij Kedrenos (ed. Bonn, tomus I, § 73.4) ook de genethlialogie en de astrologie. In
werkelijkheid bestaat er het volgende onderscheid tussen µÜãï é en ÷áëäáÃï é dat eerstgenoemden
van Iraanse herkomst zijn en laatstgenoemden in feite een Semietisch volk dat bij de monding van de
Euphraat en de Tigris woonde.

§ 4. äñéµýôáôï í  áÛô± ¦âëåøåí : ... keek hij haar zeer doordringend aan.
Voor äñéµýò in de betekenissen scherp, oplettend, doordringend, cf. Pl. Politeia, 519a;
Louk. Symp. 16; ibid. Kataplous 3 (¦í ï ñ�í ); Ael. Varia Historia 14.
22. Dio Cassius, 59. 26.

§ 4. 1. (Ôß ëïãéæüµå í ï ò) ... ðåñéÝñãùò (ï àôùò µï é •ðÝâëåøáò;): (Met welke bedoeling keek u
mij zo) indringend (aan)?. Cf. LSJ s.v. ðåñßåñãï ò: Met âëÝðåéí  vermeldt LSJ overigens niet
ðåñéÝñãùò maar ðåñßåñãá in de betekenissen curious, inquisitive en wel bij AP. 12.175
(Strato Epigrammaticus).

§ 4.2. µï é •ðÝâëåøáò : •ðïâëÝðù  + dativus is hoogst uitzonderlijk. In de betekenissen
aanstaren, fixeren (van personen) of aandachtig beschouwen, aandacht schenken aan,
in overweging nemen (van zaken) wordt dit verbum in de regel geconstrueerd met åÆò (¦ò), of



134 De 36 dekanen, zie ook Tamsyn Barton, Ancient Astrology, pg. 20, 28-30, 42, 69, 73, 80, 82, 96, 97
(fig. 15), 119, 121-2, 132, 181, 187, 190-1, 195, 199-200; Voor de Egyptische versie van de dekanen, zie
ibid. pg. 119, 195. 

135 Corpus Hermeticum (C.H.) ed. trad. A. J. Festugière, tome III, fr. VI, pg. 34 sqq. Zie ook W. Gun-
del, Dekane, s. 234 sqq.. 

136 Teukros I en II: Zie F. Boll, Sphaera, pgg. 5-21; 31-52. 

137 Een vroegere les: In fr. VI (tome III,34, par. 2. 1 zegt Hermes: “"§öáµÝí  ó ï é ðåñÂ ôï Ø æùäéáêïØ
êýêëïõ êôë.” “Ik heb u onderhouden over de dierenriem etc”. Met deze woorden wordt verwezen naar
de zgn. Ãåí éê� Ëüãéá  waarin o.a. de cirkel van het Al, de dierenriem en de planeten worden behan-
deld. Zie tome III, pg. 39, n. 5. 
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ðñüò + accusativus, hetzij direct met de accusativus; cf. Hdt. VII, 135: ¦ò ¦µÝ. Eur. Andr. 246: åÇò
óå. (Van zaken): Aristoph.,Ranae 1171. 

§ 4.3. âáóéëßäé óå äåÃ ... óêÝøáóèáé: U moet voor een koningin de toekomst schouwen.
Het verbum óêÝøáóèáé is hier in absolute zin op te vatten als (in de toekomst) kijken met de
dativus commodi van de belanghebbende persoon. Hoewel voorbeelden te geven zijn van absoluut
gebruik van óêÝðôåóèáé in de betekenis van kijken (bv. Aristoph, Equites 419: óêÝøáóèå,
ðáÃäåò Kijk, jongens!), ze 
ontbreken in deze zin van in de toekomst kijken.

§ 5.~Áµá ä¥ ôè ôáØôá åÆðåÃí  ðñïóåíåãêÜµå í ï ò ðßíáêá  ðïëõôßµçôï í  âáóéëéêüí  êôë:
Terwijl hij dat zei, haalde hij een zeer kostbaar, vorstelijk plankje te voorschijn,...
enz. Voor de inhoud van dit hoofdstuk, zie Introductie, pg. 14 sqq.

§ 5.1. äåêáíï×ò §÷ï í ôá ôï ×ò ëò': Dekanen zijn in de westerse astrologie zo goed als onbekend,
tenminste, in meer dan een boek over het onderwerp ontbreekt elke vermelding. Er zijn, zoals de
tekst vermeldt, zesendertig dekanen134, dwz. drie per teken van de dierenriem en aangezien de
omvang van de dierenriem 360E bedraagt, neemt een dekaan 10E, ofwel tien dagen van een teken
in en wel zo dat de eerste dekaan van de 21e of 22e van de maand tot de 30e of 31e van dezelfde
maand of tot de 1e van de volgende maand loopt. Helaas gaat Pseudo-Kallisthenes niet verder op
de dekanen en hun betekenis voor de voorspelling van iemands toekomst in. Deze betekenis wordt
ondermeer uitgelegd in teksten die deel uitmaken van het zgn. Corpus Hermeticum135 en bij
Teukros136. Eerst wordt de plaats in de kosmos en het karakter van de dekanen besproken, zoals
beschreven in het fragment VI, een les van Hermes aan Tat. In caput 2 verwijst Hermes zijn leerling
naar een vroegere les137 waarin de tekens van de dierenriem, de zon en de maan ter sprake zijn ge-
komen. Ook heeft Hermes in die vroegere les uiteengezet dat er een cirkelvormig lichaam is dat de
hele kosmos omvat. In het volgende hoofdstuk zegt Hermes dat zich onder die buitenste ring de
zesendertig dekanen bevinden en wel tussen de buitenste cirkel en de sfeer van de dierenriem. Op
deze wijze ondersteunen de dekanen de buitenste cirkel en begrenzen zij de dierenriem. Hermes
leert verder (cap. 4) dat de dekanen samen met de planeten een omwenteling langs de dierenriem
maken en dat zij tijdens de omwenteling van de buitenste cirkel, het allesomvattende cirkelvormige



138 Omdat het alles omvat: Fr. VI, par. 4: “§ó÷áôïí ã�ñ –í  µí  ¦í  ô± ö ï ñ” áÛôÎ êáè'áÛôÎ ¦í  ôè ð�í
ó÷åÃí ”. Want op zich (krachtens zijn eigen natuur) zou het (lichaam) uiterst snel ronddraaien
omdat het alles omvat. De uitleg van Festugière (tome III, pg. 39, n. 10) is als volgt: “Puisque le cercle
extérieur contient (enveloppe) tout, rien ne le retiendrait s'il n'était retenu par les Décans.” Zie ook
Tamsyn Barton, Ancient Astrology, pg.28.

139 De zeven planeten bewegen zich op deze sferen; de buitenste sfeer, het reeds meerdere malen
genoemde allesomvattende lichaam (ook buitenste cirkel genoemd) is de sfeer van de vaste sterren; cf.
Plato (Tim. 38 D sqq.); zie ook F.M. Cornford, Plato's Cosmology, pg. 119. 

140 De uiterste rand van de pinax van Nektanebo heeft kennelijk geen functie, dit in tegenstelling tot de
rand van de cirkel op een tafel die bekend staat als de Tabula Bianchini, waarop zich 36 medaillons
hebben bevonden waarvan er nog 9 bewaard zijn gebleven. Voor de bespreking van de Tabula Bian-
chini, alsmede voor de bespreking van de manier van doen van Nektanebo, zie dit comm. 

141 Dit wil eigenlijk zeggen dat alle delen (lichamen) van de kosmos zich op de juiste plaats bevinden,
zodat de kosmos niet uit elkaar valt of in wanorde geraakt. 

142 ã−ò óåéóµï ß: Zie cap. I, 12 slot. Voor de invloed der dekanen, zie ook Tamsyn Barton, Ancient
Astrology, pg. 28. 

143 De dekanen worden in de Egyptische traditie altijd goden genoemd. Zie o.a. Festugière, C.H. tome
III, pg. LIV, n. 1; ibid. pg. 41, n. 19. Voor dekanen als boden of engelen, zie n. 93; W. Gundel, Deka-
ne, 1957, n. 1. 
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lichaam dezelfde macht hebben als de planeten. Bovendien zet hij uiteen dat de dekanen het
allesomvattende lichaam in zijn vaart remmen omdat dit lichaam anders uiterst snel zou moeten
omwentelen omdat het alles omvat138, terwijl zij (de dekanen) daarentegen de andere zeven sferen139

sneller doen wentelen omdat deze sferen langzamer draaien dan de allesomvattende sfeer (cirkel).
Tot zover de leer van Hermes over de relatie tussen de dekanen en de andere sferen van de kosmos
in het fr. VI, geciteerd bij Stobaios (1, 21.9, pg. 189 Wachsmuth). Deze uiterste cirkel ontbreekt in
de beschrijving van het tafeltje van Nektanebo, tenzij de rand als zodanig gedacht kan worden140.
Heeft Hermes in de capita 1 t/m 4 (fr. VI) gesproken over de plaats van de dekanen in de kosmos,
vanaf cap. 5 behandelt hij hun functie en hun invloed op de aardse gang van zaken. In cap. 5 zegt hij:
“Laten we ons indenken dat zij zowel heersen over de omwentelingen van de zeven planeten als
over die van de allesomvattende cirkel, en wat meer is, dat zij heersen als wachters over alles wat
zich in de wereld afspeelt en dat als een geheel bijeenhouden en waken over de harmonische
structuur (åÛôáîßá) van het heelal ”141. Na cap. 6 waarin hij leert dat de dekanen zelf niet die
invloeden ondervinden die de sterren daarentegen wel ondergaan en dat zij de bewakers van de
kosmos zijn, geeft hij in cap. 7 antwoord op de vraag of en zo ja, welke invloed de dekanen op ons
leven uitoefenen. Die invloed wordt door Hermes als zeer groot omschreven. Als grote
gebeurtenissen die zich onder invloed van de dekanen voltrekken worden genoemd: troonswisselin-
gen (âáóéëÝù í  µåôáôñïðáß), opstanden van steden (ðüëåùí  ¦ðáíáóôÜóåéò), hongersnoden
(ëéµï ß), pestepidemieën (ë ï éµï ß) en aardbevingen (ã−ò óåéóµï ß)142. In cap. 10 zegt Hermes dat
het volk de dekanen demonen noemt maar ook dat zij geen van elkaar verschillende lichamen heb-
ben opgebouwd uit een voor hen kenmerkende materie en dat zij evenmin hun impulsen van een ziel
ontvangen, zoals wij, maar dat het krachten zijn, geëmaneerd uit de zesendertig goden143. Tot zover



144 Cf. T. Barton, Ancient Astrology, pg.92 sqq.
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de plaats, betekenis en interne structuur van de dekanen, zoals beschreven in het fragment VI bij
Stobaios. Behalve het Corpus Hermeticum bestaan er ook andere bronnen t. a. v. de dekanen en
hun verhouding tot de dierenriem en de planeten. Deze reeds eerder vermelde teksten van Teukros
(I en II) helpen ons samen met een aantal astrologische afbeeldingen de meer exacte plaats van de
dekanen t.a.v. de dierenriem en de planeten te begrijpen (zie ook het commentaar op § 6.2).

§ 6. åÉôá ãëùóóüêï µï í  •í ï ßî áò ¦ëåöÜíôéíïí ñóáýôùò, µéêñüí , ¦êêåíþóáò ôï ×ò ©ðô�
•óôÝñáò êáÂ ôÎí  ññï ó ê ü ð ï í êôë: 
ãëùóóïêüµï í : doosje; cf. Testimonium Epictetae 8.25; Apollod. Karystios,7; Pap. Teb.414.21;
Pap. Mag. Lond. 122.55. 
ôï ×ò ©ðô� •óôÝñáò: Voor •óôÞñ = planeet, zie o.a. Ptol., Tetrab. I, 4 sqq: Ò ôï Ø Ê ñ ü í ï õ
•óôÞñ êôë. Cf. Ps. Kall. I, 12, 7: ôÎí  ´Åñµï Ø •óôÝñá. Elders, b.v. bij Hesiodos, Op. 365 staat
•óôÞñ voor de hoofdster van een sterrebeeld, b.v. •óôÞñ zÁñêôï Øñï ò. Wat het getal zeven
betreft, in de oudheid, in elk geval in de astrologie, kende men maar vijf echte planeten, Jupiter,
Venus, Mars, Mercurius en Saturnus, terwijl de aarde niet als planeet werd beschouwd, men kende
haar namelijk een vaste plaats in het heelal toe en bovendien waren Neptunus, Pluto en Uranus nog
niet als planeten bekend. Wat betreft de zon en de maan, zij werden in de regel (alleen niet in het zg
termini-systeem) als planeten beschouwd. Het ms. Q (rec. å) noemt de vijf planeten en zon bij de
beschrijving van het tafeltje apart van elkaar.

§ 6.1. ôÎí  ññï ó ê ü ð ï í: De ascendant: Hier is niet de steeds wisselende ascendant bedoeld maar
het vaste punt, êÝí ôñï í , (êÝí ôñá of ãù íßáé: “the angles or centres of a geniture” bij Robbins en
“the cardinal points on the ecliptic” in LSJ) op de geboortecirkel, “le cercle de la géniture” zoals
Bouché-Leclercq (Astrologie grecque, pgg. 257-59 het noemt.144 Deze cirkel is de dierenriem
zelf met daarboven een cirkel met een zelfstandige verdeling in graden. De geboortecirkel is
bewegelijk ten opzichte van de eigenlijke dierenriem (deze bewegelijkheid geldt voor iedere ge-
boorte en voor elke belangrijke gebeurtenis) maar in rust ten opzichte van de aarde. De vaste punten
op die cirkel zijn behalve de ññï ó ê ü ð ï ò die zich op het oosten bevindt de “upper culmination or
superior mid-heaven, the occident and the lower culmination or inferior mid-heaven” (LSJ). Over de
relatie van de êÝí ôñá tot de planeten en de dierenriem zegt Ptolemaios (Tetrab. III, 3, pg. 238)
dat de planeten de meeste invloed uitoefenen op geboorten wanneer zij passeren door de êÝí ôñá of
de tekens die na hen oprijzen en wel speciaal de belangrijkste tekens die achtereenvolgens oprijzen
en culmineren. Zie Ptol. Tetrab., II,5: pgg. 164-65; II,8: pgg. 190-91; Vettius Valens, 50, 18;
Sextus Empiricus, Adv. Mathematicos, 5, 12.

§ 6.2. ... ¦î  Ïêôã ëßèùí ôå÷í éêäí  µåô'•ëëÞëùí  óõíÝèçêå ôÎí  ôçëéêï Øôï í  ï Ûñáíüí  ¦í
Ïëßãå êýêëå ðåñéöùôßóáò. “... en wel acht kunstig bewerkte stenen met behulp
waarvan hij door hun onderlinge relatie de geweldige hemel in een klein bestek
helder maakte.

§ 6.3. ðåñéöùôßóáò: ðåñéöùôßæù : rondom schijnen, rondom (overal) verlichten, helder,
duidelijk maken. Cf. Kleom. 2.1.



145 Tegen deze oplossing pleit natuurlijk wel het grotere aantal syllaben van ëßèùí ôå÷íéêäí  t.o.v. ëéèï -
ôÝ÷í ù í . 

146 µåôÜëëùí mineralen zou goede zin geven wanneer men i.p.v. ëßèùí ôå÷íéêäí  zou lezen: ëéèïåéääí
µåôÜëëùí. Deze lezing is in zoverre aantrekkelijk omdat ëéèïåéääí  evenveel syllaben telt als
ëéèïôÝ÷í ù í . Echter, ten eerste is -åéääí  o.i. toch een te grote ingreep en ten tweede geeft “steenachti-
ge” of “op stenen gelijkende mineralen” niet zo'n goede zin. Over de relatie stenen-mineralen, zie, A.C.
Bishop, A.R. Woolley & W.R. Hamilton, The Hamlyn Guide to Minerals, Rocks and Fossiles,
MCMLXXIV; The Hamlyn Publishing Group Ltd. De vertaling van dit werk: J.L.H. Bemelmans, Else-
viers Stenengids, A'dam-Brussel, MCMLXXVIII, pgg. 6-196. 
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Deze plaats is corrupt, Kroll leest hier: ¦î  Ïêôã ëéèï ôÝ÷í ù í  +µåôÜëëùí êôë. en hij draagt in zijn
kritisch apparaat (pg. 5, 3) geen bevredigend alternatief aan maar vraagt zich af of men niet ¦î
Ïêôã ëßèùí ôå÷íçôäí  óõíÝèçêå ôÎí  µÝãáí  ï Ûñáíüí  moet lezen of: ôå÷íçôï ×ò ï àò
µåô'•ëëÞëùí . Om met ëéèï ôÝ÷í ù í  in de tekst van Kroll te beginnen, dit woord bestaat niet en in
de plaats daarvan moet ook iets anders gelezen worden. Wel mag men op grond van Syr. en Leo
aannemen dat het hier om kunstig bewerkte stenen gaat. Syr. (Budge, pg. 5) leest hier: “They were
set by the crafts of art”. Leo: “... ex octo lapidibus artificatis”. Echter het door Kroll (met een
vraagteken) gesuggereerde alternatief ëßèùí ôå÷íçôäí  is onwaarschijnlijk wanneer ôå÷íçôäí  de
genitivus pluralis moet zijn van ôå÷íçôüò = artificial as opposed to natural (L.S.J) en onmogelijk
wanneer men ôå÷íçôäí  itacistisch moet lezen als ôå÷í éôäí , van ôå÷í ßôçò, een substantivum met
de betekenis van ambachtsman en daarom als adiectivum bij ëßèùí heel onwaarschijnlijk. Een
niet door Kroll geopperde mogelijkheid is ôå÷í éêäí  van ôå÷í éêüò = kunstig bewerkt, een
adiectivum dat i.p.v. ëéèï ôÝ÷í ù í  heel goed past; een conjectuur ëßèùí ôå÷í éêäí  mag o.i.
daarom als alleszins acceptabel beschouwd worden145. µåô'•ëëÞëùí  i.p.v. µåôÜëëùí: Ook deze
laatste lezing van Kroll lijkt ons heel dubieus omdat µÝôá ë ë ï í in dit verband mineraal zou moeten
betekenen, hetgeen met ëßèï ò een niet erg goede combinatie oplevert, zelfs wanneer men in aan-
merking neemt dat veel (zo niet alle) stenen zijn opgebouwd uit mineralen146. Mogelijke alternatieven
zouden kunnen zijn: 1) µåô'–ëëùí . 2) µåô'•ëëÞëùí . Bij µåô'–ëëùí  = met andere(n) kan men zich
afvragen: “met welke anderen”? Het antwoord kan slechts “geen” luiden, want op grond van de
Griekse tekst kan men niet anders concluderen dan dat slechts sprake is van acht stenen en die haalt
Nektanebo uit het kistje, mogelijk is –ëëùí  door haplografie uit •ëëÞëùí  ontstaan. Toch moet
men zich afvragen waarom Kroll tot de suggestie “ôå÷íçôï ×ò ï àò µåô'•ëëÞëùí” is gekomen; op
grond van Syr.? Syr. (Budge) leest echter: “and he arranged them (the eight precious stones) toge-
ther with the other gems”. Dit zou dan moeten slaan op de vaste sterren of op de dekanen maar zou
in het Grieks µåô� ôäí  –ëëùí  vereisen. Het door Kroll geopperde alternatief ôå÷íçôï ×ò ï àò...
kan evenmin in aanmerking komen aangezien óõíÝèçêå dan tegelijkertijd als werkwoord in de
hoofdzin én als werkwoord in een bijzin zou moeten optreden. Daarom moet de passage åÉôá t/m
ðåñéöùôßóáò er o.i. als volgt uitzien: “åÉôá ãëùóóüêï µï í  •í ï ßî áò ¦ëåöÜíôéíïí ñóáýôùò,
µéêñüí , ¦êêåíþóáò ôï ×ò ©ðô� •óôÝñáò êáÂ ôÎí  ññï ó ê ü ð ï í ¦î  Ïêôã ëßèùí ôå÷í éêäí
µåô'•ëëÞëùí  óõíÝèçêå ôÎí  ôçëéêï Øôï í  ï Ûñáíüí  ¦í  Ïëßãå êýêëå ðåñéöùôßóáò. ðñïèåÂò
ôÎí  »ëéï í  êñõóôÜëëï õ ëßèï õ, ô¬í  óåëÞíçí  •äÜµá í ô ï ò ëßèï õ, ôÎí  }Áñåá áÊµáôßôï õ
ëßèï õ, ôÎí  ´Åñµ−í  óµáñÜãäï õ ëßèï õ, ôÎí  Äßá  áÆèåñßôï õ ëßèï õ, ô¬í  zÁöñï ä ßôçí
óáðöåßñï õ ëßèï õ, ôÎí  Ê ñ ü í ï í Ïößôï õ ëßèï õ, ôÎí  ññï ó ê ü ð ï í ëõãäßíï õ ëßèï õ: In de
Alexanderroman, rec. á, legt Nektanebo de zeven planeten en de ascendant neer op het plankje, al



147 Dit is wel het geval in Syr. Deze versie leest (in de vertaling van Budge): “and he arranged them
(the seven stars and the watcher of the hours) upon the table with the other gems.” 

148 De marmerplaat van Bianchini, beter bekend als de Tabula of Planispherium Bianchini is een vier-
kante plaat die in 1705 zwaar beschadigd op de Aventijn is teruggevonden. De plaat is genoemd naar
een in die tijd beroemd astroloog en filoloog uit Verona, Francesco Bianchini (1662-1729). Hij zond de
plaat naar Fontenelle in Parijs die er in de Académie des Sciences een geringschattende bespreking
aan wijdde. Zie hieraangaande Histoire de L'Académie, 1708, pg. 110. 

149 Saturnus, Maan en Jupiter als heersers over Weegschaal: Zie Firmic. Maternus, III,4; Paulos
Alexandrinos, cap. 12. Cf. Bouché-Leclercq, A.G., pg. 476 sqq.. 

150 Zon, Mercurius en Venus als heersers over Maagd: De afbeeldingen op het fragment bij Peiresc die
Montfaucon (antiqu. Expl. Suppl., tome I après la pl. XV) naar dat fragment vervaardigd heeft, wij-
ken bij Leeuw en Maagd af van de leer van Teukros; bij Waterman klopt het schema wel weer. 
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kan dat niet uit de tekst worden opgemaakt147. Daarna vergelijkt hij zijn eigen gegevens met die van
Olympias (zie par. 7). Om een goed beeld te krijgen van de betekenis van het plankje en van de
strekking van de handelingen van Nektanebo is deze tekst met andere vergeleken, o.a. met de reeds
vermelde teksten van Teukros I en II, zowel als met één van de ons overgeleverde afbeeldingen die
de relaties van de dekanen tot de tekens van de dierenriem en de planeten aanschouwelijk maken.
Deze afbeeldingen zijn de dierenriem van Dendera, de marmerplaat van Bianchini148 en het fragment
van Peiresc (Peiresc, 1580-1637). Vooral de Tabula Bianchini verdient onze aandacht. In de leer
zoals Teukros die doorgeeft, wordt de relatie tussen dekanen en planeten bepaald door het
gezicht (Gr. ðñüóùðïí, Lat. facies) dat een planeet in een dekaan toont. Nu vindt men op de
Tabula Bianchini acht van de zesendertig dekanen waaronder drie dekanen van Ram, de eerste
dekaan van Stier, de derde dekaan van Maagd, drie van Weegschaal en een deel van de tweede
dekaan van Stier en de andere afbeeldingen zoals de zesendertig medaillons voor de planetaire
prosopa waarvan er nog negen resten. De Tabula Bianchini toont ons welke planeet bij welke
dekaan hoort. Zo beheerst Mars de eerste dekaan van Ram, beheerst de zon de tweede en Venus
de derde dekaan van Ram, terwijl de maan, Saturnus en Jupiter over de dekanen van Weegschaal
heersen149. Volgens Teukros moeten Saturnus, Jupiter en Mars over de dekanen van Leeuw
heersen en de zon, Venus en Mercurius over Maagd150. Aangezien er, zon en maan meegerekend,
zeven planeten zijn en het aantal dekanen zesendertig bedraagt, moet elke planeet in meerdere
dekanen zijn prosopon tonen. Zo beheerst Saturnus o.a. de tweede dekaan van Weegschaal, de
eerste dekaan van Leeuw en de eerste van Vissen, Mars de eerste dekaan van Ram, de derde van
Leeuw en nog andere dekanen. Nu de relatie tussen de zeven planeten en de zesendertig dank zij
Teukros en de Tabula Bianchini enigszins bekend is, kan men zich afvragen wat Nektanebo precies
deed; legde hij de stenen van zon en maan in de daartoe (vermoedelijk) bestemde uitsparingen op
de middelste cirkel en vulde hij die cirkel slechts aan tot het aantal zeven of legde hij vijf stenen (de
echte planeten voorstellende) buiten de cirkel van de dekanen, d.w.z. tussen de uiterste rand van het
tafeltje en de dekanencirkel? Alleen al op grond van de plaats van de zesendertig medaillons op de
Tabula Bianchini zou dit laatste tot de mogelijkheden behoren maar ook nog om een andere reden.
Er bestonden in de oudheid n.l. verschillende systemen t.a.v. de wederzijdse verhoudingen tussen de
planeten en de tekens van de dierenriem: 1) het systeem van de ôñßãùíá (Lat. triplicitates), dwz de
vier driehoeken die de tekens met elkaar vormen en waarin bepaalde planeten of de zon en de maan



151 Ptol. Tetrab. ed. Robbins, Óñéá , pg. XXIV; Egyptische termini, ibid. pgg. 96/7. Voor de termini naar
Kl. Ptolemaios, pgg. 106/07. Voor de Chaldeeuwse opvatting, zie Bouché-Leclercq, L'Astrologie
Grecque, pg.210.

152 Wat deze huizen betreft valt nog te noteren dat Ptolemaios (Tetrab. I,20) de mening is toegedaan
dat het Egyptische termini-systeem voornamelijk is gebouwd op de dominantie van de planeten in de
huizen, dit in tegenstelling tot het systeem naar de Chaldeeuwse opvatting dat in hoofdzaak is gefun-
deerd op de planetaire dominantie in de triplicitates (driehoeken).
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heersen, overdag door een andere planeet dan 's nachts; deze driehoeken corresponderen met de
vier windrichtingen, het Noordwesten, het Zuidoosten, het Noordoosten en het Zuidwesten; 2) het
systeem van de Óñéá  (Lat. termini). De Óñéá  zijn de onderverdelingen in graden van de tekens over
de vijf planeten. Anders dan bij de verdeling van de dekanen over de tekens is het aantal graden
waarin elk teken over de planeten verdeeld is niet altijd gelijk. Ten aanzien van deze verdeling
bestonden verschillende opvattingen, de Chaldeeuwse, die van de astronoom/astroloog Klaudios
Ptolemaios en de Egyptische. Uit cap. I,12, § 7 (zie comm. I,12, § 7) blijkt dat de auteur
Nektanebo (uiteraard) volgens de Egyptische opvatting laat werken. Het Óñéá - of termini-systeem is
het enige waarin zon en maan niet tot de planeten worden gerekend en 3) het systeem van de huizen.
Omdat Zon en Maan in het Óñéá -systeem niet tot de planeten worden geteld, is het mogelijk dat
Nektanebo naar de opzet van de auteur van de Alexanderroman met het termini-systeem heeft
gewerkt en de middelste cirkel niet heeft aangevuld maar de vijf echte planeten ergens buiten zijn
tafeltje heeft neergelegd. Uit de tabellen die Robbins in zijn editie van de Tetrabiblos van Ptolemai-
os151 geeft, een paar voorbeelden van de verhoudingen tussen planeten (windrichtingen) en tekens in
het ôñßãùíá-systeem, het Óñéá  of termini-systeem en het huizensysteem: Het ôñßãùíá-systeem: Bij
het Noordwesten horen Ram, Leeuw en Boogschutter; de heersende planeten zijn Zon (dag),
Jupiter (nacht). Bij het Noordwesten horen Stier, Maagd en Steenbok; de heersende planeten zijn
Venus (dag), Maan (nacht). Bij het Noordoosten horen Tweelingen, Weegschaal en Waterman; de
heersende planeten zijn Saturnus (dag), Mercurius (nacht). Bij het Zuidwesten horen Kreeft,
Schorpioen en Vissen; de heersende planeten zijn Mars en Venus (dag) en Maan (nacht). Wat het
termini-systeem betreft, het belangrijkste feit met betrekking tot deze roman is dat Mercurius/
Hermes met 7E op de eerste plaats komt bij Steenbok terwijl dat naar de Chaldeeuwse opvatting
Venus met 8E en bij Ptolemaios met 6E zou moeten zijn. Bij het huizensysteem152 spreekt het
natuurlijk vanzelf dat Maan geen teken in een daghuis heeft en Zon geen teken in een nachthuis.
Verder kan men bij voorbeeld stellen dat Mercurius Maagd in het daghuis heeft en Stier in het
nachthuis en Venus Weegschaal in het daghuis en Stier in het nachthuis. Dan zijn er nog de zg.
êë−ñï é (Lat. sortes) maar deze weigert Ptolemaios (Tetrab. III,3) te onderzoeken omdat ze naar
zijn opvatting niet causaal te verklaren (•í á éôéïëüãçôïò) zijn. Met deze êë−ñï é zullen we ons dan
ook niet meer bezig houden. Meer van belang zijn de zgn. ðáñáíáôÝëëï í ôá (paranatellonta),
de mee-oprijzende tekens. Zij bepalen samen met de tekens van de dierenriem en de drie
dekanen bij elk teken en de planeten die hun ðñüóùðïí (facies) in de dekanen tonen het welslagen
of mislukken van een onderneming, alsmede het (on)geluk van een kind dat tijdens een ascendantie
van Teken+ ðáñáíÜôåëëï í  geboren wordt. In cap. I,12, § 7 wordt een paranatellon genoemd
dat samen met Steenbok oprijst, n.l. Äõ(ó)þ í õµï ò. Voor dit paranatellon, zie comm. I,12, § 7.
Na dit overzicht over de astrologische systemen uit de oudheid, moet nog worden ingegaan op de
relatie edelsteen-planeet. De auteur van de Alexanderroman noemt de acht edelstenen met name en



153 Haematiet of bloedsteen (Fe2O2): Zie Elseviers Stenengids, pgg. 38, *42, 44. De relatie tussen deze
steensoort en de oorlogsgod Mars/Ares (en de daarmee geïdentificeerde rode planeet) behoeft nauwe-
lijks een verklaring.

154 Anders dan haematiet is aetheriet onbekend. De recensio â leest overigens •Ýñéï ò (lucht-) i.p.v.
áÆèåñßôïõ maar •Ýñéï ò duidt evenmin op een steensoort. Omdat áÆèåñßôçò in verband staat met áÆèÞñ
(aether), de atmosfeer waarin Zeus en de andere hemelgoden wonen, wordt de lezing van Kroll gepre-
fereerd boven die van de rec. â.

155 Ophiet of serpentijn (slangesteen), formule: Mg3Si2O5(OH)4. Het verband tussen de planeetgod
Kronos/Saturnus en ophiet is te verklaren uit het unheimische karakter dat zowel aan de god als aan de
slang wordt toegeschreven. 

156 Het Lapidario del Rey d'Alfonso: Dit is een iatro-mathematisch, d.w.z. medisch-astrologisch deka-
nenboek, uitgegeven naar een facsimile door de Academie van Madrid, fol. 94 r. - 100 v. (1879). Voor
de Duitse vertaling, zie W. Gundel, Dekane, pgg. 391 sqq. De formulering Rey d'Alfonso wekt verba-
zing en is onjuist. De koning aan wie dit lapidario wordt toegeschreven was koning Alfonso X, de Wij-
ze, El Sabio (1221-1284). 

157 Het Grieks-Joodse dekanenboek: Dit is een door Kroll (C.C.A. 73-78) uitgegeven anoniem werk.
Het draagt in het Weense handschrift geen titel maar de auteur/scriba van een Parijs handschrift (Co-
dex Parisinus gr. 2419, XVe eeuw; zie ook Cumont, C.C.A. VIII,1, 27, fol. 38 v.) beweert dat hij de
namen en symbolen “êáô� ×áëäáßùí  ö ù í Üò”, d.w.z. in overeenstemming met de Chaldeeuwse namen
en termen gebruikt. In een door W. Gundel weergegeven tekst in de Palat. Gr. 312, fol. 182 die dezelf-
de is als die in de bovengenoemde handschriften worden gedeeltelijk andere namen en symbolen
aangetroffen. Het opschrift luidt hier: “ðåñÂ ôäí  ôñéÜêï í ôá ªî  äåêáíäí  ôäí  æåäßùí êáÂ µåô�
•ðïôåëåóµÜôùí áÛôäí  êáô� ÷áñáêô−ñáò êáô� ôäí  zÉïõäáßùí  ö ù í Üò” “Over de zesendertig deka-
nen der dierenriemtekens en met hun uitkomsten (standen der hemellichamen) in de letters die bij de
Joodse woorden horen, d.w.z. in Hebreeuwse lettertekens”. De namen maar ook de tekst zijn voor een
deel in Hebreeuwse lettertekens geschreven met daarboven (soms) de Griekse equivalenten. Evenals
het Lapidario van Koning Alfonso X is dit een iatro-mathematisch traktaat. Ook van dit traktaat is door
W. Gundel een fragment opgenomen in Dekane u. Dekansternbilder, pgg. 385 sqq.

158 Plinius Maior, Historia Naturalis, XXXVIII, 123, 124, 149, 170. In 123 en 124 wordt amethyst
Veneris gemma genoemd; in 149 wordt een steen met de naam oculus Beli (oog van Bel) toegeschre-
ven aan de Assyrisch-Babylonische god Bel = Zeus/Juppiter/Ammon. Andere namen van stenen die bij
Plinius Maior als aan Bel gewijd worden genoemd zijn eumitres ook gemma Beli geheten en (XXXVIII,
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verbindt ze met de zeven planeten en wel in deze volgorde: Zon-kristal; Maan-diamant; Mars-
haematiet153; Mercurius-smaragd; Jupiter-aetheriet154; Venus-saffier; Saturnus-ophiet155; De
horoskopos (als kentron, pg.80)-lychniet. Over de relatie edelsteen-planeet bestaat een uitgebreide
literatuur en wel in de vorm van lapidaria waarin die verbanden gelegd worden. Een paar
voorbeelden van dergelijke lapidaria zijn: het Lapidario del Rey d'(?)Alfonso156, het Grieks-
Joodse dekanenboek157 en Les Lapidaires Grecs (F. de Mely & Ch. Ruelle). Verder zijn te
vergelijken de met dekanen verbonden amuletten op stenen in de zg. Ôï Ø ´Åñµï Ø ðñÎò
zÁóêëÞðéï í  º ëåãï µÝí ç ´Éåñ� Âßâëï ò (Ch. Ruelle, in Revue de Philologie, 1908). Ook de in-
formatie van Idries Shah (The Secret Lore of Magic, pgg. 288 sqq.) is interessant.
Daarentegen voegt Theophrastos (Lithika) niets toe aan onze kennis en Plinius Maior158 maar



170) een witte steen met de naam drosolithos (äñïóüëéèïò) = dauwsteen. Men moet hierbij bedenken
dat er in de oudheid een nauwe band tussen de planeten en de gelijknamige goden werd verondersteld. 

159 Bicedi: misschien bîïâd of bîïâdah. Amber; a stone resembling to ruby (Steingass).

160 Alaquec: Ar. al[aqîq. = cornalijn of agaath. Hier is de naam van de heersende planeet verloren
gegaan.

161 Dit wijkt duidelijk af van het verhaal bij Pseudo-Kallisthenes waar diamant bij de maan hoort en
smaragd bij Mercurius. Bij de tweede dekaan van Stier klopt het Lapidario wel weer met Ps-Kall.,
tenminste wanneer Zumbedic = Azumbedic (genoemd bij de 3e dekaan van Weegschaal) = Esmeril =
Esmeralda = smaragd. Overigens kunnen de planeten, afhankelijk van de dekanen en de tekens waar
zij mee gecombineerd worden ook meerdere stenen bij zich hebben, zoals b.v. Venus niet alleen koraal
maar ook met kristal geliëerd wordt en Jupiter behalve met yacoth (saffier) ook met almagnitaz (Ar. P.
al-maghnît!!îs misschien = magneetkies of magnetiet, chem. formule Fe3O4 of magnesiet, MgCo3). 

162 Zavarget: P. Ar. zabarôad = smaragd. Ook hier komt het Lapidario evenals (waarschijnlijk) bij
Zumbedic en Azumbedic overeen met Ps.-Kall. I,4. 

163 Hoewel de tekst van het Lapidario uit de 13e eeuw moet dateren, is de daarin behandelde stof van
veel vroegere datum en kan bij een auteur uit de 4e eeuw bekend zijn geweest.

164 Selenit en Panakia: Seleniet: Zie Th. Hopfner in R.E. 12, 754 sqq). Deze steen schijnt in de oudheid
als wondersteen te zijn beschouwd; cf. Bouché-Leclercq, A.G., pg. 316, n. 5. Panakia: deze naam
wordt in het Hebreeuws gegeven als “Päonie” met daarboven een Griekse transcriptie, aldus W. Gun-
del (Dekane, pg. 386, n. 2). Waarschijnlijk wordt met panakia ðáíÜêåéá  (Middel- en Nieuwgriekse
uitspr. panakjia) bedoeld, hetgeen via Lat. panacea > Fr. panacée = alle kwalen genezend middel tot
ons panacee heeft geleid. Naast panacea wordt in het Latijn ook nog de vorm panax aangetroffen. 
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weinig. Hieronder volgen enige voorbeelden uit het Lapidario en het Grieks-Joodse dekanenboek.
Voorbeelden uit het Lapidario: Bij de 1e dekaan van Ram hoort bloedsteen (sanguina) en als planeet
Mars; Bij de 2e dekaan van Ram, bicedi159 ... Zon; Bij de 3e dekaan van Ram, alaquec160...?; bij de
1e dekaan van Tweelingen hoort Esmeralde161 en als planeet Mercurius; bij de 1e dekaan van Kre-
eft kristal en de planeet (...) Maan; bij de 3e dekaan van Kreeft zavarget162 en de planeet Mercurius.
Wat de planeet Venus betreft, die wordt in het Lapidario nergens gecombineerd met saffier maar
wel met koraal (2e dekaan van Steenbok) en dehenich (Ar. P. dahanaô = smaragd). Saffier (yacoth
= Ar. y~qût) hoort in het Lapidario bij Jupiter en wel in de 3e dekaan van Kreeft. Men ziet het, op
bepaalde punten klopt het beeld wel, maar de auteur is, misschien wel met opzet, niet erg precies
met het hem (grotendeels) bekende163 materiaal omgesprongen. Anders dan in het Lapidario
worden in het Grieks-Joodse dekanenboek de dekanen met naam en toenaam genoemd, bovendien
worden hier telkens instructies gegeven om de namen op steen of ander materiaal te schrijven. Deze
instructies dragen een magisch-medisch karakter; ook hiervan enige voorbeelden: “Tierkreisbild:
Widder, der erste Dekan heißt Parcham, man schreibt auf Selenit, legt die Pflanze Panakia164

darüber und trägt das. Schreibe auch den Namen und alle Schmerzen im Kopf werden geheilt; am
Rand Mars. Der zweite Dekan des Widders heißt Ovalach, man schreibt in Selenit sowohl den
Namen als auch legt man ein Würzelchen der Päonie, die auch die Alphaonische heißt, darunter und
trägt das unter einem Goldblättchen. Alle Augenleiden werden geheilt. Sonne.” Uit deze



165 In chap. XI waar Bouché-Leclercq (ibid. pg. 316) naar verwijst bespreekt hij de koppeling van de
dierenriem met landen en volkeren, de zgn. rapports chorographiques zoals hij ze noemt.

166 Zie behalve Sphaera ook F. Boll. Sternglaube und Sterndeutung, pg. 71.: “Dieser Dodekaoros
bezeigt auch zwölf aufeinander folgende Tage, zwölf Monate und besonders zwölf Jahre!”

167 De twaalf “Egyptische” dieren heten in het Grieks: 1) áÇëïõñïò kater; 2) êýùí  hond; 3) Ðöéò slang;
4) êÜíèáñïò (mest)kever; 5) Ðí ï ò ezel; 6) ëÝùí  leeuw; 7) ôñÜãïò bok; 8) ôáØñïò stier; 9) ÊÝñáî  sper-
wer (of valk); 10) êõíïêÝöáë ïò baviaan (bij de 2e dekaan van Steenbok äõóþíõµï í  æèï í  genoemd;
zie comm. I,12, § 7); 11) Çâéò ibis; 12) êñïêüäåéëïò krokodil. 

168 Zie ook F. Boll, Sternglaube, pg. 71: “Diesen Zwölfjahr-Zyklus nannten die Alten die chaldäische,
das heißt wohl allgemeine astrologische Dodekaëteris.” 

169 Zie W. Gundel, Dekane, pg. 181. Gundel verwijst hier naar deze passage. 
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voorbeelden moet duidelijk zijn geworden welk verband in de late oudheid, zowel als in de
middeleeuwen gelegd werd tussen de hemelse en de aardse natuur. Bouché-Leclercq (A.G. pg.
316.)165 brengt dit als volgt onder woorden: “Les astrologues ont mis en oeuvre tous les rapports
imaginables, domiciles, protectorats chorographiques (ci-après ch. XI), ressemblances fortuites de
noms sans compter la fantaisie pure. Ceux qui aiment les énigmes peuvent s'exercer sur là”.

§ 7. ËÝî ï í  µï é, âáóßëéóóá êôë.: “Zeg mij, koningin, het jaar, de maand, de dag en het uur van
uw geboorte”. Het is de gewoonste zaak van de wereld dat een astroloog zijn cliënt naar de maand,
de dag en het uur van de geboorte vraagt maar dat Nektanebo ook naar het geboortejaar vraagt,
vereist enige toelichting; uit de Chaldeeuwse en Egyptische astrologie is dat namelijk niet te
verklaren. In de eerste Teukrostekst (TR) vindt men telkens achter de namen van de
dierenriemtekens die oprijzen met de desbetreffende dekanen de naam van een dier die samen met
die van elf andere dieren de cyclus van de zgn. dodekaoros (de twaalfurige cyclus) vormt. Deze
twaalf dieren vormen de door F. Boll (Sphaera, pg. 325) zo genoemde Doppelstunden166.
Hoewel de bij deze Doppelstunden genoemde dieren wel als Egyptische elementen beschouwd
mogen worden — het twaalftal is in elk geval typisch Egyptisch — zijn ze ons van de oude Egypte-
naren niet bekend. Mogelijk hebben de bij die Doppelstunden behorende dieren in Egypte pas in de
tweede eeuw voor Christus hun Egyptische167 namen gekregen, de teksten geven hierover geen uit-
sluitsel. Niet onwaarschijnlijk is echter dat hier sprake is van Oostaziatische invloed via Centraal-
Azië. De Turks-Oeigoerse, de Mongoolse, de Tibetaanse, zowel als de Chinese en Japanse vormen
van astrologie worden n.l. gekenmerkt door een cyclus van twaalf jaren168 die elk aan een dier zijn
gewijd, evenals de uren van de dag (n.l. twee uur per dier). Een voorbeeld uit de Chinese (en Tibe-
taanse) astrologie: 1940, 1952, 1964 etc. zijn jaren van de draak; 1908, 1920, 1932 etc. zijn jaren
van de aap. Het is hier niet de plaats om verder in te gaan op de mogelijke Centraal-aziatische
invloeden op de oude mediterrane astrologie, relevant is slechts dat deze invloeden zich in de
Teukrostekst manifesteren.

§ 7.1. Ô−ò ä¥ åÆñçêõßáò Ò Í åêôáíåâãò øçößæåé... åÆ óõíáóôñåÃ... ðñïèåÂò. êôë.: øçößæù :
berekenen, tellen door middel van steentjes. Het is niet duidelijk hoe Nektanebo dit heeft
gedaan. Het is niet waarschijnlijk dat hij de pinax als Würfelbrett gebruikt169 heeft. Ons inziens pleit



170 Het fragment in de rec. ã over de kinderloosheid komt uit de rec. å. Daar is het overigens wel
vreemd dat Philippos zijn dreigement pas uit op het moment dat hij voor een langdurige (of één jaar
durende: ÷ñïíéá Ãáí  •ðïäç µßáí ) expeditie de stad zal verlaten, alsof hij de deur open zet voor de moge-
lijke ontrouw van Olympias!   

171 Ptolemaios I Soter, zoon van Lagos, zou een achterneef van Philippos II zijn maar er is geen enkele
grond om aan te nemen dat dit inderdaad zo was. Het is alleszins aannemelijk dat dit verhaal uit de
koker van Ptolemaios I stamt en bedoeld was om zijn aanspraken op de Egyptische troon te legitime-
ren. Zie ook Tarn, JHS 53, 1933, 57; Berve, II nr. 668, pg. 329 sqq.
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ðñïèåÂò er tegen dat hij de acht edelstenen die hij zojuist netjes gerangschikt had, dan weer
doorelkaar gegooid zou hebben. ðñïèåÂò verwijst er veeleer naar dat hij aparte rekensteentjes
tevoorschijn heeft gehaald om zijn berekeningen uit te voeren.

§ 7.2. Æäãí  ä¥ åÞ êåéµÝíç í ... •óôñïèåóßáí  êôë.: •óôñïèåóßá: manier waarop de sterren
geplaatst zijn.

§ 7.3. •ðïâáëåÃí  µå êáÂ ãáµåÃí  –ëëçí : cf. I,20, •ðüâëçôïí ßðÎ Öéëßððï õ: Olympias vertelt
Nektanebo dat zij gehoord heeft dat Philippos haar gaat verstoten om met een ander te trouwen en
in cap. I,20 ontdekt Alexander bij zijn terugkomst uit Pisai dat dit gerucht een feit is geworden. Dit
zelfde feit wordt ook behandeld door de auteurs Ploutarchos (Vita Alexandri, cap. 9) en
Pompeius Trogus (in de Epitome, cap. IX), zie “Slang als verwekker van grote heersers” (pg. 25
sqq.) en “Reactie van Philippos” (pg.28 sqq.).
Wanneer men zich afvraagt waarom de verteller Olympias het bed laat delen met een Egyptische
koning, dan kan men in de recensiones á en â, zowel als bij Ploutarchos lezen dat Philippos een
andere vrouw wenste te huwen, maar de recensio ã laat Philippos het dreigement uitspreken dat hij
Olympias zal verstoten als zij hem geen kinderen schenkt170. Wanneer men Philippos' motivatie,
zoals weergegeven in de recensiones á en â vergelijkt met die in de recensio ã, dan is die van de
recensio ã de meest plausibele en wanneer dit hoofdstuk van de roman de bedoeling heeft om de
ontrouw van Olympias te verdedigen dan is de auteur van de recensio å (ã) daar het best in
geslaagd. De bedoeling van dit deel van de Alexanderroman moet duidelijk zijn: Olympias moet een
halve Egyptenaar baren die de verdreven vorst met de nodige legitimiteit kan opvolgen. Deze
legitimiteit was (vanwege de vroege dood van Alexander) vooral van belang voor de Ptolemaeën en
het is daarom zeer wel mogelijk dat Ptolemaios I Soter of één van zijn opvolgers de inspiratiebron is
geweest van het verhaal dat Alexander een halve Egyptenaar zou zijn geweest en hijzelf (Ptolemaios
I) weer familie van Alexander171.
Echter ook de Egyptenaren zelf hadden er belang bij dat de man die hun land op de Perzen had ver-
overd, omstraald was door het mystieke aureool van een verjongde farao die teruggekeerd was om
hen te redden van een vreemde overheersing.

§ 8. ... êáÂ ðáéäï ð ï éçè−í áß ó ï é §êäéêï í  ãåíüµå í ï í  ôÝê í ï í : “... en er zal een kind bij u
verwekt worden, dat u zal wreken. Cf. Ps. Kall. I,5: êáô� ãáóôñÎò §÷åéò óÎí  §êäéêï í ; I,8:
êáô� ãáóôñÎò... §êäéêï í . Voor de behandeling van Alexander's wraak op zijn vader ten behoeve
van zijn moeder, zie Reactie Philippos. (pg.28 sqq.)



172 Zie ook J. Osing in L. Ae, V, I, 237 sqq. 

173 Ba is ook een van de namen van de ziel, waarbij wel moet worden opgemerkt dat men zich deze ziel
veel lichamelijker voorstelde dan wij ons de psyche. Zie E. Otto in L. Ae, I, 588-90. Wat Ammon als
ram betreft, zie de oprijlaan met de aan Ammon gewijde liggende rammen bij de tempel van Karnak
(N.R. 19e dynastie , ± 1314-1200 of 1306-1186 v. Chr. bij A.N. Zadoks-Josephus Jitta, Antieke Cul-
tuur in Beeld, pg, 15, afb. 7.

174 Iskander Dhu'lqarnain: De moslims accepteren Iskander Dhu'lqarnain weliswaar als een gelovige,
maar men is het er niet over eens of hij ook als een profeet beschouwd moet worden. Zie Encyclopae-
dia of Islam, IV 127; G. von Grunebaum, Medieval Islam, 26, note 63.

175 Over Ammon als de Oude, zie E. Otto in L. Ae. I, 237 sqq. 

176 Zie A.N. Zadoks-Josephus Jitta, Antieke cultuur, pg. 24, afb. 4. 
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§ 9. ´Ï  ô−ò Ëéâýçò }Áµµù í : “De Ammon van Libyë”. Ammon had vele plaatsen waar hij vereerd
werd maar één van de beroemdste plaatsen was de oase Siwa in West-Egypte. Hier had hij een
orakel dat sinds ongeveer 600 v. Chr. tot in de tijd van de Ptolemaeën door koningen en veldheren
als Kroisos van Lydië, Hannibal en uiteraard ook door Alexander de Grote geraadpleegd werd.
Daarnaast werd vooral de tempel te Aghurmi172, gebouwd door Amasis (= Ahmose 568-526),
beroemd en druk bezocht.

§ 9.1. êåñáÎò }Áµµù í : “de gehoornde Ammon”. Het epitheton êåñáüò heeft betrekking op één
van de vele gedaanten waaronder Ammon vereerd werd. Hij werd o.a. Ba (De Ene,
Alomtegenwoordige en in alles werkzame) genoemd. Deze naam Ba lijkt sterk op B3 (ram) zodat
men van een woordspeling met het ene Ba en B3173 kan spreken. Ook Alexander de Grote staat
overigens bekend als drager van horens; in de Qorân, Sûra 18, 84 sqq. wordt Alexander de Grote
Dhu'lqarnain met de twee horens genoemd .174

Het andere epitheton ðëïõôçöüñïò betreft het karakter van Ammon als de vruchtbaarheidsgod
Min van Koptos.

§ 9.2. í Ýï ò <³> µåó−ëéî ;: “Is hij jong of van middelbare leeftijd?”. Voorgesteld wordt om ³ in de
tekst op te nemen.

§ 9.3. Ò ä¥ åÉðå0 “ô¬í  µ¥í  ºëéêßáí  µåó−ëéî ”: Nektanebo antwoordt dat Ammon inderdaad van
middelbare leeftijd is. In het licht van de Egyptische teksten is dit nogal vreemd omdat deze god daar
als de Oude175 wordt vermeld en niet als van middelbare leeftijd. Het moet hier haast wel duidelijk
zijn dat Nektanebo de zaak mooier voorstelt. De leeftijd van Ammon moet voor zijn doeleinden
overeenkomen met zijn eigen leeftijd.

§ 9.4. ðïëéÎò ô¬í  ÷áßôçí: met grijs haar. Dit plaatst µåó−ëéî  t.a.v Ammon in een merk-
waardig daglicht (zie boven), tenzij men het haar van een ram grijs zou willen noemen, en dan zou
het kunnen slaan op de gedaante van Ammon als ram (êÝñáôá  êñéï Ø ¦ðÂ ôäí  êñïôÜöùí  §÷ùí ).
Over de voorstelling die Nektanebo van Ammon geeft, zie boven. Er zijn echter ook anthropo-
morphe afbeeldingen van Ammon.176
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§ 9.5. êáÂ èåùñÞóåéò Ðíåéñï í  êáÂ èåÎí  ó ï é óõããéíüµå í ï í : En u zult een droomgezicht
zien, en wel een god die zich met u verenigt. Gelet op cap. 5 waar wordt verteld dat Nek-
tanebo de juiste kruiden voor het opwekken van een droom (â ï ôÜíáò ô�ò ðñÎò Ïíåéñïðï µðßáí )
zoekt, mag men aannemen dat Nektanebo ook hier op magische wijze een droom opwekt (zie o.a.
P.G.M. XII, 123 sqq en passim).

§ 10. Ðüôå;... ï Û µáêñ�í : Olympias vraagt wanneer de god komt en Nektanebo antwoordt
“binnenkort”. Dit heeft betrekking op de gebeurtenissen in I,6 (zie Alexander als nazaat van
Herakles, pgg. 22-24).

§ 10.1. ÐåñÂ óáõô¬í  ãåíÝóèáé êáèãò âáóéëßäá ãõíáÃêá: ðåñÂ ôé åÉí á é (ãßãíåóèáé): zich
met iets bezig houden. Ons inziens bedoelt Nektanebo dat Olympias zich met koninklijke
waardigheid moet voorbereiden op de komst van de god. Een dubbele bodem is onmiskenbaar
aanwezig maar waarschijnlijk moet men het hier in die zin opvatten dat Olympias zich moet
voorbereiden op een huwelijk met een god,      op een ´ÉåñÎò ãÜµï ò. Immers, Nektanebo was een
farao en omdat de farao als een god werd beschouwd, gold een huwelijk tussen de God-Koning en
een aardse vrouw als een `Heilig Huwelijk'. In de tempel van Luxor en te Deir el-Bahri vindt men
een serie afbeeldingen waarin Ammon de goden zijn plan openbaart een nieuwe koning te
verwekken, dan gaat hij in eerste instantie in de gestalte van de farao tot de koningin, om zich dan in
zijn ware gedaante aan haar te openbaren. (Vgl. Ps. Kall. I.6 waar Nektanebo zich o.a. eerst als
Ammon en pas dan onder zijn eigen menselijke gedaante aan de koningin openbaart.). Uit de
woorden van het gesprek dat tussen het koninklijk paar plaats vindt, vormt Ammon de naam van het
kind dat geboren zal worden. De zoon uit dit `Heilige Huwelijk' werd dan uiteraard ook als een god
beschouwd. Zie H. Brunner, Die Geburt des Gottkönigs, pg. 43 sqq; Jan Assmann, Die
Zeugung des Sohnes, pg. 16 sqq.

§ 10.2. âáóéëßäá: Zie §4: âáóéëßäé.

§ 10.3. ðåñéðëáêÞóåôáé: fut. pass. bij ðåñéðëÝêù  iets om iets heen wikkelen, vouwen of draaien;
med. ðåñéðëÝêï µáé + dat. zichzelf om iets heenvouwen, iemand/iets omhelzen. Het slot van dit
caput spreekt voor zich, Olympias is door Nektanebo ingepalmd en gelooft nu dat ze door een god
bezocht zal worden.
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Hoofdstuk 9

Tekst en commentaar I,12:

§ 1. Ôï Ø ä¥ [ôïêåôï Ø] ÷ñüí ïõ ô−ò êõÞóåùò ðëçñùèÝí ôï ò êáèßóáóá º zÏ ëõµðé�ò åÆò ôÎí
óùôÞñéï í  êõçöüñïí äßöñï í  éäßí ù í  ³ñîáôï . Ðáñáóô�ò ä¥ áÛô± Ò Í åêôáíåâãò
êáôá µåôñÞóáò ôï ×ò ï Ûñáíßï õò ôäí  •óôÝñùí  äñüµï õò ðñÎò ô¬í  ôï Ø æùäéáêï Ø êýêë ïõ
êßíçóéí  åÉðåí 0
§ 2. zÁí Üóôçèé µéêñÎí  ¦ê ôï Ø äßöñï õ <ôáýôçí> ô¬í  òñáí  ðåñßðáôï í  ëáµâÜí ï õóá0
´Ùñïóê ïðåÃ ã�ñ óêïñðßï ò, êáÂ Ò ðáµöá¬ò ~Çëéï ò *ôåôñÜæõãï ò ðë−è ï ò Æäãí  áÆèåñßùí
ææù í  êáôüðéí  Æüíôùí  ôÎí  ãå í íþµå í ï í  ôáýô® ô± òñ‘ ðÜí ôùò •ð'ï Ûñáí ï Ø êáôáóôñÝöåé.
§ 3. ÐåñéêñÜôåé óåáõô−ò ì óåâáóµßá, êáÂ <êáô�> ôï Øôï í  ôÎí  •óôÝñá0 ññïóê ïðåÃ ã�ñ
Êáñêßí ï ò êáÂ Ê ñ ü í ï ò •ðÎ ôäí  Æäßù í  ôÝê í ù í  ¦ðéâï õëåõèåÂò äéäýµù í  ó ð ï ñ�í  –÷ñéò
óôÜ÷õï ò ¦êôåµãí  <âÜëëåé> ¦ðÂ ð ï í ôï µÝä ï í ôá Ðïóåéääí á êáÂ <¦ðÂ> íåñôÝñéï í  Ðëï ý-
ôù íá *µßµíåé *Æó÷üµå í ï ò <êáÂ> ï ÛñÜí éï í  ÄéÎò •[µ]öéåÃ ôÎí  èñü í ï í. Ôáýô® ô± òñ‘
ãåííÞóåéò *•µåë− –í èñùð ï í0 
§ 4. *}Éó÷ï õ ôÎ âñá÷× êáÂ ôáýôçò ô−ò òñáò. ´Ç ã�ñ êåñáóöüñïò Ì Þ í ç ôáýñùí  *æõãÎí
ðñï ë éðï Øóá ôÎí  àø éóôï í  ¦ðÂ ã−ò êáôÝâç, â ïõêüë ï í zÅíäõµßù í á êáëÎí  ðåñéðôýîï õóá
ðáÃäá. [...] ÄéÎ êáÂ *<ôáýô® ô± òñ‘ ãå í íþµå í ï ò> ô� ÷ñÞóéµá <ï Û ð ï éÞóáò> ðõñÂ
öëåãåÂò ôåëåõô”.
§ 5. Ï Ûä' ï âôüò ¦óôéí  Ò <÷ñüí ïò, áÇôéï ò ô−ò äßí çò ô−ò •åñßçò> *ê'áÆèåñßçò, ÊëáñÎò
ôüêï ò. ´Ç ã�ñ öéëï è Üëáµï ò zÁöñï ä ßôç, }Åñùôï ò ôï î ü ôï õ µÞôçñ, •ðïëÝóåé óõïðë−ãá
}Áäùíéí . Ôáýô® ô± òñ‘ Ò ãå í íþµå í ï ò ÂõâëéÜäùí ãõíáéê äí  óÝëáò ëáâãí  äéåãåßñåé
êïðåôÎí  ðåñÂ áßôï Ø.
§ 6. <Ðáñ¥ò> êáÂ ôÎí  ëÝï í ôï ò }Áñåùò èõµüí 0 ï âôï ò ã�ñ ößëéððï ò êáÂ ðïëÝµéï ò, í Øí  ä¥
–ï ð ë ï ò ãõµí Îò ßö'´Çëßï õ ¦ðÂ ëÝêôñùí  µï é÷éäßù í  ¦äåéãµáôßóèç0 Óèåí
êáôáöñïíçèÞóåôáé Ò ãå í íþµå í ï ò ôáýô® ô± òñ‘.
§ 7. zÅðßµåéí ï í  §ôé ôï Øôï í  ôÎí  ´Åñµï Ø •óôÝñá, âáóßëåéá , ôÎí  áÆã ï êÝñùôá  ðáñ� *ôÎ
Äõóþíõµï í 0 ï àôùò ãåííÞóåéò ðïëõãñÜµµáôï í  <êáÂ> ¦ñßóôçí  ©ôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá [...] <ñ-
ñïóê ïðåÃ ã�ñ>... <§êôåéí å> ôÎí  Çäéï í  ðáÃäá0 ôáýô® ô± òñ‘ ôÝñáò ãåí í”ò.
§ 8. ÊÜèéóï í  åÛêüðùò íõí Â äÞ, âáóßëåéá , ðñÎò ôÎí  ô−ò åÛåñãåóßáò ä ï ô−ñá äßöñï í  êáÂ
äßäï õ ðåñéóóï ôÝñáò êáÂ åÛôï í ù ôÝñáò ô�ò ãåííçôñßï õò éäÃí áò. ´Ï  ã�ñ öéëï ð Üñèåí ï ò
Æå×ò µçñïôñáö− ôÎí  åÜéï í  Äéüí õ ó ï í •íáäåßî áò, åÜäéï ò µåóï õñáíÞóáò, êñéÎò }Áµµù í
ãåíüµå í ï ò ¦ðÂ ôï Ø ´Õäñï ÷üï õ <êáÂ>zÉ÷èýùí , ÁÆãýðôéï í  –í èñùð ï í ê ï óµïêñÜôï ñá
âáóéëÝá •ðïêáèéóô”. Ôáýô® ô± òñ‘ ãÝí í ç ó ï í”
§ 9. ~Áµá ä¥ ôè ôï Øôï  åÆðåÃí  ðåóüíôïò ¦ðÂ ã−ò ôï Ø âñÝöïõò •óôñáð¬ ãÝãïíåí , â ñ ï í ô¬
¦îÞ÷çóå, óåéóµÎò ¦ãÝíåôï , òóôå ôÎí  ðÜí ôá êüóµï í  óõãêéíçè−í á é.

§ 1. ôïêåôï Ø: Kroll delevit.
§ 2. <ôáýôçí> ô¬í  òñáí : <ôáýôçí> addidi. Kroll autem delevit ô¬í  òñáí .
Cum Boll (”Soli ipsi solitum currus epitheton datur”) legi ôåôñÜæõãï ò: Kroll legit ôåôñÜæõãï í .
§ 3. ÐåñéêñÜôåé: noluit scribere Kroll; ðåñéêñáô¬ò <§óï > scripsit Kroll, delevi autem;
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ì (óåâáóµßá): Kroll: º sive ñò (an ì?)
<âÜëëåé> addidi.
–÷ñéò: A legit •ñãáßçò (óôÜ÷õò ôÎ ßðÎ ô± ãáóôñß Poll. II 168).
¦êôåµãí : Müll. ¦êôåµüíôùí.
*µßµíåé *Æó÷üµå í ï ò: µéµíçóêüµå í ï ò: Kroll.
(µßµíåé Æó÷üµå í ï ò) ¦ðÂ: §ðåéôá Boll. Kroll: si licet hariolari, del. ¦ðÂ scribas äåéäéóóüµå í ï ò et •µöéèåÃ.
íåñôÝñéï ò: A. 
<êáÂ>: addidi
*•[µ]öéåÃ: •µöï Ã: Kroll.
*•µåë− : + � µÝëé Kroll; idem: possis •µåíçíüí ; •µÝëåé áÞï í  Boll. 
*–í èñùðï í: áÞï í : Kroll. idem huc trahit Val. “gallus et semivir erit qui nascetur” (cf. â).
§ 4. Cum Müll. legi Çó÷ïõ: ~Éêù : Kroll. aut possis Çôù ? Possis autem et Ëóôù .
Ì Þíç: µç íé: A
ôáýñùí: ôáýñùé A, corr. Müll. (cuius alteram coni. ôáõñüæõãïò praefert Boll); verließ Mene die Wage: Syr. 
àø éóôïí: àø éóôïò A ( de suo alto situ: Syr.)
â ïõêüëï í zÅíäõµßù í á: â ïõêüëïò ¦íäõµåßáíá: A.
ðåñéðôýîïõóá : ðåñéðôýîáóá: A; corr. Boll.
[...] Hic historia deest?
<ôáýô® ô± òñ‘ ãåííþµå í ï ò>: addidi.
< ï Û ðïéÞóáò>: addidi.
öëåãåÂò: öëÝãåé A. Kroll putat in ô� ÷ñÞóéµá aut accus. graecum membri combusti aut epitheton ignis
latere; daarom sterft hij, die in dit uur geboren wordt door vuur: Syr.
§ 5. Ï Ûä' ï âôüò: ï Ûä' ï àôùò: Kroll. 
<÷ñüíïò>: addidi.
<áÇôéï ò ô−ò äßíçò ô−ò •åñßçò>: addidi.
ê' áÆèåñßçò: +êáÂ èåñßçò: Kroll; ï Ûä' ï âôï ò ¦óôÂí  Ò áÆèÝñéï ò <ôüðïò> ÊëáñÎò ôüêå: Boll. Kroll noluit
Êõèçñåßáò ponere.
zÁöñïäßôç  }Åñùôïò ôï î üô ïõ (µÞôçñ): zÁöñïäßôçò ³ñ ïô ïò ôïîüôç : A
óõïðë−ãá : corr. Müller; ó ï é ÏðëçãÎí : A
óÝëáò ëáâãí : “aut óÝâáò” ? Kroll; at etiam ëáâãí  suspectum putat.
ðåñÂ áßôï Ø: ðáñ'áÛôï Ø: A. corr. Müll.
§ 6. <Ðáñ¥ò>: addidi. áßôï Ø*** êáÂ <äåßêíõóé> +ôÎí  ôï Ø ëÝï í ô ï ò: Kroll.
<êáô�>: Boll. Laat dit uur voorbijgaan omdat de god Mars nu toornig en dreigend aanwezig is: Syr.
ï âôï ò: ï àôùò: A.
ðïëÝµéï ò: ðïëåµßù í : A; corr. Müll.
ßö' ºëßï õ: ¦öºëßï õ: A; corr. Boll.
ëÝêôñùí µï é÷éäßùí ¦äåéãµáôßóèç: ëÝêôñïí µï é÷éëßáò áÆí éãµáôßóèù: A; corr. Müller et Boll.
§ 7. zÅðßµåéíïí: ¦ðéµÝí ù í : A; corr. Boll. 
§ôé: Müll. ; ¦ðÂ A.
ôï Øôï í : in ôïýôùí corr. A.
âáóßëåéá : âáóéëåÃ: A.
ðáñ�: ðáñ� potius A quam ðåñÂ.
*ôÎ: ôÎí  Kroll.
<êáÂ> ¦ñßóôçí: <êáÂ> addidi; ¦ñáóô¬í  ßóôåñïöñüíïõô' tum relinqua linea vacua A; corr. Müll. Boll. 
<ññïóêïðåÃ ã�ñ>: addidi.
<§êôåéíå>: addidi.
ãåíí”ò: ãåííáÃ: A.
§ 8. âáóßëåéá : âáóéëåÃ: A. 
ä ï ô−ñá: óùô−ñá: A.
äßäïõ êôë .: äßäïõ íØí  ô¬í  ðñÎò ôÎí  ôïêåôÎí  öù í¬í  (vel sim.): â, Arm. Val.
ãåííçôñßïõò: ãåííçôñßáò: Müll.
µçñïôñáö− (ôÎí ) åÜéï í : µçñïôñÜöéôïí åÜäéïò: A (item Syr.).
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•íáäåßîáò: �µá äåßîáò: A; corr. Müll. Kroll deleverit åÜäéïò ut dittographiam.
 ´Õäñï÷üïõ <êáÂ> zÉ÷èýùí: ôÎí  åÆäý÷ñïïí Æó÷õÎí : A; corr. e Syr. (Ausfeld 36). 
<êáÂ>: addidi.
§ 9. add. â (cf. Arm. Val.): º ä¥ zÏ ëõµðé�ò µåÃæï í  âï Îò µõêçóáµÝí ç •ðåêýçóå ðáÃäá –ññåíá ó×í
•ãáè± ôý÷®.
ôï Øôï  (åÆðåÃí ): ôïýôùé A.
âñ ï íô¬ ¦îÞ÷çóå: âñ ï íô¬í  ¦îç÷−óáé 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 äéÎ 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 boogschutter (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 voor-
behoud gegeven.



112

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
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 Water-
man en Vissen de gedaante van de ram Ammon aangenomen had, herstelde hij een
Egyptenaar in de waardigheid 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 ge-
raakte.

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 gedemon-
streerd.
3. Het lijkt waarschijnlijk dat de auteur gebruik gemaakt heeft van bestaande duidingsboeken 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.



177 Cf. Ev. Matth., I, 22-23. ôï Øôï  ä¥ Óë ï í  ãÝãïíåí , Ëí á  ðëçñùè± ôÎ ñçè¥í  ßðÎ êõñßïõ äé� ôï Ø
ðñïöÞôïõ ëÝãï íô ïò êôë. Epist. ad Gal. Óôå ä'µëèåí  ôÎ ðëÞñù µá ôï Ø ÷ñüíïõ êôë.
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Commentaar I,12:

§ 1. ôï Ø ä¥ [ôïêåôï Ø] ÷ñüí ïõ ô−ò êõÞóåùò ðëçñùèÝí ôï ò êôë: Voor ðëçñüù , cf. Hdt,
VI,63 (over de geboorte van de Spartaanse koning Demaratos): êáÂ ï Û ðëçñþóáóá ôï ×ò äÝêá
µ−í áò º ãõí ¬ áàôç ôßêôåé ôï Øôï í  ä¬ ÄçµÜñçôï í . En nog voor zij de tien maanden (van
haar zwangerschap) had volbracht, baarde die vrouw die (reeds vermelde) Demara-
tos. 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. “Ô± ä¥ zÅëéóÜâåô ¦ðëÞóèç Ò
÷ñüí ïò ôï Ø ôåêåÃí  áÛô¬í  êáÂ ¦ãÝííçóåí  õÊüí .” De tijd voor Elisabeth om te baren was
gekomen en zij bracht een zoon ter wereld177. Het woord ôïêåôï Ø, door Kroll tussen
vierkante haken geplaatst, zou wel eens een randglosse geweest kunnen zijn, b.v.: ðåñÂ ôï Ø
ôïêåôï Ø. 
§ 1.1. åÆò ôÎí  óùôÞñéï í  êõçöüñïí äßöñï í : óùôÞñéï ò: 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 óùôÞñ hebben gedacht.
Zie § 8: ô−ò åÛåñãåóßáò ä ï ô−ñá äßöñï í .

§ 1.2. êõçöüñïò: 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 êõçöüñïò gelezen.

§ 1.3. äßöñï ò: 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 êõçöüñïò äßöñï ò samen met kraamstoel weer te geven.

§ 1.4. éäßí ù í  ³ñîáôï : Zij kreeg haar eerste weeën. De op zich al ingressieve betekenis van
–ñ÷åóèáé beginnen wordt hier door het gebruik van de aoristus nog versterkt. Voor het gebruik
van –ñ÷åóèáé i.p.v. –ñ÷åéí , zie ook Xen., Anab., 3, 2, 7: –ñ÷åóèáé ôï Ø ëüã ïõ: een
redevoering gaan houden, tegenover ibid. 1, 6, 6: –ñ÷åéí  ôï Ø ëüã ïõ: een (algemene)
conversatie op gang brengen. Cf. Xen. Hell., 6, 36: ðïëÝµï õ –ñ÷åóèáé de
krijgsoperaties starten tgov. Thouk., I,5, 3: ðïëÝµï õ –ñ÷åéí : de aggressor zijn.

§ 1.5. ðáñáóô�ò ä¥ áÛô± Ò Í åêôáíåâãò êáôá µåôñÞóáò ôï ×ò ï Ûñáíßï õò ôäí  •óôÝñùí
äñüµï õò ðñÎò ô¬í  ôï Ø æùäéáêï Ø êýêë ïõ êßíçóéí  åÉðåí 0: ðáñáóô�ò: partic. aor. intrans. bij
ðáñßóôç µé: bijstaan, helpen. êáôá µåôñÞóáò: Cf. cap. I,1: ã−ò µÝôñá êáôáëáâüµå í ï é...
ðüôá µï í  Í åÃë ï í  äéá µåôñçóÜµå í ï é êôë.
De voorgestelde vertaling van de hele passage t/m åÉðåí  luidt als volgt:



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

179 Syr. geeft na de vermelding van de ascendantie van Schorpioen overigens wel een uitgebreid astro-
logoumenon en wel als volgt: “wa Kê'wân waÑmeÑ wamassa'tâ da-lqûblêh ]ênôn.” Budge: “and Saturn
and the Sun and the Balance are opposed to it.”

180 Over Schorpioen als ongunstige ascendant, zie Tamsyn Barton, Ancient Astrology, pg.194.
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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. ôäí  •óôÝñùí : de planeten, cf. cap. I,4, 7: ôï ×ò ©ðô� •óôÝñáò. Zie ook Ptol., Tetrab. I,
2: ï Ë ôå ôäí  •óôÝñùí  ôäí  ôå •ðëáíäí  êáÂ ôäí  ðëá íùµÝí ù í  êôë. Men zie verder de
uitgebreide bespreking betreffende de antieke astrologie in comm. cap. I,4.

§ 2. zÁí Üóôçèé... ðåñßðáôï í  ëáµâÜí ï õóá: Deze zin kan men op tweeërlei wijze interpreteren,
op het eerste gezicht kan men het kernwoord ðåñßðáôï ò 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. êë−ñï é (zie comm. I,4) in verband met de geboorte-horoscoop te kunnen bepalen178. Syr. vat
deze passage zonder meer op als een 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. <ôáýôçí> ô¬í  òñáí : Kroll schrijft in zijn apparatus criticus het volgende: “Delevi illata ex v.
7 (<ôáýôçí> ô¬í  òñáí  Boll) nisi plura desunt (tot een uur voorbij zal zijn: Syr.). Het is niet
duidelijk waarom Kroll ôáýôçí  ô¬í  òñáí  heeft willen schrappen, deze of een verwante
uitdrukking wordt namelijk het hele caput door gebruikt.

§ 2.2. ññïóê ïðåÃ ã�ñ óêïñðßï ò êôë.: ññïóê ïðåÃ: 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 ññïóê ïðåÃí  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 zin179. Een verklaring
voor dit verschijnsel valt nauwelijks te geven, het is o.i. het beste om de volgorde der ascenderende
tekens zo te accepteren als zij worden aangetroffen 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
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§ 2.3. êáÂ Ò ðáµöá¬ò ~Çëéï ò... êáôáóôñÝöåé: Deze passage waarin Helios iedereen die in dit
uur geboren wordt, ruw uit de hemel verwijdert, doet met enige goede wil denken aan de Phaë-
thonsage 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. ðáµöáÞò: Cf. PGM, II,89: “zÇÝëéå, êëõôüðùëå, ÄéÎò ãáéÞï ÷ï í  Ðµµá, ðáµöáÝò êôë.
O Helios, beroemd om uw paarden, o wereldomspannend, rondom- stralend oog van
Zeus! etc.

§ 2.5. ôåôñÜæõãï í /-ï ò: 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 ôåôñÜæõãï ò
moet lezen, als epitheton bij ~Çëéï ò en niet ôåôñÜæõãï í  bij ðë−è ï ò.
(ðë−è ï ò) áÆèåñßùí ææù í : 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 ðë−è ï ò spreekt. De uitdrukking áÆèåñßùí ææù í  kan ook
betrekking hebben op bv. de paranatellonta (zie comm. I,4, en dit commentaar, §7:
Äõóþíõµï ò). Zo'n ander hemeldier is bv. de Beer; cf. PGM IV,1275 sqq: zÁñêôéê¬ ðÜí ôá
ð ï éï Øóá: De Beer die alles bewerkt.

§ 2.6. êáôáóôñÝöåé: 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. ÐåñéêñÜôåé óåáõô−ò, ì óåâáóµßá, êáÂ <êáô�> ôï Øôï í  ôÎí  •óôÝñá0 ññïóê ïðåÃ ã�ñ
Êáñêßí ï ò, êáÂ •ðÎ ôäí  Æäßù í  ôÝê í ù í  ¦ðéâï õëåõèåÂò äéäýµù í  ó ð ï ñ�í  –÷ñéò óôÜ÷õï ò
¦êôåµãí  <âÜëëåé> ¦ðÂ ð ï í ôï µÝä ï í ôá Ðïóåéääí á. ÊáÂ íåñôÝñéï í  Ðëï ýôùíá *µßµíåé
*Æó÷üµå í ï ò <êáÂ> ï ÛñÜí éï í  ÄéÎò •[µ]öéåÃ ôÎí  èñü í ï í: Deze passage stelt de interpreet voor
een aantal (vrijwel onoplosbare) problemen. T.a.v. de zin ÐåñéêñÜôåé... •óôÝñá is de suggestie
van Kroll gevolgd, tegenover het ðåñéêñáô¬ò óåáõô−ò <ªóï > (zo in de tekst van Kroll op een
suggestie van Müller, die zelf echter Çóèé of ãåí ïØ aanvulde), een zeer wel verdedigbare
coniectuur. Wat ì óåâáóµßá betreft: uit het handschrift kan zowel ì als ñò als º gelezen worden,
waarbij ì (ñò eventueel door dittografie) het meest voor de hand lijkt te liggen. De aanvulling êáô�
lijkt niet strikt nodig, daar ôï Øôï í  ôÎí  •óôÝñá dezelfde accusativus temporis zou kunnen
aangeven als elders ôáýôçí  ô¬í  òñáí . 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 verwij-
zing 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 ¦êôåµüíôùí , aan te sluiten bij ôÝê í ù í  moet, als tegenstrijdig met de



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

182 Een dergelijke “eenmalige” vorming is niet onmogelijk: Pollux 2.117 heeft een adjectief •µåëÞò
gevormd van µÝë ï ò melodie: •µåë¬ò ö ù í Þ onmelodische (onwelluidende) stem. Zie LSJ. s.v.
•µåëÞò (B). 
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mythe, verworpen worden.De grootste moeilijkheden leveren de woorden ¦ðÂ ð ï í ôï µÝä ï í ôá
Ðïóåéääí á êáÂ íåñôÝñéï í  Ðëï ýôùíá µéµíçóêüµå í ï ò. Het begrip ¦ðÂ suggereert “de richting
waarin”, c.q. “de plaats waar na een bewegingsaanduiding”. Een dergelijke bewegingsaanduiding
zou âÜëëåé of ñßðôåé geweest kunnen zijn. Dit past dan wel bij het werpen van de testikels in zee,
maar lijkt onverenigbaar met íåñôÝñéï í  Ðëï ýôùíá. Als de veronderstelling dat íåñôÝñéï í
Ðëï ýôùíá duidt op de mythe dat Zeus Kronos in de Tartaros wierp juist is, moeten de accusativi
Ðïóåéääí á en Ðëï ýôùíá van elkaar losgekoppeld worden. Het is mogelijk dat µéµíçóêüµå í ï ò
+ 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
µßµíåé Æó÷üµå í ï ò hij blijft in gevangenschap te liggen. In de losse verteltrant van de auteur
zou íåñôÝñéï í  Ðëï ýôùíá zoveel kunnen betekenen als “hij wacht Plouton van de onderwereld
af”, d.w.z. “hem wacht een verblijf in de onderwereld” (in gevangenschap = Æó÷üµå í ï ò). Voor
µßµí ù  = µÝí ù + acc., zie LSJ. Tenslotte lijkt •µöï Ã op een itacistische corruptie te berusten met
•öéåÃ, waarbij de µ uit de associatie met •µöß of •µöþ  te verklaren is.
T.a.v. áÞï í  is de veronderstelling gerechtvaardigd dat het gaat om een nomen sacrum, de afkorting
van –í èñùð ï í. Het onbegrijpelijke � µÝëé kan enigszins verhelderd worden door een vergelijking
met de lezingen van â, Arm. en Val.

â: “êáñôÝñçó ï í Ïëßãï í , ãýíáé, ¦�í  ã�ñ í Øí  •ðïêõÞó®ò, ãÜëëï ò §óôáé •ðñüê ïð ïò Ò
ãå í íþµå í ï ò”.

Arm.”Be patient a little longer, queen, for if you give birth now, your offspring will be
castrated 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 •µåëÞò, afgeleid van µÝë ï ò lid, membrum virile, een
hapax, maar in de tekst begrijpelijk.182 Voor het verband tussen µÝëç (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 â nog twee voorbeelden bewaard: 1: ãýíáé, §ðå÷å óåáõô¬í  êáÂ í ßê ç ó ï í
ô� ¦íåóôäôá ô± öýóåé. ¦�í  ã�ñ í Øí  •ðïêõÞó®ò, ßðüäïõëï í áÆ÷µÜëùôï í  ³ µÝãá ôÝñáò



183 Bij Ptolemaios, Tetrab. III.12 (pg. 323 ed. Robbins) worden eunuchen en hermaphroditen geboren,
wanneer de rijzende maan in conjunctie staat met Mars en eenzelfde stand inneemt t.a.v. Mercurius als
Kronos (Saturnus). 

184 Zie Palchos, fr. O 79, Bidez & Cumont, MH, pgg. 218 sqq.: “Êáñêßí ï õ ññïóêïðï Øí ôï ò ³
µåóïõñáíïØí ôï ò, ðåñÂ ¦íåóôçêüôùí ô� ¦ðåóôáëµÝí á .” Wanneer Kreeft ascendeert of culmineert,
hebben de (gezonden) tekenen betrekking op het heden. Cf. Exc. Byzantinum (ibid.): “Êáñêßí ï ò
<ññïóêïðäí > ðåñÂ ¦íåóôþôùí  äçëï Ã” Kreeft geeft als ascendant uitsluitsel over het heden.
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ãåííÞóåéò. 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 â luidt: êáñôÝñçó ï í, §öç (Ò Í åêôáíåâãò sc.), Ïëßãï í , ãýíáé0 ¦�í
ã�ñ í Øí  •ðïêõÞó®ò, ãÜëëï ò §óôáé êáÂ •ðñüê ïð ïò Ò ãå í íþµå í ï ò.
De recensio â 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 â (met êáñôÝñçó ï í) een bewerking is van de Kronos-
passage in á, die met ðåñéêñÜôåé óåáõô−ò (ðåñéêñáô¬ò óåáõô−ò <§óï >) begint. Het
resultaat, de ãÜëëï ò, komt overeen met de •µåë− –í èñùð ï í (zie boven).183

De eerstgenoemde passage uit â is een samenstel uit verschillende beschrijvingen in á. Het
wangedrocht verschijnt in á 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 ôÝñáò. Zie III,30. De ßðüäïõëïò áÆ÷µÜëùôï ò ontbreekt
echter in á. 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 äéÎ êáÂ volgde de waarschuwing voor de geboorte van een
áÆ÷µÜëùôï ò, tenzij de lacune reeds voor(!) äéÎ êáÂ te signaleren is en het äéÎ êáÂ te verbinden is
met het ontbrekende mythologoumenon dat betrekking heeft op hetzij Meleager, hetzij Semele.

§ 3.1. ôÎí  •óôÝñá: Het is niet duidelijk of hier een planeet of een vaste ster wordt bedoeld, laat
staan welke ster of planeet. Echter omdat de mededeling: “ññïóê ïðåÃ ã�ñ óêïñðßï ò” de
motivatie lijkt te zijn voor het advies: “zÁí Üóôçèé”, is het logisch aan te nemen dat ôï Øôï í  ôÎí
•óôÝñá betrekking heeft op de mededeling: “ññïóê ïðåÃ Ò êáñêßí ï ò êôë. en dat met ôï Øôï í
de combinatie van het ascenderende sterreteken Êáñêßí ï ò Kreeft met de vermelding van Kronos/
Saturnus wordt bedoeld, zie hierna.

§ 3.2. ññïóê ïðåÃ ã�ñ Êáñêßí ï ò... èñü í ï í: Ook de ascendantie van Kreeft is nog geen ge-
schikt moment om te baren of geboren te worden. Dit stemt overeen met Tetrab. III, 12 (§ 151)
waar Êáñêßí ï ò onder de ¦ðáßôéá æèäéá  (injurious signs) gerekend wordt. Bij Palchos geeft
Kreeft, indien hij ascendeert of culmineert, slechts uitsluitsel over de huidige toestand.184 Men mag in
dit geval echter aannemen dat zowel Kreeft als de ongunstige planeet Saturnus/Kronos



185 Saturnus als ongunstige planeet: Zie Ptol., Tetrab., I,6 en Syr. I,14: “Observe how gloomy this sign
of Saturn is.”

186 Cf. Hesiodos, Th., 178 t/m 182.
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verantwoordelijk zijn voor deze situatie185.

§ 3.3. êáÂ Ê ñ ü í ï ò •ðÎ ôäí  Æäßù í  ôÝê í ù í  ¦ðéâï õëåõèåÂò: Voor het verhaal van de god
Kronos die door zijn eigen kinderen, in het bizonder door Zeus belaagd werd, zie Hesiodos, Th.,
453-506; 630-730.

§ 3.4. äéäýµù í  ó ð ï ñ�í : Dit is een nogal duister fragment van een toch al deels corrupt
overgeleverde passage. Moet men äéäýµù í  (ó ð ï ñ�í ) alleen lezen en opvatten als teelballen of is
ook hier weer sprake van een dubbele bodem zoals in het geval van ðåñßðáôï ò in § 2 ? In eerste
instantie moet äéäýµï é inderdaad met “teelballen” weergegeven worden, getuige LSJ en een glosse
bij Hesychios, 1500, 9: “äéäõµßï é ñßæá  (= óðïñÜ = Ðñ÷éò) en dan vertale men dit zinsdeel met:
Nadat Kronos de teelballen had afgesneden.186 Desondanks mag men bij äßäõµï é ook
denken aan het sterreteken 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 äßäõµï é hoogstwaarschijnlijk ook in de
astrologische zin van Tweelingen hebben verstaan. Ditzelfde geldt voor óôÜ÷õò 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 ge-
bruiken. Zo ook in § 5 ôáýñùí  æõãüí  en ôï î ü ôçò. 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 ¦ðÂ ð ï í ôï µÝä ï í ôá Ðïóåéääí á êáÂ <¦ðÂ> íåñôÝñéï í
Ðëï ýôùíá is dat het werpen van de geslachtsdelen in de zee alleen op het eerste punt kan slaan,
terwijl (¦ðÂ) íåñôÝñéï í  Ðëï ýôùíá er op moet slaan dat Kronos in de onderwereld achterbleef.
Men zou daarom, i.p.v. µéµíçóêüµå í ï ò, µßµíåé Æó÷üµå í ï ò (waarbij ¦ðÂ suggestief met de
accusativus staat verbonden met een werkwoord van rust, cf. ¦ðÂ LSJ. s.v. ¦ðÂ C. 2a) kunnen
lezen, waarbij zeker nog <êáÂ> moet volgen om µßµíåé met •[µ]öéåÃ (laat over, i.p.v. •µöï Ã of
•µöéèåÃ) te verbinden. Nu wacht de oplossing van de rest van deze zin vanaf ¦êôåµãí  t/m
èñü í ï í: “(êáÂ Ê ñ ü í ï ò... äéäýµù í  ó ð ï ñ�í  ¦êôåµãí ) <âÜëëåé> ¦ðÂ ð ï í ôï µÝä ï í ôá
Ðïóåéääí á êáÂ <¦ðÂ> íåñôÝñéï í  Ðëï ýôùíá *µßµíåé <Æó÷üµå í ï ò êáÂ> ï ÛñÜí éï í  ÄéÎò *•-
[µ]öéåÃ ôÎí  èñü í ï í.” Pas na lang wikken en wegen is tot bovenstaande oplossing besloten. .

§ 3.5. ð ï í ôï µÝä ï í ôá Ðïóåéääí á: Cf. Aischyl., Th., 130-31: “ð ï í ôï µÝäùí  –í á î ...
ÐïóåéäÜùí.”; Pind., Ol., VIII,41: “åÛñõµÝäùí  ôå ÐïóåéäÜí .”

§ 3.6. íåñôÝñéï í  Ðëï ýôùíá: í åñôÝñéï ò onderwereld-, van de onderwereld; cf. Orph. A.
1372; AP. 9.459. Cf. í Ýñôåñï ò i.p.v. íåñôÝñéï ò: Aeschyl, Pers., 622: “ íåñôÝñï éò èåï Ãò.”

§ 3.7. *µßµíåé <Æó÷üµå í ï ò>+ <¦ðÂ>+ acc. In plaats van het door Kroll van een+ voorziene



187 Ploutarchos geeft hier overigens niet de echte Griekse namen maar de gehelleniseerde namen van
de Iraanse tegenhangers, n.l. zÙñï µÜæçò = Ahura-Mazda, Ì ßèñçò = Mithra(s) en zÁñåéµÜí éï ò = Ahri-
man.
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µéµíçóêüµå í ï ò, wordt om in § 3.4 aangegeven redenen voorgesteld µßµíåé Æó÷üµå í ï ò ¦ðÂ +
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]öéåÃ (i.p.v. •µöï Ã) ï ÛñÜí éï í  ÄéÎò ôÎí  èñü í ï í: In plaats van •[µ]öéåÃ leest Kroll
•µöï Ã. Dit •µöï Ã zou de derde persoon singularis van het praesens van een verbum •µöüù
moeten zijn dat echter in geen enkel woordenboek of lexicon aangetroffen is. Mogelijk is de cor-
ruptie op de volgende manier ontstaan: •öéåÃ > •µöéåÃ > •µöåÃ > •µöï 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 zÁßäçò (= Hades) en Zeus; cf. Plato, Gorgias, 523 A:
äéåíåßµáíôï  ô¬í  •ñ÷¬í  Ò Æå×ò êáÂ Ò Ðïóåéääí  êáÂ Ò Ðëï ýôùí . 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.
37.187 Echter, de logica in de recensio á lijkt een andere dan die in â, Arm. en Val. Daar ontbreekt
n.l. het Kronos-verhaal, alsook de episode over Endymion. Het ziet er dus naar uit dat Çó÷ï õ êôë.
tot de oorspronkelijke recensie (á) 
behoorde en de inleiding vormde op het komende Endymion-verhaal.

§ 4. }Éó÷ï õ ôÎ âñá÷× êáÂ ôáýôçò ô−ò òñáò: Ook de inleiding tot het volgende astro-
logoumenon/mythologoumenon is corrupt. Zeker fout is Ëêù . Wellicht zou men hier Ëóôù  (=
Ëóôáóï ) moeten lezen met corruptie van óô tot ê: sta de korte wijle ook van dit uur op, c.q.
blijf ook op dit uur nog even staan. Voor Ëóôù  = Ëóôáóï , cf. Soph. Phil.893, Schwyzer,
Griechische Grammatik I,688 
Kroll oppert hier Çôù , terwijl Müller in de eerste uitgave van de tekst Çó÷ï õ 
voorstelt. Beide conjecturen zijn aantrekkelijk, 1) Çôù  omdat het paleografisch 
dichter bij het overgeleverde Ëêù  staat dan Çó÷ï õ; 2) Çó÷ï õ,  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 Çôù  (moet komen, moet gaan ) is een dermate  groot
bezwaar dat onze keuze op Çó÷ï õ valt. ÔÎ âñá÷× moet als een substantivische accusativus van tijd
fungeren, met de genitivus ôáýôçò ô−ò òñáò als genitivus explicativus. Het is echter ook denkbaar
dat er na âñá÷ý een substantivum (µÝñï ò?, äéÜóôçµá?) is uitgevallen. 

§ 4.1. º ã�ñ êåñáóöüñïò Ì Þ í ç: êåñáóöüñïò: de gehoornde. Dit epitheton bij Ì Þ í ç =
ÓåëÞíç komt zelden voor en dan nog alleen in de PGM, IV,2889. Andere epitheta bij Ì Þ í ç-
ÓåëÞíç- }Áñôåµéò die op de horens van de maansikkel wijzen zijn: äßêåñùò (Philodemos, A. P.,
V,123) en êåñáôäðé (PGM, IV,245-50). Zie ook hierna onder ôáýñùí  (æõãüí ). Cf. Syr. the



188 Epitheta waaruit de relatie tussen de maan en de onderwereld blijkt zijn: ôáñôáñï Ø÷å : O heerseres
van de Tartaros (PGM, IV,2244); ibid. 2255: íåñôÝñùí  ¦ðßóêïðå: O gij die toeziet op de Onderwe-
reld.

189 De stier is overigens niet het enige met Selene geassocieerde dier. Zij wordt n.l. ook wel ëõêþ
(PGM, IV,2275-80) of ëýêáéíá wolvin (PGM, IV,2550) genoemd. Iets verderop, in PGM, IV, 2810
wordt haar gezegd: “§÷åéò óêõëáêþäåá  öùíÞí .” 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.
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horned moon.

§4.2. Ì Þ í ç = ÓåëÞíç: 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 Ì Þ í ç en ÓåëÞíç om
en om en naast elkaar en zij gaan, evenals }Áñôåµéò, vergezeld van dezelfde epitheta. Wanneer er
tussen beide namen überhaupt verschil in gevoelswaarde heeft bestaan, dan werd Ì Þ í ç misschien
iets meer dan ÓåëÞíç geassocieerd met het lugubere, met spoken en de onderwereld188 maar onder
beide namen is de maangodin verbonden met het nachtelijke 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. ôáýñùí  æõãüí : Het ms. A heeft ôáýñùé, hetgeen door Müller is gecorrigeerd in de zin die
hier wordt voorgesteld. Boll verkiest echter ôáõñüæõãï ò te lezen en in Syr. verlaat Mene de
Weegschaal hetgeen erop neerkomt dat het PehlevÎ-voorbeeld voor Syr. mogelijk æõãüí  heeft
gelezen. De lezing van het ms. A, ôáýñùé = ôáýñå lijkt ons hoogst onwaarschijnlijk; de door Boll
gepostuleerde lezing ôáõñüæõãï ò als epitheton bij Ì Þ í ç heeft echter iets aantrekkelijks en æõãüí
is verre te verkiezen boven æõãè. Om de volgende redenen is echter voor de lezing: ôáýñùí
æõãüí  gekozen: 1) ôáõñüæõãï ò: Het minst sterke argument tegen ôáõñüæõãï ò lijkt ons dat Ì Þ í ç
al een epitheton bij zich heeft, n.l.êåñáóöüñïò. 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 mythologi-
sche; 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 ôáýñùí æõãüí
als object bij ðñï ë éðï Øóá te lezen. ôÎí  àø éóôï í  moet dan predicatief bij æõãüí  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: ôáõñäðé, ôáõñï ê Üñçí å, Ðµµá äÝ ó ï é ôáõñùðüí  êôë. O
gij met het gezicht van een stier; o gij met de stierekop; uw oog kijkt (ziet eruit) als
de ogen van een stier.189 Hierboven en bij de vertaling is ôáýñùí  æõãÎí  opgevat in de normale,
d.w.z. niet astrologische, zin maar evenals in het geval van äéäýµù í  en óôÜ÷õï ò mag men hier aan



190 Op grond van de Syrische versie mag men aannemen dat de auteur van de PehlevÎ-versie deze
passage uitsluitend in astrologische zin heeft opgevat. Het Syrische qenšalmâ Weegschaal kan in deze
context slechts in astrologische zin worden verstaan. Van stieren of De Stier is bij Syr. echter geen
sprake.

191 Philodemos van Gadara (± 60 v. Chr.): De laatste twee regels van het desbetreffende gedicht lui-
den: “zÏ ëâßæåéò êáÂ ôÞíäå êáÂ ºµÝáò, ï Éäá, ÓåëÞíç ÊáÂ ã�ñ ó¬í  øõ÷¬í  §öëåãåí  zÅíäõµßùí .” “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.”

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

193 Schol. Apoll. Rhod., IV,57 (pg. 264 Wendel). Zie Lobel-Page, Fragmenta poetarum Lesbiorum,
pg. 105, fr. 199 (82). 

194 Over Zon en Maan als planeten, zie comm. I,4. 
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een dubbele bodem in astrologische zin190 worden gedacht, n.l. bij ôáýñùí  aan het teken Ôáýñï ò =
Stier en bij æõãüí  = Weegschaal. Cf. äéäýµù í , óôÜ÷õï ò en in § 6 ôï î ü ôï õ.

§ 4.5. ôÎí  àø éóôï í : scil. æõãüí : 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. â ïõêüë ï í zÅíäõµßù í á êáëÎí  ðåñéðôýîï õóá ðáÃäá: 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)191 en Catullus (Carm., 66, 5). Ook Hesiodos zou
volgens Von Geisau192 een of meer verzen aan de liefde van Mene/Selene 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 Rhodios193 in dezer voege: “ÐåñÂ ä¥
ô−ò ÓåëÞíçò §ñùôï ò Êóôï ñï Øóé Óáðöã êáÂ Í ßê á í ä ñ ï ò ¦í  â ' ÅÛñþðçò. ëÝãåôáé ä¥ êá-
ôÝñ÷åóèáé åÆò ôï Øôï  ôÎ –í ôñï í  (ôÎ ËÜôµéï í ) ô¬í  ÓåëÞíçí  ðñÎò zÅíäõµßù í á.” Over de
liefde van Selene vertellen Sappho en Nikandros in het tweede boek van de “Euro-
pa”. 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 planeet194 geboren wordt, kan niet of slechts tijdelijk
een gelukkig en succesvol leven leiden.

§ 4.7. ðåñéðôýîï õóá: Dit is een correctie van Boll voor ðåñéðôýîáóá in het ms. A. Een
participium futuri met de betekenis “om te” is hier inderdaad beter op zijn plaats dan een participium



195 Zie Ptol. Tetrab. III,12. Zie ook pg.106, n.175. 
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aoristi. De corruptie is te verklaren als een perseveratie-fout na ðñï ë éðï Øóá.

§ 4.8. â ïõêüë ï í zÅíäõµßù í á: Het ms. A leest hier â ïõêüë ïò (¦íäõµåßáí á) hetgeen,
syntactisch gezien, onmogelijk is.

§ 4.9. äéÎ êáÂ + ô� ÷ñÞóéµá ðõñÂ öëåãåÂò ôåëåõô”: Het met äéÎ êáÂ 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 die nu
geboren wordt, een eunuch of een hermaphrodiet zijn.195

Het slot van de passage (... ðõñÂ öëåãåÂò (coni. Kroll, ms. öëÝãåé) ôåëåõô”) 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. ô� ÷ñÞóéµá 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 ô� ÷ñÞóéµá 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. Ï Ûä'ï âôüò ¦óôéí  Ò <÷ñüí ïò áÇôéï ò ô−ò äßí çò ô−ò •åñßçò> ê'áÆèåñßçò ÊëáñÎò ôüêï ò:
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 êáÂ èåñßçò vraagt echter om een oplossing. Omdat êáÂ èåñßçò geen zin geeft, ligt
het o.i. voor de hand om ê'áÆèåñßçò te lezen. Dit roept echter enkele vragen op, nl. 1) Met welk
ander adjectief zou áÆèåñßçò door êáÂ verbonden zijn geweest? 2) Aan welk substantief zou men
áÆèåñßçò en dat andere adjectief gekoppeld moeten denken en 3) welk woord zou verant-
woordelijk zijn voor de genitivus? Men zou het antwoord op deze vragen misschien als volgt kunnen
formuleren: 1) áÆèåñßçò (< áÆèÝñéï ò) 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 ê'áÆèåñßçò als pendant êáÂ •åñßçò aan te nemen, daar •Þñ de
gewone aardse lucht aanduidt. 2) Als substantief in de genitivus singularis zou äßí çò (<äßí ç) =
wervelwind, rotatie of turbulentie kunnen dienen; cf. Emp. 115.11: áÆ-èÝñï ò äÃí á é, ibid. 35.4;
Plato, Phil. 996; Arist. Cael. 295a 3). Omdat ôüêï ò, aan het einde van de zin, o.a. tijd om te
baren (zie LSJ onder b) betekent, zou men tussen ï Ûä'ï âôüò en •åñßçò êôë. ÷ñüí ïò kunnen
denken. Men krijgt dan de volgende zin: “Ï Ûä'ï âôüò ¦óôéí  <Ò ÷ñüí ïò, áÇôéï ò ô−ò äßí çò ô−ò
•åñßçò> ê'áÆèåñßçò, ÊëáñÎò ôüêï ò.” 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 áÇôéï ò + genitivus gepostuleerd omdat de huidige ÷ñüí ïò als



196 Homeros noemt Eros nergens en Hesiodos, Th., 116-20 zegt slechts dat Eros na de Chaos ontstond.
Hes. Th., 116-120: “‚Ç ôï é µ¥í  ðñþôéóôá  ×Üï ò ãÝíåô'áÜôáñ §ðåéôá  ÃáÃ'åÛñýóôåñíïò... ÔÜñôáñÜ
ô'²åñüåíôá ... ³ä'}Åñïò êôë.” “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.

197 Zie ook Apollodoros, 3, 128 sqq. 
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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 ã�ñ öéëï è Üëáµï ò zÁöñï ä ßôç... }Áäùíéí  öéëï è Üëáµï ò: Zij die het huwelijk
liefheeft. Dit is een hapax, zie LSJ, suppl.

§ 5.2. zÁöñï ä ßôç }Åñùôï ò ôï î ü ôï õ µÞôçñ: Voor Eros als zoon van Aphrodite en Ares, zie
Simonides, fr. 43. Bij Homeros en Hesiodos196 was van een moeder-zoon relatie tussen Aphrodite
en Eros nog geen sprake.

§ 5.3. }Åñùôï ò ôï î ü ôï õ: 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 ôï î ü ôçò als Boogschutter, zie de opmerkingen over äéäýµù í
en óôÜ÷õï ò (§ 3) en æõãüí  (§ 4).

§ 5.4. óõïðë−ãá: door een everzwijn geveld is hier proleptisch gebruikt. Overigens is ook dit
woord een �ðáî  ëåãüµå í ï í . Wat het klassieke verhaal van de dood van Adonis door een
everzwijn betreft, dit wordt het uitvoerigst weergegeven door Ovidius (Met. X, 710-716)197 en wel
aldus: “Forte suem latebris vestigia certa secuti / Excivere canes, silvisque 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 schampschot. Direct
rukte de ever met zijn kromme snuit de met zijn eigen bloed besmeurde jachtspriet 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.



198 Hesiodos, fr. 32, ed. Rzach, pg. 143 = Apollodoros, III,14, 14, 1: “́ Çóßïäïò ä¥ áÛôÎí  (}Áäùíéí )
Öïßí éêïò êáÂ zÁëöåóéâïßáò ëÝãåé, Ðáíýáóóéò äÝ öçóé Èåßáíôïò âáóéëÝùò zÁóóõñßùí Óò §ó÷å
èõãáôÝñá Óµýñíáí .” “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.”

199 Over de opstanding van Adonis, zie Strabo, 16, 765; Loukianos, De Dea Syria , 6; Euseb. Praep.
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, Altorientali-
sche u. alttest. Auferstehungsglaube; P. Lambrechts in Meded. Vl. Ac. Wet. kl. lett., 16, 1954, 1.

200 Ba[alat Gebal: Zie H.J.W. Drijvers, Cults and Beliefs at Edessa, pg. 110; Brigitte Soyez, Byblos,
chap. II, pgg. 38-43. EPRO 60, Leiden 1977.

201 Tammûz: Cf. Ezechiel, 8, (4). Tammûz (de Babylonische naam voor de Sumerische god Dumuzi, die
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.
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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. ôáýô® ô± òñ‘ Ò ãå í íþµå í ï ò ÂõâëéÜäùí ãõíáéê äí  óåë�ò ëáâãí  äéåãåßñåé
êïðåôÎí  ðåñÂ áßôï 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)198 noemt hem de zoon van
Phoenix en Antimachos (fr. 102) noemt 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 vegetatiedemon199 was Adonis de zg. parhedros van Aphrodite-Astarte welke
godin in Byblos-Gebal de meesteres van Byblos Ba[alat-Gebal werd genoemd.200 De cultus van
Adonis werd niet alleen te 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.201 Over de cultusvormen in Byblos en o.a. Alexandrië, in het kort het
volgende: 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



202 Zie Theokritos, Eidullia, 15. 

203 Over Adonisfeesten te Athene, zie o.a. Krat. fr. 15; Pherekr. fr. 170; Aristoph. Lysistrata, 389
sqq.; Plout. Alkib. 18. Zie ook M. P. Nilsson, Griechische Feste , pgg. 384-7, (1906).

204 Cf. Theokr. Eid. 15-112 sqq; G. Glotz, Revue des Ét. Gr. 169 sqq., 1920.

205 Over Ares als everzwijn, Scholia in Iliadem, V,385.
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de volgende dag brachten jammerende vrouwen het beeld van Adonis naar het strand.202 De data
van de Adonis-cultus weken op de verschillende plaatsen en ook in verschillende perioden van de
oudheid van elkaar af. In het vijfde-eeuwse Athene203 vierde men de Latomia in April, in het Ptole-
maeïsche Egypte204 misschien in September, maar in 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. óÝëáò ëáâãí : Kroll (app. crit. pg. 12) vraagt zich af of men niet óÝâáò eerbied in plaats
van óÝëáò licht zou moeten lezen en ook ëáâãí  is in zijn ogen verdacht. Omdat Adonis de
verering van de Byblische vrouwen genoot, is óÝâáò een begrijpelijk voorstel dat echter niet bij het
verbum past. De lezing óÝëáò ëáâãí  lijkt evenwel redelijk verklaarbaar. Bij óÝëáò is wellicht te
denken aan de fakkels die de treurende vrouwen meevoerden. Met ëáâãí  is het fakkeldragen op
de beweende overgedragen: hij is de aanleiding voor de fakkeloptocht. Voorgesteld wordt daarom
de lezing óÝëáò ëáâãí  te handhaven.

§ 6. <ÐáñÝò> êáÂ ôÎí  ôï Ø ëÝï í ôï ò }Áñåùò èõµüí : Kroll geeft tussen áßôï Ø (§ 5) en êáÂ (§
6) etc. een lacune aan. Bovendien heeft hij, blijkens de crux, na êáÂ een corruptie in de tekst
aangenomen. Boll stelt voor te lezen: <äåßêíõóé> ôÎí  ôï Ø ëÝï í ôï ò <êáô�> }Áñåùò èõµüí ,
met als bezwaar dat in de lacune ook aangegeven zou moeten zijn dat Olympias 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 }Áñçò zou ðáñÝò 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 (}Áñåùò) èõµüí  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. è, 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.205 Dit laatste gebeurt.
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. äéäýµù í , óôÜ÷õï ò, ôï î ü ôï õ
êôë.



206 Zie Ptol. Tetrab. I,5.

207 Ptolemaios zegt hier niets over de oppositie van de zon maar uit dit verhaal zou men wellicht mogen
concluderen dat de zon in oppositie tot Mars en Venus staat, hetgeen niet bepaald een gunstige constel-
latie kan worden genoemd.

208 Zie ook Ptol., Tetrab. III.14.

126

§ 6.1. ï âôï ò ã�ñ ößëéððï ò êáÂ ðïëÝµéï ò: Het ms. A geeft ï àôùò i.p.v. ï âôï ò. Ï âôï ò is een
o.i. juiste correctie van Kroll en wordt daarom overgenomen evenals ðïëÝµéï ò, een correctie van
Müller voor ðïëåµßù í , dat in de context onverklaarbaar is, tenzij ook hier een lacune zou worden
aangenomen.

§ 6.2. í Øí  ä¥ –ï ð ë ï ò ãõµí Îò ßö'´Çëßï õ ¦ðÂ ëÝêôñùí  µï é÷éäßù í  ¦äåéãµáôßóèç0 Óèåí
êáôáöñïíçèÞóåôáé Ò ãå í íþµå í ï ò ôáýô® ô± òñ‘: ßö'´Çëßï õ: Dit is een correctie van Boll
voor ¦ö'´Çëßï õ in het ms. A.

§ 6.3. ¦ðÂ ëÝêôñùí  µï é÷éäßù í  ¦äåéãµáôßóèç: Correctie van Müller voor: ëÝêôñï í  µï é÷éëßáò
áÆí éãµáôßóèù. Het resultaat van deze correcties is een zinnig verhaal dat verwijst naar Hom. Od.
è,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 toegeschreven206. Mars en Saturnus zijn boze plane-
ten, Venus en Jupiter zijn daarentegen 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)207 zegt dat, wanneer Mars alleen Venus bij zich heeft, of,
wanneer ook Jupiter dicht bij haar is, terwijl Saturnus daarentegen afwezig is, onder die omstandig-
heden wellustige, onverschillige mannen geboren worden die overal op pleziertjes jagen, terwijl
huwelijken onder dat aspect vurig, onstuimig en overspelig worden genoemd.208 Nektanebo vertelt
Olympias m.a.w. dat haar zoon, als hij nu geboren zou worden, als overspelige door iedereen zou
worden veracht.

§ 6.4. ¦äåéãµáôßóèç: äåéãµáôßæù : 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. äåéãµáôéóµüò: 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. zÅðßµåéí ï í  §ôé ôï Øôï í  ôÎí  •óôÝñá,âáóßëåéá , ôÎí  áÆã ï êÝñùôá  ðáñ� ôÎí  Äõóþíõµï í :
Over de planeet Mercurius en Steenbok in het Óñéá -systeem, zie comm. I.4.
§ 7.1. ðáñ� ôÎ(í ) Äõóþíõµï í : 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 ðáñáíÜôåëëï í  (paranatellon), de aanduiding voor het met een
dierenriemteken oprijzende sterrebeeld; dit schijnt in tegenstelling tot wat in de antieke astrologie het



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

210 Zie ook Manilius, Astr. V,410. Hier wordt gezegd dat iemand die onder dit paranatellon geboren is
een wreker van misdaden wordt.

211 Over dekanen zie comm. I,4.
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geval was geen rol meer te spelen. In de antieke astrologie bepaalden deze ðáñáíáôÝëëïíôá
samen met de ææäéá  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 Äõóþíõµï ò (Dysonymos).
Men vindt nu bij Teukros II (zie Boll, Sphaera, pg. 49) als paranatellon bij de tweede dekaan
van Steenbok de äõóþíõµï ò ëýñá maar in een andere tekst (Teukros I,10) ôÎ äõóþíõµï í
æèï í . 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 het betreffende sterrebeeld noemt hij × Ýëõò209 (Lat.
Testudo). Dit teken wordt in het Latijn 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 äõóþíõµï ò onheilspellend. De naam binomia duidt er
verder op dat het Griekse adjectief oorspronkelijk niet äõóþíõµï ò maar äéþíõµï ò = 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 para-
natellon geboren wordt (zie N.A.T. pg. 10) is het te verklaren dat het oorspronkelijke
voorvoegsel äé verward is met het voorvoegsel äõó-, waardoor men äõóþíõµï ò 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: “äéáèÞêçí  •âÝâáéï í ”), hi
enim deieratores fiunt.”210 Vanaf de vierentwintigste tot de vijfentwintigste 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 äéþíõ-
µï ò en äõóþíõµï ò en de verandering van het een in het ander.

§ 7.2. ôÎí  of ôÎ Äõóþíõµï í ? Zoals boven vermeld, is er sprake van meer paranatellonta die
“onheilspellend” genoemd worden, n.l. de äõóþíõµï ò ëýñá 211 in de derde dekaan van Steenbok
(24e-25e graad) en ôÎ äõóþíõµï í  æèï í  (bij Teukros I de 2e dekaan bij Steenbok); dan is er,
althans bij Teukros I ook nog ôÎ äõóþíõµï í  bij de derde dekaan waar Teukros II º äõóþíõµï ò
ëýñá noteert. Men zou hier derhalve, hetzij voor ôÎ äõóþíõµï í , hetzij voor ô¬í  äõóþíõµï í , scil.
ëýñáí  kunnen kiezen. Omdat ô¬í  i.p.v. ôÎí  een grotere ingreep zou zijn dan ôÎ, valt de keuze op
ôÎ. Voor de draagwijdte van de voorspelling maakt het in deze context niets uit, deze is zonder



212 De Syrische versie brengt ons hier niet verder, hier is zelfs sprake van meer kinderen maar dan als
subject i.p.v. als object.
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meer ongunstig voor een geboorte.

§ 7.3. ï àôùò ãåííÞóåéò ðïëõãñÜµµáôï í ... ôÎí  Çäéï í  ðáÃäá: Ook deze passage is zeer
geschonden overgeleverd212 en het is in dit geval niet duidelijk hoe groot de door Kroll met drie
asterisken aangegeven lacune is en daar komt nog bij dat ook de correcties van Boll en Müller:
¦ñéóô¬í  ©ôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá voor ¦ñáóô¬í  ßóôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá voor discussie vatbaar zijn.
Allereerst wordt gepoogd om een verantwoorde keuze te maken tussen ¦ñéóô¬í
©ôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá en ¦ñáóô¬í  ßóôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá. De zin opent met: Zo zult u een
geleerde... baren. Het adjectivum ðïëõãñÜµµáôï í  is verbonden met een substantivum in de
accusativus, ¦ñéóôÞí  of ¦ñáóôÞí . Zou men voor ¦ñáóôÞí  kiezen, dan zou het daarop volgende
participium in de genitivus moeten staan: ßóôåñï -/©ôåñïöñ ï í ï ý íôù í  (eventueel: ©ôåñïöñü íù í ).
Wanneer tevens de keuze zou vallen op de lezing ßóôåñï - i.p.v. ©ôåñï -, hetgeen ¦ñáóô¬í
ßóôåñïöñ ï í ï ý íôù í  oplevert, dan komt dat in de vertaling neer op een (geleerde) liefhebber
van mensen die achteraf denken of telkens weer een andere mening hebben. Kiest men
voor (ðïëõãñÜµµáôï í  ¦ñáóô¬í ) ©ôåñïöñ ï í ï ý íôù í , 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 ©ôåñï - i.p.v. ßóôåñï - te lezen, niet zozeer omdat
ßóôåñï ö ñ ï í Ýù  een neologisme zou zijn maar omdat ©ôåñï ö ñ ï í Ýù  o.i. bevredigender is. Nu rijst
de vraag of ¦ñáóô¬í  ©ôåñïöñ ï í ï ý íôù í  wel de juiste lezing zou zijn en of men niet de voorkeur
moet geven aan ¦ñéóô¬í  ©ôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá in de tekst van Kroll. In elk geval één belangrijk punt
pleit voor de laatstgenoemde lezing, n.l. het feit dat het ms. A -öñüíïõô' leest, hetgeen wijst op het
wegvallen van een á en derhalve op een accusativus singularis en niet op een genitivus pluralis.
Daaruit volgt dat van een substantivum ¦ñáóôÞí  als regens van een ander woord, hetzij een nomen,
hetzij een participium in de genitivus geen sprake kan zijn. Is de lezing ¦ñéóô¬í  ©ôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá
om syntactische redenen te verkiezen boven ¦ñáóô¬í  ©ôåñïöñ ï í ï ý íôù í , 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 ¦ñáóô¬ò ©ôåñïöñ ï í ï ý íôù í  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 ¦ñéóô¬í  ©ôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá.

§ 7.4. ðïëõãñÜµµáôï í : 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 Dh!! wtj, in het Koptisch ÈÏ Ï ÕÔ of È ù ï ÕÔ (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-
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d; Phaidros, 274 c- 275b; PGM, V,248-9: “¦ãã åÆµé Èùýè, öáñµÜêù í  êáÂ ãñáµµÜôù í
åßñÝôçò êáÂ êôßóôçò.” Ik ben Thot, de uitvinder der geneeskrachtige kruiden en de
schepper der lettertekens.”

§ 7.5. ©ôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá... ôÎí  Çäéï í  ðáÃäá: Mocht de kwestie ¦ñéóô¬í ... /¦ñáóô¬í ... nog met
de nodige moeite zijn opgelost, de lacune tussen ©ôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá en ôÎí  Çäéï í  ðáÃäá 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 ©ôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá
en ôÎí  Çäéï í  ðáÃäá 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 ï àôùò... ©ôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá sluit onmiddellijk aan bij- en vormt de conclusie van de
astrologisch gemotiveerde aanwijzing: “zÅðßµåéí ï í ... Äõóþíõµï í ”.
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 ôÎí  Çäéï í  ðáÃäá 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 ôÝñáò (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
(ïðÝêôåéí å) 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. Ôáýô® ô± òñ‘ ôÝñáò ãåí í”ò: In alle belangrijke recensies gaat de geboorte van een ôÝñáò
vooraf aan het juiste astrologische tijdstip van een ê ï óµïêñÜôù ñ. Deze waarschuwing van
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Nektanebo dat zij nu een ôÝñáò zou baren is door de recensio â verplaatst naar het begin van het
caput en gecombineerd met de eerste waarschuwing (in â) 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 ôÝñáò.
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 in I,12 reeds
denkt aan de gebeurtenissen in III,30-33.

§ 8. ÊÜèéóï í  íõí Â ä¬ ðñÎò ôÎí  ô−ò åÛåñãåóßáò ä ï ô−ñá äßöñï í :
ô−ò åÛåñãåóßáò ä ï ô−ñá äßöñï í : 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. ðåñéóóï ôÝñáò (êáÂ åÛôï í ù ôÝñáò ô�ò ãåííçôñßï õò éäÃí áò): ðåñéóóüôåñï ò is een
neologisme voor ðëåßùí (cf. ook Ngr.ðåñéóóüôåñï ò), in het klassiek Grieks is het de compa-
rativus bij ðåñéóóüò (Attisch: ðåñéôôüò). Cf. S.E., Adv.Math., 9.140. in de betekenis extra.

§ 8.2. Ò ã�ñ öéëï ð Üñèåí ï ò Æå×ò µåóï õñáíÞóáò, êñéÎò }Áµµù í  ãåíüµå í ï ò, ¦ðÂ ôï Ø
´Õäñï ÷üï õ <êáÂ> zÉ÷èýùí , ÁÆãýðôéï í  –í èñùð ï í ê ï óµïêñÜôï ñá âáóéëÝá •ðïêáèéóô”:

§8.3. öéëï ð Üñèåí ï ò: 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 öéëï ð Üñèåí ï ò genoemd, bij Achilles Tatios (8.13.3)
heeft de god Pan dit epitheton.

§ 8.4. µçñïôñáö− (ôÎí  åÜéï í ) Äéüí õ ó ï í: De in het dijbeen (n.l. van Zeus) gevoede,
(bacchische) Dionysos. Het ms. A leest µçñïôñÜöéôï í  (åÜäéï ò) en µçñïôñáö− is een, overigens
zeer aantrekkelijke, conjectuur, temeer aangezien ôñÜöéôï í  als gerundivum van ôñÝöù  hoogst
onwaarschijnlijk, zo niet, onmogelijk is. Van µçñïôñáö− 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: “Äéüò ôå êáÂ ÓåµÝëçò ðõñéëï ÷åõôÎò
Äéüí õ ó ï ò” “de uit het vuur geboren zoon van Zeus en Semele, Dionysos.”

§ 8.5. åÜéï í : A leest hier åÜäéï ò, hetgeen, als epitheton bij Äéüí õ ó ï í, heel onwaarschijnlijk is,
maar ook omdat åÜäéï ò dan twee keer in dezelfde zin zou voorkomen. Kroll meent o.i. terecht dat



213 Ausfeld baseerde zich voor zijn conjectuur op de Syrische versie.
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voor Äéüí õ ó ï í åÜéï í  en niet åÜäéï ò (of zelfs åÜäéï í ) gelezen moet worden. Het adjectief åÜéï ò
kan men immers afleiden van de juichkreet bij Dionysosfeesten, åÛáß of åÛï 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. Æå×ò... µåóï õñáíÞóáò': 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.

§ 8.7. êñéÎò }Áµµù í  (ãåíüµå í ï ò êôë.): Het woord êñéüò is hier in de eerste plaats een epitheton
bij }Áµµù í  (cf. comm. I,4, § 9: Ò êåñáÎò... }Áµµù í ), maar het completeert evenals äéäýµù í ,
óôÜ÷õï ò, ôï î ü ôï õ, ëÝï í ôï ò 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: âáóéëéêüí  en bij Nonnos, Dionys. XXXVIII,268 is de Ram het êÝí ôñï í  Óë ï õ êüóµï éï ,
µåóüµö á ë ï í –óôñï í  zÏ ëýµð ï õ. 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 Æå×ò... êñéÎò }Áµµù í  nu de geboorte van een wereldheerser aankondigt. Hier gaat
met de woorden ÁÆãýðôéï í  –í èñùð ï í ê ï óµïêñÜôï ñá âáóéëÝá •ðïêáèéóô” de profetie in I,
3, § 5 in vervulling.

§ 8.8. ¦ðÂ ôï Ø ´Õäñï ÷üï õ <êáÂ> zÉ÷èýùí: 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 ´Õäñï ÷üï õ êáÂ zÉ÷èýùí  juist is.213 Toch verdient de lezing van het ms. A
een korte bespreking. A leest ôÎí  åÆäý÷ñï ï í  Æó÷õÎí  i.p.v. ´Õäñï ÷üï õ <êáÂ> zÉ÷èýùí . Zie
app. crit.
I) åÆäý÷ñï ï í  kan men lezen als ºäý÷ñï ï í  = met de aangename huidskleur. Als argumenten voor
de lezing ºäý÷ñï ï í  zou men kunnen aanvoeren:
1) in de itacistische uitspraak is verwarring tussen åé en ç niet opzienbarend.
2) als epitheton bij Dionysos is ºäý÷ñï ï ò heel goed mogelijk. En Ploutarchos Vita Alexandri,
cap.4 spreekt over de aangename lichaamsgeur bij Alexander.
II) Æó÷õÎí , lees Æó÷ýï í  = Æó÷ýùí  = krachtig, sterk. zÉó÷ýï í  zou alleen zinvol in verband
gebracht kunnen worden met een begrip als Æó÷ýï í ôáò •óôÝñáò, 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 ¦ðß in dit verband een
constructie met de genitivus vereist en niet met de accusativus. Voor de suppletie van het aantal te-
kens tot twaalf zie ook de opmerkingen over äéäýµù í  en óôÜ÷õï ò êôë. De geboorte van Alex-
ander vond echter plaats in de maand Ëèï ò (in Athene ´Åêáôï µâáéäí  genaamd) en derhalve niet
onder een van bovengenoemde tekens. Het begin van Ëèï ò viel ongeveer samen met het zo-
mersolstitium. 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



214 Zie ook Ptol., Tetrab. pg. 377, n.4. Hier wordt verwezen naar Cumont, L'Egypte des astrologues,
pg. 271.
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â 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 á met Jup(p)iter in het zenith juister:
1) Ten aanzien van â 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 dit stadium
van dit verhaal nu juist op handen.

§ 8.9. ê ï óµïêñÜôï ñá âáóéëÝá: Deze titel vindt men vooral op goden, inclusief en hoofdzakelijk
op planeet-goden, toegepast, b.v. op Ï Ûñáíüò (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,3214 ; Vett. Valens, 171, 6 en Damaskios, De Principiis, 131. Deze laatste noemt de
planeten, inclusief zon en maan ï Ê ©ðô� ê ï óµïêñÜôï ñåò = de zeven wereldheersers. In
ongunstige zin vindt men ê ï óµïêñÜôù ñ vermeld in de Brief aan de Ephesiërs (6, 12) waar Paulus
spreekt over de “heersers van deze wereld.” Deze tekst luidt als volgt: “Óôé ï Ûê §óôéí  ºµÃí  º
ðÜëç ðñÎò áÍµá êáÂ óÜñêá, •ëë� ðñÎò ô�ò •ñ÷Üò, ðñÎò ô�ò ¦î ï õóßáò, ðñÎò ôï ×ò
ê ï óµïêñÜôï ñáò ôï Ø óêüôï õò ôï ýôï õ, ðñÎò ô� ðíåõµáôéê� ô−ò ðï íçñßáò ôï Ãò
¦ðïõñáíßï éò.” Want niet gaat onze strijd tegen vlees en bloed maar tegen de over-
heden, de machten, de geweldhebbers (Statenvertaling) van deze duistere wereld en
tegen de geestelijke krachten van de boze in de hemelse regionen. Behalve het woord
ê ï óµïêñÜôù ñ vindt men ook –ñ÷ùí  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 ê ï óµïêñÜôù ñ 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
ê ï óµïêñÜôù ñ 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. •ðïêáèéóô” < •ðïêáèéóôÜù  = •ðïêáèßóôçµé: Getuige Aristoteles (Metaph. 1074 a
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3) is de -µé-conjugatie kennelijk in de vierde eeuw voor Christus bezig te verdwijnen ten gunste van
de -ù -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. •ðïêáèßóôçµé niet •ðïêáèéóôÜù  maar •ðïêáèéóôÜí ù
aan. Cf. äåéêíýï í ôï ò i.p.v.äåßêíõíôïò in de Openbaring, 22, 8. In het Nieuw-Grieks is nog
slechts sprake van de -ù -conjugatie. Zie voor deze ontwikkeling o.a. Jannaris, § 937.; voorts G.
Moravcsik, Einführung in die Byzantinologie, pg. 71.

§ 9. ~Áµá ä¥ ôè ôï Øôï  åÆðåÃí  ðÝó ï í ôï ò êôë: Nu vindt de geboorte van Alexander eindelijk
plaats. Helaas biedt de Alexanderroman als enig werk een uitgebreid verslag van 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 Koningen 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. óåéóµÎò ¦ãÝíåôï ... óõãêéíçè−í á é: Zie comm. I,4 over de invloed van de dekanen op ã−ò
óåéóµï ß 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,
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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
áÆèÝñéá  æèá 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 Kronos en
de gevangenzetting van laatstgenoemde god door Zeus. Hier worden als het ware incognito de
namen genoemd van Spica (óôÜ÷õò, de Aar) in Virgo en Tweelingen (äßäõµï é). 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 óêïñðßï ò en Êáñêßí ï ò 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 (æõãüí ) en Stier (ôáýñï ò), 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 (äßí ç •åñßçò ê'áÆèåñßçò
?). 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
(ôï î ü ôçò), maar dan als epitheton bij }Åñùò. Ook zÁöñï ä ßôç 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 ëÝï í ôï ò als
epitheton bij }Áñåùò staat zoals ôï î ü ôï õ bij }Åñùôï ò. Het is echter ook geen duidelijk
mythologoumenon. Met enige aarzeling wens ik de zin <Ðáñ¥ò> êáÂ ôÎí  ôï Ø ëÝï í ôï ò }Áñåùò
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 (ößëéððï ò êáÂ ðïëÝµéï ò) en als weerloze minnaar (–ï ð ë ï ò ãõµí Îò).

§ 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 Äõóþíõµï ò (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



135

astrologoumenon/mythologoumenon moeten volgen maar het (achtste) astrologoumenon ontbreekt
geheel en van het (achtste) mythologoumenon zijn slechts de woorden ôÎí  Çäéï í  ðáÃäá
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, 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 â).

§ 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 (ÊÜèéóï í  åÛêüðùò). 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 êñéÎò echter
weer als epitheton (bij }Áµµù í ) 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: “ôáýô® ô± òñ‘ ãÝí í ç ó ï í” 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 á, 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 á 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,
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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 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 (ôñßãùíá, Óñéá , êë−ñï é, ðáñáíáôÝëëïíôá  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 ê ï óµïêñÜôù ñ-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.
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Summary:

Chapter 1 Introduction:

The importance of the Greek Alexander Romance:
The introduction deals with the importance of the Greek Alexander romance which enjoyed almost
as large a circulation as the Bible.
The influence of Greek tradition in relation to the adventures of Alexander the Great on the literature
of both Eastern and Western peoples is discussed, while mention is made of the appropiation of the
hero by, in particular, the Egyptians (the begetting of Alexander the Great by the last Pharaoh,
Nectanebo II).
Furthermore, attention is paid to the popularity of the Greek Alexander romance.

The popularity of the Greek Alexander romance:
Although traditional stories about Alexander can be found not only in the Greek Alexander romance,
but also in the works of Plutarch and Arrianus among  others, the popularity of the Alexander
romance greatly overshadows that of the other works on Alexander the Great. In this context it
should be remembered that the Alexander romance, apart from the Vita Alexandri by Plutarch, is
the only work that deals with the youth of Alexander the Great.
The main reasons for this popularity are:
1) The popularity of Alexander the Great
2) The popularity of the heroic romance with its mixture of Wahrheit und Fiktion (Helmut van Thiel,
p.XI).
3) The fact that the language of the Alexander romance, the Koine, was closer to ordinary people
than e.g. the atticistic language of Plutarch.

Authorship and Origin:
Here one point is of particular importance, viz. the fact that the author remained unknown. The result
of this has been that legends about Alexander the Great continued to be formed for a long time. This
would account for the existence of numerous, in many aspects, rather different Greek recensions
(á,â,å,ã,*ä,*æ) and the versions which resulted from these in other languages ( respectively the
Latin translation by Archpriest Leo of Napels in the 10th century, the Syriac version and, according
to U.Moennig (1992) also a Serbian version).
Of these non-Greek versions Julius Valerius, the Armenian version and, as far as Book I, chapter 12
(henceforth referred to as I,12)  is concerned, the  Syriac  version  are  closest to the á-recension.
The oldest recension dates either from 200 B.C. (Jacob Seibert), or from the end of the 3rd century
A.D. (Kroll).

The sources:
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1) Historical:
Ptolemy I Soter's Ephemerides and the fragments of the work by Clitarchus can bementioned as
historical sources. It is, however, not clear what contribution the works of these historians have
made to the origin of the Alexander romance. More important in this respect is the so-called
Epistolary Romance.

2) The Epistolary Romance:
This genre developed in Hellenic times in the Schools of Rhetoric. Standard letters were taken as
examples for students to practise writing letters. 
Alexander's letter to the Persians (II,21), the correspondence between Alexander and the
gymnosophists (III,5) and the correspondence between Alexander and Candace (III,18) could be
considered such examples.
The anonymous author of the Alexander romance seems to have taken these letters as authentic and
- in spite of their slight historical value- he took these to be more useful than the historical sources
which he had at his disposal. 
However, he incorporated the letters into his story in such a strange way that in one particular case
the answer to a letter precedes the letter itself. Moreover, one letter is in contradiction with the text.

The recensions:

The á-recension:
There are different opinions about the recensions. Ausfeld (Leipzig 1907, pp.29-122) thought that
the nucleus of the Alexander romance had to date from the times of Ptolemy V Epiphanes (200
B.C.).
In the Praefatio of his edition of the á-recension (1926/58, p.XV) Kroll indicates that the oldest
recension of the Alexander romance cannot have been written before the end of the third century
A.D.
Contrary to Ausfeld he is of the opinion that one cannot separate off an older nucleus, because in the
courseof the centuries material has been added as well as scrapped.
Based on the so-called Favorinus quotation in the translation of Julius Valerius (338 A.D.), Zacher
and Dashian (Vienna 1892) think that the oldest recension originated around 150 A.D.
Because this quotation does not occur in the Greek recensions, it cannot be considered very
valuable.

Conclusion: A dating of the oldest recension of the Alexander romance before 200 A.D. is therefore
not very likely, on the other hand , because of the date of the 
translation of Julius Valerius, it must have originated before 338 A.D.

137 
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 The  â-recension:

Because the Armenian translation mainly goes back to the â-recension but also contains elements of
á, the dating of the â-recension largely depends on the dating of the Armenian version.
Because of the dating of the Armenian translation - which must have originated during the silver age
of Armenian literature (450-572), the â-recension must be earlier than550 A.D.and, obviously later
than the Latin version of Julius Valerius (338 A.D.). The ultimate dates may therefore be taken to be
between 338 and 550 A.D.

The recensions å and ã:
On the basis of the dating of Pseudo-Methodios the å-recension cannot be earlier than the eigth or
ninth century. Some passages may, however, be earlier. The ã-recension is a contamination of
recensions â and å, and therefore for the greater part later than e, but some parts, such as the
chariot-race scene, could be earlier.

The sub-recension ë:
This recension represents a lost manuscript of â. This lost manuscript was closely related to MS. L
(ed. Van Thiel 1983). On the whole the text of ë is worse than that of MS. L, so that this
sub-recension is not very valuable for determining the â-recension.

The hypothetical recensions *ä and *æ:
The *ä and *æ-recensions are considered hypothetical recensions. The Syriac version as well as the
Latin translation of Leo Archpriest of Napels depend on the former recension.
U.Moennig (1992) assumes the existence of a *æ-recension which would then be based on 
Middle Greek, where appropriate a Serbian version which in its turn was assumed to have
originated from the å-recension.

List of editions of the most important recensions:
Recensio á : MS.A: Parisinus gr.1711 (11th century)
Edition: W.Kroll, Historia Alexandri Magni Berlin 1926 (repr. 1958).
Translations: E.H.Haight, The Life of Alexander of Macedon by Pseudo-Callisthenes
New York 1955.
R.Stoneman, The Alexander Romance Harmondsworth 1991.
Juli Valeri Polemi, Res Gestae Alexandri Macedoni, ed. Kuebler Leipzig 1888.
R.Threanc, The Life of Alexander of Macedon (Arm.) Venice 1842.
Translation of the Armenian version:
A.M.Wolohojian, The Romance of Alexander the Great by Pseudo-Callisthenes New
York-London 1968.
Evidence of the lost (hypothetical) recension *ä:
E. Wallis Budge, The History of Alexander the Great, being the Syriac version, edited from the
manuscripts of the Pseudo-
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Callisthenes with an English translation, Cambridge 1889,  repr.
1976.   
Recencio â : The most important manuscripts: MS B: Parisinus gr. 1685 (15th century).
Editions: (MS B): L.Bergson, Der Griechische Alexanderroman, Rezension â , Upsala 1965.
(MS L): H.Meusel, Pseudo-Callisthenes, Jahrbücher für classische Philologie, Suppl. 5 Leipzig
1871.
Helmut van Thiel, Leben und Thaten Alexanders von Makedonien, Der Griechische
Alexanderroman nach der Landschrift L Darmstadt 1983.
Also important for rencensio â is the Byzantine Alexander poem.
Edition: Siegfried Reichmann, Das Byzantinische Alexandergedicht nach dem codex Marcianus 408
herausgegeben Meisenheim am Glan 1963 (Beiträge zur Klassischen Philologie), herausgegeben von
Reinhold Merkelbach Heft 13.
Recensio ã:  Most important manuscript: R: Cod. Bodleianus Barocc.
20.15.   
Edition rec. ã  Book I:
U. von Lauenstein, Rezension Ã, Buch I Meisenheim am Glan 1963.

Editions of related texts:
The following editions can be mentioned::
R. Merkelbach, Der Briefroman, Vorlage des Alexanderromans, nach dem Florentiner Papyrus
P.S.I. 1285, dem Hamburger Papyrus 129 München 1977.
Epistola Alexandri ad Aristotelem, ed. W.W. de Boer, Ph.D. thesis Leyden, The Hague 1953.
Reprint Meisenheim am Glan 1973 (Beiträge zur klassischen Philologie 50).  

The á-recension and the evidence for it:
Since the text of the only manuscript (MS A) that has come down to us is rather corrupt in many
places, the witnesses of this recension are very important. The most important witnesses are: the
Latin translation Julius Valerius Polemius (c. 338 A.D.), the Armenian version ( 5th century) and the
Syriac version (7th century). The Latin translation by Leo Archpriest of Napels (950 A.D.) is
therefore less valuable because he made some big cuts in the material - some chapters in his
translation sometimes only contain one line. The Armenian version largely goes back to the
á-recension but also contains elements of the    â-recension.
An important characteristic of the Syrian version is that in I,12 some attention is paid to Nectanebo's
astrological influence on the labour-pains of Olympias.

The contents of Book I, cap.1,2,3,4,6,12,23.

Finally in the Introduction the contents of the most important chapters of the first book of the
Alexander romance are mentioned.
Caput 1: the exiled Pharaoh Nectanebo II is referred to as the father of Alexander instead of Philip.
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He wages war with the help of magic and a special form of fortune-telling (lecanomancy) and not by
military force.
Caput 2: Spies report the arrival of an enormous army to Nectanebo.
Caput 3 : Nectanebo retreats to see if he can bring this war to a good end. When he sees in the
magic bowl that the gods are now on the side of the enemies, he flees from Egypt with a lot of gold
and goes to Macedonia. Before he leaves, he shaves his head and puts on the garments of an
Egyptian priest.
In Egypt the subjects who have stayed behind consult their divine ancestor Hephaestus-Ptah and are
told that their king will return rejuvenated and that he will overcome the enemies.
Caput 4 : Nectanebo waits upon Olympias, explains to her what forms of magic and fortune-telling
there are and passes himself off as an Egyptian priest who has mastered all these arts. Olympias
explains to him her problems with Philip, whereupon Nectanebo offers her his help.
Caput 6 : The concubinage of Nectanebo and Olympias. He appears to her in various shapes: as a
serpent, as the Egyptian (Lybian) god Ammon, as Heracles, Dionysus and finally in his own shape.
Caput 12 : Nectanebo influences the last part of the labour pains of Olympias in a very remarkable
manner. On the basis of the astrological constellation and a story related to this from mythology he
warns her that she must control herself for awhile,
because otherwise her son will be destined to undergo much misery. Not until Jupiter is in the zenith,
is she to give birth.
Caput 23 : In the absence of Philip the young Alexander sends the Persian ambassadors home after
a fruitless mission. They had come to Macedonia to demand the subjection of Philip to the Persian
king.

In chapters II,III and IV three strange stories about Alexander the Great are studied closely, as they
appear in the Greek Alexander romance, in Plutarch, Diodorus Siculus, Livius and Justianus
Justinus.
Chapter II deals with the fact that Alexander is descended from Heracles and Dionysus both in the
Alexander the Great romance and in Plutarch. The lineage-lists given by Theopompus of Chios and
Diodoros Siculus are also discussed.
In chapter III the tales which deal with the descent of Alexander from the divine serpent are
compared with each other.
In the Greek Alexander romance (Book I,cap.6) Nectanebo changes for instance into a serpent
which begets a divine son in Olympias.

Points of discussion are: a) the concubinage, b) the reaction of Philip to it, c) similar stories about
intercourse between a divine serpent and the mother of a future ruler (e.g. Octavia, the mother of the
emperor Augustus) and 4) the divine nature of the serpent in Egypt.   
In this context the most important authors, apart from the Greek Alexander romance, are : Plutarch,
Cicero, Livius and Junianus Justinus.
As has been indicated before, in the last section of chapter III the divine nature of the serpent in
Egypt is discussed.
Here the link between the god Ammon and the so-called Kematef-serpent is important.
In chapter IV Alexander the Great's treatment of the Persian ambassadors (Ps.Call.I,23) is
discussed. Moreover a comparison is made with similar stories by other authors, i.e. Herodotus
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(V,20) and Plutarch (Vita Alexandri, cap.5). Ample attention is paid in particular to the comparison
of the behaviour of Alexander the Great, as described in the Greek Alexander romance, with the
behaviour of his fifth-century predecessor with the same name in in Herodotus.

The Commentaries:

In chapters V to IX the following capita of Book I of the Greek Alexander romance are commented
on: capita 1,2,3,4 and 12.
Not only are there commentaries on the text by Kroll, but where necessary or desirable, readings
have been suggested that differ from those suggested by Kroll in his edition of recension á.
In corrupt places conjectural readings have been offered.
Both the suggested different readings and the conjectural readings have been chosen after
comparison of text A by Kroll with those of recension â and the Armenian and Syriac versions. The
Armenian version is of the greatest importance for the reconstruction of the oldest manuscript
tradition.

Commentary cap.1 :
Especially in §§ 3 and 4 conjectural readings have been offered.
In § 3 the text by Kroll only gives the verb óêýëëù   which means among others  to wear out and
which has been translated by us as to drill. Most manuscripts give three verbs but MS L, as well as
recension â, give four, i.e. - apart from the verb just referred to - also 
©ôï éµÜæù , åÛôñåðßæù  and êáôáóêåõÜæù .     
Because of the number of objects and because of the fact that it is in agreement with MS L, it
seemed acceptable to us that inthe oldest text these four above-mentioned verbs must have
occurred. As far as § 4 is concerned, the first sentence of cap.2 § 1 has been added to this
paragraph, which is in accordance with the Armenian version. As far as the commentary proper is
concerned, in § 1 and 2 this mainly deals with an account of the science and magic of the Egyptians
and in particular of Nectanebo.

Commentary cap. 2:
This caput has few textual critical problems, although in this caput (§ 2) the names of the peoples in
Kroll's text are given a crux-symbol. These names are partly fictional, partly authentic. As to the
names of non-existent peoples, references are made to the Lotus-eaters in the Odyssey, as well as
to the fictional peoples in the Verae Narrationes of Lucianus and to those in Jonathan Swift's
Gulliver's Travels. The summary as such is compared with the one in Ezekiel's Prophecies (Chapter
38).  
 
Commentary cap. 3 :
This deals with (§§ 1 to 3) the behaviour of Nectanebo before and after his flight from Egypt, the
garments he puts on as an Egyptian priest and his shaving his head for this disguise.
Furthermore, in § 2 a comparison is made between the behaviour of Nectanebo and the Athenian
Alcmaeon in Herodotus' story (VI,125).
In this caput Nectanebo takes as much gold with him on his flight as he can carry, in Herodotus'
story Alcmaeon, as the guest of King Croesus of Lydia, is allowed to take as much gold as he can
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conceal on himself. 
The most important textual critical work has been done in the treatment of # 4. Here too, after
consulting other recensions and versions, as well as Kroll's textual criticism, a reading different from
the latter's is proposed.
Moreover the contents of § 4 is dealt with : the prophecy about the return of 
the king in a rejuvenated shape, which is of special importance for legitimising the rule of the
Ptolemies in Egypt.

Commentary cap. 4:
In dealing with this caput of the Greek Alexander romance very little textual critical work was
required; the emphasis here is on the discussions of ancient astrology and the meaning of µÜãï ò in
§§ 2 to 7. In the last-mentioned paragraphs attention is paid to the relation between gems and
planets (including the sun and the moon). In connexion with this the Lapidario attributed to the
Spanish King Alfonso X (13th cent.) has been consulted. In the discussion of § 9 the various
epitheta ornantia of the Egyptian ( here the Lybian) god Ammon are dealt with.

Commentary cap. 12:
This the key chapter of Book I. The original intention of the story wasto demonstrate, with the help
of astrological and mythological evidence, the world-dominance of Alexander the Great.
It is very regrettable that this extremely important chapter has 
come to us in such a corrupt form. A great deal of textual critical work is required to trace the
original intention. In almost all the paragraphs the text, or the lack of it, posed problems. The
transition from § 4 to § 5 is particularly problematic, but the 
text of § 7 has also come down to us in a very damaged form. In our opinion an acceptable solution
can only be achieved with the help of the astrological context, a knowledge of Greek mythology and
some imagination. 
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ÐÝñóáé 53
Ðåñóéêüí 102
ÐçãáÃï í ” 66
ÐçãáÃï í 67
Ðçëïõóßï õ 81
Ðßíáêá 93, 103
Ðéóôåýåóèáé 80
ÐëáíùµÝí ù í 122
Ðëçñüù 121
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ÐëçñùèÝí ôï ò 117, 121
ÐëÞñù µá 121
Ðëï éÜñéá 81
Ðëï éáñßäéá 57, 67, 81
Ðëï õôçöüñï ò 94, 114
Ðëï ýôùíá 117, 124, 127
Ðíåýµáôá 62, 68
ÐïëåµéêÜ 64
Ðïëåµéê� 57, 63, 65
Ðïëåµéê�ò 57, 65
ÐïëåµéêÜò 63
Ðïëåµßï õ 63
Ðïëåµßù í 62, 70
ÐïëÝµï õ 63
ÐïëÝµù í 63
ÐïëéÎò 94, 114
ÐïëõãñÜµµáôï í 137
Ðïëõðåéñßáò 72, 75
Ðïëýðåéñï í 72
Ðïëõó÷éä¬ò 93
Ðïëõó÷éäÞò 98
Ðï µðåýµáôá 57, 64, 65
Ðï í ôï µÝä ï í ôá 117, 124, 127
Ðïóåéääí á 117, 124, 127
Ðï ôÜµéï í 66
Ðï ôáµÎí 59
Ðï ôÞñéï í 65
Ðñáéôþñéï í 76
ÐñÝóâõò 81, 89
Ðñï ä ï ó ßáí 84
ÐñïèåÂò 107
Ðñï ë éðï Øóá 117
Ðñï ð Üôï ñá 81, 87
Ðñï ð Üôï ñåò 35
Ðñüò 88
ÐñïóôÜôçò 87
Ðñüóùðïí 107
Ðñï ôåßíáò 96
Ðñï ôñÝðï µáß 94
ÐñïöÞôçò 81, 86, 87, 93, 94
Ðñïöçôéê è 68
Ðôåñï ö ü ñ ï é 87
ÐõñÂ 131
Ðõñéëï ÷åõôÎò 35
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ÑÜâ ä ï í 81, 83
Ñßæá 127
Ñßðôåé 124
Ñù µáßï éò 75
Óáâáþè 69
Óáðöåßñï õ 93, 107
Óáðöã 130
ÓÜñáðéí 66
Óåâáóµßá 117
ÓÝëáò 117, 134
Óåë�ò 133
ÓåëÞíç 128
ÓåëÞíçí 93, 107
ÓåµÝëçò 35, 141
Óåñáðåßï õ 88
Óçµåéïëýôáé 93
Ó−ñåò 75, 79
ÓéäÞñï õ 57, 64
Óéäçñï ö ü ñ ï í 64
Óéêõþíéïé 46
Óéí ù ð(å)ßï õ 88
Óéíùðåßï õ 81, 88
ÓêÝðôåóèáé 87
ÓêÝðôï µáé 96
Óêåðôüµå í ï ò 96
ÓêÝøáóèáé 96, 103
ÓêÝøáóèå 103
ÓêÝøåé 93
ÓêÝøåùò 93, 98
ÓêÝø éò 98
Óêï ñðßï ò 117
Óêüôï õò 142
Óêýèáé 75, 77
Óêõëáêþäåá 129
ÓµáñÜãäï õ 93, 107
Óï ö ßáí 69
Óï ö þ ôáôï é 57, 58
Óðåêï õëÜôùñ 76
Óðï ñÜ 127
Óðï ñ�í 117, 124, 127
ÓôÜ÷õï ò 117, 124
Óô−óáò 88
Óôß÷ï õò 81
Óôï é÷åÃá 57, 62
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Óôï ë ßóáò 68
Óôï ë éóµè 51
Óôï ë éóôÞò 86
Óôï ÷Üæï µáé 83
Óôï ÷Üæù 83
Óôï ÷Üóáò 81, 83
Óôï ÷áóèåÂò 83
Óôñáôéùôéêäò 80
Óôñáôüðåäá 63, 83
Óôñáôüðåäï í 57, 63, 65
Óõããéí üµå í ï í 115
ÓõäñÜêáé 78
Óýëëçøéí 42
ÓõíáóôñåÃ 112
ÓõíáóôñåÃ.zÉäãí 93
Óõí Ýèçêå 107
Ó÷Þµáôé 68
Ó÷ï Ãí ï é 60
Ó÷ï Ãí ï ò 59
ÓùôÞñ-motief 90
Óùôçñßáò 35
ÓùôÞñéï í 117
ÓùôÞñéï ò 121
ÓùôÞñéï ò_êõçöüñï 28
Ôáñôáñï Ø÷å 129
Ôáõñüæõãï ò 129
Ôáýñùé 129
Ôáýñùí 117, 129
ÔÝê í ï í 113
ÔÝê í ù í 124, 126
Ôåëåõôá Ãï í 57
ÔÝñáò 139
Ôå÷íçôäí 106
Ôå÷í éêüò 106
Ôå÷í éêäí 93, 107
Ôå÷í ßôçò 106
Ôå÷í éôäí 106
Ôçëéêï Øôï í 93, 107
Ô¬í ...âáóéëåßáí 83
Ôé 80, 115
ÔÎ 76
ÔÎ(í 136
Ôüêï ò 117
ÔÎí 105
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ÔÎí ...âáóéëÝá 83
Ôï î ü ôï õ 117
Ôï ×ò 107
Ôñßãù í á-systeem 108
Ôñüðï õò 76
Ôõã÷Üíåéò 93
Ôýðùí 81
Ôõññçíéê Îí 67
àäáôï ò 57, 66
ßäñï µáíôåßá 65
àäùñ 67
àðáñ÷ï ò 53
ßðáóðéóô�ò 63
ßðïôáã¬í 81
ßóôåñï -/©ôåñï ö ñ ï í 138
ßóôåñï -/©ôåñï ö ñ ï í 138
ßóôåñï ö ñ ï í Ýù 138
ßóôåñï ö ñ ï í ï Øí ôá 137, 138
ÖÜñµáêá 43
ÖáñµÜêù í 138
ÖéÜëç 65
Öéáëï µáíôåÃï í 65
Ößëéððï ò 51, 52
Öéëï è Üëáµï ò 132
Öéëï ð Üñèåí ï ò 140
ÖëåãåÂò 131
Öüñï õò;” 51
Öýëáêåò 35
ÖùíÞí .” 129
×áßôçí 94, 114
×áëäá Ãï é 75, 102
×áëê−í 57, 65
× åÃñá 96
×èüíéå” 67
×ñÞóéµá 117, 131
×ñçóµï ä ï ôåÃ 81, 88, 89
×ñçóµüí 88
×ñçóµÎí 81
×ñçóµï Ø 81, 90
×ñéóôÎí 70
× ñ ü í ï í 72
× ñ ü í ï õ 121
×ñõóÎí 81
Øçößæåé 93, 112
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Øçößæù 112
ì 124
íäÞ 68
íäüò 86
òñáí 93, 117
ññïëüãéï í 86
ññï ë ü ã ï ò 87
ññïóê ïðåÃ 126
ññï ó ê ü ð ï í 93, 107
ññï ó ê ü ð ï ò 25, 86, 87
A 57,60,63, 67
Aan 103
Aar 127
Aardbevingen 104
Aarde

(een monster van) 51
Aarde, 62
Aardslang 48
Aäron 101
Ablathanalba 68
Abracadabra 69
Abraham 143
Abraxas, 69
Absolutus 70
Achaemenieden 100
Acta

Apocrypha 101
Adonai 69
Adonis 119, 121, 130, 132-135
Adonis'

vader 133
Adonis-cultus 134
Adonisfeesten; 133
Aegyptologie

Lexikon 59
Aëthlios 130
Agaue 139
Agren 24
Agriophagen 24
Ahriman. 128
Ahura-Mazda 99, 100
Ahura-Mazda, 128
Aiakos 35
Aigyptiaka, 87
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Aigyptiaka: 87
Alaquec...?; 110
Alexander 11-16, 18, 19, 22, 23, 35, 51-55, 101, 113-115, 121, 140, 142, 143

de Grote 35, 100
Alexander. 28, 35, 36, 46, 51, 52, 54, 113, 141, 143
Alexanderbeeld 11
Alexanderbrieven 15
Alexandergedicht, 19
Alexanderhistorici 14
Alexanderlegende, 47
Alexanderlied,

Syrische 78
Alexanderroman 11-19, 21-23, 35, 52, 54, 58, 63, 64, 72, 78, 101, 107, 108, 109, 113,

120, 140, 143
Alexandrië 77
Alexandrinus 87
Alkiphron 15
Alkmene 36
Alkmene. 140
Als 104

als 35
Alteram 118
Althaia; 139
Amasis 114
Ambachtslui 88
Amen 49
Amenhotep 49
Ammon 95, 114
Ammon 24, 26, 49, 66, 67, 69, 70, 99, 113-115

de gehoornde 36
Ammon.” 25
Ammon. 49, 58, 69, 114
Ammon, 26, 27, 99
Ammon's 95
Ammovnagêtkh 99
Amoun. 49
Amun 49
Amyntas 53, 54
Amyntas, 37, 51
Angra-Mainyu

(Ahriman) 99
Anthropomorphe

afbeeldingen 114
Antigone 139
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Antigone-verhaal 139
Antiphon 27, 47
Antiphon: 47
Antoninus

Marcus 97
Antonius

Marcus 11
Apap 39
Apis-stieren 89
Apokalyps 77, 78
Apollonios

van Tyana 100
Apophthegmata 80
Apophthegmata: 21
Apophthegmensammlung. 22
Arabië 90
Arabieren, 24, 75
Aramees. 100

Aramees.De 100
Aratos 47
Arelatensis 17
Ares 119, 121, 135
Ares, 132, 135
Argos. 36
Aristoboulos, 40
Aristomenes 46
Aristomenes. 46
Aristotelem,

Epistola ad 21
Aristoteles 51, 143
Arm. 57, 63-65, 68, 70-72
Armeense 17, 22

versie 17
Arrianos 11, 14, 78
Artemistempel 143
Ascendant 126
Ascendantpunt 25
Asclepiadis

Mendetis 45
Asklepios. 47
 Astovacsn 66
Astrologie 62

Tibetaanse 62
Astrologoumenon 144, 145
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Astrologoumenon. 131
Astrologoumenon, 144, 145
Astrologoumenon: 145
Astrologoumenon/mythologoumenon 128, 145
Astrology,

Ancient 101
Athene 55, 134, 142
Athene, 89
Athos. 79
Atia, 45
Aton. 49
Attalos, 41
Attalos' 43
Attis 134
Augures 98, 101
Augures, 97
Augusta

Historia 77
Augustus 46

Keizer 143
Augustus: 46
Augustus). 11
Aurelianus

Keizer 77
Ausfeld 141, 142
Avesta 100
Azië. 143
B3 114
Ba 49
Bardaian 62
Barton,

Tamsyn 101
Baumwolle 85
Ba[alat-Gebal 134
Belastinggaarders 52
Berghoff, 21
Bergson 19, 22, 63, 64, 71, 72
Berve, 113
Beschermgod 88
Bessos, 15
Bianchi, 69
Bianchini 107, 108

Tabula 107
Bianchini,
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marmerplaat van 107
Bicedi 110
Bidez

& Cumont 126
Bietet 12
Bijbel 48
Bijenwas 67
Bijslaap 35
Bijzondere 120
Bizonder 126
Bliksems.” 124
Bodem 127, 130, 140
Bodem,

dubbele 122
Boer, 21
Boll 118, 122, 124, 129, 131, 135, 137, 138
Boogschutter 62
Bosporanum 78
Bosporiërs, 24
Boubares 54
Boukephalos 51, 143
Brennöl. 65
Brobdingag 79
Brons 65, 66
Bronwater, 66, 67
Browning 76
Byblos 119, 133, 134
Byblos-Gebal 133, 134
Byzantinologie,

Einführung 143
Caesar 11, 13
Caesarum, 

vita 35
Canere 61
Caracalla 11
Carmen. 68
Catullus 130
Celsum 101
Centraal-Aziatische

Oost-Aziatische 62
Chairemon 87
Chaldaei 102
Chaldeeën 24, 102
Chaldeeërs 140
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Cham 102
Chariot-board 121
Charme 61
Chinese

astrologie 62
Chinezen 79
Chosroès 79
Christendom 69

orthodoxe 69
Christus 66
Chthonische 67
Cicero, 35, 46
Cinereïus 132
Clemens 86, 87

Alexandrinus 86
Condita, 35
Conjugaties, 143
Constantini, 

vita 80
Corpus 105

Hermeticum 103
Crafts

of art 106
Curtius, 78
Cyprus 133
Daghuis 109
Daniël 77
Dareios”. 51
Dareios 14
Dareios.” 51
Dareios, 51
Dareios: 52
Dat 103, 104
Décans 104
Deeters 79
Dehenich 111
Dekanen 103-105, 107-112
Dekanenboek 110, 111

Grieks-Joodse 110
Dekanenboek. 110
Delos 89
Delphi

orakel van 143
Demaratos. 121
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Demonen 66, 104
Demonen,

onderaardse 66
Dendera, 107
Dhu'lqarnain 114
Diamant, 95
Diaspora 100
Dichtung

Wahrheit und 12
Dienaar 86

van god 86
Dier 48
Dier, 47
Dier:

koninklijke 47
Dieren 48
Dierenriem 119, 120, 122, 123, 135, 136, 139, 141
Dierenriemteken 136
Diodoros, 14, 36, 37, 78
Dionysos 11, 26, 35, 36, 120, 141, 142
Dionysosfeesten, 141
Divinatione, 35
Dodekaoros 112
Dodentempel 59
Doppelstunden 112
Doppelstunden. 112
Drijvers 62
Drinkbeker,

bronzen 65
Droomgezicht 95, 115
Droomuitleggers 98
Droomuitleggers, 94
Duchesne-Guillemin 100
Duisternis. 62
Dwtj 138
Dynastie 49

twaalfde 49
XVIIIe 49

Dynastie) 49
Ebbenhout, 25
Ebbenhouten 24
Echnaton, 49
Ecliptic"

cardinal points 105
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Edessa, 69
Éénwezenlijk 70
Egypte 23-25, 27, 58-61, 82, 83, 86, 87, 89, 90
Egyptenaar 11, 61, 90
Egyptenaren 11, 23-25, 57-61, 82, 87, 90
Ei 27, 47, 90
El-Phaturiël 69
Elementen 58, 62, 64
Elephantine 60
Elephantine. 59
Elis. 60
Elis, 130
Elisabeth 121
Elohim. 69
Eloï 69
Eloï, 69
Empiricus, 105

Sextus 97
Endymion 119, 130
Endymion. 128, 130
Endymion, 121, 126, 130
Endymion-verhaal. 128
Ene, 114
Engelen 58, 66, 68, 69
Engelmann, 20
Entendre,

double 127
Ephesiërs

Brief aan de 142
Ephesiërs, 142
Epiklese 68
Epiphanes

Ptolemaios V 91
Epiphanios 87
Epitome 18, 21, 23, 35

Pompei Trogi 35
Epitome, 23
Eros 119, 132
Esmun, 134
Euonymieten 24
Euphraat 102
Eusebios

Alexandrinos 83
Eusebius
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Eusebius 83
Evangelie 142, 143

Johannes 121
Exodus 101
Exploratores 75
Ezechiël 77
Ezechiël. 78
Ezechiël, 77
Ezelspoten, 79
Facies) 107
Fantasie-volkeren 79
FârsÎ 61
Fascher 86
Favorinus 16, 17
Favorinus-citaat 17, 23
Favorinuscitaat 16, 17
Festugière 48, 104
Figulus 46
Figulus, 46
Fiktion 12
irdausi 78
Florentina 15, 16
Fontenelle 107
Fragmente 14

griechischer Historiker 11
Gabriël, 69
Gades 11
Gâthâs 99
Geboortehoroskopen 25
Geest

Heilige 70
Geesten 62, 100, 101

boze 100
Gehoornde 25, 26, 114

Ammon 95
gele was 57
Genesis 77
Genitivus 63, 72

absolutus 61
Geniture" 105
Géniture"

cercle de la 105
Georgië 79
Georgiërs 79
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Georgios
Monachos 102

Gezanten 51-54
Gezanten, 53

Perzische 35
Gezicht 99, 107

het 99
Gifmengerij 101
Gleixner, 21
Gnomologium 21
Gnosis 69
Gnosis, 69
Gnostic

Religion 69
Gnostiek. 69
Gnostizismus. 69
Gnostizismus, 69
God 35, 69

Drieëne 66
God. 69
God) 69
Goëtie 100
Goëtie, 101
Gog 77, 78
Gog: 77
Gorgias, 128
Gregorios

Nazianzenos 100
Grote 35, 49
Grote. 46
Grote, 40, 42
Gundel, 69
Gygaia 54
Gymno-

sophisten 15
Gymnosophistengespräch, 21
Habu 49

Medinet 49
Haereses, 62

Hymnus contra 62
Handoplegging 101
Harmonia), 140
Haruspices 97, 98
Hatsjepsoet 59
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Heelal 104, 105
Heerscharen), 69
Heiland 66
Heiligen

Heilige der 86
Heka 61
Hekate 67
Heliodoros 97
Heliopolis 59, 60, 90
Heliopolis. 58
Heliopolis-Thebe 60
Helios 119, 123, 129, 142
Helios. 69, 142
Helios, 123, 142
Hephaistos 24, 82, 87, 88
Hephaistos, 82, 87
Hephaistos) 82
Herakles 11, 35
Herakles, 26, 36, 115, 140
Heraklestempel 11
Herakliede 35
Hermes 67, 68, 86, 87, 98, 103, 104, 136, 138
Hermes. 86
Hermes, 67, 138

boeken van 86
Hermes: 67, 142
Hermes/Mercurius 95, 138
Hermes/Thoth. 68
Hermeticum

Corpus 48
Hermeticum,

Corpus 48
Herodotos 14, 53, 54, 58-60, 78
Herodotos. 51
Herodotos, 49, 60, 79
Herostratos 143
Hesychios, 127
Hetaerenbrieven 15
Historia. 17
Homeros 78
Hongersnoden 104
Hopfner, 66
Horus 28, 48
Horus. 28
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Houyhnhms 79
Hrp-srq 61
Huizensysteem 109
Huizensysteem: 108
Huwelijk'.

Heilig 115
Hydraotes 78
Hyphasis 78
I

Soter 40
I.p.v.äåßêíõíôïò 143
Iamblichos, 67, 87
Iberiërs 24, 75
Idâšêr 102
Idries 110
II 113
Illyriërs, 143
In 103, 104
Incarnatie 48, 49
Irân 99, 100
Iskander 114

Dhu'lqarnain 114
Islam, 114

Medieval 114
Israël 77
Issos 14
Ist 12
Itacistisch 106
Iudices 97
Iuppiter

Optimus Maximus 46
IV

Amenhotep 49
Ivires 79
Ivoor, 25
Izaäk 143
Jacoby, 11
Jahweh 69
Jahweh) 101
Jannaris, 143
Jannaris), 78
Jao 69
Japhet. 77
Japhet, 77



197

Johannes 121, 143
Evangelie van 121

Johannes, 77, 78, 142
Jonas, 69
Joods-Chaldeeuwse 68
Jtrw 59
Jtrw; 59
Julius

Caesar 37
Jup(p)iter 123, 142
Jup(p)iter,

/Ammon 25
Jup(p)iter/Ammon 28
Juppiter 41, 42

Ammon 41
Justinus

Junianus 35
Justinus, 35
K 61
Kadmos 140
Kalender

Semietische 134
Kallisthenes 13
Kallisthenes. 13
Kalyke. 130
Kanda-

ke 15
Kanopos 86
Karakter 37

Egyptisch 37
Karanos 35
Karnak 114
Kaukonen 75, 78
Kaukonen, 24, 75
Kedrenos 102
Kematef-slang 49
Kephalaia, 62
Kharthweliërs 79
Kinyras 133
Kleitarchos 40
Kleopatra 43
Klepsydra

(waterklok) 86
Klooster
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Georgische 79
Koinè, 76, 143
Koning 53

der koningen 51
Koningen 143
Koningscultus 91
Konstantinopel 91
Koptische 66
Koptische, 67
Koptos. 114
Korinthe, 89
Kosmokrator 139, 142
Kosmos 103, 104

symbool van 24
Kosmos. 27
Kosmos, 104
Kraamstoel 119-122, 140
Kraamstoel.” 140
Kreeft 119, 126
Kreeft, 62, 126
Kristal 110

zon van 95
Kristensen, 48
Kroisos. 70
Kroll 13, 16, 17, 23, 60, 61, 63, 64, 70-72, 75, 77, 79, 81, 83, 89
Kroll. 57, 72, 81
Kroll, 81
Kroll: 57, 76, 81
Kroll; 89
Krollii 75, 81
Kronos 119, 124, 126-128
Kronos, 121, 124
Kronos-passage 125
Kronos-verhaal, 128
Kronos/Saturnus 126, 142
Kropp, 66
Kruiden

geneeskrachtige 138
Kruisridders, 91
Kübler, 21
Kuš 102
Laërtios,

Diogenes 48
Lagos, 113
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Lamaism, 62
Lampe 64
Laparen 24
Lapidario 110, 111
Lapidario: 110
Lapidibus

artificatis 106
Latomia 134
Lauenstein

von 63
Lauenstein, 18, 20
Lector 61
Leert 103
Leeuw 62
Legitimatie 90
Lekanomantie 58, 65, 71
Lekanomantie, 71
Lengtematen

Egyptische 59
Leo 19, 20, 22, 78
Leo, 19, 22
Leo; 19
Lettertekens."

schepper 138
Libyë”. 113
Lier 136
Lier. 137
Lindos 89
Linnen 82, 85
Livius 35, 40-42
Livius. 40, 41
Livius, 35
Logos 62
Lotophagen 79
Lotophagen, 79
Loukianos 79, 87
Lucas, 143

Evangelie 121
lucht 62
Luchtgeesten 66, 68
Luchtgeesten, 66
Luxor 115
Lydië, 70
Lydos,
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Johannes 87
Lyrae”

pars 137
M-nr 86
Maagd 62
Maan 108, 109
Maan; 111
Maan-diamant; 109
Maangodin 129
Macedonië 53-55, 94
Macedonië, 55, 90
Macedoniërs”. 94
Macedoniërs 54
Macht 49
Maghu 61
Maghupati 61
Magi 102
Magia 101
Magic,

Secret Lore of 110
Magie 61, 67
magie 

magiers 58
Magie. 67
Magiërs 95, 101, 102, 140
Magiers

sympathische 58
Magiërs”, 143
Magog 78
Magog, 77, 78
Magû 99
MagûÑâ 99
MagûÑâ, 99
Magusaeërs 100
MagûÑaïa 99
Magûšaïâ 99
Mahhe. 59
Manetho 48, 87

(hist.) 49
Manetho, 48, 87
Mani 62
Marmer.

Parisch 67
Maternus 141



201

Matheseos 100
Maubad 61
Medea 139
Medië, 100
Medium 59
Medium. 60
Meleager 139
Meleager, 126, 131
Meleager-Althaia; 139
Memphis 86
Memphis. 89
Memphis, 88
Mene 118, 119, 129, 144
Mene/Selene 129, 130
Mensibus,IV, 87
Mercurius 120, 136
Mercurius-smaragd; 109
Mercurius/Hermes 109
Merkelbach 14
Merkelbach, 19, 21
Mesech 77, 79
Mesethi 79
Mesopotamiërs, 24
Mesouranema 142
Messenië, 46
Messeniërs 46
Met 109
Metzer 21

codex 21
Mh 59
Michaël, 69
Midden-Rijk. 59
Migne, 80, 102
Min 114
Mineralen 106
Mineralen” 106
Mithra(s) 128
Mithras 142
Mitsakis, 21
Mitteis 80
Moennig 20
Moon.

horned 129
Moravcsik,
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G. 143
Morea

Kroniek van 91
Mourtzouphlos 91
Mozes 101
Mr 86
Mugh 61
Müller 83, 118, 124, 128, 129, 135, 138
Müller, 21, 124
Müller: 137
Müller; 118
Müllers 128
Mw-nr 86
N.l.êåñáóöüñïò 129
Nachthuis 109
Nachthuis. 109
Nbj

(nabi) 86
Nectanebos, 97
Nektanebo 13, 23-28, 37, 38, 52, 61, 64-68, 70-72, 75, 80, 82, 83, 86-88, 90, 91, 94-

98, 101, 106-108, 111-115, 119, 122, 125, 131, 136, 140, 142
Nektanebo. 37, 67
Nektanebo, 23, 25, 26, 58, 61, 75, 82, 104
Nektanebo's 134
Nektanebo) 82, 88, 89
Nektanebo-episode 101
Nektanebovan 114
Neoptolemos, 35
Nigidius

Figulus 46
Nijl 57, 59, 86
Nikandros 130
Nikolaos 143
Nikolaosklooster 19
Nikoteleia. 46
Nimrod 102
Nimrod, 102
Nimrod) 102
Noach 102
Octavianus 11
Octavianus. 13
Octavius 45, 46
Octavius, 45
Oerrecensie. 23



203

Offenbarungszauber,
Aegyptische 66

Officiis,
De Divinis 102

Olijfolie. 65
Olympia 59

Olympias 11
Olympias 11, 13, 23, 25-28, 94-98, 107, 113, 115, 119, 122, 125, 131, 134-136, 138-

140
Olympias. 96
Olympias, 23, 35, 101, 123
Olympias: 25, 94
Olympiodoros

Thebaios 87
Onderwereld 68, 124, 127-129, 132
Onderwereld, 67
Onderwereld; 127
Onderwereld" 124
Onderwereld", 124
Onderwereld-, 127
Onesikritos 13, 40
Oog

van Horus 28
Oorlog

Messeense 46
Oost-Aziatische 62
Openbaring, 143
Opperpriester. 61
Opstanden

steden 104
Oraculis

De ...chaldaicis 128
Origenes 101
Osing

J. 114
Osiris 66, 89, 134
Ossekoppen 79
Ostrakon, 68
Ouranos 119, 124, 128
Over 104
Overheersing

tweede 100
Ovidius 123, 132, 133
Oxydracontae 78
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Oxydraken 75
Oxydrakiërs 24
Palchos, 126
Palladius 21
Pallis, 21
Pan 140
Panakia 111
Paphlagonië 78
Papyrus 21

Florentiner 21
hamburger 21

Parafrase 23
Duitse 21

Paranatellonta 123, 136, 137
Parhedros 134
Parmenio 143
Parthe, 20
Parthische 79
Pausanias 35, 46, 89
Pausanias, 35
Pausanias,(4, 46
PehlevÎ-versie 130
Pehlevi-vertaling 20
Peiresc 107

fragment van 107
Pella 43, 82
Pella, 24
Peloponnesos 78
Pelops 139
Pelops-Tantalos. 139
Pelousion 24, 82
Pentheus; 139
Pentheus-Agaue 139
Perdikkas 37
Perzen 11, 15, 52-54, 113
Perzen. 53, 96
Perzen, 54
Perzen: 54
Perzië 55
Perzië. 55
Pestepidemieën 104
Pfister, 18, 19
Phaiaken 79
Phaiaken, 79
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Pheidon 36
Phialè, 66
Philippos 11, 23, 25-28, 52-55, 89, 90, 94, 95, 101, 113, 143
Philippos. 23, 26
Philippos." 47
Philippos.(pg.28 113
Philippos, 25, 143
Philippos' 113
Philippos” 113
Philodemos, 96
Philologie,

Revue de 110
Phoenicië 133
Phoinix 90
Pisa 143
Planeet:

ongunstige 126
Planeet-goden, 142
Planeten 122, 135, 139

zeven 104, 119
Planeten. 136
Planeten, 122, 136, 142
Planimetrie, 59
Planispherium 107
Ploutarchos 11-13, 35, 39-43, 52-54, 80, 141, 143
Ploutarchos. 12, 143
Ploutarchos, 14, 39, 54, 89
Ploutarchos: 43
Plouto 124, 128
Plouton 119, 124, 128
Poppetjes 67
Poppetjes, 67
Porphyrios 87
Poteidaia 143
Preisendanz 65, 85
Preisendanz: 85
Preliis”,

Historia de 22
Priester 25

Egyptisch 24
Priester, 25
Priester-waarzegger 26
Profeten 86
Progressie 122
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Propontis, 55
Pseudo-Alcuin, 102
Pseudo-Kallisthenes 13, 14, 19, 35, 39, 41, 42, 52, 53, 65
Pseudo-Kallisthenes. 43, 52, 54
Pseudo-Kallisthenes, 42, 67
Pseudo-Methodios 78, 102
Psyche. 114
Psychopompos 67
Ptah 88
Ptah, 88
Ptah; 88
Pth, 88
Ptolemaeën 90
Ptolemaios 14, 16, 17, 40, 91, 113

I 90
I Soter 113

Punt
het land 59

Qenšalmâ 130
Qorân, 114
Ra 49

oog van 49
Raabe, 18
Rafaël, 69
Ram 62, 141, 145
Ram, 123
Rammen

liggende 114
Raven, 67
Reactie 42

Philippos 42
Reactie. 42
Reactie(s) 42
Reacties 43
Real-Enzyklopädie 99
Recensio á 37
Regenwater 66
Regenwater, 58
Regnum 78
Reïncarnaties 11
Reinink, 78
Rhetoren-school 15
Rhind.

pap. 62
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Rhodos 89
Ridder.

christelijk 11
Rijk 59, 89

Nieuwe 82
Oude 58, 82

Rijk. 88
Rivierwater, 66
Rj-hbt 86
Robbins 105, 108
Roman 12

antike 12
Romance 18
Rook 62
Rosettanum, 86
Rudolph, 69
S.v 102
Sabaoth 69
Sabaoth, 69
Sacerdotes 98
Sachmet. 61
Saffier 111
Saffier, 95
Šâhnâmeh 78
Sammelbücher, 142
Samuel 143
Samuel, 143
Sappho 130
Saqqara 89
Sara; 143
Sarapis 66
Satan 48, 78
Saturnus 136, 142
Saturnus/Kronos 126
Schathol 102
Schatting 51
Schatting, 52
Schatting? 52
Schatting?” 51
Schattingen 52
Scheepjes 58, 67, 70

wassen 82
Scheepvaart 59

Nijl 59
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Schlott 59
Schoinos, 59
Scholia

Laurentiana 130
Schorpioen 62, 119, 123
Schorpioen, 123
Schrijvers

Attische 96
Schutspatronen. 66
Schwyzer, 128
Scipio 13, 40, 42

Maior 11
Seibert 13
Selene 129
Selene-Endymion-verhaal. 131
Selenit 111
Selenit, 111
Sélincourt,

Aubrey 60
Sella 121

curulis 121
Semele 36, 119, 140
Semele. 126
Semele, 36, 121, 131, 141
Septuaginta 77, 143
Serapeia 89
Serapeion 89
Serapis 89
Serapis. 89
Seren 75

(Chinezen) 24
Seres 79
Serugh

Jakob van 78
Servische 20
Sesamolie 65
Seth 48
Severus

Alexander 11
Sfeer 104

allesomvattende 103
Sferen 104

zeven 104
Sfj 59
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Šhq 64
Signum

regale 141
Sikyoniërs 46, 47
Simon 101

Magus 101
Simonie 101
Sinope 89

(Sinop) 89
Sinopeion 82, 89
Sinopeion. 89
Sinopeion, 88
Siwa. 69
Sjahname 78
Skythen 24, 75, 78
Slang 11, 27, 35, 39-43, 46-49
Slang. 26, 40
Slang, 26, 40, 47, 48
Slang-god, 48
Slang/god 42
Slangen 40
Slangetje 27, 47
Slangeverhaal. 41
Smaragd, 95
Smaragd). 111
Sophia, 69
Souda 99
Spanje 11
Sparta 46
Sparta, 89
Spätzeit 58
Spica, 127
Sprachen,

Kaukasische 79
Stadiën 59, 60
Stadiën. 60
Stadiën", 60
Stadion 60
Staf 68

ebbenhouten 58
Staf. 67
Stars

seven 107
Steenbok 62, 120, 136-138
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Steenbok) 137
Steenbok), 137
Stellam

videntes 102
Stenen-mineralen, 106
Stier, 62
Stobée

Extraits de 48
Stones)

precious 106
Strabo 78, 133
Strabo, 79, 140
Stromateis, 86
Structuur 105

dekanen 104
Su-Min-Ri, 102
Suda 99
Suetonius 11, 46
Swift

Jonathan 79
Symbool 49
Synkellos. 87
Syr. 60, 63, 64, 67, 68, 81, 88, 107
Syr., 64, 65
Syr.: 88
Syr.) 68
Syr.), 65
Syrische 20

versie 13
Syrus, 62
Tabula 107
Tacitus 133
Tacitus, 89
Tammûz 134
Tantalos 139
Tarn, 113
Tartaros 124, 129
Tat. 103
Teakwood”, 68
Teelballen 119, 127
Teksten

ambtelijke 87
Termini-systeem 108, 109
Termini-systeem) 105
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Testament 86
Nieuwe 143

Testament:
Nieuwe 70

Teukros 98, 105, 107, 108, 136, 137
Teukros. 103
Teukrostekst 112
Thebanen 96
Thebe 14, 36, 49, 60
Thebe-Elephantine 60
Theodosios

I 89
Theologumenon 45
Theopompos 36
Theseus 139
Theseus-Hippolytos; 139
Thiel 14, 15, 18, 22, 77, 80
Thiel, 80
Thot 138
Thot, 138
Thoth-Hermes 48
Thoukydides. 15
Thracië 55
Thracische

priesters 46
Thyrsos 26
Ti 59
Tibetaanse 62
Tigris 102
Tm 48
Toverkunst 61
Toverkunst. 58, 61

uitvinding van 57
Toverpapyri 65, 67-69, 129
Toverpapyri,

Demotische 65
Griekse 65

Toverspreuk. 61
Toverstaf 68
Traditie 37, 38
Traditie. 37
Trias, 128
Trigonometrie, 59
Triplicitates), 108
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Trismegistus 98
Trogi 35
Trogi, 35
Trogus 41
Trogus,

Pompeius 41
Trumpf 19, 21
Trumpf, 21
Tubal 77
Tweelingen 62, 127
Tweelingen, 123, 127
Tybi 66
Tyrrheense

was 67
Uitspraak

itacistische 141
Uraeusslang 49
Uraeusslang, 49
Uto 49
V 91
Vader 70
Valens,

Vettius 105
Valerius 16-18, 22, 23, 142

Julius 16, 142
Valerius. 66
Valerius, 17, 21
Vegetatiedemon 134
Velde,

te 61
Venus-saffier; 109
Vermelde 59
Versie 13, 16, 17, 20, 22, 23

Servische 11
Versie. 17
Versie, 20, 22
Versies 18, 20
Verwekker 47
Vijf 62

elementen 62
Vindobonensis

codex 21
VirÖân 79
Vissen 62, 120, 142
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Vita 35
Alexandri 35

Vita, 35
Vleming 59
Vleugeldragers? 87
Vogelwichelaars, 25
Volksboek,

Nieuwgriekse 21
Voor-Azië 62
Voorloper

Johannes 143
Vrede

bewakers van 36
Vulcanus 87
Vulcanus. 87
Vuur; 62
W.Kroll, 18
Wachsmuth 80
Wachsmuth, 22, 80
Waddell, 49
Wandeling 122
Was 58, 59, 61, 63, 66, 67, 69, 71, 72
Was. 61
Was, 69
Was; 67
Wassen 67
Watcher

of the hours 107
Water; 62
Waterman 62, 120, 142
Weegschaal 62, 130
Weldoener. 36
Welzijn.

bewakers van 36
Wereld 125, 134, 142, 143
Wereld.” 142
Wereld. 121
Wereldheerschappij 128
Wereldheerschappij, 128
Wereldheerser 11, 46, 141, 143
Wereldheerser. 120
Wereldheerser, 47, 49
Wereldheersers. 142

de zeven 142
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Wereldomspannend, 123
Wezens 62

bezielde 62
Widengren, 62
Wolohojian 63, 72
Wolohojian, 16, 18, 71
Wolohojian) 63
Wolvin 129
Wood 68
Woorden

Latijnse 76
Wünsch. 87
XVIIIe 59
Yacoth 111
Zacher 17, 23
Zacher, 19
Zalben, 24
Zandschouwing 99
Zanduitlegger 99
Zaubertexte,

Ausgewählte 66
Zavarget 111
Zee 59

Zwarte 89
Zee-Heliopolis 60
Zeewater, 66
Zeilschip, 59
Zenith 142
Zenith. 142
Zesendertig 103, 104, 107, 108

goden 95
Zestig 62
Zeus 36, 49
Zeus. 36
Zeven 62, 95, 104, 105, 107-109
Ziel 114
Ziel, 114
Zijn 103
Zilliacus, 76
Zon 108, 109, 139, 142
Zon; 110
Zon-kristal; 109
Zonder 122, 131, 133, 137, 142
Zonnetempel 90
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Zonnetempels 86
Zoroastrisme 100
Zuid-Arabië) 59
Zwnw 61
[Æáëâï Â] 75
[ËÜðáôåò] 75
[ôïêåôï Ø] 121
} 36, 46, 49, 57, 69, 75, 77, 78, 93, 94, 107, 117, 128, 135, 140, 141
z 35, 46, 49, 52, 53, 65, 75, 78, 81, 93, 105, 107, 117, 122, 128, 132
“(Aristomenes), 46
“(z 46
“äéäõµßï é 127
´ÅêÜôç 68
´Åêáôï µâáéäí 142
~Åëëçí 53
~Åëëçóé 75
zÅíäõµßù í á 117, 131
zÅíäõµßù í á.” 130
zÅðßµåéí ï í 136
´ÅñµåêÜôç” 68
´Åñµ− 67, 68
´Åñµ−í 93, 107
}Åñùôï ò 117
~Çëéï ò 117
´ÇñáêëÝá 36
´ÇñáêëåÃ 46
´Çñáêëåßäçò 35
´Çñáêë−ò 35
~Çöáéóôï í 81, 87
~Çöáéóôï ò-Ptah 89
“èåÎò 42
}Éâçñåò 75, 79
}Éâçñåò>,[ËÜðáôåò] 75
zÉâçñäí 79
´Éåñ� 110
´ÉåñÎò 115
}Éóéí 48
´Éóôï ñßá _z 18
zÉ÷èýùí 140, 141
zÏ ëõµðé�ò 93, 117
zÏ ëýµð ï õ 141
zÏ í ï óêåëÝáé 79
zÏ î ýäáñêåò 79
zÏ î õäÜñêåò 78
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zÏ î õäñÜêáé 78
zÏ î ýäñáêåò 78, 79
zÏ ñöå×ò 99
}Ï óéñéí 48, 66
“ÓáôñÜðáé 51
“ôå÷íçôï ×ò 106
´Õäñï ÷üï õ 140, 141
“öéëôñïêáôÜäåóµï 67
“÷ñüí ïõ 72
zÙñï µÜæçò 128
´Ùñïóê ïðåÃ 117
“Alexander 140
“Haruspices, 97
“Kronos 127
“Olympias 26
“Philippos 52
“Sacerdotes

divinos 97
“sâfrâ” 138
“Satrapen 51
“teelballen” 127


