AELIANUS
De Romeinse geleerde Aelianus leefde in de 2e eeuw na Christus ( 160-230) en is de auteur van een
werk dat, als het in het Nederlands zou zijn verschenen, Over de bijzonderheden van dieren zou kunnen heten. Het bestaat uit zeventien zogenaamde 'boeken', waarin te hooi en te gras allerlei zaken
over alle mogelijke dieren staan opgesomd. Aelianus verzamelde dergelijke gegevens van Griekse
geleerden, van wie sommigen - zoals de beroemde Aristoteles - persoonlijke observaties hebben
verricht in de natuur, observaties waaraan in de loop der tijd allerlei merkwaardige zaken zijn toegevoegd. Ook over slangen heeft Aelianus veel te vertellen. Als het DTP-bureau een bladvulling
nodig heeft, zult u in de komende afleveringen telkens een kort stukje over slangen uit Aelianus
aantreffen. Voor wie geïnteresseerd is iri Aelianus' werk: alle stukjes komen uit 'Aelian, On the
charchteristics of animals. With an english translation by AF. Scholfield. In three volumes. Loeb
Classica! Library. Londen, 1971 (1), 1969 (Il}, 1972 (111).'
De mannetjesadder paart met het vrouwtje
door zichzelf om haar heen te slingeren. En zij
staat haar partner dit toe zonder tegenstribbelen. Maar wanneer zij klaar
zijn met hun liefdeshandeling, beloont de bruid haar echtgenoot met
een valse blijk van affectie, want zij
bijt zich vast in zijn nek en bijt hem
zijn kop af. Hij sterft dus, terwijl zij
zwanger wordt. Zij legt echter geen
eieren, maar baart levende jongen,
die direct overeenkomstig hun aard
- en dat op z'n slechtst - handelen. Zij
knagen zich tenminste een weg naar
buiten door hun moeders buik en
wreken zodoende hun vader.
Wel, mijn drama-lievende vrienden,
wat hebben jullie Orestessen en
Alcmaeons hierop te zeggen?
(Aelian, On the charchteristics of anima/s. With an english trans/ation by A.F.
Scholffeld. In three volumes. Loeb ClassiDe merkwaardige bevruchting en bevalling van de adder. (Uit M. Nissenson en S.
Jonas, Snake Charm, pag. 76. Harley 4751 Manuscript, folio 60r., ca 1230-1240). ca/ Ubrary. London, 1971, 24).
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