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 Suetonius, Vita Julii Caesaris cap 3.1

 Cassius Dio, 18, 30.3; 18, 64.3; 77, 7.2

 Helaas is het werk van de eerste generatie geschiedsschrijvers zeer fragmentarisch overgeleverd en3

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 Suetonius  moet hij bij het zien van het1

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 Grote .2

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 (#\@4 A"DV8808@4), Arrianos (Anabasis), maar
ook in de vele auteurs van de eerste generatie geschiedschrijvers  , zoals Kleitarchos (zie F.3

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.



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

 ibidem : pg. XI.5
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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 Thiel  zegt over4

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 zwi-
schen 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



 Pseudo-Kallisthenes, I, 31, I, 33.6

 Jacob Seibert, Alexander der Grosse, pg. 219.7

 Zie Van Thiel, 1983, pg XII.8

 De datering van Kleitarchos is onzeker. Kornemann en Spoerrie dateren hem aan het einde van de9

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.

 R. Merkelbach, Die Quellen des griechischen Alexanderromans, Zetemata 9, München 1954. Zweite,10

neubearbeitete Auflage 1977.
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Alexander de Grote, 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 roman  menen wij te kunnen aannemen dat de auteur uit6

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 " 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 6@Fµ@6DVJTD Alexander mag baren. De recensio $ 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 ".
Volgens Jakob Seibert  zou reeds in 200 voor Christus in Alexandrië een roman in het7

Grieks zijn geschreven maar sinds Kroll  wordt aangenomen dat pas tegen het einde van de8

derde eeuw na Christus  de recensie moet zijn ontstaan die bekend staat als de "-recensie9

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 Merkelbach  en van Van Thiel moeten die brieven tot een briefroman10

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”.

De historische bronnen:



 Dat geldt vooral voor de recensio ".11

 Van Thiel XXI.12
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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 roman  worden aangetroffen. Het zijn12

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,

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.



 Van Thiel XIII.13

 Zie Van Thiel, ibidem, pg XXIV, n. 22.14

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

 A. Ausfeld, Der griechische Alexanderroman, Leipzig 1907 (pgg 29-122).16
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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 ontstaan . De docenten gaven13

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
Hadrianus .14

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 "-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 dateert .15

Ausfeld  meende dat, wanneer men de roman zou ontdoen van allerlei interpolaties, men16

een kern zou overhouden die zou moeten 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



 De Omnigena Historia, in het Grieks A"<J@*"B¬ {3FJ@D\" genoemd, is verloren gegaan.17

 Zie V. Inglisian, Handbuch der Orientalistik, 1965, pg. 163.18
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en dat andere personen een versie die zeer met " 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 "-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 onderzoeken, dan moet
u, lezer, zich tevreden stellen met het Griekse boek van Favorinus dat een correctie is van
de Omnigena Historia.  Volgens Zacher (1868) en Dashian (1892) wordt hier de tweede-17

eeuwse auteur Favorinus Arelatensis bedoeld die ook verhalen over de keizers Traianus en
Hadrianus geschreven had. Op zich zou men de "-recensie als een werk van de tweede eeuw
na Chr. willen beschouwen, de moeilijkheid is echter dat het Favorinus-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 hoogstens 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 $-recensie:
De datering van de tweede Griekse hoofdrecensie laat zich bepalen aan de hand van de van
haar afhankelijke recensies , en ( en van de Armeense versie. Deze Armeense versie die
hoofdzakelijk op " teruggaat maar ook elementen bevat die erop duiden dat voor deze versie
gebruik is gemaakt van recensio $, stamt uit het zgn. zilveren tijdperk van de Armeense
literatuur (450-572) ; van de Griekse recensies die van $ afhangen is de recensio , de18

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 $ ouder moet zijn
dan zowel de Armeense versie als de recensio , en jonger dan Julius Valerius, mag men als



 Pseudo-Methodios: Met Pseudo-Methodios wordt de Apokalypse van Pseudo-Methodios bedoeld. Dit19

tractaat dat men als de meest invloedrijke apocalypse kan beschouwen, wordt toegeschreven aan bis-
schop Methodios van Patara, (of, volgens een andere bron van Olympos) die in 311 de martelaarsdood
gestorven zou zijn onder Diocletianus (moet waarschijnlijk zijn: Galerius, Licinius, Maxentius of Maxi-
minus Daia). De werkelijke auteur is anoniem gebleven, zodat men meestal van de Apokalypse (in La-
tijnse bronnen vaak: Revelatio[nes] van Pseudo-Methodios spreekt. Aangezien Pseudo-Methodios Jakob
van Serugh (± 500 A.D.) als bron gebruikt heeft, moet de Apokalypse van latere datum zijn dan laatst-
genoemde auteur maar ouder dan de ,-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. Rei-
nink, (Leuven 1993) is tot stand gekomen door de jarenlange samenwerking van een werkgroep
Pseudo-Methodius, bestaande uit de Heren W.J. Aerts, G.A.A. Kortekaas, G.J. Reinink en tot zijn ver-
scheiden (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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termini post- en antequem 338 en 550 aannemen.

De ,-recensie:
Aangezien deze recensie gebruik maakt van Pseudo-Methodios , kan zij in de vorm waarin19

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 , en ( genuanceerder is dan
algemeen wordt voorgesteld Delen van ( kunnen derhalve voor , liggen.

De onderrecensies:

De onderrecensie 8:
Deze onderrecensie moet, naar Van Thiel meent, eerst in de zevende eeuw ontstaan zijn.
Een andere onderrecensie ( die voortkomt uit een combinatie van de recensiones $ en ,
bevat een levendige beschrijving van wagenrennen zoals die in de zesde eeuw te Byzantium
werden gehouden (zie editie rec. ( U v. Lauenstein, cap. I:18-19) waardoor deze
onderrecensie niet veel later kan zijn ontstaan dan ,.

De verschillende recensies en versies met hun handschriften en edities:

De oude getuigen: De recensio ": Ms A: Parisinus gr. 1711 (11e eeuw).
Editie: W.Kroll, Historia Alexandri Magni, Berlin 1926. Vertalingen: E.H. Haight The Life
of 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, {3FJ@D\" z!8,>V<*D4@L,
Leipzig 1896. Engelse vertaling; A.M. Wolohojian, The Romance of Alexander the Great by
Pseudo-Callisthenes, New York-London 1969. 



 Over de recensio 8 zie H. van Thiel, Die Rezension 8 des Pseudo-Kallisthenes, Bonn 1959, pg 29. cf.20

Bergson, pg. VII.

18

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 $: L. Bergson,
Der Griechische Alexanderroman, Rezension $, Uppsala 1965. De belangrijkste hand-
schriften: 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 ,. 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 ,. P: Cod: Bodleianus misc. 283. Dit handschrift bevat een
contaminatie van verschillende recensies. Ook belangrijk voor de recensio $ is het
Byzantijnse Alexandergedicht, ed. Siegfried Reichmann, Meisenheim am Glan 1963
(Beiträge zur klass. Philologie, hrsg. von R. Merkelbach, Heft 13). Van $ hangen drie
jongere recensies af die we hier niet chronologisch maar naar hun inhoud rangschikken. De
recensio 8 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 $).
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 $ afwijken.
Die Rezension 8 des Pseudo-Kallisthenes (Habelts Dissertationsdrücke, Reihe klass.
Philologie, H. 3, Bonn 1959) . De recensio , is zowel verwant met de oudste recensie als20

met $. 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 , bevinden zich in ( en in cod. K (recensio $); verder volgt
vanaf III, 31 cod. H (recensio () de recensio ,, (v. Thiel, op. cit. 13). De recensio ( is een
contaminatie van de recensiones $ en ,. R: Cod. Bodleianus Barocc. 20 15. ( is in drie
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Fig. 1: Stemma recensionum 

edities bezorgd: 
1) Ursula von Lauenstein, Rezension ', Buch I Meisenheim am Glan, 1962. 
Helmut Engelmann, Rezension ', Buch II, Meisenheim a. Glan, 1963. 
Franz Parthe, Rezension ', 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 ** en *..
**: 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 " teruggaande *-recensie aan. De vertaling van Leo
beschouwde hij als een getuige van deze *-recensie. Ook de veel uitgebreidere Syrische
versie, die een vertaling/bewerking moet zijn van een verdwenen Pehlevî -vertaling zou op
deze recensio ** berusten.
*.: 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 *. die op
haar beurt weer zou voortkomen uit de recensio ,. De relaties tussen de verschillende
recensiones onderling en die met de uit haar ontstane niet-Griekse versies kunnen worden
weergegeven als in fig. 1. 



 Zie Bergson, 1965, pg X.21
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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 Vene-
tiaanse 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 Apoph-
thegmensammlung. 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 $ eerder in de zesde eeuw dan in de vijfde. De recensio , stamt, zoals boven
aangegeven, uit de achtste of negende eeuw en de nog jongere recensio (  die ook van $21

afhangt, wordt door Van Thiel ten onrechte aan het einde van de zevende eeuw geplaatst. Ze
moet van latere datum zijn dan de recensio ,, maar men mag, zoals eerder reeds opgemerkt
is, op grond van bepaalde passages aannemen dat delen van de recensio ( van vroegere
datum zijn dan de recensio ,.
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 " voor dit onderzoek van belang.

De recensio "" 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 " (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



 A.M. Wolohojian, pg 5: “Thus if the armenian version of the Alexanderromance was to have no im-22

portance 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. Daarom heb
ik uit deze versie meer overgenomen dan uit enige andere bron van de tekst”. Cf. R. Merkelbach, Zete-
mata 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”.

 Zie Kroll, pg VIII,: “(Julius Valerius) Expressit igitur non verbum e verbo, sed hic omisit, illic arte23

paraphrastica et periphrastica usus e paucis verbis graecis multa fecit latina ut ad sententiam recuperan-
dam sit quam ad verba.”

 Kroll, pg IX: “Epitome... unde etiam ad menda textus Valeriani tollenda plurimum redundat.”24
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wel van latere tijd dan Julius Valerius (Val.) maar van het grootste belang voor de
reconstructie van de oorspronkelijke tekst van de Alexanderroman . Hoewel Arm.22

voornamelijk op " teruggaat bevat deze versie ook elementen die uit de recensio $
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 " 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 het verhaal beter tot zijn recht te
laten komen . Julius Valerius biedt ons, zoals Kroll stelt, meer de essentie van het verhaal23

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 grond-
tekst. Via deze Epitome is het mogelijk een aanzienlijk aantal corrupties in de tekst van
Julius Valerius te verbeteren.  Deze getuigen bieden echter onvoldoende gegevens voor de24

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 " naar de editie van Kroll (1926).
Deze capita behandelen de gebeurtenissen 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



 De Egyptische naam van deze koning luidt Nh t-hr-hbjt. Hij vlucht voor de tweede Perzische invasie25
** !! !!

in Egypte van 341 v. Christus. Eerder, in de zesde eeuw v. Christus had Kambyses (525 v.Chr.) Egypte
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.

 Hier bedrijft Nektanebo lekanomantie of schaalwichelarij. Deze vorm van waarzeggerij moet in de26

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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rijk verjaagde ex-farao Nektanebo II  op de voorgrond. Hoewel deze in werkelijkheid naar25

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
Nektanebo  bedreef magie en zou in staat zijn de elementaire 26

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



 Zie comm. I, 3.27

 Voor het Serapisheiligdom, zie eveneens comm. I, 3.28

 Zie comm. I, 4.29

 Zie comm. I, 4.30
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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 priester  en27

astroloog en laat zich in het openbaar consulteren. Ondertussen vragen de Egyptenaren na de
verdwijning van hun farao aan hun goddelijke voorvader Hephaistos  wat er met hem28

gebeurd kan zijn. De god zendt hen door tussenkomst van een priester van het Serapisheilig-
dom  het volgende orakel: “Hij die Egypte ontvlucht is als een krachtig en weerbaar maar29

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, 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 dekanen , op de30

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 ñD@F6`B@H,
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



 Zie comm. I, 431

 Zie ook Plout. Vita Al. 2,2.32
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zal bezoeken, zegt hij: “De gehoornde  brenger van rijkdommen, de god van Libyë,31

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 Olympi-
as: “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 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 " 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.  Ook denkt hij te zien dat een valk hem met zijn vleugels32

bedekt en hem doet dromen. Als Philippos uit deze droom ontwaakt is, ontbiedt hij een
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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 papyrus. 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 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 (F0µ,4@8bJ0H) 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 FTJZD4@H 6L0N`D@H' *\ND@H
(kraamstoel) heet. De weeën beginnen en Nektanebo begeleidt haar aan de hand van de
wisselende astrologische constellaties en de daarmee in verband staande mythologische



 Dit houdt verband met de voorstellingen rond Horus. Het ene oog van Horus is in deze voorstelling33

de zon, het andere de maan. Zie L.Ae III, 48-51.
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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 6@Fµ@6DVJTD
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 donker  en hij heeft het33

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. 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 Egyp-
te 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.



 Hephaistion werd later door, of op last van Alexander gedood. 34
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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: “O"\D@4H, 6@Fµ@6DVJTD, F× (�D ,É $"F48,×H µX(4FJ@H” (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 Hephaistion  naar Pisai. Daar34

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
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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 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 6@Fµ@6DVJTD
(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
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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.

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 ", 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 wonderverhalen komen dan aan de orde.


