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 De Perzen eisten van volkeren die zij wilden onderwerpen in de regel een monster van aarde en wa-61

ter. Bij Herodotos vindt men in V.18 en elders regelmatig de uitdrukking: (−< J, 6"Â à*TD "ÆJXT
onderwerping eisen en (−< J, 6"Â à*TD *4*`<"4 zich onderwerpen of onderwerping aanbieden. Zie
voor deze uitdrukking ook Lykourgos, 71. 

 Kroll (pg. 23, app. crit.) meent o.i. ten onrechte dat {KB¥D )"D,\@L; voor/terwille van Dareios een62

antwoord op een andere dan de (kennelijk bedoelde) vraag is. Het lijkt ons een heel logisch antwoord
op de vraag: “Voor wie?”. 

47

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. “5"Â *¬ ßB@FJDXN,4 6"Â ,ÆFXDP,J"4 BDÎH JÎ< B"JXD" 6"Â
,ßD\F6,4 ¦BV<T "ÛJ@Ø –<*D"H ©FJäJ"H $"D$"D46è FJ@84Fµè 6"Â ¦>,JV.,40”I\<,H
,ÆFÂ< @âJ@4;” 6"Â ,ÉB@<0 “E"JDVB"4 )"D,\@L”. {? *X0 “I\ BVD,4F4< ô*,;" “?Ê *¥
,ÉB@<0 “I@×H FL<Z2,4H N`D@LH •B"4J@Ø<J,H JÎ< B"JXD" F@L” "{KB¥D J\<@H *X,
N0F4<, •B"4J@ØF4 J@×H N`D@LH;” ?Ê *X0 “I−H (−H ßµä< ßB¥D )"D,\@L”. {? *¥ !8X-
>"<*D@H §N00 ”+Æ J"ØJ" @Ê 2,@Â J@ØH •<2DfB@LH §*T6"< ,ÆH *4"JD@NZ<, *4� J\
"ÛJÎH J¬< J@Ø 2,@Ø *TD,�< ¦D"<\.,J"4; @Û *\6"4@<.” 5"Â 6"8XF"H J@×H
$"D$VD@LH ,ÉB,0 " A@D,b,F2, 6"Â ,ÇB"J, )"D,\å0 ÓJ, µ`<@H µ< M\84BB@H,
N`D@LH F@4 ¦P@DZ(,4 ÓJ, *¥ ¦(X<,J@ "ÛJè LÊÎH z!8X>"<*D@H, @Û6XJ4 *\*TF4<,
•88� 6"Â @àH §8"$,H B"D'"ÛJ@Ø, ¦(ã BD`H F, B"Dã< 8ZR@µ"4 6"Â B"D� F@Ø
<•B"4JZFT>. ?àJTH ,ÆBã< •BXB,µR, J@×H N@D@8`(@LH µ0*¥ (D"µµVJT< •>4fF"H
JÎ< •B@FJ,\8"<J" "ÛJ@×H $"F48X".

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 aarde  voor Dareios” . Toen sprak Alexander weer: “Als de goden dat aan de mensen61 62

voor hun levensonderhoud hebben geschonken, waarom neemt hij de gave van de god dan
zelf als schatting? Dat is niet rechtvaardig”. 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 schattingen die u van hem genomen hebt, bij u komen opeisen en meenemen”. Zo sprak
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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. “}+P"4D, µ¥< Ò M\84BB@H ÒDä< J@4@ØJ@< JÎ< z!8X>"<*D@<”.
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 6@Fµ@6DVJTD 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: “I@×H
*¥ B"D� J@Ø A,DFä< $"F48XTH BDXF$,4H »6@<J"H •B@*0µ@Ø<J@H J@Ø M48\BB@L
>,<\.T< 6"Â (,<`µ,<@H FL<Z20H @àJTH ¦P,4DfF"J@ J± N48@ND@Fb<® 6"Â Jè
µ0*¥< ¦DfJ0µ" B"4*46Î< ¦DTJ−F"4 µ0*¥ µ46D`<, •88'Ò*ä< J, µZ60 6"Â B@D,\"H
J−H –<T JD`B@< ¦6BL<2V<,F2"4, 6"Â B,DÂ "ÛJ@Ø J@Ø $"F48XTH, ÒB@Ã@H ,Ç0 BDÎH
J@×H B@8,µ\@LH, 6"Â J\H º A,DFä< •86¬ 6"Â *b<"µ4H, òFJ, 2"LµV.,4< ¦6,\<@LH
6"Â J¬< 8,(@µX<0< M48\BB@L *,4<`J0J" µ0*¥< º(,ÃF2"4 BDÎH J¬< J@Ø B"4*ÎH
ÒDµ¬< 6"Â µ,("8@BD"(µ@Fb<0<”. 

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 vriendelijkheid 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 dapperheid 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



49

traditie 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 persoonlijk-
heid 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: “{SH *¥ Ò z!µb<J0H PD0\F"H J@bJT< @ÆPf6,,, 8X(,4 Ò 
z!8X>"<*D@H BDÎH J@×H AXDF"H0 “'L<"46ä< J@LJXT<, ì >,Ã<@4, §FJ4 ßµÃ< B@88¬
,ÛB,J,\0, 6"Â ,Æ BVF®F4 $@b8,F2, µ\F(,F2"4 6"Â Ò6`F®F4 ì< "ÛJXT<. I@bJ@L
µ¥< BXD4 "ÛJ@Â •B@F0µ"<X,J,. ;Ø< *X — FP,*Î< (�D ³*0 J−H 6@\J0H òD0 BD@F-
XDP,J"4 ßµÃ< 6"Â 6"8äH ßµX"H ÒDä µX20H — (L<"Ã6"H J"bJ"H, ,Æ ßµÃ< N\8@< ¦FJ\,
–N,J, 8@bF"F2"4, 8@LF"µX<"H *¥ ÏB\FT BD@F*X6,F2,”. +ÇB"H J"ØJ" —
FL<XB"4<@4 (�D µF"< @Ê AXDF"4 — (L<"Ã6"H µ¥< ¦>,82@bF"H •BXB,µB, ¦H J¬<
(L<"460\0<, "ÛJÎH *'Ò z!8X>"<*D@H ÇF@LH J±F4 (L<"4>Â •D42µÎ< –<*D"H
8,4@(,<,\@LH J± Jä< (L<"46ä< ¦F2−J4 F6,LVF"H 6"Â ¦(P,4D\*4" *@×H µ(, §FT,
B"DV(T< *¥ J@bJ@LH §8,(, J@ÃH AXDF®F4 JV*,0” ‚S AXDF"4, @Ç6"J, B"<*"4F\®
J,8X® ÊFJ4−F2"40 JV J, (�D –88" ÓF" ,ÇP@µ,<, 6"Â BD`H J� @ÍV J, µ< ¦>,LD`<J"H
B"DXP,4<, BV<J" ßµÃ< BVD,FJ4, 6"Â *¬ 6"Â J`*, JÎ BV<JT< µX(4FJ@<, JVH J,
©"LJä< µ0JXD"H 6"Â J�H •*,8NX"H ¦B4*"R48,L`µ,2" ßµÃ<, ñH B"<J,8XTH µV20J,
J4µfµ,<@4 BDÎH ºµXT<, Jä< BXD ¦FJ, –>4@4, BDÎH *¥ 6"Â $"F48X4 Jè BXµR"<J4
•B"((,\80J,, ñH •<¬D ~+880<, 9"6,*`<T< àB"DP@H, ,Þ ßµX"H ¦*X>"J@ 6"Â
JD"BX.® 6"Â 6@\J®”. I"ØJ" ,ÉB"H z!8X>"<*D@H B"D\.,4 AXDF® •<*DÂ –<*D"
9"6,*`<", ñH (L<"Ã6" Jè 8`(å. ?Ê *X, ¦B,\J, FNXT< @Ê AXDF"4 R"b,4<
¦B,4Dä<J@, *4,D(V.@<J@ "ÛJ@bH”.
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 baardeloze 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 het genot van



 De veroveringen van Philippos in Thracië en Propontis ten koste van Athene: Zie Diod. 16,4. 8,1.;63

ibidem 16,8,3. Demosthenes, Philippicca, 3 en 4. Justin. 9,1.
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spijzen en vrouwen.”
Zo sprak Alexander en hij zette naast elke Pers, in schijn een vrouw maar in werkelijkheid
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


