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Hoofdstuk 6

Tekst en commentaar I,2:

§ 1. [?àJTH @Þ< *4� J−H B@8LB,4D\"H J@Ø •<*DÎH J± µ"(46± *L<Vµ,4 ¦< ,ÆDZ<® JÎ
$"F\8,4@< "ÛJ@Ø *4Xµ,<,.] 9,J� Ê6"<Î< PD`<@< ¦6 Jä< B"D� CTµ"\@4H 6"8@LµX-
<T< ¦6B8TD"J`DT<, B"D� *¥ J@ÃH ~+880F4 6"J"F6`BT< B"Dã< B@JX J4H @àJTH
,ÉB, Jè $"F48,Ã0
§ 2. ”9X(4FJ, ;,6J"<,$ã, B"D"B,µRVµ,<@H BV<J" JÎ ¦< ,ÆDZ<® ,É<"4 ¦B\F6-
,R"40 ¦B\6,4J"4 (�D <XN@H @Û6 Ï8\(@< µLD\T< ¦P2Dä<0 ,ÆFÂ (�D E6b2"4 6"Â
}!D"$,H 6"Â  #z?>b*D"6,H <6"Â }3$0D,H> 6"Â E−D,H 6"Â 5"b6T<,H 6"Â [7VB"-
J,H] 6"Â #@FB`D4@4 6"Â }!(D@4 6"Â [-"8$@Â] 6"Â O"8*"Ã@4 6"Â 9,F@B@JVµ4@4 6"Â
z!(D4@NV(@4 6"Â +ÛT<LµÃJ"4 6"Â ÓF" ¦FJÂ< §2<0 ¦BÂ J−H •<"J@8−H µ,(V8",
•<"D\2µ0J@< FJD"JÎ< §P@<J" µLD\T< •<*Dä< FB,L*`<JT< J¬< F¬< !Ç(LBJ@<
6"J"8"$,Ã<”.
§ 3. ?àJTH ,ÆB`<J@H J@Ø FJD"JVDP@L µ,4*4VF"H Ò ;,6J"<,$ã ,ÉB,<0 ”E× µ¥<
6"8äH 6"Â ¦B"(DbB<TH »< B,B\FJ,LF"4 ND@LD�< NL8VFF,4H, *,48äH *¥ 6"Â @Û
FJD"J4TJ46äH ¦N2X(>T. @Û (�D *b<"µ4H ¦< ÐP8å N"\<,J"4, •88'¦< J± BD@2Lµ\‘.
6"Â (�D ,ÍH 8`(@H B@88@×H ¦8"b<,4, P,4DÂ J± •("2± B@8LB8Z2,4"< 6"8bR"H”.
?àJTH ,ÆBã< •BXB,µR,< "ÛJ`<.

§ 1. [?àJTH @Þ< *4� J−H B@8LB,4D\"H J@Ø •<*DÎH J± µ"(46± *L<Vµ,4 ¦< ,ÆDZ<® JÎ $"F\8,4@< *4Xµ,<,.]: vide
ad I,1, §4.
§ 2. < 6"Â }3$0D,H>,[7VB"J,H], [-"8$@\]: Secutus sum emendationibus Krollii in notatione nominum
gentium, quae in ms. A permultas corruptiones monstrant. Has corruptiones Kroll emendavit comparando
Arm. $, Jul. Val. Leonem e.a.

§1. Na geruime tijd kwam eens één van die mensen, die door de Romeinen exploratores en
door de Grieken 6"JVF6@B@4 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 Kaukonen, 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.



 Voor BV<J" = BV<JTH, zie LSJ s.v. B�H D II,4.110

 Cf. Kroll,app. crit. pg. 1: •B`B,µR"4 J�H ,ÆD0<46�H ©@DJ�H P@D,LµVJT< 6"Â ,ÆH B`8,µ@< ¦-111

B\FJD,N,.
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Commentaar, cap. I,2:

§ 1. ¦6 Jä< B"D� CTµ"Ã@4H ¦6B8TD"J`DT<: Voor Latijnse woorden in de Koinè, zie o.a.
Ev. Matth. 27, 27, BD"4JfD4@<, Ev. Marcus, 6, 27; 15, 39, 44, 45, 6,<JLD\T<,
FB,6@L8VJTD (scherprechter). Browning, Medieval and Modern Greek, 1, 5, 44.); H.
Zilliacus, Zum Kampf der Weltsprachen im spätrömischen Reich, Helsinki 1935.

§ 2. B"D"B,µRVµ,<@H BV<J" JÎ ¦< ,ÆDZ<® ,É<"40: De lezing van ", ed. Kroll: “B"D-
"B,µRVµ,<@H BV<J" JÎ ¦< ,ÆDZ<® ,É<"4 ¦B\F6,R"4” kan o.i. zonder bezwaar
gehandhaafd worden: BV<J" fungeert als adverbium  en de zin betekent: Laat het huidige110

leven in vrede varen en denk na: immers... . De enige vraag die men kan stellen is deze: is de
lezing van " de oorspronkelijke of ligt de oorspronkelijke gedachte opgesloten in de
Armeense versie  of in $: B"D"B,µRVµ,<@H <Ø< J@×H ,ÆD0<46@×H BV<J"H JD`B@LH111

¦BÂ J�H ¦< B@8Xµ@4H B"D"JV>,4H (X<@L ªJ@4µ@H? Het lijkt niet onlogisch dat ook zoiets
in " gestaan kan hebben als: vergeet de vredestoestand en richt u op de oorlog. Uitgaande
van deze gedachte zijn verschillende emendaties mogelijk:
1) B"D"B,µRVµ,<@H BV<J" ( of B�<[J"]) JÎ ¦< ,ÆDZ<® ,É<"4 <,ÆH B`8,µ@<> ¦B\-
FJD,N,... (cf. Arm.; ¦B\F6,R"4 kan misschien via itacistische verwarring in de tekst
gekomen zijn), of: ... <JÎ< B`8,µ@<> ¦B\F6,R"4.
2) B"D"B,µRVµ,<@H BV<J" J� ¦< ,ÆDZ<® §20 <J@ØJ@> ¦B\F6,R"4 (met aanpassing
van het lidwoord aan de emendatie §20 i.p.v. ,É<"4, cf. JD`B@< in $ en overname van
J@ØJ@ uit ms. L.
Bij de eerste emendatie zou men nog een plaatsverwisseling van het lidwoord en het begrip
B�<J", c.q. B�<, kunnen veronderstellen: B"D"B,µRVµ,<@H JÎ BV<J" ¦< ,ÆDZ<®
,É<"4... laat de gedachte, dat alles in vrede verkeert, varen...
Als men ervan uitgaat dat ¦B\F6,R"4 tot de oorspronkelijke redactie heeft behoord (en daar
wordt van uitgegaan), kan men zich afvragen of er niet een object (JÎ< B`8,µ@< cf. Arm.,
J@ØJ@, cf. L.) uitgevallen moet zijn. Inderdaad gaan ¦B4F6XBJ@µ"4 en het equivalent
¦B4F6@B,Ã< doorgaans vergezeld van een object of van een relatieve zin. Quasi-absoluut
gebruik komt voor in uitdrukkingen met B,DÂ (b.v. Plato Prot. 348 d), ßB¥D (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 $ en
Arm. kan men nl. stellen dat de summiere mededeling in " de behoefte aan verduidelijking
heeft opgeroepen.
In $ is deze verduidelijking tot stand gebracht door de formulering van de anti-these
,ÆD0<46@×H JD`B@LH- J�H ¦< B@8Xµ@4H B"D"JV>,4H en concretisering ((,<@Ø ªJ@4µ@H)
van het vage ¦B\F6,R"4. In Arm. is de vredestoestand vertaald naar feestviering, terwijl
ook de reflexie is vervangen door het directe ,ÆH B`8,µ@< ¦B\FJD,N,.

§ 2.1. ,ÆFÂ (�D E6b2"4 6"Â }!D"$,H 6J8.: Geen enkel handschrift geeft hier dezelfde
namen en bovendien wordt de naam van een en hetzelfde volk in de verschillende



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

 Feitelijk: om het land als een wolk te bedekken. 113
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handschriften anders gespeld. Zo vindt men b.v. 5"bF"<@4 in ms. A i.p.v. 5"b6T<,H, dat
men in het ms. L vindt, terwijl hetzelfde volk in het ms. B (rec. $) 5"bF"<,H heet, maar
5"bPT<,H in de mss. KVP van de recensiones $ en (. Sommige namen van volken, zoals
de 7VB"J,H en de -V8$@4 zijn door Kroll van een cruxteken voorzien en met vierkante
haken in onze tekst opgenomen.
Van Thiel (Leben u. Taten, pg. 169) is van mening dat de lijst van volkeren kant noch wal
raakt en dat we de overwinningslijst van een keizer voor ons hebben, een lijst zoals die van
Keizer Aurelianus in de Historia Augusta (33, 4). Wanneer het hier om een geschiedwerk
zou gaan, zou men Van Thiel gelijk kunnen geven; sommige volkeren bestaan namelijk
helemaal niet (zie verder in dit commentaar). Men heeft hier echter te maken met een
roman, waarin een fantastische beschrijving van een grote legermacht met daarin een bonte
hoeveelheid volkeren uit het oosten heel goed past. Voor de aanwezigheid van deze lijst van
volkeren bestaat nog een andere reden, de auteur kan als bewoner van Alexandrië via de
Septuaginta die in Alexandrië is ontstaan, kennis hebben genomen van de verschillende
profetieën zoals van de profeten Ezechiël en Daniël en het is heel goed denkbaar dat de
auteur zich door deze profetieën heeft laten inspireren. In de profetieën van Ezechiël (cap.
38) b.v. wordt b.v. geprofeteerd dat Israël aan het einde der tijden aangevallen wordt door de
volkeren van Gog en Magog, Mesech (LXX, 9@F@P) en Tubal (LXX, 1@$,8), d.w.z. door
de zonen van Japhet . Ook daar is sprake van een groot leger en deze profetie vindt men112

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: “*4� J@ØJ@ BD@NZJ,LF@<, LÊ¥ •<2DfB@L, 6"Â ,ÆBÎ< Jè 'T(0 IV*, 8X(,4
6bD4@H0 ”?Û6 ¦< J± ºµXD‘ ¦6,\<® ¦< Jè 6"J@464F2−<"4 JÎ< 8"`< µ@L z3FD"08 ¦B'-
,ÆDZ<0H ¦(,D2ZF®; 6"Â »>,4H ¦6 J@Ø J`B@L F@L •B'¦FPVJ@L $@DD� 6"Â §2<0 B@88�
µ,J� F@Ø, •<"$VJ"4 ËBBT< BV<J,H, FL<"(T(¬ µ,(V80 6"Â *b<"µ4H B@88Z, 6"Â
•<"$ZF® ¦BÂ JÎ< 8"`< µ@L z3FD"08 ñH <,NX80 6"8bR"4 (−<0 ¦B'¦FPVJT< Jä<
ºµ,Dä< §FJ"4, 6"Â •<V>T F, ¦BÂ J¬< (−< µ@L, Ë<" (<äF4< BV<J" J� §2<0 ¦µ¥ ¦< Jè
�(4"F2−<"4 µ, ¦< F@Â ¦<fB4@< "ÛJä<.” Mensenkind, 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
wolk . Aan het einde der tijden zal het gebeuren dat ik u tegen mijn land laat optrekken.113

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: “5"Â
ÓJ"< J,8XF2® J� P\84" §J0, 8L2ZF,J"4 Ò F"J"<�H ¦6 J−H NL8"6−H "ÛJ@Ø, 6"Â
¦>,8,bF,J"4 B8"<−F"4 J� §2<0 J� ¦< J"ÃH JXFF"D4< (T<\"4H J−H (−H, JÎ< 'ã( 6"Â
9"(f( FL<"(T(,Ã< "ÛJ@×H ,ÆH JÎ< B`8,µ@<, ô< Ò •D42µÎH "ÛJä< ñH º –µµ@H J−H
2"8VFF0H.” 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



 Er bestaat ook een verhaal waarin Alexander de volkeren van Gog en Magog opsluit. Pas aan het114

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 echter
de vraag of de auteur van de Alexanderroman dit verhaal gekend heeft, men moet deze mogelijkheid
echter ook niet uitsluiten. Zie ook Van Thiel, Leben u. Taten Al., App. III, pgg. 248 t/m 251; G.J. Rei-
nink, Das Syrische Alexanderlied, C.S.C.O. Leuven 1983, pg. 12; Ismaël, pg. 338, Anm. 13, Idem
Verfassername, Seite 64. 

 Het ms. A schrijft z?>b*D"6,H. Kroll volgt de vormen in Leo en B'. Arm. heeft echter z?>L*VD6,H115

dat beter overeenkomt met de overleveringen in Arrianos en Curtius (l.l. c.c.). Ervan uitgaande dat de
uitgang -,H in de latere overlevering door de gebruikelijke overgang van - "4> -,H (zie Jannaris), lijkt
het waarschijnlijk dat de oorspronkelijke lezing z?>L*DV6"4 is geweest.

 Phaiaken, Od. 11, 333, 11, 384; Lotophagen, 23, 34. Fantasie-volkeren bij latere auteurs zijn o.a. de116

#@L6XN"8@4 Ossekoppen en de z?<@F6,8X"4 Ezelspoten, nl. bij Loukianos van Samosata, Verae Nar-
rationes, 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 Brobdingag in hfd. X en
de Houyhnhms in hfd. XXIV. 
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wonen, n.l. Gog en Magog, op een dwaalweg leiden. Hij zal hen verzamelen om oorlog  te114

voeren, en hun getal zal zijn als het zand der zee.

Wat de afzonderlijke volkeren in de recensio " betreft, het volgende: van de echte en beken-
de 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 z?>L*DV6"4 herhaaldelijk in de Alexanderliteratuur genoemd, b.v.
Arrianos, An. 5.22.2; Curtius, 9.24.4; elders heten ze EL*DV6"4 ( 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., ( 366; Il., 5 429 en K 339). Ze worden op twee locaties ge-
noemd, nl.: op de Peloponnesos en in Paphlagonië. Zie K.P. , s.v.Kaukones, Bd.3, 169. Bij
de #@FB`D4@4 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 7VB"J,H en -"8$@\ zijn absoluut onidentificeerbaar, bij benamingen als de }!(D@4,
z!(D4@NV(@4 en +ÛT<LµÃJ"4 heeft men waarschijnlijk te doen met fantasie-volkeren.Cf.
de Phaiaken (M"\06,H) en de Lotophagen (7TJ@NV(@4) bij Homeros .116

§ 2.2. <}3$0D,H> Kroll geeft in zijn critisch apparaat (pg.2) aan dat het ms. A alleen
}3$0D,H mist, maar dat het voorkomt in de mss. L en B' van de recensio $ en in de versies
Arm., Leo en Val. In L en B' staat }3$0D,H (}3$0D@4: mss.KL) tussen z?>b*D"6,H (ms. L
: z?>b*"D6,H) en 5"bPT<,H. Het feit dat }3$0D,H zowel in de belangrijkste
handschriften van de recensio $ voorkomt als bij Arm., Leo en Val. maakt het aannemelijk
dat dit ook in de oudste versie van de roman het geval is geweest.



 De uitspraak van }3$0D,H moet al vrij vroeg Ivires geluid hebben in plaats van Ibères; cf. z3$0Dä<117

(Iviron), het Georgische klooster op Athos.

 Genesis, 10, 2. In het huidige Georgië bevindt zich nog een landstreek die in het Georgisch Mesh*ethi118

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 “schapen”)
genoemd.
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Wat de naam betreft: deze is waarschijnlijk een verbastering van het Parthische Vir…ân .117

Zij worden tegenwoordig Georgiërs of Kharthweliërs genoemd. De bijbelse naam zal Me-
sech  geweest zijn; zie overigens ook G. Deeters Handbuch der Orientalistik, Bd. 7,118

Armenisch u. die Kaukasische Sprachen, pg. 5.

§ 2.3. 6"Â E−D,H: Dit is de door Kroll geaccepteerde lezing van Val. Het ms. A leest :
*"B\F4D,H. Met de hier genoemde Seres zijn waarschijnlijk de Chinezen bedoeld. Cf. Stra-
bo, 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. ?àJTH ,ÆB`<J@H J@Ø FJD"J4"DP@Ø µ,4*4VF"H Ò ;,6J"<,$ã ,ÉB,<0 E× µ¥<
6"8äH 6"Â ¦B"(DbB<TH »< B,B\FJ,LF"4 ND@LD�< NL8VFF,4H,...

§3.1. µ,4*4VF"H: glimlachend als teken van minachting; zie ook Louk. Verae Narr. II ...;
Pseudo-Meth. 4,4: ¦µ,4*\"F,. 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. »< B,B\FJ,LF"4 (ND@LDV<): B4FJ,b,F2"4 J4: met iets worden belast; zie Polyb.
3. 69, 1.

§ 3.3. ¦B"(DbB<TH: waakzaam. Voor het adiectivum ¦BV(DLB<@H, 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. @Û FJD"J4TJ46äH ¦N2X(>T: u hebt niet als een soldaat gesproken; cf. FJD"J4TJ4-
6äH .−<: als een soldaat leven bij Isokrates (12, 79).
@Û (�D *b<"µ4H ¦< ÐP8å N"\<,J"4 6J8.: *b<"µ4H:, cf. de µ"(46¬ *b<"µ4H in cap. I,1,
§ 3.

§ 3.5. ,ÍH 8`(@H: cf. •86\µ@L 8`(@L, 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. C. Wachsmuth,
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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.


