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Voorwoord:

Uit de titel blijkt dat ik mij voornamelijk heb beperkt tot de astrologisch-magische capita uit
boek I van de recensio " 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, Diony-
sos, de goddelijke slang en tenslotte met Nektanebo onder diens ware gedaante, de daarmee
verbonden Egyptische achtergrond van Alexander de Grote, kort samengevat de hele legen-
daire 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
ontoereikend of helemaal niet bestudeerd zijn.
Het zwaartepunt van onze studie ligt bij caput 12, het hoofdstuk dat de astrologische en
mythologische begeleiding van de laatste uren van de zwangerschap van Olympias en de
daartoe leidende wonderbaarlijke geboorte van de wereldheerser Alexander de Grote behan-
delt. Juist in de recensio " (alleen de Syrische versie evenaart de recensio " in uitvoerig-
heid) laat dit caput Nektanebo de aanstaande moeder uitvoerig van moment tot moment
begeleiden in haar weeën en haar wijzen op de astrologische en mythologische ongewen-
stheid van de geboorte op een bepaald moment.
In de tekstkritische commentaren ben ik, waar mogelijk uitgegaan van de door Kroll gege-
ven tekst. Waar deze corrupte plaatsen vertoonde, zijn, na vergelijking met de andere
recensies (vooral $) 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 afstamming 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, Ploutarchos, 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. Westendorp 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
gewaardeerd.
Ook bedank ik jullie, mijn paranimfen  André van Dijk en Hans van der Dennen voor jullie
inspanningen 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


