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Voorwoord 

We hadden geen idee waar we aan begonnen toen we, nog in het vorige millennium, besloten 

uit pure interesse een paar vakken te volgen bij de studie Keltisch in Utrecht, mede daartoe 

geïnspireerd door onze studiegenote Ranke de Vries. Het werden al snel een heleboel vakken 

en voor we het wisten hadden we bijna het hele verplichte programma gevolgd.  

Dan komt als vanzelf het idee in je op om ook maar daadwerkelijk in de Keltische Talen af te 

studeren. “Die scriptie schrijven we wel even naast onze baan”, dachten we. Maar het 

onderwijs is hectisch, vooral voor een beginnend leraar, en de scriptie werd op zijn zachtst 

gezegd een meerjarenproject. 

Het lag voor de hand dat wij, als classici, een aan de klassieke oudheid gerelateerd onderwerp 

zouden nemen. De tekst over Alexander de Grote leek ons interessant. In al die jaren dat wij 

aan onze scriptie werkten is deze tekst de enige constante gebleven. Onze insteek veranderde, 

onze werkwijze veranderde, onze begeleiders veranderden. Met enige weemoed denken wij 

nu terug aan het allereerste begin, toen we trachtten de tekst te vertalen met behulp van een 

woordenboek, waarvan de universiteitsbibliotheek alleen de letters I t/m R in bezit had.  Met 

een grijns denken wij terug aan onze woorden tegen Leni van Strien, die ons waarschuwde dat 

ze over twee jaar met emeritaat zou gaan: “ach joh, dan zijn we allang klaar”. En geamuseerd 

denken wij terug aan de keren dat wij vanuit Nijmegen naar Utrecht reisden voor een bepaald 

artikel, om er in Utrecht achter te komen dat we dat een dag van tevoren hadden moeten 

aanvragen.  

Met een glimlach denken wij ook terug aan die keren dat wij aan een van onze begeleiders 

een mailtje stuurden met de tekst: “we beseffen dat we alweer een jaar niets meer van ons 

hebben laten horen, maar we zijn wel degelijk nog bezig met onze scriptie en zouden graag 

een afspraak maken”.  

Het was, inderdaad, een heel-veel-jarenplan, maar nu is het tenslotte dan toch allemaal af en 

niet in de laatste plaats dankzij de hulp van onze begeleiders: Dr. L. van Strien, Dr. B. Jaski 

en Prof. Dr. P. Schrijver. We bedanken hen heel hartelijk voor hun inhoudelijke suggesties, 

maar ook voor het feit dat ze steeds, na een lange periode van stilte, nog wisten wie we waren 

en waar we ons mee bezighielden (MR & PG). 

Behalve een baan (later twee) kreeg ik in de tijd dat ik aan de scriptie werkte ook nog een 

gezin. Dan vergt het veel geregel om regelmatig een dag te kunnen besteden aan de studie. Ik 

wil dan ook iedereen bedanken die daarbij behulpzaam is geweest: mijn ouders Addy en Ton 

Groos en mijn schoonouders Annemieke en Martin van Heesch waren steeds bereid om op 

mijn kinderen, Puk en Nisse te passen, gelukkig altijd tot wederzijds genoegen. Anneke, mijn 
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vrouw, heeft mij altijd de ruimte gegeven om aan mijn studie te werken, zelfs toen ze zwanger 

was van onze derde, Juus. Gelukkig kan ze mijn interesse in en enthousiasme voor 

ongebruikelijke onderwerpen wel waarderen (PG).  

Ik op mijn beurt wil graag mijn familie en vrienden bedanken. Stuk voor stuk begrepen zij, 

ook al liggen hun interesses veelal elders, dat ik zoveel van mijn vrije tijd in een zo 

ongebruikelijke studie stak. Allemaal hebben ze er ook altijd vertrouwen in gehad dat het ooit 

af zou komen. En tenslotte hebben zij bijgedragen aan de broodnodige ontspanning tussen het 

werken door. Met name aan de julimaanden, wanneer we de bibliotheekdagen afsloten met de 

finish van Touretappes, heb ik prettige herinneringen (MR). 

Aanvankelijk hebben we het werk verdeeld. We hebben beide de tekst vertaald, maar Marieke 

schreef de definitieve versie van de vertaling en analyseerde het bronnengebruik. Paul 

bestudeerde Ierland en de Oudheid en de transmissie van het Alexanderverhaal. Bovendien 

schreef hij het commentaar. Uiteindelijk hebben we echter zo vaak bij elkaar gezeten en 

elkaars werk kritisch gelezen en aangepast dat we het voorliggende resultaat een echte 

coproductie mogen noemen. Het was veel werk, dat we meestal met veel plezier, soms met 

lichte tegenzin, maar altijd met interesse hebben gedaan. (MR & PG).  
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Inleiding 

Alexander de Grote heeft sinds zijn geboorte al tot de verbeelding gesproken. Hij wordt 

gerekend tot één van de grootste veldheren, heersers en politici der aarde. Ook nu nog, 

getuige de recente film van Oliver Stone, blijft hij een gemakkelijk te romantiseren 

personage. Op welke manier het beeld dat wij van de historische figuur Alexandros hebben, 

gekleurd is in de receptie van zijn verhaal, is moeilijk na te gaan. Zeker is dat zijn verhaal al 

vroeg geromantiseerd en verfraaid is en dat die ingrepen in het historische verhaal niet altijd 

aanwijsbaar zijn. Regelmatig verschijnen er (ook nu nog) teksten, websites, documentaires1 

en films die pretenderen het definitieve historische beeld van Alexander te geven. Ook Oliver 

Stones film beweert een accurate weergave te zijn van het leven van de jonge veldheer. 

Maar als Alexander de Grote werkelijk zo'n breedsprakige, besluiteloze sukkel met een 

Oidipous-complex was als in deze film, dan was het voor hem onmogelijk geweest om zijn 

enorme leger tot zulke uitzonderlijke daden te bewegen. In deze film wordt Alexander 

verslagen door Stone's behoefte tot het maken van psychologiserende en politieke statements. 

Ook in de Middeleeuwen zijn er schrijvers die zich serieus met de "Alexandrologie" 

bezighouden en feit en fictie proberen te scheiden. Een opvallende verschijning binnen de 

Middeleeuwse Alexanderliteratuur en om meerdere redenen een vreemde eend in de bijt, is de 

Ierse Alaxandar Mór. Niet alleen behoort hij tot de vroegste Middeleeuwse Alexanderteksten, 

het is de eerste Alexandertekst in een volkstaal en daarnaast een van de weinige teksten die 

zich niet baseren op de bekende Pseudo-Kallisthenes-traditie2. 

In deze scriptie zullen we de eerste Nederlandse vertaling van de tekst (in band 2) voorzien 

van uitgebreide inleidingen en een commentaar (in band 1). De indeling in twee banden is 

bedoeld om vertaling en commentaar gemakkelijk naast elkaar te kunnen gebruiken. Met de 

inleidingen en het commentaar willen we de Ierse tekst in historische en culturele context 

plaatsen en bovendien uitleggen. 

De Ierse tekst is overgeleverd in drie handschriften3. De meest complete tekst staat in het 

Book of Ballymote van het einde van de veertiende eeuw. Deze tekst bevat veel schrijffouten 

en is niet door één hand geschreven. Dit handschrift heeft meestal de lectio difficilior en is 

volgens Peters de oudste weergave. 

Een gedeelte van de tekst (BB 489a 5 - 495b 34 en 497b 31 - 501a 11) staat in het eveneens 

veertiende-eeuwse Lebar Brecc (LB). Dit handschrift kenmerkt zich door aanpassingen en 

                                                 
1 Fox (1993), Lendering, een veelheid aan documentaires van National Geographic en Discovery Channel. 
2 Cary (1956), Meyer (1949), deze scriptie. 
3 Het vervolg vooral uit Peters (1967). 
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weglatingen op moeilijke plaatsen, waardoor de tekst leesbaarder is en door uitvoerigere 

formuleringen op de overige plaatsen. 

Tenslotte bevat het handschrift Rawlinson B512 (R, vijftiende eeuw) nog een klein gedeelte 

van de tekst (BB 497b 31 - 499b 38; de briefwisseling met Dindimus). Over het algemeen 

komt R overeen met LB, ook op de plaatsen waar LB afwijkt van BB. Ze hebben 

waarschijnlijk een gemeenschappelijke voorouder4. 

Het archetype van deze handschriften is op taalkundige gronden te dateren in de tiende eeuw5, 

een gedeelte mogelijk in de negende. 

Peters baseert zich op BB, aangevuld door LB en R, omdat die de meest complete en meest 

oorspronkelijke versie van de tekst geeft. Om diezelfde reden gebruiken wij voor ons 

onderzoek de tekstuitgave van Peters. Als we redenen hebben om daarvan af te wijken, 

worden die steeds in noten of commentaar vermeld. 

                                                 
4 Zie stemma bij Peters (1967) 82. 
5 Peters (1967) 94-5, Tristram (1989) 132-3 
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1. Ierland en de Oudheid 

Ierland en de Oudheid tot de tiende eeuw 

De vraag die in dit gedeelte centraal zal staan is in welke mate de Ieren kennis hebben 

gemaakt met de literatuur, het verhalengoed, de geschiedenis, kortom met de geschreven 

cultuur van de Oudheid, voor de tiende eeuw. Over deze vroege periode in de Ierse 

geschiedenis bestaat veel onduidelijkheid, zeker als het gaat om contact tussen Ierland, de 

Britse Eilanden en het vasteland van Europa. We zullen proberen de controverse zo goed 

mogelijk te omschrijven en er dan een conclusie uit trekken met betrekking tot het literaire 

klimaat waarin vanaf de tiende eeuw de Ierstalige versies van de klassieke literatuur tot 

ontwikkeling kwamen, met name natuurlijk de Alexandertekst die onderwerp is van deze 

scriptie. 

Natuurlijk hebben we het vooral over de invloed van de Latijnse wereld. Het aantal Ieren dat 

vóór de tiende eeuw met de Griekse wereld en de Griekse taal en cultuur in direct contact is 

geweest, is vermoedelijk op één hand te tellen, met Eriugena als voornaamste 

vertegenwoordiger. De rudimentaire kennis van het Grieks die andere Ieren laten zien is te 

klein om conclusies te trekken over Ierland en de Ieren in het algemeen6. De kennis die er van 

de Griekse wereld is, is op zijn best 'tweedehands', doorgegeven vanuit de Romeinse. 

Vóór de vijfde eeuw is het contact tussen de Grieks-Romeinse wereld en de Ierse zeer 

beperkt. Stanford geeft enkele archeologische, linguïstische en historiografische bewijzen 

voor een beperkt contact7. Freeman toont echter overtuigend aan dat slechts enkele 

archeologische vondsten voldoen aan de criteria van gedegen archeologisch onderzoek en dat 

de context van die vondsten voor velerlei interpretatie vatbaar is8. Het enige dat archeologisch 

enigszins afdoende bewezen kan worden zijn zeldzame, individuele Latijnstalige reizigers in 

Ierland, oppervlakkige handelscontacten met de andere Britse eilanden, met Gallische en met 

Celtiberische stammen en Ierse rooftochten in de late Oudheid op Romeins Brittannia. 

Ook leenwoorden9, zoals cann, (Latijn panna), corcur (purpura) en fin (vinum) zijn vaak 

woorden voor typische handelsgoederen, die naar Ierland werden geïmporteerd. Bovendien is 

het vaak moeilijk te bepalen wanneer die woorden hun intrede in Ierland hebben gedaan, 

waardoor ook het linguïstische bewijs tot weinig inzichten leidt. 

                                                 
6 cf. Stanford (1984) 7-9, Bieler (1971) 45 en 47, Berschin (1982). 
7 2-3 en 10. 
8 Freeman (2001) hs. 1. 
9 Freeman (2001) 14-17. 
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Een ontmoeting tussen Tacitus’ oom Agricola en een verbannen Ierse vorst wordt door 

Stanford als voorbeeld gebruikt om een vroeg contact aan te tonen. Dit is de enige 

tekstpassage, waarin expliciet sprake is van direct contact tussen een Ier en een Romein. Het 

is echter tekenend dat het juist een balling is met wie Agricola spreekt en geen Ierse reiziger. 

Bovendien betekent dit individuele geval niet dat er intensiever contact heeft bestaan. Het 

enige dat dit bewijst is een zekere mate van tweetaligheid10, wellicht met het doel handel te 

drijven over de Ierse Zee. Intensief contact over de Ierse Zee heen en met de rest van Europa 

was er nog niet. Stanford speculeert er lustig op los, wanneer hij beweert dat dergelijke 

contacten de basis gelegd hebben voor de latere interesse van de Ieren in de verhalen en 

mythen van de Oudheid, maar deze conclusie is weinig waarschijnlijk. Stanford gebruikt de 

woorden "may", "could" en "speculation" te vaak om nog geloofwaardig te zijn. 

Ook de misvattingen bij andere klassieke auteurs tonen aan dat de werkelijke kennis van het 

land buiten de grenzen van het rijk gering was en sterk gekleurd was door speculaties over dat 

afgelegen eiland, waarvan niemand precies weet waar het ligt of hoe groot het is. De Ieren 

worden versleten voor kannibalistische barbaren in een buitengewoon vruchtbaar land, waar 

de koeien zich letterlijk te barsten vreten11. 

Desalniettemin moet er al vroeg contact met het Latijn als taal geweest zijn, aangezien 

Ogham, de oudste schrijfwijze voor het Oud-Iers is gebaseerd op het Latijnse alfabet. Dat 

betekent dat er een Ier moet zijn geweest met voldoende kennis van het Latijn, de schrijfwijze 

en de uitspraak ervan om de op het eerste gezicht onsystematische lettervormen af te wijzen 

en een systematischere schrijfwijze erop te baseren12, die in de praktijk helaas wat onhandiger 

bleek te zijn dan het alfabet waarop Ogham gebaseerd was. Ook dit bewijst echter niet meer 

dan dat er een intelligente Kelt in de vierde of vijfde eeuw enige kennis had van de 

schrijfwijze van het Latijn. 

Hoewel de Ierse Heroïsche traditie, zoals die mogelijk vanaf de vierde eeuw ontstaat13, veel 

overeenkomsten heeft met die van de Oudheid, is het onmogelijk om kennis van de antieke 

heroïsche verhalen als de Ilias, Odyssee en Aeneïs aan te wijzen in de oudste Ierse literatuur. 

De vergelijking tussen helden als Cú Chulainn en Achilles is snel gemaakt, maar hun 

overeenkomsten zijn eerder ontstaan doordat beide personages voortkomen uit een 

vergelijkbare maatschappij en cultuur, waarin heroïsch gedrag en oorlogvoering centraal 

stonden, dan dat er sprake is van een gezamenlijke bron of, sterker nog, wederzijdse 

                                                 
10 Freeman (2001) 61. 
11 Freeman (2001) xiv; o.a. Strabo Geographia 4.5.4, Pomponius Mela, De chronographia 3.53. 
12 Mac Gearailt (2000) 71, Freeman (2001) 17-25. 
13 Mallory (1992) 33. 
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invloed14. Enkelen beweren dat Homerus een grote Keltische dichter geweest is15, maar deze 

bewering is moeilijk serieus te nemen. 

Ten tijde van de grote missionarissen (vijfde eeuw) vinden we een plotselinge opleving van 

het gebruik van Latijnse leenwoorden in het Iers, vooral in religieuze context. Het is echter 

onwaarschijnlijk dat daarmee in zo’n vroeg stadium ook teksten en verhalen van de Oudheid 

in Ierland terecht zijn gekomen. 

Pas na het werk van Sint Patrick komt er, mede door de emigratie van Ierse monniken en de 

immigratie van leerlingen, vanaf de zesde en vooral in de zevende eeuw een stroom 

patristieke en vroegmiddeleeuwse literatuur Ierland binnen16, deels vanuit het vasteland, maar 

ook via de Ierse koloniën in Wales en Cornwall17. Via deze patristieke teksten moet ook 

kennis van de Oudheid Ierland zijn binnengekomen18. 

Direct wanneer de kerk vaste voet op het Ierse land krijgt, wordt het voor de inheemse 

bevolking belangrijk om Latijn te leren. Hoewel het vulgair Latijn van de Britten even sterk 

was veranderd als het vulgair Latijn in de rest van Europa, was het literaire Latijn waarmee de 

Ieren in aanraking kwamen erg puur gebleven en de zij spiegelden zich aan dit correcte en 

nauwelijks door de volkstaal besmette literaire Latijn19. De Ieren, die toch al grote 

belangstelling hadden voor (hun eigen) taal, maakten zich deze nieuwe taal met 

verbazingwekkend gemak eigen, daarbij geholpen door teksten van verscheidene grammatici. 

Deze grammatici maakten uitgebreid gebruik van tekstvoorbeelden, ontleend aan antieke 

bronnen. Ook deze tekstfragmenten legden, samen met de grote Patristici de kiem voor de 

Ierse kennis van de Oudheid. 

Hoewel ook in andere vroege Ierse werken sporen van kennis over de Oudheid te vinden 

zijn20, is de belangrijkste vertegenwoordiger van de Ierse Latinitas ongetwijfeld Columbanus. 

Deze geleerde monnik kende een breed scala aan antieke literatuur. Als bronnen voor zijn 

kennis worden onder andere Horatius, Sallustius en Ovidius genoemd21. Hoewel het onzeker 

is, waar hij deze bronnen heeft leren kennen, geeft onder andere Bieler22 overtuigende 

argumenten dat Columbanus een groot deel van zijn studie had afgerond voor hij naar het 

                                                 
14 Caerwyn Williams (1992) 11-13. 
15 Gideon (1991), passim doet een moedige poging om dat te bewijzen, maar wordt, zoals op pagina 5 door zijn 
uitgever is toegevoegd, “niet gehinderd door deskundigheid”. 
16 Rädle (1982) 489; Mac Gearailt (2000) 71; Herren (1981) 138-40 geeft een lijst met literatuur die bij de Ieren 
bekend moet zijn geweest. 
17 Brown (1975) 241. 
18 Herren (1999) 52, Rädle (1982) 489. 
19 Brown (1975) 243. 
20 Stanford  (1984) 10. 
21 Caerwyn Williams (1992) 72-73, Stanford (1984) 7 
22 46. 
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vasteland vertrok. Desalniettemin moeten we hem toch als een uitzondering beschouwen en 

kunnen we hem niet zomaar zien als een exemplum voor de Ierse kennis van de Oudheid of 

klassieke scholing van zijn tijd. Er is immers geen bewijs van tijdgenoten bij wie we een 

vergelijkbare kennis kunnen aanwijzen. Feit blijft immers dat hij een groot deel van zijn leven 

op het vasteland heeft doorgebracht en dat sommige van zijn gedichten, op grond waarvan 

belangrijke conclusies worden getrokken over zijn geleerdheid, mogelijk niet eens van zijn 

hand zijn. Bovendien is het zeer waarschijnlijk dat de klassieke citaten in zijn werken 

“tweedehands” zijn23. 

Bij andere vroege Ierse schrijvers zijn zeer diverse klassieke reminiscenties aan te wijzen. Zo 

hebben Adamnán, Muirchu en enkele anderen24 kennis gehad van Vergilius. Ook Horatius en 

verscheidene anderen worden genoemd. Rädle noemt enkele teksten die via Ierland 

overgeleverd lijken te zijn en enkele scholia op de Georgica en Bucolica die in Ierland 

geschreven zouden kunnen zijn25. Herren26 vindt deze bewijzen echter twijfelachtig en 

ontkracht er vele. Zo blijft het onduidelijk wat er nu, behalve Vergilius, in Ierland bekend 

was. 

De eerste tekst uit Ierland die in zijn geheel uitgebreid gebruik maakt van klassieke namen en 

mythologische thema's is de Hisperica Famina, een moeilijk te doorgronden, Latijns werk uit 

het midden van de zevende eeuw. In de Hisperica Famina, vermoedelijk gebaseerd op kennis 

uit Isidorus, enkele glossaria en andere doorgeefluiken van Klassieke Mythologie, worden 

Christelijke thema's besproken in een niet-christelijk taalgebruik27, dat bekend is geworden als 

Hisperisch Latijn. In deze stijl spreidde de schrijver zijn kennis van het Latijn en zijn plezier 

in het bezigen van origineel taalgebruik ten toon. Vermoed wordt dat de Ierse filid zochten 

naar een nieuwe uitdrukkingsvorm en daarmee naar een nieuwe taal waarin zowel oude als 

nieuwe verhalen tot uitdrukking gebracht konden worden28. Het is ook denkbaar dat het hier 

een retorisch oefenboek betreft, waarmee leerlingen hun vocabulaire konden uitbreiden, 

doordat moeilijke en zeldzame woorden in context waren geplaatst29. 

Virgilius Maro Grammaticus is een mysterieuze Ier, die veel klassieke namen (waaronder 

natuurlijk zijn pseudoniem), citaten en gegevens gebruikt. Zijn tekst lijkt een nonsense-tekst, 

geschreven door een taalvirtuoos die zijn kennis wilde laten zien30. 

                                                 
23 Hofman (1988) 198, Herren (1981) 126-128, Rädle (1982) 485-6 en noten. 
24 Bieler (1971) 47, Hofman (1988) 195, ook Rädle (1982) 487. 
25 487, ook Bieler (1971) 48. 
26 (1981) passim. 
27 Niet-bijbels, zonder de gebruikelijke hebraïsmen.  
28 Herren (1974) 19 en 32-39 en Herren (1999) 53-4. 
29 Hofman (1988) 195. 
30 Herren (1999) 55 
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Al met al is het uit deze bronnen moeilijk te achterhalen wat er nu precies bij de Ieren bekend 

was. De centrale vraag daarbij is of de klassieke kennis door een rechtstreeks gebruik van de 

klassieke bronnen of uitsluitend via latere auteurs in Ierland is doorgedrongen. 

Er zijn weinig argumenten die wijzen op klassieke bronnen in Ierland. Zo is er in Ierland 

(afgezien van teksten van enkele grammatici) vrijwel geen enkel manuscript met klassieke 

tekst overgeleverd. Dit betekent niet zonder meer dat er ook geen tekst is overgeschreven en 

er geen tekst in de bibliotheken aanwezig was, maar het is wel tekenend voor een geringe 

verspreiding ervan. 

De klassieke reminiscenties bij allerlei schrijvers kunnen meestal (ook bij Columbanus31) 

worden teruggevoerd op citaten bij grammatici, glossatores, patristici en laat-latijnse 

schrijvers, zeker vóór de achtste eeuw32. Alleen Hofman voert een sterk pleidooi voor de 

directe kennis van de drie hoofdwerken van Vergilius (Aeneïs, Bucolica en Georgica) en ook 

Rädle33 voert aan dat de Ieren in elk geval de grootste Romeinse dichter direct moeten hebben 

gekend, maar gelooft verder niet in directe kennis van de antieke schrijvers bij de Ieren. 

Deze tweedehands kennis, een onsamenhangend netwerk van gegevens, bijeengeraapt uit 

allerlei secundaire bronnen, werd door de Ieren als het ware geabsorbeerd in hun grote, eigen 

verhalengoed. Vele teksten wijzen op kennis van de klassieken, zoals we hierboven hebben 

gezien. Niet moet worden vergeten dat juist de patristici, Isidorus van Sevilla34 en de 

grammatici (en waarschijnlijk ook Vergilius) belangrijke schoolauteurs moeten zijn geweest 

en dat Ieren dus al jong op deze indirecte manier in aanraking kwamen met de Oudheid, 

veelal via vroege contacten met de Britten of het vasteland, met name Spanje35. Niet 

gehinderd door het vaak heidense karakter ervan36, incorporeerden de Ieren die gegevens in 

hun kennis. 

Vanaf de achtste eeuw houden vooral de Ieren op het vasteland, onder andere aan het hof van 

Karel de Grote, zich bezig met belangrijke antieke schrijvers als Cato, Horatius, Ovidius en 

Vergilius, maar ook Plinius en Cicero37. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat via 

deze peregrini die klassieke teksten uiteindelijk ook in Ierland terecht zijn gekomen. Feit is 

echter dat er in Ierland vanaf het einde van de achtste eeuw tot en met halverwege de tiende 

geen enkel duidelijk bewijs meer is voor de kennis van de klassieken38. Weliswaar is van de 

                                                 
31 Rädle (1982) 486. 
32 Hofman (1988) 194, Brown (1975) 248-9. 
33 487. 
34 cf. Herren (1981) 131, Brown (1975) 245. 
35 Brown (1975) 245-6 noemt zelfs een zevende-eeuws contact met Rome. 
36 Rädle (1982) 490-6, Stanford (1984) 11 
37 Rädle (1982) 497-500 
38 Stanford (1984) 12. 
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daaropvolgende reeks teksten met klassieke thema's de datering vaak onzeker39, toch is er 

geen enkele te dateren voor 950. Hofman noemt enkele manuscripten uit de negende eeuw en 

enkele kleine verwijzingen, maar verder is er uit Ierland zelf geen nieuwe tekst met klassiek 

thema uit deze periode40. Ook verwijzingen naar de Oudheid in andere teksten worden 

aanmerkelijk schaarser. Als oorzaak hiervoor worden de Viking-invallen genoemd, maar ook 

een nieuwe interesse in de volkstaal41, ontstaan door de Culdee-beweging, die een strenger 

monastiek reglement voorstond en het gebruik van de volkstaal propageerde42. Daardoor 

verslapte de aandacht voor het Latijn (en dus ook de traditionele auteurs) tijdelijk. 

Desondanks zou juist deze aandacht voor de volkstaal uiteindelijk de aanzet kunnen zijn 

geweest voor de veriersing van het klassieke materiaal vanaf de tiende eeuw. 

Het is de vraag in hoeverre de peregrini hun opleidingen hebben genoten in Ierland en hoeveel 

ze op het vasteland hebben geleerd. Er zijn weliswaar aanwijzingen voor een groot respect 

van de Europeanen ten aanzien van de Ierse geleerdheid43, maar dit slaat vooral op de Ierse 

centra op het vasteland, waar veel meer literatuur direct beschikbaar was dan thuis in Ierland 

en waar de van huis uit nieuwsgierige Ieren zichzelf snel veel kennis eigen maakten. 

De conclusie is dan ook dat het onderwijs en de belezenheid van de Ieren veel meer gemeen 

hadden met die van de bewoners van de andere Britse eilanden en van het vasteland dan vaak 

wordt gedacht. De Ieren zijn in deze periode nog niet de cultuurdragers waarvoor ze soms 

worden aangezien, maar hadden, net als de meeste inwoners van Europa kennis van de 

Oudheid vooral via secundaire bronnen en van horen zeggen. Juist de Ieren op het vasteland 

weten zich te bekwamen in originele Latijnse en later zelfs enkele Griekse teksten uit de 

Oudheid. In Ierland zelf bleef die kennis beperkt, tot de tiende eeuw. 

Wat we wel hebben gezien is een grote interesse van de Ieren in deze materie. Ieren waren 

zeer geïnteresseerd in wat er buiten Ierland was, in geografie, geschiedenis en in taal. 

Daardoor zijn de beperkte contacten die er waren met de literatuur, cultuur en geschiedenis 

van de antieke wereld ten volle door hen uitgebuit. 

Ierland en de Oudheid vanaf de tiende eeuw 

Hieronder heb ik een tabel opgenomen met de belangrijkste Ierstalige werken over de 

Oudheid. In het vervolg van deze paragraaf worden de teksten nader besproken. 

                                                 
39 Opvallend dateert Herren (1981) 123 de periode van stilte van 725-775, maar zijn redenen daarvoor zijn niet 
duidelijk. In Evidence 53 noemt hij de zevende en achtste eeuw. Datering blijft een heikele kwestie. 
40 Ook Herren dateert het begin van de stroom klassieke teksten rond 950; (1981) 124. 
41 Brown (1975) 249-50. 
42 Brown (1975) 268-9. 
43 Bieler (1971) 48, Stanford (1984) 11-2. 
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Titel Belangrijke 
manuscripten 

Datering 
tekst44 

Bron(nen) Inhoud Opmerkingen 

Togail na 
Tébe 

Edinburgh 
T.C.D., H.2.7 
(1379) 
Egerton 1781 
(1487) 

1000-
1100 

Statius Thebaïs Mythe van 
Eteocles en 
Polyneices 

 

Imtheachta 
Aeniasa 

The Book of 
Ballymote 
(1400) 
King's Inns 
Ms 13 (eind 
15e eeuw) 
Killiney A11 
(15e eeuw) 

1100-
1150 

Vergilius 
Aeneïs 
Servius 
Pseudo-Dares 
De excidio 
Troiae of 
Togail Troí 

Mythe van 
Aeneas 

 

Sgél in 
Mínaduir 

Stowe = RIA 
D iv 2 (14e 
eeuw) 

1100-
1300 

Vergilius 
Aeneïs 
Servius 

Mythe van 
Daedalus en 
Icarus 

 

Merugud 
Uilix meic 
Leirtis 

Book of 
Ballymote 
(1400) 
Stowe = RIA 
D iv 2 (14e 
eeuw) 
King’s Inns 
ms 12 (eind 
15e eeuw) 

1150-
1250 

Vergilius’ 
Aeneïs of 
Imtheachta 
Aeniasa 
Volksvertelling 

Mythe van 
Odysseus met 
geïncorporeerd 
verhaal: de 
waarheidsrechter. 

 

Togail 
Troí 

Stowe = RIA 
D iv 2 (14e 
eeuw) 
King’s Inns 
ms 12 (eind 
15e eeuw) 
Book of 
Leinster 
(begin 13e 
eeuw) 

650-
1100 

Pseudo-Dares 
De excidio 
Troiae  
Vergilius 
Aeneïs 
Orale traditie 

Mythe van de val 
van Troje 
Latere recensies 
steeds meer 
ongerelateerd 
materiaal over de 
Oudheid 

Overgeleverd 
in drie 
opeenvolgende, 
steeds verder 
uitgebreide 
recensies. 

Tres Troí Stowe = RIA 
D iv 2 (14e 
eeuw) 

  Latere 
geschiedenis van 
Troje, mythisch 
en historisch 

Sluit aan bij 
Togail Troí. 

Aided 
Hectoir 

Book of 
Leinster 

  Over de dood 
van Hector 

Sluit aan bij 
Togail Troí. 

In Cath 
Catharda 

Stowe = RIA 
D iv 2 (14e 
eeuw) 

1100-
1200 

Lucanus 
Pharsalia 

Burgeroorlog 
tussen Caesar en 
Pompeius 

 

                                                 
44 Dateringen staan vrijwel allemaal ter discussie en zijn bewust ruim gehouden. 
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Finghala 
chlainne 
Tanntail 

Stowe = RIA 
D iv 2 (14e 
eeuw) 
King’s Inns 
ms 12 (eind 
15e eeuw) 

  Mythe van 
Tantalus en zijn 
nakomelingen 

 

Riss in 
Mundtuirc 

Stowe = RIA 
D iv 2 (14e 
eeuw) 

  Mythe van 
Cadmus 

 

Stair 
Ercuil 
ocus a 
Bhas 

 15e 
eeuw 

Engelstalige 
versie van een 
Frans 
origineel. 

Mythe van 
Hercules 

 

De reden waarom de interesse in de Oudheid zo snel groeit vanaf de tiende eeuw is moeilijk 

te geven. In elk geval is er in deze periode sowieso een toename in de productie van inheemse 

Ierse literatuur. Mogelijk heeft de Culdee-beweging er iets mee te maken. Deze propageerde 

het gebruik van het Iers, waardoor de aandacht voor het Latijn meer naar de achtergrond 

schoof. Misschien heeft men daarom de keuze gemaakt om de kennis over de Oudheid 

eveneens in het Iers op te schrijven. 

Een andere mogelijkheid is dat er een aantal manuscripten met Latijnse tekst Ierland is 

binnengekomen. Wanneer precies of waar is niet meer vast te stellen. Zeker is dat de meeste 

van de teksten in Ierland zelf zijn geschreven en dat hun bronnen in deze tijd in Ierland 

gecirculeerd moeten hebben. 

Een andere hypothese is dat er een groter, niet-monastiek publiek begon te ontstaan45 van 

heersers die een voorbeeld konden nemen aan en genoten van verhalen over hun antieke 

voorgangers. 

Het is ook niet altijd duidelijk in hoeverre de oorspronkelijke versies van deze teksten in 

Ierland of op het vasteland zijn ontstaan. Aangenomen mag worden dat de meeste in Ierland 

zijn geschreven, maar dat is niet in alle individuele gevallen bewezen46 (of überhaupt te 

bewijzen). 

Hoe de Ieren met hun bronnen in aanraking komen is ook nog een punt van discussie: 

mondeling, schriftelijk, vasteland, van horen zeggen, of een mythologisch oraal substraat. 

Bij de receptie van antieke teksten in een andere literatuur en cultuur kunnen we vier 

verschillende, maar geïntegreerde processen beschouwen: imitatie, emulatie, adaptatie en 

incorporatie. 

                                                 
45 MacGearailt (2000) 79. 
46 Calder (1922) 19 over Togail na Tébe. 
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Imitatie is de nabootsing van de antieke tekst. Ierse teksten proberen nooit een klassieke tekst 

vormtechnisch na te bootsen. Epische teksten uit de Oudheid worden in het Iers in gewoon 

proza geschreven. Andere vormen zijn juist typisch Iers: lange allittererende opsommingen 

van epitheta worden toegevoegd aan de vertaling van de oorspronkelijke tekst. Deze worden 

zelfs in een historisch werk als In Cath Catharda toegevoegd aan personages als Caesar en 

Pompeius. 

Wanneer we vertaling een vorm van inhoudelijke imitatie mogen noemen, zien we dat dat een 

proces is dat veel meer voorkomt. Togail na Tébe, Togail Troí en In Cath Catharda zijn in de 

eerste plaats vertalingen van een Latijns origineel, met slechts zeer beperkte aanpassingen. 

Het emulatie-streven, het verlangen de bronteksten te verbeteren, zien we vooral door de 

manier waarop de teksten uit soms verschillende bronnen worden samengesteld. Ierse auteurs 

doen hun best om de teksten in grotere gehelen onder te brengen. Een voorbeeld daarvan is de 

inbedding van een tekst in een historisch kader, zoals we ook zullen zien in onze 

Alexandertekst. Een ander voorbeeld is de cyclische aanpak, waarbij verschillende teksten in 

hetzelfde handschrift terechtkomen. Het geheel is dan meer dan de som der delen. De 

schrijver probeert zo een groter overzicht te geven van de Oudheid. Een reeks teksten wordt 

als tekstcorpus behandeld. Twee voorbeelden zijn de handschriften waarin Imtheachta 

Aeniasa is opgenomen47. In het Book of Ballymote staan in het laatste gedeelte in totaal vier 

teksten met thema’s uit de oudheid: de tekst over Aeneas, de tekst van Alexander, Merugud 

Uilix en een versie van Togail Troí. Er duikt zelfs een beperkte intertekstualiteit op tussen het 

verhaal van Aeneas en dat van Odysseus zoals ze in dit handschrift voorkomen48. In King’s 

Inns Ms 12 en 13, die bij elkaar horen, vinden we eveneens Togail Troí, Aeneas en Odysseus, 

maar ook nog een verhaal over het geslacht van Tantalus, Finghala Chlainne Tanntail en een 

toevoeging aan Togail Troí over de wederopbouw van Troje, Trés Troí. Ook in het Stowe 

manuscript49 vinden we een reeks klassieke teksten: In Cath catharda, Togail Troí, Merugud 

Uilix, Finghala Chlainne Tanntail, Riss in Muindtuirc en Sgél in Mínaduir. 

Met name de tekst van Togail Troí leende zich het best voor allerlei toevoegingen. In drie 

recensies is de oorspronkelijk vrij korte tekst steeds verder uitgebreid tot het haast een 

leerboek voor de klassieke Mythologie en geschiedenis geworden was. Voorts werden er aan 

de tekst epilogen toegevoegd die andere gedeeltes van de geschiedenis van Troje beschreven. 

Zo kennen we een “prequel” Finghala Chlainne Tanntail over de vloek van Tantalus, die 

                                                 
47 Kobus (1995) 78. 
48 Poppe (1995) 5-6. 
49 Hillers (1999) 131. 
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doorwerkt tot en met de zonen van Atreus en een “sequel” Trés Troí, over de wederopbouw 

van Troje door Astyanax en uiteindelijk de vernietiging door Marius en Sulla. 

Veel vaker zien we dat een Ierse auteur zijn tekst probeert aan te passen en zo geschikter en 

begrijpelijker probeert te maken voor zijn eigen, Ierse publiek. Dit proces van adaptatie leidt 

tot de unieke Ierse teksten die we over hebben. 

De aanpassingen die de auteurs maken, kunnen we verdelen in een aantal categorieën. 

Het eerste probleem waar een vertaler/bewerker mee te maken heeft is het feit dat het 

referentiekader van zijn eigen publiek sterk verschilt van dat waarvoor de tekst bedoeld was. 

Om dit probleem op te lossen kan een schrijver verschillende tekstbehandelingen kiezen. 

Allereerst voegen veel auteurs verklarende passages toe, gebaseerd op andere bronnen, 

glossen of hun eigen kennis. Een voorbeeld is het verhaal van Oidipous en de Sphinx, dat als 

inleiding toegevoegd is aan Togail na Tébe. 

Verder maken de schrijvers hun verhaal zo logisch mogelijk. Daarvoor laten ze bepaalde, 

voor hen onduidelijke passages weg en voegen ze nieuwe passages in, waardoor het verhaal, 

naar hun eigen mening, beter klopt. Vaak ontstaan de onduidelijkheden doordat de gebruikte 

bron niet het hele verhaal vertelt. Deze toevoegingen kunnen zeer ver gaan: Merugud Uilix 

krijgt deels een nieuw verloop, omdat de Aeneïs slechts kleine delen geeft van het verhaal dat 

de schrijver wil vertellen. Om te verklaren hoe Odysseus zijn makkers kwijtraakt wordt daar 

het verhaal van de Breithem Fírinne, de waarheidsrechter met de Drie Goede Adviezen 

ingevoegd. Hij is een echo van Aeolus, die eveneens advies en een geschenk aan Odysseus 

geeft. 

Ook het verhaal dat Daedalus afgevallen veren van vogels verzamelt om zijn vleugels van te 

bouwen was duidelijk niet logisch voor de schrijver van Sgél in Mínaduir, die zijn gevangenis 

in een hoge toren situeerde. Daarom komt hij met een verhaal dat een paar jongens hun bal in 

de toren gooien en hem terugkrijgen in ruil voor handenvol vogelveren. 

Een soortgelijke aanpassing is de weglating of samenvatting van delen die de schrijver niet 

interessant vond of waarvan hij dacht dat ze niet ter zake deden in zijn verhaal. Veelal gaat 

het om passages die nauw samenhangen met de antieke cultuur. Hoewel sommige teksten de 

klassieke goden wel noemen (zo ook de tekst van Alexander en Togail na Tébe), spelen ze 

nooit een belangrijke rol in het verhaal. Ze worden juist vaker vanuit het christelijke 

perspectief gezien en voor afgoden versleten. Ook historische verhalen die de kern van het 

verhaal niet raken worden in sterk samengevatte vorm gegeven of weggelaten. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor de oorlogen van de Opvolgers aan het einde van de Alexandertekst, maar 

ook voor delen van Togail na Tébe. In Cath Catharda houdt zelfs op na Lucanus’ boek 7, 
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omdat de gebeurtenissen daarna nogal een anticlimax vormen op de grote gevechten in de 

eerdere boeken. 

Opvallend is dat beide historische verhalen: In Cath Catharda en Alexandar Mór zijn voorzien 

van een inleiding die de verhalen moet inbedden in het geheel van de geschiedenis. De Sex 

Aetates Mundi was een afzonderlijke tekst, merendeels gebaseerd op oudere kronieken, die 

aan deze werken is toegevoegd en de historische context van de verhalen geeft. We 

vermoeden dus dat de Ierse schrijvers een redelijk idee hadden dat het hier historische 

verhalen betrof en geen mythische. 

Tot zover gaat het om min of meer noodzakelijke aanpassingen die het verhaal geschikt 

moeten maken voor het eigen publiek. Andere aanpassingen komen tegemoet aan de smaak 

van het publiek. Deze “veriersingen” kunnen erg ver gaan. Vaak gaat het om het benadrukken 

van aspecten van het verhaal die in de Ierse cultuur de meeste weerklank hebben. Een voor de 

hand liggend voorbeeld is de Ierse voorliefde voor helden. Aan het begin van Alaxandar Mór 

vinden we bijvoorbeeld de uitgebreide beschrijving van Hercules, waarin de gegevens die een 

held minder heldhaftig maken, worden weggelaten. Aeneas, bij Vergilius een soms 

twijfelende, soms emotionele, menselijke held, wordt in de Ierse versie een oppervlakkig, 

statisch type50: sterk, mooi en onoverwinnelijk. In deze context is het opvallend dat Alexander 

duidelijk anders wordt neergezet. Bij tijd en wijle wel degelijk onoverwinnelijk, heeft hij toch 

zijn zwakheden: woede, moordlust en ijdelheid. De Ierse schrijver neemt de kritiek op 

Alexander bij Orosius in zijn tekst over. 

Ook grote, haast epische gevechten krijgen de nadruk, vooral de aanloop en de nasleep ervan. 

Zo lezen we in de Alexandair wel steeds hoe groot de legers waren, wat voor wapens ze 

droegen en hoeveel vijanden ze doodden, maar nooit hoe het gevecht zelf verliep. 

Verder geven de Ierse schrijvers graag veel visuele informatie: ze leggen de nadruk op 

formaten en kleuren en houden daarbij het referentiekader van de lezer in de gaten. Ze 

spreken bijvoorbeeld van rietstengels zo groot als bomen51. Dat ze daarbij (en niet alleen 

daarbij) graag overdrijven blijkt al uit dat voorbeeld. 

Bovendien geven ze, in goede Ierse traditie, graag de genealogie van de personages aan. 

Afstamming was belangrijke, statusverlenende informatie, die ook bij de klassieke helden niet 

mocht ontbreken. Bovendien kunnen de personages op die manier worden ingebed in de 

bijbelse genealogie, waarvan ook de Ieren deel uitmaakten. 

                                                 
50 cf Stanford (1984) 81 
51 494a 30 vv. 
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Andere toevoegingen reflecteren de voorkeuren van de Ieren: dieren (de hond aan het einde 

van Merugud Uilix), schatten (de schitterende buit van Alexander), mooie en kostbare kleding 

(het Aaronische kleed van de hogepriester in Alaxandar Mór), bovennatuurlijke wezens en 

gebeurtenissen (monsters, monsterachtige dieren, enorme stormen), daadkrachtige vrouwen 

(de initiatiefrijke Ariadne uit Sgél in Mínaduir) en nog allerlei andere elementen die aan de 

smaak van de Ierse lezers tegemoet moesten komen. 

Het sterkst zien we dat, wanneer zuiver Ierse elementen in het verhaal worden opgenomen. Zo 

is er in In Cath Catharda sprake van geis en van de Badb. 

Dit alles kan leiden tot de incorporatie van personages en verhalen in een totaal andere 

context. Zo vinden we soms klassieke personages terug in de Ierse wijsheidsteksten, zoals de 

Ban-Shenchas en in het Lebor Gabala. In de integratie van een Ierse volksvertelling en het 

verhaal van Odysseus zien we het vermogen van de Ieren om meerdere afzonderlijke 

verhaaldelen aaneen te smeden tot een samenhangende, geheel nieuwe vertelling. 

Op basis van het niveau van adaptatie kunnen we deze teksten indelen. Togail Troí recensie I 

en Togail na Tébe zijn op de eerste plaats vertalingen. Hoewel er kleine aanpassingen zijn 

gedaan om het verhaal begrijpelijker te maken zijn er nauwelijks andere bronnen gebruikt en 

volgt de tekst vrij nauwkeurig de hoofdbron. 

Togail Troí recensie II, In Cath Catharda en Alaxandar Mór zijn getrouwe bewerkingen 

waaraan veel materiaal is toegevoegd. Ze hebben Sex Aetates-materiaal aan het begin en zijn 

verder stevig aangepast met behulp van andere bronnen, glossen en de kennis van de auteur. 

Beide teksten hebben kleine veriersingen ondergaan, die niet verder gaan dan de nadruk 

leggen op bepaalde gebeurtenissen en andere weglaten of minder uitgebreid bespreken. 

Imtheachta Aeniasa is een bewerking met vooral veel weglatingen en sterkere veriersingen. 

Merugud Uilix en Sgél in Mínaduir zijn nieuw gevormde verhalen (deels) op basis van 

antieke bronnen. 

Natuurlijk maakt niet elke Ierse schrijver de keuze om de brontekst aan te passen. Sommige 

kiezen ervoor om een deel van hun uitleg en commentaar in de vorm van marginaalnoten toe 

te voegen. Een voorbeeld is Togail na Tébe, waarin de schrijver duidelijk in staat blijkt in zijn 

noten de hoofdtekst samen te vatten en te verklaren. Uiteraard komen sommige van deze 

noten later in de lopende tekst terecht, zodat het niet altijd goed te beoordelen is in hoeverre 

een schrijver zijn tekst heeft aangepast. 

Een ander punt is het doel dat deze teksten hebben gehad. Het is denkbaar dat sommige 

teksten vooral als voorbeeld moesten dienen voor het Ierse ideaal. Dat zou ook de reden 

kunnen zijn dat de teksten zo sterk geadapteerd zijn. Een zwakke Aeneas zou een slecht 

voorbeeld zijn voor een Ierse held. Ariadne belichaamt het ideaalbeeld van een sterke vrouw. 
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Het is ook mogelijk dat teksten vooral als entertainment bedoeld zijn. Het grote aantal 

aanpassingen, die moeten zorgen dat de teksten in de smaak vallen duidt daarop. Spannende 

mythologische verhalen, maar ook de historische hebben de Ierse vertellers zeker 

aangesproken. 

Het derde doel dat teksten gehad kunnen hebben is van een andere orde. De cyclische aanpak 

van de teksten en de toevoeging van inbeddend materiaal wijst erop dat de schrijvers een 

serieuze poging hebben gedaan tot beoefening van de historische wetenschap. In sommige 

teksten wijst ook het gebruik van een groot aantal bronnen hierop. 

Het is onnodig een scheiding aan te brengen tussen deze drie doelen. De meeste teksten 

hebben eigenschappen uit meerdere categorieën. Togail Troí recensie II heeft de historische 

aanpak en een groot aantal bronnen, maar de spectaculaire verhalen hebben de Ieren zeker 

aangesproken. Datzelfde geldt voor In Cath Catharda en Alaxandar Mór. Een heldenverhaal 

als Imtheachta Aeniasa is in het manuscript ingebed in een cyclus van verhalen over de 

Oudheid. 

Het is te gemakkelijk om de historische waarde van de teksten te ontkrachten door te wijzen 

op de grote hoeveelheid bovennatuurlijke en mythische onderdelen erin. In een cultuur waarin 

(historische) werkelijkheid en mythologie zo sterk vervlochten zijn moeten we niet verbaasd 

zijn dat die ook in teksten hand in hand gaan en dat mythische teksten over Troje, Aeneas en 

Odysseus terugkomen in een cyclus met historisch getinte verhalen over Alexander de Grote, 

zoals in het Book of Ballymote. 
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In dit gedeelte zal ik de transmissie van Alexanders verhaal van zijn eigen tijd tot en met het 

Middeleeuwse Ierland beschrijven52. Het is opvallend dat verschillende auteurs de transmissie 

van Alexanders verhaal beschrijven, maar altijd over een klein gedeelte van de tijd. De 

aansluiting van Oudheid naar Middeleeuwen wordt zelden beschreven. 

Uit Alexanders eigen tijd zijn weinig geschriften over hem overgebleven. Behalve 

inscripties53 en enkele decreten hebben we geen schriftelijke informatie uit de eerste hand. 

Vele aan Alexander toegeschreven brieven blijken vals te zijn. Zijn dagboeken zijn 

geschreven en gepubliceerd door secretarissen van zijn opvolgers, vooral om de geruchten 

rondom zijn dood te weerleggen of andere de wereld in te brengen. 

Er werd door Eumenes van Cardia een koninklijk journaal, de Ephemerides, bijgehouden, dat 

vooral de dagelijkse bezigheden van de koning en zijn reisroute beschreef. Eumenes was 

reeds secretaris van Philippus en Plutarchus meldt dat hij een dergelijke rol vervulde voor 

Alexander. Na Alexanders dood heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de 

diadochenoorlogen, waarin hij vocht voor Alexanders zoon, Alexander IV. Behalve enkele 

citaten bij Plutarchus en Arrianus is zijn tekst verloren gegaan. Deze (en ook andere) auteurs 

gebruiken zijn werk vooral om Alexanders laatste dagen te beschrijven, die Eumenes van 

dichtbij had meegemaakt. 

Een dergelijke, intieme geschiedenis werd geschreven door Chares van Mytilene, kamerheer 

van Alexander. Ook dit werk is verloren, maar is in elk geval door Plutarchus gebruikt. 

Zijn eerste hofhistoricus, Kallisthenes noteerde de verhalen van Alexanders veroveringen in 

zijn Daden van Alexander totdat Alexander hem op verdenking van verraad ter dood liet 

brengen. Zijn tekst is geschreven in opdracht van Alexander zelf en had mogelijk tot doel 

Alexander al tijdens zijn leven bijzondere en zelfs bovennatuurlijke krachten toe te dichten. In 

elk geval wordt er bijzondere nadruk gelegd op de overeenkomsten tussen Alexander en 

Achilles, die hij bewonderde. Kallisthenes is nogal geneigd tot overdrijving wanneer hij de 

daden van zijn meester beschrijft. 

Naast deze tekst worden er memoires geschreven door minstens vijf van Alexanders 

officieren, die meestal Kallisthenes als leidraad gebruiken om hun eigen herinneringen vorm 

te geven. Alexanders marineofficier Onesicritus was vermoedelijk de eerste, gevolgd door 

vlootvoogd Nearchus, een vriend van Alexander, die stevige kritiek had gekregen van 

Onesicritus. Nearchus beschrijft vooral het laatste gedeelte van Alexanders campagne: de 

                                                 
52 Dit hoofdstuk is een synthese van gegevens uit Lendering, Fox (1993), Heckel (2004) en Cary (1956). 
53 Omdat de inscripties, het archeologisch materiaal en de zogenaamde “Oosterse bronnen” geen invloed hebben 
gehad op latere, westerse auteurs, laat ik die hier buiten beschouwing. 
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terugtocht vanuit India over de Indus. Nearchus organiseerde het vlootvervoer van een groot 

gedeelte van Alexanders troepen, terwijl de rest over land trok. In zijn Indica beschrijft hij 

zijn tocht en geeft hij een beschrijving van India en Alexanders daden daar. Een derde was 

Cleitarchus, die Alexander niet persoonlijk had meegemaakt, maar zich baseerde op 

bovengenoemde bronnen, ooggetuigenverslagen van soldaten en in niet geringe mate op zijn 

eigen fantasie. Was het verslag van Onesicritus tamelijk kritisch van aard, dat van Nearchus 

erg positief, dat van Cleitarchus was vooral fantasievol. Desondanks schreef hij een 

invloedrijke tekst, die veel gelezen is en vaak als bron werd gebruikt. Naast deze drie tamelijk 

onbetrouwbare teksten zijn er twee andere, die wat betrouwbaarder zijn. De eerste is van 

officier Aristobulus, een bewonderaar van Alexander die hem graag in een positief daglicht 

stelt, maar, voorzover we kunnen nagaan, een degelijke ooggetuigengeschiedenis schrijft. De 

andere is van Ptolemaeus, lijfwacht, vriend en veldheer van Alexander en later koning van 

Egypte. Ook hij gebruikt, naast zijn eigen herinneringen, Kallisthenes als bron voor zijn 

Historia. 

Helaas is van de teksten van deze auteurs en van nog zo’n vijftien andere generaals, 

landmeters en andere functionarissen in dienst van Alexander niets meer over. Alleen van 

bovengenoemde auteurs kunnen we de tekst, aan de hand van latere teksten, enigszins 

reconstrueren. Van andere teksten resteert niets anders dan een enkele, uit de context gelichte 

regel in Athenaeus’ Deipnosophistes of bij andere schrijvers, die het evenmin om Alexander 

gaat. Van sommige van deze schrijvers kennen we slechts hun naam of die van hun werk. 

Behalve deze ooggetuigen zijn ook contemporaine historici belangrijk voor de transmissie 

van Alexanders verhaal. De vier belangrijkste van hen zijn Timaeus, Polybius, Ephorus en 

Theopompus. Ook hun werken zijn verloren gegaan evenals de samenvatting ervan bij een 

belangrijke, maar schimmige auteur: Timagenes, een Griekse retor. Deze historici schrijven 

uiteraard geen ooggetuigenverslagen, maar baseren zich op mondelinge verhalen en teksten 

van Alexanders soldaten en schrijven daarom toch belangrijke en invloedrijke teksten. Daarbij 

moet opgemerkt worden dat reeds in Alexanders eigen tijd, al dan niet door zijn toedoen, de 

verhalen over hem vaak veel mooier waren dan de harde werkelijkheid van de veldtocht. Juist 

deze historici weten niet altijd feit en fictie te scheiden en zijn vaak eerder op zoek naar een 

mooi verhaal dan naar de waarheid over Alexander. 

Latere auteurs baseren zich direct op de contemporaine bronnen. De eerste groep vormt de 

zogenaamde “vulgaattraditie”, de traditie die vooral van Timagenes en Cleitarchus uitgaat en 

dus nogal fantasievolle, maar zeker lezenswaardige teksten oplevert. Arrianus en Plutarchus 

zijn de belangrijkste auteurs in de tweede groep, de zogenaamde “goede traditie”, die zich 

vooral baseert op de ooggetuigen. 
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De vroegste auteur in de vulgaattraditie is Diodorus Siculus, die Alexanders verhaal opneemt 

in het zeventiende boek van zijn wereldgeschiedenis, de Bibliotheca. Hij gebruikt als 

voornaamste bron Cleitarchus, maar put vrijelijk uit andere bronnen. Zijn tekst, de oudste 

beschrijving van Alexanders leven die we nu nog hebben, dateert uit de eerste eeuw voor 

Christus, meer dan 300 jaar na Alexanders dood. 

In het begin van de eerste eeuw na Christus schrijft een Galliër, Pompeius Trogus, een 

verloren gegaan werk waarin hij zich sterk baseert op Timagenes. Een samenvatting van zijn 

werk is te vinden in de derde-eeuwse Epitome van Justinus. In zijn Historiae Phillipicae ruimt 

Trogus een belangrijk deel in voor de beschrijving van de opkomst en ondergang van het 

Macedonische rijk. Het is vooral zijn tekst die, via de samenvatting van Justinus, in de 

Middeleeuwen het historische beeld van Alexander bepaalt. Daarover verderop meer. 

Quintus Curtius Rufus schrijft in de eerste eeuw na Christus een retorische geschiedenis van 

Alexander, de Historiae Alexandri Magni. Hij schrijft de eerste Latijnse tekst over Alexanders 

leven, waarbij hij zich vooral baseert op het werk van Cleitarchus, maar gebruikt daarnaast 

ook Ptolemaeus en Aristobulus. Bovendien wordt zijn werk verder gekleurd doordat hij met 

Alexanders beschrijving een kritische metafoor wil schrijven voor de heerschappij van 

Tiberius en Caligula. 

In de tweede eeuw na Christus schrijft Plutarchus in zijn Parallelle Levens een biografie van 

Alexander, die hij vergelijkt met Caesar. Hij citeert daarin vele bronnen, waaronder vooral 

Cleitarchus en Ptolemaeus. Daarnaast gebruikt hij fictieve brieven tussen Alexander en 

Olympias. Hij is de eerste die serieus onderzoek doet naar het leven van Alexander en 

meerdere bronnen met elkaar combineert tot een nieuw, eigen verhaal. 

De bron die de meest betrouwbare geschiedenis van Alexander schrijft, is Arrianus, een 

Romeinse senator uit Griekenland. Zijn Anabasis Alexandri dateert uit het midden van de 

tweede eeuw. In tegenstelling tot de vorige auteurs, baseert Arrianus zich op degelijkere 

bronnen. Hij negeert Cleitarchus vrijwel geheel en kiest bewust voor de ooggetuigenverslagen 

van Ptolemaeus en Aristobulus en soms het werk van Nearchus. Mede daardoor wordt zijn 

werk beschouwd als het belangrijkste historiografische werk over Alexander’s leven. Op 

Arrianus is een vierde-eeuws werkje gebaseerd, de anonieme Itinerarium Alexandri. Het werk 

volgt Arrianus voor het grootste deel, maar kent veel aanpassingen op basis van de meer 

fantasievolle teksten, mogelijk de Alexanderroman in een vroege vorm. Daardoor is het een 

ondoorzichtig werk, dat vol fouten staat en van de hak op de tak springt. 

Desalniettemin geeft geen van de voorgaande auteurs een volledig en historisch correct beeld 

van Alexander. Hun geschiedenissen zijn te sterk gekleurd door persoonlijke doelen, 

onbetrouwbare bronnen en fantasie om betrouwbaar te zijn. Dat neemt niet weg dat de teksten 
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veel gelezen werden en daarom een onderdeel gingen vormen van het beeld van Alexander 

dat in de gedachten van de Oudheid werd gevormd en dus doorgegeven werd naar de 

Middeleeuwen. Natuurlijk zijn de teksten nooit volledig fictief. In elke tekst vinden we 

gegevens die ook ons beeld van Alexander en zijn daden compleet maken. Een verdere 

complicatie is het feit dat vrijwel geen enkele van deze werken volledig is overgeleverd. In de 

meeste werken zijn al in een vroeg stadium grote lacunes ontstaan, die zich soms uit andere 

bronnen laten reconstrueren, maar in de meeste gevallen leeg moeten blijven. 

Uiteraard geven allerlei auteurs waarin Alexander niet centraal staat zo nu en dan informatie 

over de koning die we elders niet vinden. Het voert nu te ver om deze allemaal op te 

sommen54, maar de meeste auteurs baseren zich op de vulgaattraditie, waartoe Diodorus en 

Trogus behoren. 

Vanaf dit moment wordt Alexander onderwerp van mythologisering. Het ligt voor de hand 

om te vermoeden dat al tijdens en direct na zijn leven allerlei geruchten de ronde deden en 

spectaculaire daden aan de grote koning werden toegeschreven. Het is ook mogelijk dat 

Alexanders aanspraak op goddelijkheid daarop van invloed is geweest en dat Alexander 

sommige van deze geruchten zelf de wereld in heeft gebracht. Feit is dat er verscheidene 

fantastische verhalen de ronde deden, waarvan sommige al waren genoteerd in de genoemde 

fictieve brieven. Deze fictieve geschiedenissen doen lange tijd, samen met de historische 

teksten de ronde en raken meer en meer ermee vervlochten. 

Enkele decennia na Arrianus wordt in Alexandrië in Egypte het mogelijk meest invloedrijke 

verhaal over Alexander geschreven: de Griekse Alexanderroman. Deze tekst, die we niet in 

zijn oorspronkelijke vorm over hebben, is gebaseerd op de toen al rijke orale traditie over 

Alexander en mogelijk op enkele verloren gegane literaire bronnen, maar niet op een van de 

bovengenoemde auteurs. Al snel wordt de tekst uitgebreid met fictieve brieven van Alexander 

aan zijn leermeester Aristoteles en aan Dindimus, koning van de Brahmanen en met stukjes 

en beetjes uit de historische Alexandertraditie. Een manuscript van deze latere versies is 

abusievelijk toegeschreven aan Kallisthenes en wordt daarom de Pseudo-Kallisthenes-traditie 

genoemd. Natuurlijk komen ook historische feiten via de gebruikte bronnen de tekst binnen, 

maar het grootste gedeelte is een gemythologiseerde visie op Alexander, losjes gebaseerd op 

historische gebeurtenissen, plaatsen en personages, die meestal in een verkeerd geografisch of 

chronologisch kader zijn geplaatst, met als voornaamste doel een vermakelijk verhaal te 

vertellen. 

                                                 
54 Zie Heckel (2004) xxiii-xxix voor een volledige lijst. 
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Er worden vier significant verschillende recensies onderscheiden, waarvan er twee wijd en 

zijd vertaald zijn, de andere twee hebben hun weg naar Ierland niet gevonden. in het 

Armeens, Hebreeuws en natuurlijk in het Latijn. De eerste vertaling naar het Latijn werd 

reeds in 320 n.Chr. gemaakt door Julius Valerius, onder de titel Res Gestae Alexandri 

Macedonis. 

De tweede werd gemaakt in de tiende eeuw door aartsbisschop Leo van Napels. De 

gebruikelijke titel van zijn werk is Historia de preliis, de belangrijkste bron van (pseudo-) 

kennis over Alexander de Grote in de Middeleeuwen. 

De Pseudo-Kallisthenes teksten circuleren in allerlei vormen door Europa en behalen een 

enorme populariteit, in tegenstelling tot de eerder genoemde, historisch correctere versies. 

Vanaf de derde eeuw circuleren de twee hoofdbronnen van de Middeleeuwse 

Alexanderkennis: de Epitome Trogi Historiarum Philippicarum van Justinus en de Res Gestae 

van Julius Valerius. Ook andere bronnen blijven gelezen, waaronder Quintus Curtius Rufus, 

maar hebben aanmerkelijk minder invloed. 

Rond 325 wordt door Eusebius55 een belangrijke tekst geschreven: een wereldgeschiedenis in 

jaartallen: de Pantodape Historia. Het eerste gedeelte geeft een samenvatting van de 

wereldgeschiedenis vanaf Abraham, het tweede geeft een opsomming van belangrijke 

gebeurtenissen, georganiseerd in parallelle kolommen. Elke kolom geeft de gebeurtenissen 

van een bepaald volk. Het Griekstalige werk van Eusebius is in zijn originele vorm verloren, 

maar vele vertalingen en bewerkingen, waaronder de belangrijkste van Hieronymus (382), 

zijn bewaard gebleven. Uiteraard beschrijft Eusebius eveneens de lotgevallen van Alexander. 

Hij baseert zich voor het eerste gedeelte van zijn boek op allerlei auteurs. Voor zijn materiaal 

over Alexander heeft hij Diodorus Siculus en een oudere kroniek gebruikt. Deze oudere 

kroniek dateerde de gebeurtenissen in Olympiaden, een dateringwijze die Eusebius, naast zijn 

eigen datering, overneemt. Deze is mogelijk geschreven door Cassius Longinus, maar dat is 

onzeker. 

Voor de chronologische tabellen in het tweede deel gebruikt hij eerdere, weinig systematische 

kronieken, encyclopedieën en lexica. Daarnaast gebruikt hij uiteraard zijn fenomenale kennis, 

opgedaan in vele teksten. 

Aan het einde van de vierde eeuw schrijft Paulus Orosius, een vriend van Augustinus, priester 

uit het huidige Portugal en verblijvend in het Heilige Land, zijn Historia adversus paganos. 

Hierin beschrijft hij de geschiedenis van de wereld vanaf de zondeval tot en met zijn eigen 

tijd. Zijn doel is om te tonen hoe God de mensheid vanaf het begin heeft geleid, ook al voor 

                                                 
55 Dit gedeelte uit Mosshammer (1979). 
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de komst van Christus. Een belangrijke plaats daarin wordt ingeruimd voor Alexander. Voor 

Alexanders geschiedenis put hij voornamelijk uit het werk van Justinus en uit een versie van 

de tekst van Eusebius. De tekst van Orosius blijft, samen met de Chronologieën een van de 

belangrijkste bronnen voor de Middeleeuwse kennis van de geschiedenis. Zijn werk wordt in 

verschillende talen vertaald en is de bron voor een groot aantal andere historische teksten. 

Zo komen we aan in het tiende-eeuwse Ierland. Zoals eerder vermeld hadden de Ieren kennis 

van de Oudheid. Het kan niet anders dan dat ze ook van Alexander de Grote hadden gehoord 

en het is waarschijnlijk dat ze deze grote koning bewonderden, aangezien hij voldeed aan de 

Ierse heroïsche idealen. Daarom ook is het geen grote verrassing dat we, aan het begin van de 

Ierse Renaissance, een belangrijk werk over Alexander in het Iers vinden. In het volgende 

hoofdstuk zullen we in groter detail uiteenzetten hoe de Alaxandar Mór is omgegaan met zijn 

bronnen, in het bijzonder met Orosius. 

Ik heb de verdere, zeer ingewikkelde Middeleeuwse geschiedenis van de transmissie van 

Alexanders verhaal verder buiten beschouwing gelaten56, omdat die niet van invloed is 

geweest op onze Ierse tekst. De grootste bloei van Middeleeuwse Alexanderteksten vindt 

overigens plaats ruimschoots na het ontstaan van de Ierse tekst, zelfs wanneer daarvoor een 

relatief late datering gekozen wordt. 

Samengevat: gebaseerd op Orosius en Q. Curtius Rufus ontstaat er een historische traditie, die 

behalve in Ierland ook in de rest van Europa navolging vindt, tot Alexanders Geesten van 

Jakob van Maerlant in onze streken. Belangrijk om te vermelden is dat al deze historische 

teksten ontstaan vanaf de twaalfde eeuw. De Ierse Alexander is dus veruit de oudste navolger 

van Orosius. 

Voortbordurend op Pseudo-Kallisthenes ontstaat een veel grotere traditie van fantastische 

teksten, waarin Alexander eerder een mythologisch dan een historisch figuur is. Deze teksten 

komen in heel Europa en zelfs daarbuiten voor en worden vanaf de veertiende eeuw naar de 

volkstalen vertaald. 

De meest interessante teksten zijn die waarin beide tradities vervlochten zijn. In feite zijn er 

maar weinig teksten die zuiver gebruik maken van Orosius of Q. Curtius Rufus, zonder 

sporen van teksten uit de Pseudo-Kallisthenes-traditie. Dit toont aan hoezeer de fantastische 

traditie de beeldvorming van Alexander in de Middeleeuwen heeft bepaald. 

Een belangrijke, kleine tekst in deze traditie is de zogenaamde Parva Recapitulatio. Dit is een 

relatief vroege navolger van Orosius. Het is bedoeld als een begeleidend schrijven bij een 

verzameling Latijnstalige Alexanderliteratuur, ontstaan in Engeland, waarschijnlijk in de 

                                                 
56 Ik verwijs naar het werk van Cary (1956) 1-74 voor een volledig overzicht van deze teksten. 
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elfde eeuw. Deze tekst maakt opvallend genoeg enkele keuzes die de Ierse tekst eveneens 

maakt. Hij neemt Orosius als hoofdbron, verwerpt het Nectanebus-verhaal uit Pseudo-

Kallisthenes en beschrijft Alexanders bezoek aan Jerusalem, gebaseerd op het verslag daarvan 

bij Flavius Josephus. 

In dit hoofdstuk heb ik willen laten zien hoe de transmissie van de geschiedenis van 

Alexander vanaf zijn eigen tijd tot diep in de Middeleeuwen is verlopen. Ik heb dat in detail 

gedaan, omdat ik het belangrijk vind aan te tonen dat Orosius weliswaar een late, maar zeker 

geen onbelangrijke of onbetrouwbare bron is en dat de Middeleeuwse lezer, zich baserend op 

bronnen uit de historische traditie, zich wel degelijk een historisch juist beeld van Alexander 

heeft kunnen vormen. Bovendien zullen we in het volgende hoofdstuk laten zien hoe de Ierse 

tekst met deze weelde aan bronnen is omgegaan en hoe de schrijver keuzes heeft gemaakt. Zo 

zullen we bepalen of de Ierse tekst behoort tot de historische, fantastische of gecombineerde 

traditie en in hoeverre de Ierse lezer erin een betrouwbaar beeld van Alexander 

voorgeschoteld krijgt. 
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3. Bronnengebruik in de Ierse Alexandertekst 

In de tekst genoemde bronnen 

In de tekst worden op meerdere plaatsen bronnen genoemd: 

1. 487a 32 vv. 

As e Nabgaton adcondairc in fis amra .i. delb direcra duine co ceand oir fair, co m-

bruinde airgit, co midbolg umai, go sliasdaib iarnaidib, co luirgnib criadh, conidh he 

Dainiel faid ro faillsig bret na fisi. 

Het is Nebukadnezar die de wonderlijke verschijning zag, nl.: een unieke gestalte van 

een mens, met een gouden hoofd erop, met een zilveren borst, met een koperen buik, 

met ijzeren dijen, met benen van klei, en het is de profeet Daniël die de betekenis van 

het visioen onthulde. 

Hiermee verwijst de schrijver naar het bijbelboek Daniël, hoofdstuk 2. 

2. 488a 35 vv. 

Adfetaim dia imteachtaib 7 dia gnimradaib fond uile domun co cumair o thosach co 

dered amal ro scrib <ad> a lebraib na scel 7 a lebraib na <a>ntequitatus 7 isna 

cronicib 7 episdil Alaxandair 7 isna hebislechaib ro caemclae Alaxandar re Dinimus re 

ríg na Bragmanda 7 na Serita. 

Ik vertel kort over zijn reizen en zijn daden over de hele wereld, van begin tot eind zoals 

geschreven is in de boeken van de verhalen en in de boeken van de Antiquitates en in de 

kronieken en in de brief van Alexander en in de brieven die Alexander uitwisselde met 

Dindimus, koning van de Brahmanen en Seren. 

Zonder twijfel zijn de lebraib na scel Orosius’ Historia Adversus Paganos:57 het overgrote 

deel van de tekst is erop gebaseerd58 en dus ligt het voor de hand dat deze bron in het gedeelte 

over Alexander als eerste wordt genoemd. De Christelijke geschiedschrijver schreef dit werk 

in de eerste helft van de vijfde eeuw. Het is een poging de wereldgeschiedenis te beschrijven 

als een geschiedenis, geregeerd door God. De geschiedenis van Alexander wordt beschreven 

in boek III van dit werk, met name in de paragrafen 12-19. Orosius’ hoofdbron voor deze 

paragrafen is Justinus. De passage “naar de Latijnse geschiedenis van Justinus zelf”, in de 

ondertitel van Alaxandar Mór, is dus niet geheel bezijden de waarheid, maar het staat buiten 

                                                 
57 Voor alle bronnen geldt dat niet duidelijk is welke manuscripten de Ier gebruikt heeft. Zie o.a. Peters (1967) 
86. 
58 Van dit werk lijkt de auteur voor het Alexander-gedeelte alleen boek III gebruikt te hebben. Voor de inleiding 
heeft hij wellicht ook boek I geraadpleegd. Zie p.43. 



Van Μέγας ’Αλέξανδρος tot Alaxandar Mór 

32 

kijf dat Orosius, en niet Justinus, op het bureau van de Ier lag toen hij zijn werk schreef. Er 

zijn geen aanwijzingen dat hij, naast Orosius, diens bron Justinus rechtstreeks gebruikte. 

De lebraib na antequitatus zijn de Antiquitates van Josephus: deze Joodse geschiedschrijver 

uit de eerste eeuw schreef in het Grieks. Onze Ier heeft ongetwijfeld de Latijnse vertaling van 

Rufinus gebruikt. De Antiquitates zijn een beschrijving van de Joodse geschiedenis. 

Welke precies de kronieken zijn die de auteur vermeldt is niet zeker, maar men gaat over het 

algemeen uit van Eusebius.59 Deze aanname wordt gesteund door het feit dat Eusebius later60 

nog eens als bron wordt genoemd, en weer in gezelschap van Josephus en Orosius. 

De Kronieken van Eusebius zijn oorspronkelijk geschreven in het Grieks en door Hieronymus 

in het Latijn voortgezet. 

De Episdil Alaxandair is ongetwijfeld de in de middeleeuwen wijdverbreide Epistula 

Alexandri ad Aristotelem. In deze fictieve brief schrijft Alexander aan zijn leermeester 

Aristoteles over zijn tocht naar India. 

De hebislechaib ro caemclae Alaxandar re Dinimus re ríg na Bragmanda 7 na Serita kunnen 

niet anders dan de eveneens wijdverbreide Collatio Alexandri cum Dindimo zijn. De Collatio 

is een eveneens fictieve verzameling brieven die zouden zijn uitgewisseld tussen Alexander 

en de Brahmanenkoning Dindimus. 

Tristram (1990) merkt op dat het trio Orosius, Epistola, Collatio standaardbronnen zijn voor 

middeleeuwse teksten over Alexander.61 

3. 490b 32 vv. 

Dorocratar tri chet airig dib ann sin, cethir fichit mile fer n-armach, atfet Orus, do 

tuitim ann .i. do traigtechaib, dech mile imoro do marcachaib. 

Er vielen daar driehonderd vorsten van hen, tachtigduizend gewapende mannen, zegt 

Orosius, vielen daar, d.w.z. van de voetsoldaten, en verder tienduizend van de ruiters. 

Hier verwijst de schrijver weer naar Orosius. 

4. 492a 6 v. 

Is ann sin taínic in cú aightighe aduathmur co hAlaxandair amal inníses Prescen isin 

Bergites. 

Het is daar dat de angstwekkende, zeer afschrikwekkende hond naar Alexander kwam, 

zoals Priscianus vertelt in de Periegesis. 

Hier verwijst de schrijver naar de Periegesis van Priscianus, een Latijnse vertaling van 

Dionysius’ gelijknamige geografische werk. 

                                                 
59 Cf. Peters (1967) 72 en Tristram (1989) 134. 
60 493a18. 
61 Tristram (1990) 658. 
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5. 493a 18 vv. 
It eat scelae sin tra dorime Iosepus 7 Eosebius 7 Orus do Alaxandair co aimsir 

ínochtacta 7 co haimsir echthichte fri Poir fri rig Pers. Atfet dano faesin dona scelaib 

sin a cata 7 a ímgona fri Poir. Ro scrib-som tra epistil dona hilgnimaib sin 7 rucad dá 

aide do Arusdotil uad. 

Dit nu zijn verhalen die Josephus vertelt en Eusebius en Orosius over Alexander vanaf 

de tijd van zijn begin tot de tijd van zijn expeditie tegen Porus, de koning van de Perzen. 

Hij vertelt ook zelf over deze verhalen van zijn slag en zijn gevecht tegen Porus. Hij 

schreef een brief over deze vele daden en die werd gebracht van hem aan zijn 

pleegvader, Aristoteles. 

De schrijver verwijst wederom naar Josephus, Eusebius en Orosius. Daarnaast noemt hij nog 

eens de Epistola ad Aristotelem. 

6. 497b 32 v. 
Iss ed tra dorimter and géin ro bui Alaxandar isin airer thair immolta episle eturru 7 

Dinmhidun rig Bragmanndorum. 

Dit is wat daar wordt verteld: zolang Alexander in het oosten was werden brieven 

uitgewisseld tussen hem en Dindimus, koning van de Brahmanen. 

Hier bedoelt hij opnieuw de Collatio. 

7. 500a 9 vv. 
Is friss, ar Orus, Alaxandar cona muintir fri leoman mor laiges for preidh no for mart, 

co n-airrtet hilcoín imon preid sin no imon mart 7 co coimchirat 7 co comlettrait he. Is 

e in leomun mor: Alaxandair, 7 is e in mart no in preid: in domu<n> .62 

“Het is daarmee”, zegt Orosius, “dat ik Alexander vergelijk ten opzichte van zijn 

mensen: met een grote leeuw, die op zijn prooi of op een slachtoffer ligt, en vele honden 

vallen deze prooi of het slachtoffer aan en ze halen het neer en samen verscheuren ze 

het.” Hij is de grote leeuw: Alexander, en dit is het slachtoffer of de prooi: de wereld. 

Tenslotte verwijst de schrijver nog eens naar Orosius. 

Overige bronnen 

Naast de door hemzelf genoemde werken, heeft de auteur ook nog andere bronnen 

geraadpleegd. Het gebruik van inheemse annalen is onomstreden. Onenigheid is er over het al 

dan niet geraadpleegd zijn van de Latijnse vertaling van Pseudo-Kallisthenes van Valerius.63 

                                                 
62 500a9.  
63 Iuli Valeri Alexandri Polemi, Res Gestae Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo Graeco. 
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Peters (1967) betoogt dat Valerius op meerdere plaatsen is geraadpleegd, maar baseert zich 

deels op aanwijzingen die niet in de hoofdtekst staan. 

Als “bewijsmateriaal” haalt hij aan: 

Nectanebus als vader van Alexander (glosse bij 488a 38). 

De eerste vijf letters van het Griekse alfabet op de muren van Alexandrië (glosse bij 488a 12). 

Hagel bij Alexander’s geboorte (488b 9). 

De namen van de steden Alexandrië apud Porum en Alexandrië apud Bucephalae (495b 30). 

Demosthenes heeft een parabel verteld over Philippus en de verdeeldheid van de Griekse 

steden (488b 44). 

De eerste twee plaatsen betreffen glossen, waarvan de eerste slecht leesbaar is en de tweede 

zeker op de verkeerde plaats in de tekst is terechtgekomen. Het verhaal van het noodweer 

tijdens Alexander’s geboorte was in de oudheid wijdverbreid (Peters zelf citeert vier teksten 

waarin het wordt vermeld).64 Wat de stedennamen betreft: het vermelden van alternatieve 

geografische benamingen in glossen was niet ongewoon. Ook het feit dat Demosthenes een 

parabel over de situatie van de Griekse steden heeft verteld is typisch informatie die men in 

een glosse bij Orosius zou kunnen verwachten. K. Meyer gelooft daarom dat de auteur een 

geglosseerde Orosiustekst bezat en in deze gevallen informatie uit glossen in zijn hoofdtekst 

heeft opgenomen.65 Ook R.T. Meyer gelooft niet in een connectie met de zogenaamde 

“Pseudo-Kallisthenestraditie”.66 

Tristram (1989) gelooft wel dat de schrijver Valerius heeft gebruikt, vanwege Nectanebus en 

het noodweer en meent dat dit de Sdair Alaxandair is die tweemaal wordt genoemd in onze 

tekst. Beide vermeldingen van deze Sdair Alaxandair staan echter ook weer in glossen en niet 

in de hoofdtekst. 

K. Meyer’s theorie kan worden beschouwd als de meest plausibele: 

Het ‘bewijs’ voor gebruik van Valerius betreft veelal niet de hoofdtekst. 

Waarom zou een auteur die de beschikking heeft over zo’n omvangrijke bron deze enkel voor 

een paar kleine details gebruiken? 

De details zijn typisch van het soort dat je in glossen bij een Orosiustekst mag verwachten. 

Wij zullen in de bespreking van de bronnen van onze tekst Valerius daarom buiten 

beschouwing laten. 

                                                                                                                                                         
Gebruik van de vertaling van Archipresbyter Leo sluit men om diverse redenen (inhoud en datering) uit. Zie 
Tristram (1989) 135 en Peters (1967) 73-74. 
64 Peters (1967), noot 102. 
65 K. Meyer (1884) 11. 
66 R.T. Meyer (1949) 2. 
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Een andere bron die door de auteur gebruikt had kunnen zijn is Hyginus. Zijn werk Fabulae is 

door zijn aard –het is een verzameling van heel kort samengevatte klassieke mythen- 

uitermate geschikt om als bron te dienen voor de mythologische kennis van Ierse schrijvers. 

Om deze reden was het – ofschoon de wetenschappers die zich hebben beziggehouden met 

Alaxandar Mór met geen woord reppen over Hyginus- interessant na te gaan of de auteur het 

werk heeft geraadpleegd. Het antwoord is nee. Onze tekst geeft heel veel informatie, over 

(mythologische en historische) personen uit de oudheid. Het overgrote merendeel van deze 

informatie komt niet uit Hyginus.67 De Ier had dus zeker andere uitgebreide bronnen, en de 

paar details68 die hij eventueel uit Hyginus zou kunnen hebben gehaald, stonden 

waarschijnlijk net zo goed in deze andere bronnen. Ook Hyginus zullen wij daarom buiten 

beschouwing laten. 

Wijze van bronnengebruik 

Voor de belangrijkste bronnen zullen wij nu analyseren hoe de auteur ermee is omgegaan. We 

delen de tekst in alnaargelang de hoofdbron voor de betreffende passage en vergelijken de 

Ierse tekst met de bron(nen). Deze indeling verschilt daarom van de inhoudelijke indeling die 

we in het commentaar hanteren. 

Deel 1: Inleiding: 487a 1 - 488b 10. 

Voor dit gedeelte is geen duidelijke hoofdbron aan te wijzen: het is een allegaartje van 

informatie over geschiedenis, geografie, wetenschap en kunst. Deze informatie –afkomstig uit 

vele bronnen – is door de auteur gecombineerd tot een samenhangend verhaal. 

Voor de stukken over koningen en hun regeringsduur zullen vooral annalen zijn gebruikt. 

Veelal is niet vast te stellen welke de auteur precies geraadpleegd heeft: inhoudelijk stemmen 

zij overeen, de spelling van namen varieert per handschrift, en bovendien kopieerden de 

annalenschrijvers veel van elkaar. 

Peters (1967) wijst in zijn commentaar bij onze tekst veel parallellen aan met de annalen van 

Innisfallen, Tigernach en Eusebius/Hiëronymus. Tevens laat hij zien dat In Cath Catharda en 

Togail Troí een soortgelijke inleiding hebben. Daarnaast beschouwt hij Orosius I als bron. 

                                                 
67 Uiteraard komt alle historische informatie (bijvoorbeeld die over de Meden, Perzen en Chaldeeën) uit andere 
bronnen dan Hyginus, maar voor mythologische gegevens is de Ier ook in elk geval niet uitsluitend bij Hyginus 
te rade gegaan: bijvoorbeeld de vermelding dat Penthesileia is gedood door Pyrrhus, de zoon van Achilles moet 
de Ier uit een andere bron hebben gehaald. 
68 Bijvoorbeeld het gegeven dat Priamos de zoon van Laomedon was, en dat Busiris gedood is door Hercules. 
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Voor vrijwel de hele inleiding geldt dat niet te achterhalen is welke van de bovengenoemde 

bronnen op welke plaats is gebruikt69: vermoedelijk had de auteur er meerdere voor zich 

liggen en combineerde naar hartelust. Hierbij was hij niet altijd even kritisch: zo neemt hij in 

de inleiding uit een bepaalde bron over dat Alexander 35 jaar (20+15) leefde, later in de 

tekst70 komt hij tot 32 jaar (20+6+6). Het is opvallend dat de auteur niet voor één variant heeft 

gekozen: zijn werk is over het algemeen erg samenhangend, maar hier is hij toch echt 

inconsequent. 

Voor enkele passages is geen bron aan te wijzen: zo is bijvoorbeeld niet duidelijk van welke 

poeta de dichtregels in 487a13ff en 487a17ff. stammen. 

Het mag duidelijk zijn dat voor dit gedeelte geen systematische vergelijking te maken is van 

de tekst en zijn bron(nen). Voor de overige gedeelten kan dit wel, en hier is dus beter te zien 

hoe de auteur te werk is gegaan: 

- De Ierse auteur heeft de passage uit zijn hoofdbron niet overgenomen. 

± Hij heeft de passage enigszins verkort. 

+ Hij heeft de passage nagenoeg integraal overgenomen. Soms worden voor het verhaal 

onbelangrijke details toegevoegd of weggelaten. 

++ Hij heeft de passage uitgebreid met belangrijk nieuw materiaal op basis van een 

andere bron of door hemzelf bedacht. 

±/++ Hij heeft zijn hoofdbron verkort en daarvoor in de plaats ander materiaal toegevoegd. 

Deel 2: Alexander de Grote (488b 11 - 493a 23) 

Hoofdbron is Orosius, III 12-19 
Plaats Passage Verhou-

ding tot 
hoofd-
bron 

Bijzonderheden 

488b11 Jeugd en opleiding 
van Philippus 

±/++ De auteur somt op wat Philippus bij de Thebanen 
allemaal heeft geleerd. Dit komt niet uit Orosius, 
en er is ook geen andere bron voor deze informatie 
te vinden die de auteur kan hebben gebruikt. 
Waarschijnlijk is dit één van die plaatsen waar de 
auteur naar eigen fantasie zaken heeft toegevoegd. 
(Naast deze uitbreiding heeft de auteur ook 
ingekort: de moord op Epaminondas wordt door 
onze auteur enkel genoemd, door Orosius in zeven 
regels beschreven.) 

---- Intriges in 
Philippus’ familie 

- De verwikkelingen rond de dood van Philippus’ 
vader, die Orosius beschrijft, heeft de auteur niet 

                                                 
69 De enige –korte- passage met een duidelijk aanwijsbare bron is 487a32-36. De Ier noemt zijn bron (het 
Bijbelboek Daniël) hier namelijk zelf. Zie 487a 35 vv. 
70 500b26 
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overgenomen. 
488b25 Philippus trouwt en 

verliest een oog bij 
Methone. 

+ De auteur merkt op dat het vermoeiend is de door 
Philippus geleverde slagen allemaal op te 
sommen. De auteur volgt Orosius verder keurig en 
laat alleen een biografisch detail over de broer van 
Olympias weg. 

488b35 Verdeeldheid 
Griekse steden 
gunstig voor 
Philippus; 
Byzantium en 
Skythië verslagen. 

± De auteur meldt vrijwel alleen welke volkeren 
verslagen zijn. Orosius zegt ook hoe het tot een 
gevecht kwam en wat de gevolgen van de 
onderwerping waren. Verder schrapt de auteur de 
roem van Byzantium, de heerser van Skythië en de 
methodes van veroveren. 
(De opmerking dat Demosthenes een parabel heeft 
verteld, heeft de auteur niet uit Orosius.71 ) 

489a1 Oorlog met Athene ±/++ Opmerkelijk detail: Orosius meldt “Philippus deed 
de Atheners de oorlog aan”, onze tekst heeft “De 
Atheners verzamelden zich tegen hem”. 
Orosius vermeldt dat heel Griekenland zich bij 
Athene aansloot en waarom. Ook meldt hij dat 
Philippus won, ofschoon de Grieken groter in 
getal waren. De auteur vermeldt dit alles niet, en 
kiest in plaats daarvan voor een 
standaardbeschrijving van de samenstelling en 
uitrusting van de legers. 
Zowel Orosius als onze tekst melden dat deze slag 
voor Griekenland het einde van de vrijheid 
betekende. De auteur van onze tekst voegt daar 
nog een extra “touch of drama” aan toe: niemand 
van de Grieken durfde zijn verdriet te tonen ten 
opzichte van de Macedoniërs. 

489a26 Dood Philippus + De auteur voegt kleine details toe die Orosius niet 
heeft (“Pausanius doorstak Philippus met een 
brede blauwe speer, van de ene schouder naar de 
andere”). 
Hij neemt van Orosius over dat Philippus de dood 
kreeg die hij wenste, maar neemt niet Orosius’ 
opmerking over dat dat gebeurde ondanks dat 
Philippus de goden had veracht. 
De auteur lijkt een steekje te hebben laten vallen 
toen hij, blijkbaar naar eigen fantasie, vermeldde 
dat het leger dicht om Philippus stond. Enkele 
zinnen later neemt hij van Orosius over dat de 
lijfwacht niet in de buurt was.  

----- Beschrijving 
bloedige regime 
van Philippus 

- Orosius meldt dat er nu een einde kwam aan 25 
jaar tirannie. De auteur heeft hiervan niets 
overgenomen. 

489a41 Opvolging door 
Alexander 

± De auteur volgt Orosius, maar laat de opstand van 
de Grieken onder leiding van Demosthenes weg.  

                                                 
71 Zie p. 43 vv. 
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489a44 Alexander naar 
Perzië: visioen 

++ De auteur meldt dat Alexander naar Perzië trok op 
advies van een visioen. De bron hiervoor is niet 
Orosius, maar Josephus.72 De auteur heeft aan 
Josephus’ verhaal een beschrijving van de kledij 
toegevoegd. 

489b6 Vertrek Alexander 
naar Perzië 

±/++ De auteur meldt wie Alexander vergezelden en 
welke gebieden hij doorkruiste. De bron is ook 
hier weer niet Orosius, waarschijnlijk gebruikte de 
auteur een inheemse geografische bron. 
Interessant is dat de auteur Orosius’ opmerking 
dat Alexander voor vertrek al zijn naasten 
vermoordde niet overneemt. 

489b29 Eerste slag tegen 
Darius 

+ De auteur maakt van Orosius’ zakelijke “magna 
caedes fuit” een veel beeldender: “er lagen 
voetzolen tegen nekken en nekken tegen 
voetzolen”. 
Onze tekst geeft andere aantallen soldaten dan 
Orosius.73 

489b43 Tweede slag tegen 
Darius 

+ Aan Orosius’ verhaal voegt de auteur toe dat velen 
de dood vonden en hij beschrijft wat Alexander 
allemaal buitmaakte. 

490a18 Toespraken 
Alexander en 
Darius 

++ De auteur heeft op grond van Orosius’ “variis 
incitamentis” bedacht wat de inhoud van die 
incitamenta zou kunnen zijn. Peters en K. Meyer 
wijzen op parallellen met de Ierse versie van de 
Aeneïs en Togail Troí.74 

490b9 Vervolg tweede 
slag tegen Darius 

++ Aan Orosius’ “er was een hevig gevecht, 
Alexander en Darius raakten beide gewond, 
Darius is gevlucht” voegt de auteur een hele 
beschrijving van de ruiterij en het verloop van de 
slag toe. 

490b32 Gevolgen slag + Aan de beschrijving van Orosius voegt de auteur 
vooral weer elementen toe die het verhaal 
beeldender maken: een beschrijving van het 
tafereel dat de Perzen elkaar naar nieuws vragen, 
beschrijving van de gevangenen, en van de buit.  

491a21 Alexander naar 
Egypte 

++ Toevoegingen van de auteur: lijst Egyptische 
koningen, vermelding van de wonderlijke bron bij 
Debris. Bronnen voor de koningslijst zijn 
Eusebius en Ierse annalen75, de informatie over de 
bron bij Debris kan uit Priscianus stammen.76 

491a41 Derde slag tegen 
Darius 

+ Eigen toevoegingen van de auteur: een 
beschrijving van de vele soldaten en doden, en een 

                                                 
72 Ant. Jud. I 8. 
73 De aantallen bij Orosius verschillen per manuscript. Het manuscript dat de Ier heeft gebruikt is waarschijnlijk 
verloren gegaan.  
74 Meyer (1884) 13, Peters (1967), noot 180. 
75 Peters (1967), noot 243. 
76 Of uit Curtius, Ovidius, Isidorus: zie Peters (1967), noot 81. Priscianus is de meest waarschijnlijke bron, 
omdat de Ier die zeker tot zijn beschikking had: in 492a6 noemt hij zelf Priscianus als bron. 
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vergelijking met het neervellen van bomen in een 
bos. 

491b34 Dood Darius en 
belegering 
Persepolis 

± De auteur wijdt meer uit over roem en rijkdom 
van de stad. 
Orosius meldt nog dat Alexander enkele andere 
landen aandeed, de auteur slaat dit over. 

492a6 Hond Behemoth ++ Niet uit Orosius. De auteur noemt zelf Priscianus 
als bron. Priscianus vermeldt echter niet de naam 
van de hond. Deze wordt wel vermeld in het 
bijbelboek Job77, dat de auteur ongetwijfeld 
kende. 

492a13 Jerusalem-scène ++ De bron is Josephus.78 De auteur heeft het flink 
ingekort. Weggelaten is onder andere dat Jaddus 
zich onderwerpt n.a.v. een droom. 
Aan het verhaal van Josephus voegt de auteur een 
beschrijving van het leger van Alexander toe. 

492b10 Alexander naar de 
Parthen en 
Amazones 

+ Orosius noemt vijf overwonnen volkeren en sluit 
dan af met “en de overige die in de Kaukasus 
woonden”. De auteur noemt er twee en sluit dan af 
met “en de overige die in de Kaukasus woonden, 
die alle saai zijn om op te sommen”, alsof hij wil 
suggereren dat het er tientallen zijn. 

492b33 Wreedheid tegen 
eigen naasten 

+ De auteur breidt uit naar eigen fantasie: meldt 
Orosius dat het bloed van de stervende Clitus op 
de gezamenlijke maaltijd spatte, de auteur voegt 
daaraan toe “de maaltijd, met glazen vol wijn en 
exclusieve dranken”. 

492b50 Moord op 
Kallisthenes 

++ De auteur breidt hier enorm uit, weer naar eigen 
fantasie: Orosius vertelt dat Alexander 
Kallisthenes doodde omdat deze hem niet als een 
god vereerde, de auteur verzint hier een hele 
discussie bij. 

 
493a17 De Auteur noemt 

zijn bronnen 
 Dit gedeelte heeft geen eigen bron. 

 

Deel 3: de brief van Alexander aan Aristoteles (493a 24 - 497b 30) 
Hoofdbron is de Epistola Alexandri ad Aristotelem. 
---- Inleiding - De inleiding, waarin Alexander Aristoteles uitlegt 

waarom hij hem schrijft en aankondigt wat hij 
gaat vertellen, heeft de auteur niet overgenomen. 

493a24 Begin van 
Alexander’s tocht 

+ De auteur laat inleidende opmerkingen en kleine 
details weg.  

493a27 Beschrijving leger 
en stad 

+ De auteur laat zijn fantasie de vrije loop: “vol met 
jonge krijgers met wapens”, “Porus had even 

                                                 
77 Job 40, 10 vv. 
78 Ant. Jud. XI, 8. 
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dappere helden en even slimme koningen”. Verder 
voegt hij soms iets toe of legt iets uit, bijvoorbeeld 
wat karbonkels zijn. 

493b27 Alexander trekt 
verder. Aantallen 
soldaten in het 
leger. 

+ De auteur heeft wel dezelfde strekking, maar volgt 
het Latijn absoluut niet letterlijk. De getallen van 
de Epistola zijn vrijwel alle overgenomen. 

494a11 Wat waren ze 
dapper 

++ De auteur wijdt uit over de trots van Alexander op 
zijn dappere helden, slimme adviseurs etc. 

494a19 Dorst en helm-
incident 

+ De auteur laat het detail dat de soldaten zelfs hun 
eigen urine drinken achterwege. 

494a45 Ze bereiken een 
stad 

+  

494b19 Zoektocht naar zoet 
water 

+ De Epistola wijdt iets meer uit over het lijden, de 
dorst en de gevaren.  

494b34 Schorpioenen e.d. +  
494b49 Slangen + Nagenoeg gelijk. De auteur vermeldt niet dat 

Alexander zijn gevolg vraagt om niet te 
wanhopen. 

495a15 Leeuwen, 
vleermuizen 

+  

495a28 Dentetyrannus, 
luchtvogels. 

+ De auteur laat weg dat Alexander de soldaten 
maant vol te houden, omdat hij heeft vernomen 
dat de barbaren een oorlog plannen. 

495a44 Porus ± De Epistola citeert de brief van Porus aan 
Alexander, de Ierse tekst niet. 

In het volgende gedeelte is niet de Epistola, maar Orosius III, 19 de hoofdbron:  
495b19 Tweegevecht en 

capitulatie Porus 
+ De auteur wijdt uit over de kracht en macht van 

Alexander. Ook noemt de auteur andere steden 
dan Orosius; wellicht bezat hij een geglosseerd 
exemplaar van de Orosiustekst.79 

495b37 Richting oceaan + Orosius beschrijft de ontberingen iets uitvoeriger. 
Tevens vertelt hij uitvoeriger hoe Alexander als 
eerste over de stadsmuren klimt. 

496a1 Oceaan + De auteur neemt Orosius vrijwel letterlijk over, 
maar heeft van de naam van de koning, de naam 
van de stad gemaakt.80  

Vervolgens wordt de hoofdbron weer de Epistola. Orosius maakt op dit punt namelijk een 

sprong naar de dood van Alexander in Babylon. 
--- Beweegredenen 

Alexander 
- De Epistola geeft een soort inleiding: Alexander 

legt uit dat hij om de wereld wil varen en daarmee 
iets doen wat geen mens ooit heeft gedurfd. De 
auteur heeft hiervan niets overgenomen. 

496a10 Monster + De auteur volgt de Epistola vrij letterlijk, maar 

                                                 
79 Zie p. 43 vv. 
80 Orosius, III 19: “ad urbem quandam, cui Ambira rex praeerat pervenit”. Onze tekst: “hij bereikte de grote stad, 
waarvan de naam Ambina is” (496a3). 
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laat hier en daar wat details weg.  
496a28 Behaarde mensen, 

sneeuw. 
± De auteur neemt wel het gedeelte over de 

Ichtyofagen over, maar niet de Cenocephalis. 
Details laat hij weg. 
De auteur verzint erbij dat Alexander de sneeuw 
met een wollen deken vergelijkt. 

496a45 Regen81 + Behalve details laat de auteur hier ook weg dat de 
soldaten denken dat het noodweer veroorzaakt 
wordt door de woede van de goden, omdat 
Alexander, een mens, probeerde in de voetsporen 
van (half-) goden te treden. 

496b3 Twee oude 
mannen 

+ Weer slaat de auteur details over. 

--- Onderweg - De auteur slaat een stuk over: een tocht door 
onbegaanbaar terrein, mensen in dierenhuiden. 

496b25 Tocht naar de 
bomen 

± De auteur heeft o.a. het gedeelte overgeslagen 
waarin het gaat over het geschikte tijdstip om de 
bomen te raadplegen, en het feit dat Alexander dat 
tijdstip afwachtte. Ook schrapt hij de mededeling 
dat Alexander de bomen moest kussen. Aan het 
gegeven dat de manschappen geurige gedeelten 
van de takken afbreken voegt de auteur naar eigen 
fantasie toe: “Alexander beweerde dat dat van de 
priester moest, maar zijn metgezellen zeiden dat 
hij het uit zichzelf deed”. 

--- Taal, tijdstip - De auteur slaat een gedeelte over: Alexander 
vraagt of de bomen in het Grieks of Indisch gaan 
spreken.  

497a1 Alexander 
vertrouwt het niet 

+ De auteur voegt een korte instructie door de 
priester toe. 

497a14 Voorspelling 
bomen 

+ De auteur kort o.a. de reactie van de metgezellen 
in. 

497a26 Opnieuw naar 
boom van de zon 

+ De auteur laat details weg, en tevens de 
voorspelling dat Alexander niet door 
wapengeweld zal sterven maar door gif. 

--- Verzwijgen 
voorspelling 

- In de Epistola vraagt Alexander zijn metgezellen 
te liegen over de voorspelling, om de soldaten niet 
wanhopig te maken. De auteur slaat dit over. 

497b1 Onderweg + Weer een getrouwe weergave, onder weglating 
van details. De auteur is over de aangeboden 
zeeproducten en over de zeemeerminnen veel 
beknopter dan de Epistola, en laat de vrome 
levenswijze van de Seren weg. Daarnaast heeft hij 
een zin uit de Epistola niet goed begrepen.82 

                                                 
81 Peters meldt dat de Ier de Epistola hier verkeerd heeft begrepen, maar daar is o.i. geen sprake van. Zie Peters 
(1967) noot 537. 
82 Epistola: “we zouden verpletterd zijn, maar om de een of andere reden vielen de olifanten ons niet aan”. Onze 
tekst: “we zijn verpletterd, en hij viel hen niet aan”. Cf Peters (1967), noot 606. 
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497b22 Einde brief + De auteur is in het gedeelte over de trofeeën 
beknopter dan de Epistola, en heeft weer iets niet 
goed begrepen.83 

---- Afsluiting - De afsluiting van de brief, waarin Alexander zich 
weer rechtstreeks richt tot Aristoteles, laat de 
auteur weg. 

 

Deel 4: de briefwisseling tussen Alexander en Dindimus (497b 31 - 499b 16) 

Hoofdbron is de Collatio Alexandri cum Dindimo. 
497b31 Eerste brief van 

Alexander 
± De auteur leidt de briefwisseling kort in. Hij volgt 

daarna keurig de opbouw van de brief, maar is 
minder breedsprakig. 

497b46 Eerste brief van 
Dindimus 

±  

---- Klacht over de 
schadelijke 
effecten van geld, 
en verdere details 
over de 
levenswijze van de 
Brahmanen 

- De auteur slaat een enorm stuk uit de brief over.  

498b14 Vervolg eerste 
brief van 
Dindimus 

±  

498b35 Tweede brief van 
Alexander 

+ De strekking van de brief is bij de auteur gelijk 
aan die van het origineel, de verwoording echter is 
vaak volledig anders: soms kort de auteur in, dan 
weer breidt hij uit. 

498b47 Tweede brief van 
Dindimus 

± Ook hier is de strekking weer gelijk, de auteur is 
echter veel beknopter. 

499a20 Derde brief van 
Alexander 

± De auteur volgt de strekking van de brief, is echter 
veel beknopter en laat hele stukken weg. 
Weggelaten zijn onder andere: 
- Kritiek van Alexander op de onvrijheid van de 
Brahmanen. 
- Een lang uitgewerkte bewering dat het heel 
anders zou zijn als ze van plaats zouden ruilen. 
Op enkele plaatsen voegt de auteur naar eigen 
fantasie details toe. 

 
499b17 Bespiegeling over 

dood Alexander 
++ De auteur belicht de dood van Alexander. Hij 

volgt hier niet direct een bron, maar geeft zijn 
eigen gedachten en mening weer. Frappant is dat 
deze mening zeker niet positief is over Alexander: 
“Toen Alexander wist dat hij niet oud zou worden 

                                                 
83 Epistola: “Alconi, die ik aan het hoofd had gesteld van de Perzen….”. De Ier maakt er twee personen van: 
Persipres en Alticones. Wellicht had hij een corrupte tekst van de Epistola. Cf Peters (1967), noot 611. 
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schepte hij er genoegen in, mensenbloed te 
vergieten”. 

 

Deel 5: afsluiting (499b 17 - 501a 11) 
Hoofdbron is Orosius, III 19. 
499b38 Diadochen 

verdelen 
Alexanders rijk 

+ De auteur volgt Orosius vrij letterlijk, laat alleen 
af en toe een detail weg. 

500a984 Gevechten tussen 
de diadochen 

± Orosius is veel uitgebreider en diepgaander dan de 
auteur. 

500a25 Vervolg 
gevechten tussen 
diadochen 

± De auteur heeft Orosius heel erg ingekort en een 
heel stuk (handelend over allerlei verwikkelingen 
tussen de veldheren) overgeslagen.85 Op één punt 
vergist de auteur zich: in de passage over de strijd 
tussen Lysimachus en Seleucus laat hij de 
verkeerde persoon sneuvelen. 

 
500b20 Samenvattend 

stuk over de 
prestaties en 
daden van 
Alexander 

++ Geen directe bron: de auteur vat zelf samen. Hij is 
opnieuw bepaald niet onverdeeld positief: 
“Alexander heeft vele mensen tot wees en 
gevangene gemaakt, goud en vee geroofd” etc. 

500b47 Afsluiting: de 
grootsheid van 
Alexander 

++ Geen bron. Ook hier weer geen volledig positief 
beeld: “zijn roem en eer en triomf betekenden 
voor de rest van de wereld een kwelling”. 
Volgens de auteur kan alleen Augustus zich aan 
Alexanders grootsheid meten. 

Analyse van het bronnengebruik. 

1. Orosius 

Orosius’ Historia adversum paganos heeft als basis gediend voor grote delen van onze tekst. 

De auteur gebruikte uit boek III de paragrafen 12 t/m 14 en 16 t/m 19.86 Hij volgt de opbouw 

van Orosius over het algemeen87 vrij nauwgezet; van een vertaling is evenwel geen sprake. In 

vrijwel elke passage zijn delen aan te wijzen die de auteur heeft ingekort, uitgebreid of 

aangepast. Daarnaast laat hij regelmatig zaken weg of voegt dingen toe die niet bij Orosius 

zijn terug te vinden. 

Analyse van de gevallen waarin onze tekst afwijkt van zijn bron levert het volgende beeld op: 

                                                 
84 LB heeft 500a14-44 en 500b1-19 niet. Zie Peters (1967) 75 vv. 
85 De opmerking “dit staat niet in het corpus van het boek” is volgens Peters het resultaat van vergelijking van 
twee manuscripten door de kopist van BB (LB mist dit gedeelte). Zie Peters (1967) 84. 
86 Ook boek I van Orosius is wellicht door de auteur geraadpleegd, voor enkele losse gegevens in de inleiding. 
87 Een uitzondering is het einde van de tekst: vanaf 499b38 beschrijft de Ier de diadochengevechten. Hij kort 
Orosius hier enorm in en beperkt zich tot de absolute hoofdlijnen. 
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a. De auteur heeft een ander hoofdonderwerp dan Orosius: schrijft de laatste een 

geschiedkundig werk in het algemeen, voor de auteur gaat het om Alexander en diens daden. 

Er is dus voor de auteur geen reden uit te wijden over Philippus, de dood van Amyntas, 

motieven van Griekse steden om zich bij Athene aan te sluiten e.d. 

b. Ondanks zijn neiging zich te concentreren op zijn hoofdonderwerp schrijft de auteur 

bepaald niet zakelijk of beknopt. Hij houdt van opsmuk: 

Ten eerste geeft hij regelmatig zeer uitgebreide beschrijvingen van wapens, legerafdelingen, 

kledij, paleizen. Deze beschrijvingen hebben het karakter van een opsomming van 

zelfstandige naamwoorden die elk een allitererend bijvoeglijk naamwoord bij zich hebben: 

Ro bai cro sciath sceallbolgach ann. Ro batar amuis ana imglici co laígnib 

lethanglasaib ic imtriall in chatha cectharda 7 claidim orduirrn 7 saighte semnecha 

sithada 7 sceith dealbacha 7 cathbair creduma 7 ro las int aer uastu. Ro bátar srotha 

fola fordergi a hindaib laigned lethanglas 7 a hindaib claidim cruaidger. Dorocratar 

curaid croda comnarta ann sin 7 ro secta erídh ilarda caema comramaca iar crotadh 

airm 7 iar comluth claidim 7 iar telcomraib sciath 7 tuitim 7 iar n-urcra a nert88. 

Er was daar een haag van gebogen schilden. Er waren daar knappe huurlingen met 

brede blauwe speren bij de wederzijdse expeditie van elk van beide slaglinies, en 

zwaarden met gouden gevest, en lange vastgeklonken pijlen, en gedecoreerde schilden 

en bronzen helmen, en de lucht brandde boven hen. Er waren stromen van zeer rood 

bloed van de punten van brede blauwe speren en van de punten van scherpe zwaarden. 

Dappere en behoorlijk sterke helden vielen daar en er werden een heleboel knappe, 

strijdbare helden verwond na het schudden met een wapen en na het zwaaien met een 

zwaard en na het samenkomen van schilden en na het vallen en na het verval van hun 

krachten. 

Dit soort beschrijvingen, gekenmerkt door een nadruk op kleuren en een fijn oog voor detail, 

is typisch voor de middeleeuwse Ierse literatuur.89 

Ten tweede geeft hij zaken vaak beeldender weer dan Orosius en laat daarbij zijn fantasie 

nogal eens de vrije loop. Waar Orosius zakelijk schrijft “magna caedes fuit” stelt de auteur 

zich de lichamen op het slagveld voor: “er lagen voetzolen tegen nekken en nekken tegen 

voetzolen”. Als Orosius meldt dat Alexander en Darius hun mannen opzwepen “variis 

excitamentis” vult de auteur naar eigen fantasie90 de inhoud van die redevoeringen in. Zegt 

                                                 
88 489a6-16. 
89 Cf. K. Meyer (1884) 13 en 15, Kobus (1995) 84, MacGearailt (2000) 81. Zie ook p.18 vv. van deze scriptie. 
90 Er zijn parallellen met redevoeringen in Togail Troí en Imtheachta Aeniasa. Zie K. Meyer (1884) 13 en Peters 
(1967), noot 180. 
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Orosius dat de Perzen zijn afgeslacht en Darius gevlucht is, onze auteur beschrijft daarbij hoe 

de Perzen elkaar naar nieuws vragen en vervolgens weeklagen en proberen te vluchten. Ook 

vult hij n.a.v. Orosius’ opmerking “Alexander doodde Kallisthenes omdat deze hem niet als 

een god vereerde” naar eigen fantasie in hoe de discussie tussen die twee zou hebben geluid. 

c. De auteur heeft soms de neiging te willen laten zien hoeveel hij weet en voegt details toe 

die niet bij Orosius zijn terug te vinden: vermelding van lijsten Egyptische farao’s, de 

wonderlijke bron van Debris, de hond Behemoth, de parabel van Demosthenes, een 

opsomming van de nationaliteiten van de krijgers die Alexander vergezelden en de gebieden 

die hij doorkruiste. Daarentegen laat hij dergelijke details uit Orosius (o.a. biografisch detail 

over de broer van Olympias) regelmatig ook weg. Wellicht pronkte hij graag met zijn kennis 

van vele ‘weetjes’ uit verschillende bronnen, al heeft hij niet de neiging die bronnen erbij te 

vermelden: dit doet hij namelijk maar hoogst zelden. 

d. Plaatsen waar Orosius zijn mening over personages of hun daden geeft neemt de schrijver 

niet over91: bijvoorbeeld Orosius mening over de tirannie van Philippus komt in de Ierse tekst 

niet terug. Ook schrapt de auteur de opmerking dat Philippus de dood kreeg die hij wenste 

ondanks dat hij de goden had veracht. Verder doet hij niets met Orosius’ melding dat 

Alexander al zijn naasten doodde voordat hij naar Perzië vertrok. 

Daarvoor in de plaats geeft de auteur wel zijn eigen mening: hij maakt regelmatig negatieve 

opmerkingen over Alexander: “toen Alexander wist dat hij niet oud zou worden schepte hij er 

genoegen in, mensenbloed te vergieten”,92 “zijn roem en eer en triomf betekenden voor de 

rest van de wereld een kwelling”.93 Kennelijk was de auteur zo kritisch dat hij graag zelf zijn 

eigen oordeel wilde vellen, en gebruikte Orosius slechts als feitelijke informatiebron. 

2. Epistola Alexandri ad Aristotelem 

In de passage die gebaseerd is op de Epistola94 gaat de auteur heel anders met zijn hoofdbron 

om: hij volgt zijn bron keurig, maar kort wel in. De inkortingen vinden we over het algemeen 

op plaatsen waar in de Epistola de handeling stilligt: de passage over de theorie van de 

soldaten dat het noodweer door de woede van de goden veroorzaakt is, het gedeelte 

voorafgaand aan het moment dat de bomen gaan spreken, de beschrijving dat Alexander het 

juiste tijdstip afwacht om de bomen te bezoeken. Dit alles vond de auteur blijkbaar niet 

interessant: hij wil avontuur en actie.95 

                                                 
91 Cf. Tristram (1990) 658: “Moral comments in the Orosian exemplar are not taken up and developed”. 
92 499b17 
93 500b47 
94 493a 24 - 497b 30 
95 Cf Tristram (1989) 138 : “[Der Erzähler] liebt Kämpfe, Unwetter, Monstren, Schätze und Farben, und diese 
untermalt er mit hyperbolischen Formulierungen zur Evozierung von Emotionen.” 
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De Epistola is als tekst veel meer geconcentreerd op avontuur en actie dan de Historia van 

Orosius. Het is daarom niet verwonderlijk dat de auteur de Epistola veel meer op de voet 

volgt en met Orosius een stuk vrijer omgaat:96 de Epistola ligt eenvoudigweg dichter bij het 

soort tekst dat de auteur ook wil schrijven. De Epistola heeft Alexander als hoofdonderwerp, 

dus anders dan bij Orosius hoeft de auteur op dat punt geen grote aanpassingen te verrichten. 

De Epistola is een avonturenverhaal, Orosius veel meer droog en bespiegelend. We zien dus 

dat de auteur in dit gedeelte ook veel minder de behoefte voelt de tekst “op te smukken” dan 

in het Orosius-gedeelte. Bovendien strooit hij niet met weetjes, haalt er geen andere bronnen 

bij en komt niet met een eigen mening. Hij vond het kennelijk voldoende de tekst grotendeels 

over te nemen zoals die was. Heel af en toe kan hij de neiging zijn eigen fantasie te gebruiken 

toch niet onderdrukken: zo voegt hij aan de beschrijving van de legers van Porus en 

Alexander wel wat dingen toe die niet in de brontekst staan, en bedenkt een poëtische 

uitspraak van Alexander over de sneeuw.97 

3. Collatio Alexandri cum Dindimo 

De Collatio is op zijn beurt weer een tekst waar de auteur niet zomaar iets mee kon: de 

brieven bevatten uitgebreide filosofische bespiegelingen die de auteur tot op zekere hoogte 

wel interesseren, maar waar hij toch vooral niet te lang bij stil wil staan. We zien dus dat hij 

deze briefwisseling extreem heeft ingekort. Vooral veel “bespiegelende onderdelen” zijn 

weggelaten.98 Net zoals bij het op de Epistola gebaseerde gedeelte zijn ook hier geen andere 

bronnen ingeschakeld, en doet de auteur weinig aan opsmuk. Hier en daar voegt hij wel kleine 

details naar eigen fantasie toe,99 maar dit gebeurt hoogst zelden. 

4. Nevenbronnen 
Meestal (Vulgata, annalen, Priscianus) gebruikt de auteur de nevenbronnen slechts voor 

“kleine feitjes”. In die gevallen neemt hij de benodigde informatie integraal over en hoeft 

niets aan te passen. Waar hij nevenbronnen raadpleegde voor uitgebreidere passages vond hij 

bewerking wel nodig. In de twee gevallen waar hij Josephus heeft gebruikt gaat hij op 

soortgelijke wijze te werk als bij Orosius: hij volgt zijn bron, kort in, maar smukt ook op. Zo 

voegt hij aan het feitelijke relaas van Josephus beschrijvingen toe van het leger van Alexander 

en van kledij. 

                                                 
96 Cf. Peters (1967) 86: “Frei folgt er Orosius, indem er hier einen Satz ausläBt, dort etwas ändert und an 
passenden Stellen erweitert. Frei ist auch die Bearbeitung des Briefwechsels Alexanders mit Dindimus, während 
Alexanders Brief über die Wunder Indiens wortgetreuer wiedergegeben ist, allerdings unter Auslassung einiger 
Sätze und Abschnitte und unter geringfügiger Erweiterung zur Ausschmückung des Textes.” 
97 493a27 en 496a23 
98 Voorbeelden zijn de klacht over de schadelijke effecten van geld (tussen 498b13 en 14) en de kritiek van 
Alexander op de onvrijheid van de Brahmanen (499a20) 
99 499a20 
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Voor alle uit nevenbronnen afkomstige informatie geldt dat de auteur deze ofwel uit de 

teksten zelf haalde, ofwel uit glossen: had de auteur bij het schrijven zowel Orosius als 

Josephus naast zich liggen, of stonden de gebruikte passages uit Josephus in glossen bij de 

Orosiustekst die hij voor zich had? De tweede theorie is niet onwaarschijnlijk: handschriften 

werden veelal rijk geglosseerd en de glossen konden omvangrijke citaten bevatten. 

Conclusie 

De Alaxandar Mór is, wat de omgang met bronnen betreft, in bepaalde opzichten 

vergelijkbaar met soortgelijke teksten uit dezelfde periode, maar in andere opzichten volstrekt 

uniek. Net als bij andere Ierse teksten met een klassiek thema zien we dat de auteur zich 

schikt naar de smaak van het Ierse publiek, en te werk gaat volgens de in die tijd gangbare 

conventies. Zijn voorliefde voor avontuur en actie, zijn interesse in kleuren, gewaden, 

monsters, juwelen, zijn allitererende beschrijvingen en zijn desinteresse voor achtergronden, 

overwegingen, beweegredenen zijn in het voorgaande uitgebreid ter sprake gekomen. 

Interessanter is het te kijken op welke gebieden onze tekst zich onderscheidt van andere, 

soortgelijke teksten uit dezelfde periode. Wat meteen opvalt is het feit dat onze tekst als enige 

niet is gebaseerd op één hoofdbron. Andere teksten zijn een bewerking van Statius’ Thebais, 

Vergilius’ Aeneïs, Lucanus’ Pharsalia of Pseudo-Dares’ De excidio Troiae historia en maken 

af en toe, voor details, gebruik van andere bronnen. Alleen in onze tekst worden grotere 

gedeelten, gebaseerd op verschillende hoofdbronnen, aan elkaar gesmeed. Alleen bij onze 

tekst zien we dus ook dat de auteur varieert in zijn manier van bewerken. 

De hoeveelheid ingeschakelde nevenbronnen is bij onze tekst ook aanzienlijk groter dan bij 

de andere teksten.100 Om deze redenen doet onze tekst, wat het bronnengebruik betreft, 

“wetenschappelijker” aan. Bovendien geeft de auteur van onze tekst, meer dan de anderen, 

blijk van een kritische blik: de hoofdpersonen in de andere teksten worden veelal voorgesteld 

als typisch Ierse helden, en in de secundaire literatuur101 wordt niets gezegd over, 

bijvoorbeeld, afkeurende opmerkingen over wreedheid en bloedvergieten die we in onze tekst 

wel zien. 

Wel laat de bewerker van Lucanus’ Pharsalia zien dat hij in staat is een eigen oordeel te 

vellen: in zijn tekst is Caesar de grote held, zijn bron Lucanus is eerder op de hand van 

Pompeius. 

                                                 
100 Recensie 2 van Togail Troí komt, wat het aantal gebruikte nevenbronnen betreft, enigszins in de buurt van 
onze tekst. 
101 Tijdgebrek weerhoudt ons ervan de teksten zelf te bestuderen: wij moeten dus vertrouwen op artikelen van 
anderen die dit hebben gedaan. 
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Dan de neiging van onze auteur om bepaalde dingen naar eigen fantasie in te vullen: in andere 

teksten is wel sprake van toevoegingen ten opzichte van de brontekst, maar die betreffen 

veelal inleidingen en verklarende passages met betrekking tot de mythologie en zijn 

gebaseerd op andere bronnen, niet op eigen fantasie. Over het zelfstandig creatief invullen van 

dialogen, redevoeringen e.d. zegt de secundaire literatuur over de andere teksten niets. 

Het mag duidelijk zijn dat Alaxandar Mór, wat het bronnengebruik betreft, deel uitmaakt van 

een traditie, maar daarbinnen zeker een unieke plaats inneemt. 
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4. Commentaar op de Ierse Alexander 

Inleiding 

Dit commentaar op de Ierse tekst dient meerdere doelen. Op plekken waar de tekst 

dubbelzinnig of onduidelijk is, zal dit commentaar de keuze die we bij het vertalen hebben 

gemaakt verduidelijken. Veelvuldig noopt de lastige Middelierse spelling ertoe om nader 

onderzoek te doen naar bepaalde namen en aanduidingen om zo beter te begrijpen over welke 

personen en plaatsen de tekst het heeft. 

Daarnaast wil dit gedeelte een hulpmiddel zijn voor iedereen die de Ierse tekst beter wil 

begrijpen. Daartoe zullen we uitleg geven over geografische aanduidingen en persoonsnamen, 

maar zullen we ook de soms ingewikkelde, beknopte of onduidelijke beschrijvingen nader 

uitleggen. In feite geven we in dit gedeelte antwoord op de vragen die we zelf hadden bij het 

lezen van de tekst. 

Tenslotte willen we met dit commentaar een beeld geven van het leven van Alexander dat een 

Ier, die deze tekst gebruikte, zou hebben gekregen. Daartoe zullen we steeds deze tekst 

vergelijken met de werkelijke geschiedenis102 van Alexander de Grote en zo tot een beter 

begrip komen van het beeld dat de Ierse schrijver en zijn lezers hadden van Alexander zelf, 

zijn route, zijn daden en zijn persoonlijkheid. 

We nemen voor dit hoofdstuk de Ierse tekst als zelfstandig gegeven. Het feit dat veel 

gegevens uit Orosius of de andere bronnen komen, doet voor dit hoofdstuk niet ter zake, 

hoewel een vergelijking met een bron zo nu en dan zinvol is. Voor meer daarover: zie het 

hoofdstuk over bronnengebruik. We zullen in dit gedeelte wel extra nadruk leggen op de 

gedeeltes die de Ierse schrijver zelf heeft toegevoegd. 

Deel 1: de Sex Aetates Mundi (487a 1 - 488b 13) 

De tekst heeft later een aanhef gekregen, waarbij als bron Justinus wordt genoemd. Dit is 

geen onterechte bewering, aangezien Justinus de hoofdbron was van Orosius’ tekst en zo voor 

de hoofdmoot van het Ierse verhaal. 

487a 1-10 De tekst kondigt vijf belangrijke wereldmachten aan vóór de komst van de 

Romeinen. Inclusief de Romeinen komt dat op een indeling in zes tijdperken. Deze indeling is 

gebaseerd op het bijbelboek Daniël, hoofdstuk 2, waarin de wereld wordt verdeeld in vier 

                                                 
102 Voor de “werkelijke geschiedenis” nemen we het toonaangevende werk van Fox (1993), hier en daar 
aangevuld met andere gegevens. 
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rijken, gesymboliseerd door een reeks materialen (zie 487a 32 vv.). Het eerste rijk, dat bij 

Daniël het rijk van koning Nebukadnezar is, maar hier dat van Ninus, wordt gesymboliseerd 

door een gouden hoofd, de volgende rijken door achtereenvolgens steeds minder edele 

materialen, die tezamen een beeld vormen. Over welke rijken het gaat, wordt niet duidelijk in 

Daniël. 

In deze tekst kiest de schrijver voor de Assyriërs, de Meden, de Chaldeeën, de Perzen, de 

Grieken en de Romeinen. De Chaldeeën komen in de symboliek van de materialen niet terug. 

Hij geeft er telkens de traditionele Bijbelse afstamming bij, steeds teruggebracht tot de 

zondvloed en dus tot Noach. De namen geven bovendien meestal de etymologische verklaring 

van de naam van de verschillende volkeren. 

487a 10-26 Hier bespreekt de schrijver de Assyriërs. Hij noemt 37 koningen, waarvan Ninus 

de eerste was. Hij werd in de hellenistische periode de naamgevende stichter van Nineveh. 

Wie de tweemaal geciteerde poeta is, is niet duidelijk. 

In het elfde jaar van Abrahams leven viel Ninus in Baktrië. Sardanapal komt voor in Ctesias 

Persica, waarin wordt verteld dat hij bij het vallen van zijn heerschappij zijn paleis met 

hemzelf en zijn hofhouding erin in brand stak. Hij wordt hier gepresenteerd als laatste heerser 

van de Assyriërs, maar het is onmogelijk gebleken om hem te identificeren met een historisch 

persoon. 

In de laatste zin over de Assyriërs wordt het doel van dit gedeelte duidelijk: de schrijver wil 

zijn verhaal van Alexander inbedden in het geheel van de geschiedenis. Om de historische 

verhoudingen duidelijk te malen, noemt hij hier een verre voorvader van Alexander. Caranus 

is bij veel verschillende auteurs de stamvader van de Macedoniërs. 

487a 26-43 De Meden worden snel afgedaan. Tot de Chaldeeën hoort volgens deze tekst 

Nebukadnezar. In werkelijkheid was hij een Babylonische koning, die de heerschappij van de 

Assyriërs had overgenomen. De schrijver neemt bestaande namen uit de geschiedenis en 

verbindt ze vrij willekeurig aan elkaar. 

Nebukadnezar is degene die in Daniël 2 het visioen krijgt van de mensengestalte van 

verschillende materialen. Deze gestalte staat symbool voor de hele geschiedenis, zijn 

verschillende gedeeltes voor verschillende volkeren met verschillende kenmerken. Er zitten 

hier slechts vier volkeren in de symboliek, terwijl de tekst er zes bespreekt. De Chaldeeën en 

de Perzen komen er niet in terug. 

In regel 27 staat ua, kleinzoon. Dit vertalen we met nakomeling, omdat Neriglassar de 

schoonzoon was van Nebukadnezar en de zwager van Evilmerodach. 

In regel 30-31 verwijst de schrijver naar de Babylonische ballingschap van de Joden (586-539 

v.Chr.). 
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De verwijzing naar de Perzen is opnieuw bedoeld als vooruitwijzing naar het verhaal van 

Alexander, wiens veldtocht begint als een oorlog tegen de Perzische koning. 

487a 43-47 Ook in het gedeelte over de Perzen en Chaldeeën legt hij een verband met het 

verhaal van Alexander. Hij noemt Jaddus, de hogepriester van Jeruzalem, die ook genoemd 

wordt in het verband van Alexanders bezoek aan die stad (zie 492 a 13 vv.). 

Deze Jaddus wordt ook gebruikt als overgang naar het volgende volk: de Grieken. 

487a 48 - 487b 17 De schrijver rekent de Macedoniërs tot de Grieken en behandelt ze als één 

volk. Onder leiding van Alexander breidt het Griekse volk zijn wereldrijk tot de uiterste 

grenzen uit. Zoals we nog verschillende keren in deze tekst zullen zien, neemt de auteur het 

niet altijd even nauw met zijn geografische aanduidingen. Hoewel we soms zijn bedoeling 

aardig kunnen duiden, blijft er altijd nog wel wat onduidelijkheid over. Op dit punt noemt de 

schrijver een aantal locaties, die gezamenlijk symbool staan voor de hele wereld. Gaindia 

staat waarschijnlijk voor Cantia, Kent. Dit staat symbool voor het westen. Het noorden werd 

met koude geassocieerd. Vandaar de IJszee, die daarvoor het symbool is. De Ripheïsche 

bergen liggen in Albanië en staan voor het oosten. De Airimegda duiden volgens Peters103 

waarschijnlijk de Garamanten aan, een volk in Ethiopië, dat de zuidgrens aangeeft. Bij onder 

andere Priscianus104 wordt Debris genoemd als een stad van de Garamanten. Het uiterste 

zuiden van Ethiopië is het zuidelijke einde van de wereld, die geassocieerd werd met warmte 

en dus vuur. 

Van de uiteinden van de wereld gaan we nu naar het centrum ervan. Uit dit fragment blijkt dat 

de auteur de term Tyrrheense Zee gebruikt voor de hele Middellandse Zee: Kreta en Rhodos 

liggen niet in wat wij de Tyrrheense Zee noemen. Kephalennia is gekozen voor het Ierse 

Cetail, omdat er een interlineaire p boven de t van dat woord staat. Voor een volk dat 

gesymboliseerd wordt met slechts een “koperen buik” worden de Grieken behoorlijk 

succesvol genoemd in deze tekst. Dit gedeelte is bedoeld om niet alleen Alexander, maar ook 

het volk waartoe hij behoorde roemrijk te maken. Voor een echte held is het belangrijk om 

een roemrijke afkomst te hebben. 

In het volgende fragment wordt de bewering dat de Grieken de beste mensen van de wereld 

hadden uitgelegd. 

487b 18-45 Het volgende gedeelte is een bijna willekeurig samenraapsel van mythische en 

historische personages uit heel verschillende tijden, aan wie allerlei kenmerken en daden 

worden toegeschreven, die vaak bij andere personen thuishoren. Phoroneus is de zoon van een 

                                                 
103 169, noot 81. 
104 Periegesis 202 vv. 
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riviergod Inachus, zoon van Oceanus, zoals alle riviergoden. Hij werd vereerd in de Argolis. 

Bij een wetgever denkt men eerder aan iemand als Solon. Van Phoroneus is niets dergelijks 

bekend. 

Io is de dochter van Inachus, maar zij werd in Egypte wel geïdentificeerd met de inheemse 

godin Isis. Io als spreekster van talen is niet bekend, aan Isis wordt die eigenschap wel 

toegekend. 

De schrijver schakelt moeiteloos over op een heel andere categorie: de beroemde schrijvers. 

Hij noemt de drie grootste filosofen van de Oudheid. 

Een andere taalvaardige persoon was Ptolemaeus Philadelphus, de Farao van Egypte (282-

254) en een opvolger van Ptolemaeus, Alexanders generaal. De (vermoedelijk valse) brief van 

Aristeas, geciteerd in Flavius Josephus (antiquitates XII,2) maakt het aannemelijk dat hij de 

opdrachtgever was van de vertaling van de Septuagint. Hij was in elk geval een Mecenas voor 

schrijvers en taalkundigen van zijn tijd. Het moge duidelijk zijn dat hij eerder een Egyptenaar 

dan een Griek was, al was hij uiteindelijk van Griekse afkomst. Ook dit personage wordt 

genoemd wegens zijn link met Alexander. 

De namen van de artsen, hoewel van verschillende orde, zijn niet slecht gekozen. Ierse teksten 

staan erom bekend dat ze graag de Griekse goden negeren. Hier worden de goden van de 

geneeskunde neergezet als normale artsen. 

Van de genoemde kunstenaars is alleen Daedalus daadwerkelijk als kunstenaar aan te duiden, 

en dan nog een mythische. Zijn zoon wordt met hem in één adem genoemd (in de 

uitzonderlijke spelling Hicorius), hoewel die nooit de kans heeft gekregen zich tot kunstenaar 

te ontwikkelen. Argos was niet de honderdogige reus, maar de bouwer van de Argo, het schip 

van Iason, een architect die bekend staat als Argos de Thespiër. 

Het volgende personage bevalt de schrijver duidelijk goed. Hercules, de sterke held, zal zijn 

Ierse publiek zeker hebben aangesproken. De zuilen van Hercules stonden aan weerszijden 

van de straat van Gibraltar, wat opnieuw laat zien dat de schrijver de hele Middellandse zee 

bedoelt, wanneer hij het heeft over de Tyrrheense Zee. Deze zuilen staan voor het uiterste 

westen dat Hercules heeft bezocht. Vervolgens somt de schrijver een samenvatting van 

Hercules’ daden op. De eerste lijkt uiteindelijk terug te voeren op een fragment bij Diodorus 

Siculus (3.55 en 4.17-19), omdat daarin zowel Geryon, Busiris en Antaeus voorkomen. 

Busiris liet alle reizigers in Egypte doden, Antaeus, koning van Lybië doodde iedereen die hij 

bij het worstelen versloeg en Geryon of Geryoneus was de koning van Iberia. 

Kakos is mogelijk afkomstig uit Vergilius (8,207 vv.). Hij was een gigantische, driehoofdige 

schaapherder in Italië, die Het vee van Hercules stal en door hem werd gedood. Hij was een 

zoon van Vulcanus en Medusa. De Amazonen verwijzen naar Hercules’ avontuur met de 
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gordel van Penthesileia. De slang met de sissende hoofden is uiteraard de Hydra. De leeuw is 

de Nemeïsche leeuw. Het Gulden Vlies verwijst naar Hercules’ deelname aan de Argonauten. 

487b 46 - 488a 4 In het begin van de tekst noemde de schrijver een andere afstamming van 

Graecus, daar was hij de zoon van Javan. Gomer was de broer van Javan. De eerste variant is 

de meest gangbare. In de tekst wordt eerst Egipthus geschreven in plaats van Egeilius, maar 

uit het vervolg van de tekst en uit een glosse blijkt dat hier steeds Aigialeos, koning van de 

Sicyoniërs bedoeld wordt. Hoewel hij eerder meldde dat de Assyriërs het oudste volk waren 

en dus Ninus de eerste koning was, zegt hij hier dat dertig jaar eerder Aigialeos al koning van 

Sicyon en van Griekenland was. 

Deze oeroude koning wordt gebruikt om Alexanders claims op de macht over Griekenland te 

ondersteunen en nogmaals te illustreren uit wat voor een geweldig volk hij afkomstig is. 

488a 4-10 Op dit thema gaat de schrijver nog even door. Het blijkt zelfs onmogelijk om te 

beschrijven hoe geweldig de Grieken waren. 

488a 10-20 Dit gedeelte zou de lezer van het Book of Ballymote zeker bekend voorkomen, 

aangezien zich daarin een versie van Togail Troí bevindt. Dit fragment is een voorbeeld van 

de manier waarop de auteur de ene tekst naar de andere laat verwijzen. Troje ligt niet precies 

in Phrygië, maar de vergissing is begrijpelijk. De schrijver noemt dan enkele bekende namen 

uit het verhaal rondom Troje. Laomedon is inderdaad de vader van Priamos. Gebruikelijker is 

het verhaal dat Achilles zelf Penthesileia doodt en terwijl zij sterft verliefd op haar wordt. 

Pyrrhus, de zoon van Achilles, wordt later bekend als Neoptolemos. Memnon was een 

mythische kosmopoliet. Hij was een Egyptenaar, stichtte Susa in Assyrië en vocht op verzoek 

van Priamos bij Troje tegen de Grieken. 

488a 20-37 Nu blijkt weer waarom de schrijver hiervoor de grote daden van verschillende 

Grieken en anderen heeft beschreven: hij vergelijkt ze met Alexander. Daarna vat hij als het 

ware de geschiedenis van Alexander die hij gaat vertellen samen. Verschillende bronnen 

lokaliseren het Ammon-orakel (amain n-gainmedha) en de mythische stad Debris (491a 28-

41) in het land van de Garamanten (Airimegda?, 487a 48 - 487b 17). De wonderlijke bron 

wordt beschreven in 491a 28-41. De boom van zon en maan in 496b 3 - 497a 49. 

Opmerkelijk genoeg geeft de schrijver hier een opsomming van zijn bronnen. Dindimus, met 

wie Alexander een briefwisseling had, behoorde overigens niet to de Seren. Hoewel zowel de 

Seren (West-China) als de Brahmanen (India) door de auteur vrij vaag ergens in het Oosten 

worden gelokaliseerd, blijkt nergens dat Dindimus tot dat volk behoorde. 

488a 38-47 De schrijver zet zijn aankondiging voort met een reeks (onderzoeks)vragen die hij 

zal beantwoorden in het vervolg van de tekst. Eerst beantwoordt hij de meeste vragen in de 

volgende alinea, hoewel de vragen welke koning na Alexander op de wereld was pas aan het 
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einde van de tekst beantwoord wordt (de Romeinen met Augustus). Wat voor strijder zijn 

vader was staat in het hele fragment over Philippus en welke de belangrijkste veldslagen 

waren vinden we eveneens pas in het vervolg van de tekst. 

De vraag over de “stroom” is in feite al beantwoord toen de schrijver hiervoor zijn bronnen 

opsomde. 

488a 48 - 488b 13 Hier komen de antwoorden op de vragen. De geografische ligging van 

Macedonië wordt redelijk nauwkeurig beschreven. De schrijver spreekt terecht van 

Grootgriekenland (Magna Graecia), omdat Macedonië geen deel uitmaakt van het klassieke 

Griekenland, verderop aangeduid met Achaia. Het woord Egiptagda kan alleen een 

verschrijving zijn voor de Egeïsche zee. Dalmatië ligt aan de Adriatische zee ten 

Noordwesten van Macedonië. Moesië ligt ten noorden van Macedonië. 

De Grieken stammen traditioneel af van Noach via Japhet, Javan en Graecus. De Jona uit de 

Ierse tekst is een glosse op Jubain die in de tekst terecht is gekomen. In 487a9 is de glosse wel 

correct overgeleverd. 

Het geweld waarmee Alexander het koningschap heeft verkregen verwijst naar de moord op 

Philippus. 

Darius was de grote koning over de wereld voor Alexander. Dat klopt met wat eerder is 

gezegd: dat de Perzen de heerschappij over de wereld hadden voor de Grieken. 

De cijfers van Alexanders heerschappij zijn niet correct: hij was inderdaad 20 toen hij koning 

werd, maar hij stierf op zijn 33e en heeft dus 13 jaar geheerst. In 500b 27vv kloppen de cijfers 

wel: een onnauwkeurigheid van de schrijver. 

Zijn wonderlijke geboorte is het enige gegeven dat onze tekst rechtstreeks uit de 

Alexanderroman schijnt te halen. Het is echter goed mogelijk dat de schrijver de voortekenen 

rond Alexanders geboorte zelf heeft toegevoegd of heeft aangevuld op basis van een glosse 

bij zijn Orosiustekst. 

De tekens die Alexander volgens de tekst heeft achtergelaten worden in het vervolg van de 

tekst niet uitgewerkt. We weten dat Alexander vele steden liet bouwen (die soms wel in de 

tekst worden genoemd) en dat hij op verschillende plekken altaren liet bouwen voor de 

Olympische goden, maar deze komen in de Ierse tekst nauwelijks terug. 

Deel 2: Philippus (488b 13 - 489a 38) 

488b 13-23 Het koningschap van Philippus II van Macedonië (382-336 v.Chr.) duurde van 

359-336 v.Chr.: 23 jaar. Hij werd door zijn vader Amyntas III aan Epaminondas van Thebe 

gegeven om een culturele en politieke opvoeding te krijgen. Hij maakte deel uit van een 

gezelschap gijzelaars dat zijn oudste broer, Alexander II aan de Thebanen moest geven naar 
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aanleiding van een verloren veldslag. Epaminondas werd gedood in een veldslag tegen de 

Spartanen bij Mantinea in 362 v.Chr. Twee jaar eerder was Philippus al naar Macedonië 

teruggekeerd. De tekst suggereert (r.18 e.v.) dat Philippus nog na de dood van Epaminondas 

in Thebe bleef. Epaminondas was een door de wol geverfde generaal die door zijn vele 

veldslagen Thebe zo verzwakte dat Alexander de stad 20 jaar later relatief gemakkelijk kon 

veroveren en verwoesten. Het ligt voor de hand dat Philippus bij hem een gedegen militaire 

opvoeding heeft gekregen. 

488b 24-50 De tekst noemt allerlei kloppende feiten uit het leven van Philippus, maar in de 

verkeerde volgorde. Philippus vecht tegen inderdaad tegen de volkeren die in de tekst worden 

genoemd. 

De Illyriërs en hun koningin Bardylis worden in 358 verslagen, hoewel Philippus ze nooit 

helemaal weet te onderwerpen. De hoofdstad van Illyrië was Lissus en niet Larissa, dat is de 

hoofdstad van Thessalië. 

In 357 beginnen de vijandelijkheden tegen een Atheense kolonie en trouwt hij met Olympias, 

inderdaad familie van het Molossische koningshuis. Arybbas was echter niet haar broer, maar 

haar oom. De tekst maakt nergens melding van zijn andere vrouwen (sommigen zeggen vier, 

andere zeven) en zijn talrijke minnaressen. 

Pas later, in 352 vecht Philippus tegen de Thessaliërs, nadat hij de Phokiërs (onder leiding van 

generaal Philomelus) en de Atheners had verslagen. Alleen van die laatste krijgt hij serieuze 

tegenstand in de slag bij Thermopylae (352). 

De tekst beschrijft een list waarmee Philippus de Atheners zou hebben overwonnen: hij zou 

de Atheners bij zich hebben geroepen voor een vredesoverleg, om zo de belangrijke Atheners 

uit de stad te krijgen en hen gemakkelijker te kunnen verslaan. 

In werkelijkheid hebben verschillende Atheense gezantschappen (waaronder Demosthenes 

zelf) Philippus opgezocht om over vrede te onderhandelen. Philippus verbreekt echter het 

bestand en verwoest Olynthus. Daarna sluiten steeds meer Peloponesische steden zich 

vrijwillig bij Philippus aan. Demosthenes reist dan de hele Peloponesos rond om de steden 

ervan te overtuigen tegen Macedonië in opstand te komen. Deze opstand komt pas in 358. 

In de oorlogen in Thracië (355-354) verliest Philippus in de slag bij Methone, een stad in 

Noord-Griekenland een oog. Peters leest hier rommleth airchig als een verschrijving voor ro 

m-milleth a rosc, op basis van Orosius. 

De tekst noemt dan opnieuw de (reeds eerder verslagen) Thebanen. Philippus’ leger is 

oppermachtig door het gebruik van de met zes meter lange sarissai (lansen = brede blauwe 

speren) uitgeruste falanxen en haalt veel rijkdommen binnen, die later door Alexander 

gebruikt zijn voor het betalen van zijn eigen expeditie. 
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Philippus’ uitgangspunt bij het veroveren van de Griekse steden was waarschijnlijk om zo een 

stevig verenigd machtsblok te vormen tegen de dreiging van de Perzen. 

In 342 leidde Philippus een expeditie naar het noorden, waarin hij de Skythen bij 

Philipoupolis (Plovdiv) versloeg. De Skythische dreiging zou echter nooit verdwijnen, ook 

niet onder Alexander. Bij deze veldtocht was Alexander niet aanwezig. 

In 340 en 339 belegerde hij achtereenvolgens Perinthus en Byzantium, terwijl de zestienjarige 

Alexander als Regent in Macedonië was achtergebleven. Beide belegeringen leidden echter 

tot niets, waardoor de Macedonische heerschappij over Griekenland aan het wankelen werd 

gebracht. 

489a 1- 20 Dit leidde in 338 tot de slag bij Chaeronea, waar Alexander wel bij was. Of hij er 

gewond is geraakt is niet bekend. De slag was een overwinning voor Macedonische falanx 

met de enorme lansen op de traditionele falanx van gepantserde hoplieten met een zwaard. 

Ook Philippus’ Thessalische ruiterij (488b 28) speelde een belangrijke rol in dit gevecht. 

489a 21-38 Toen zijn macht over Griekenland definitief was vastgesteld, begon Philippus 

zich te richten op wat door sommigen als zijn hoofddoel wordt gezien: Perzië. Parmenion, 

Amyntas en Attalus waren al vooruit gestuurd met een fors leger om de komst van Philippus’ 

hoofdmacht voor te bereiden. Het drietal dient nog lange tijd onder Alexander. Hij maakte 

waarschijnlijk verregaande voorbereidingen voor de veldtocht, die hij had willen inluiden met 

een ceremonie na de bruiloft van zijn dochter Cleopatra, de zus van Alexander met Alexander 

van Epirus, de broer van Olympias. 

De wedstrijd tussen beide Alexanders is een latere toevoeging. In werkelijkheid werd 

Philippus bij het binnengaan van het theater waar de bruiloft gehouden zou worden gedood 

door een lijfwacht, Pausanias van Orestis uit West-Macedonië. Zijn motieven waren mogelijk 

persoonlijk: Philippus had nagelaten Attalus te straffen, die Pausanias had laten misbruiken 

door zijn jachtopzieners. Mogelijk was hij tot de moord gedwongen door Olympias of wilde 

hij wraak nemen voor zijn onderdrukte volk. 

Na de moord werd hij door drie andere lijfwachten gevangen genomen en kort daarna 

geëxecuteerd. 

Deel 3: Alexanders verovering van Perzië (489a 39 - 493a 20) 

489a 39-45 Alexander bestijgt minder dan drie maanden na zijn vaders dood de troon. 

Weliswaar niet onmiddellijk, zoals de tekst stelt, maar wel erg snel. Hij stelt eerst orde op 

zaken aan het hof, haalt het leger terug uit Azië en vecht tegen Athene en Thebe (336). Thebe 

wordt volledig verwoest, waarna de bange stadstaten trouw aan Alexander betuigen. Daarop 
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(335) onderneemt hij een veldtocht tegen Illyrië en Thracië, waarna hij zijn aandacht richt op 

het oosten, zoals zijn vader van plan was geweest. 

489a 46 - 489b 5 De Macedonische stad Dium (Dion) is de plek voor een visioen van 

Alexander. Het visioen is een toevoeging, maar het was wel de locatie voor de feestelijkheden 

voorafgaand aan de overtocht naar Perzië, waar het hele leger van Alexander zich verzamelde 

en waar de buit van Thracië en Thebe werd verdeeld. 

Dit visioen is gebaseerd op Josephus Ant. Jud. I,8 en oorspronkelijk afkomstig uit de Joodse 

mythen rondom Alexander. De tekst komt er later weer op terug. Het doel van het visioen is 

Alexanders aanval te laten legitimeren door God zelf. 

Punische appels zijn granaatappelen. 

489b 6-22 Hier wordt de aanval van Alexander en zijn route beschreven met een overdaad aan 

geografische aanduidingen. In hoofdlijnen klopt de beschreven route ongeveer. De auteur lijkt 

ook hier de Tyrrheense zee te gebruiken als een soort pars pro toto voor de hele Middellandse 

zee. Alexander is uiteraard nooit zover westelijk geweest, al suggereert de Ierse tekst verderop 

anders. De volkeren in zijn gevolg zijn inderdaad volkeren die Philippus en Alexander hadden 

verslagen, al worden enkele meerdere keren genoemd: Thracië en Thraciërs, Griekenland en 

Argivers. Atheners, en Thessaliërs waren Grieken en Moesiërs waren Thraciërs. Aeoliërs (uit 

West-Turkije) vochten nog niet in Alexanders leger. 

De exacte locatie van de Pamphylische zee (de zuidkust van het huidige Turkije) is de Ierse 

auteur ontgaan. Belangrijker is dat hij de overtocht over de Hellespont geheel overslaat. Na de 

Hellespont bezoekt Alexander in een soort bedevaart Troje en trekt naar het zuiden. Daar 

vindt dan de Slag bij de Granicus plaats, die de tekst pas vanaf r. 23 behandelt. 

De verdere route langs de kust en landinwaarts klopt aanvankelijk grotendeels. Alexander 

passeert inderdaad Ephesus. Wij nemen aan dat met slebhi Moil het Tmolosgebergte bedoeld 

is, waarin inderdaad een berg Olympus lag. De Tmolos, Pactolus en de Maeoniërs zijn te 

lokaliseren in Lydië, dat Alexander inderdaad bezoekt. Daarna klopt van de route nog maar 

weinig. Met de rechterhand naar het Kaspische gebergte en de linkerhand naar Lycië loopt de 

route naar het westen, terug naar de zee. Het zou beter kloppen wanneer hier rechts en links 

omgedraaid waren. Alexander trekt namelijk voortdurend langs de zee naar het zuiden en 

daarna naar het oosten om inderdaad uiteindelijk in het noorden van Syrië terecht te komen, 

waar de Orontes stroomt. De tweede veldslag van Alexander, die bij Issus, is dan al geweest, 

terwijl de tekst hem beschrijft vanaf 490a 9. Emesa (tegenwoordig Homs) is een stad aan de 

Orontes. 

De Meander bevindt zich in zuidwest Turkije, waar Alexander volgens deze routebeschrijving 

al is geweest. 
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Met de rechterhand naar de Phoeniciërs en met de linker richting Kappadocië ging Alexander 

inderdaad naar het oosten over het Libanongebergte, maar pas weer veel later, na zijn bezoek 

aan Egypte. Tyrus en Sidon, die inderdaad richting Arabië liggen, bereikte hij voor zijn tocht 

naar het oosten. Het woord no is regel 20 is vreemd en waarschijnlijk onjuist. 

Perzië, of in elk geval de gebieden onder Perzische heerschappij had hij al direct in Ionië 

bereikt. Het binnenland van Perzië bereikte hij geruime tijd later toen hij Susa en Persepolis 

veroverde, nadat hij Darius definitief had verslagen bij Gaugamela. 

De werkelijke chronologie is deze: 

Hellespont 

Granicus 

Ionië (waaronder Ephesus) 

Lydië (Tmolos, Maeoniërs, Pactolus) 

Lycië (Meander) 

Pamphylië 

Issus 

Syrië (Orontes, Emesa) 

Libanon (Sidon, Tyrus) 

Egypte 

Libanon 

Syrië 

Egypte 

Gaugamela 

Perzië 

De tekst verandert de volgorde: 

Pamphylië 

Ephesus 

Lydië (Tmolos, Pactolus, Maeoniërs) 

Syrië (Orontes, Emesa) 

Naar het oosten, Libanon 

Tyrus, Sidon 

Perzië 

Granicus 

Issus 

Moab 

Tyrus, Sidon 
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Egypte (Nuchul, Debris) 

Gaugamela 

Waarschijnlijk moeten we aannemen dat dit gedeelte een routebeschrijving van Alexander is 

op zijn tocht naar Perzië, die als inleiding dient op een uitgebreidere beschrijving van zijn 

daden. We zien dat aan de dubbele vermelding van Tyrus en Sidon en aan het feit dat de 

veldslagen in deze opsomming worden overgeslagen. 

489b 23-43 Nadat Alexander de Hellespont is overgestoken, biedt de Perzische koning 

Darius, erfvijand van de Grieken sinds de Perzische oorlogen, zijn eerste tegenstand bij de 

rivier de Granicus. Hoewel de Ierse tekst overal bijzonder scheutig is met geografische 

aanduidingen, krijgt deze veldslag geen naam. De dappere oversteek over de rivier en 

Alexanders overwinning worden in de tekst beschreven als een gewone veldslag, zij het met 

een onwaarschijnlijk groot aantal soldaten. Dat het gehele leger van Darius vele malen groter 

was dan dat van Alexander staat vast, maar welk deel ervan bij de Granicus aanwezig was, 

niet. Vermoedelijk waren beide legers ongeveer van gelijke grootte. Alexander overwint. 

Darius zelf was bij deze veldslag niet aanwezig. Zijn leger bestond inderdaad uit een kern van 

Perzen en een groot aantal troepen uit de veroverde gebieden, waaronder de genoemde 

volkeren, behalve Arabië en Ethiopië, dat nooit onder Perzische heerschappij zijn geweest. De 

Idumaeërs zijn een volk uit de Negev-woestijn. 

Alexander wint de slag door een slimmigheid: zijn cavalerie steekt zeer vroeg in de ochtend 

de rivier over en verrast de Perzen, die zo in de tang genomen worden. 

De Ierse tekst suggereert dat alle Perzen vallen: 10 maal 10 uit elke 100 etc. In werkelijkheid 

sneuvelt slechts een deel van het leger, anderen worden gevangen genomen. De rest ontkomt. 

489b 44-48 Sardes is een stad in Lydië, niet in Phrygië. De glossator suggereert Gordium, dat 

wel in Phrygië ligt. Beide steden zijn door Alexander bezocht, maar Sardes gaf zich direct na 

de slag bij de Granicus over. Gordium werd pas later bezocht en is evenmin met geweld 

veroverd. In Sardes vond Alexander inderdaad enorme schatten, die een welkome aanvulling 

waren op zijn krijgskas. 

489b 49 - 490a 5 Darius, bang voor de opmars van zijn vijand, was bezig zijn leger te 

verzamelen. Alexanders route naar Tarsus klopt aardig, zelfs de genoemde afstand, alleen 

vond die geruime tijd later plaats, van Gordium naar Tarsus. Het lijkt erop dat in de tekst dus 

Sardes en Gordium vereenzelvigd zijn tot dezelfde plaats. Alexander wilde zorgen dat hij 

Darius in open terrein zou kunnen treffen en hem niet in de bergen zou moeten bevechten. 

In Tarsus neemt Alexander een duik in de ijskoude Cydnus en wordt ernstig ziek. Of de rest 

van het leger zijn voorbeeld volgde, zoals de tekst zegt, is niet bekend. Alexanders ziekte 

houdt de opmars van het leger geruime tijd op en geeft Darius de kans zich te groeperen. 
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490a 5 - 45 De slag bij Issus (333) wordt in de tekst impliciet aangeduid als de Slag bij 

Tarsus, wat geografisch niet eens zo incorrect is. Alexander verbaast zich volgens de tekst 

over het enorme Perzische ruiterleger, maar pept zich op door te zeggen dat ze eerder tegen 

een Perzische overmacht hebben gewonnen. Het prijzen van een vijand vergroot de eigen 

prestatie wanneer die vijand verslagen wordt. Het Perzische leger was inderdaad veel groter 

dan dat van Alexander. 

De beschrijving begint met een tweetal speeches, die Darius en Alexander gegeven zouden 

hebben aan hun manschappen om hen aan te vuren voor de strijd. Deze speeches zijn een zeer 

oude fictie, wellicht gebaseerd op verslagen van veteranen die daar aanwezig waren. De 

speech van Darius heeft desondanks zeker geen onlogische inhoud. Hij maakt het gevecht 

legitiem door de streek als Perzisch eigendom te claimen, herinnert zijn soldaten aan hun 

roemrijke voorouders en waarschuwt ze voor de gevolgen van het verliezen van de slag. 

Darius is niet de vader, maar de kleinzoon van Cyrus. Bedoeld wordt Darius I de Grote (521-

486). Cyrus II de Grote (550-529) is de stichter van het Perzische rijk. Nebukadnezar was 

koning van Babylon (605-562) en niet van Perzië. Hystaspes was de vader van Darius I en 

satraap van Parthië (530-486). Artaxerxes I Longimanus (464-424) was de zoon van Xerxes I. 

Artaxerxes III Ochus (358-338) was Darius’ voorganger. Met Xerxes wordt waarschijnlijk 

Xerxes I (486-465) bedoeld, de heerser ten tijde van de Perzische oorlogen. 

De overwinningen die Darius noemt zijn vooral overwinningen in het oosten. Naar het westen 

toe (Griekenland) hebben de Perzen nooit veel uit kunnen richten. 

Darius eindigt tenslotte met de (standaard) waarschuwing dat de Macedoniërs bij hun 

overwinning de families en de kostbaarheden van de Perzen zullen roven. Gezien de daden 

beschreven na de slag bij de Granicus is dat een terechte waarschuwing, maar Alexander 

blijkt in het vervolg juist erg clement op te treden tegenover de Perzische vrouwen. De 

schrijver vermeldt meteen dat Darius’ gloedvolle woorden hun uitwerking misten en wijst zo 

vooruit naar de afloop van de slag. 

490a 46 - 490b 8 Dan spoort Alexander zijn mannen aan. Hij geeft aan dat vluchten zinloos 

is, omdat de mannen toch nergens heen kunnen. De honden lijken een echo van de woorden 

van Achilles, Alexanders grote voorbeeld, die Patroclus’ lichaam overliet aan de honden en 

de vogels. 

De opmerking Uallfait ... silnechaib lijkt corrupt te zijn. Zoals hij er staat zou het een 

betekenis kunnen hebben dat bij de dood van de soldaten hun zaaivelden er verloren en 

onbewerkt bij zullen staan en dat daarom zelfs de wouden en de omheiningen eromheen de 

dood van de soldaten zullen betreuren. K. Meyer leest uallfaid fidbadaig uas bar sílechaib: ze 

zullen hout op hun paarden laden. Ook dat lijkt weinig betekenis te hebben. 
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Daarna legt Alexander veel nadruk op de voordelen van de overwinning. Dit moet het leger, 

dat al lang op mars was, zeker hebben aangesproken. Deze belofte heeft de Ier aangevuld op 

basis van wat er zal volgen. 

De inhoud van deze speeches is door de Ierse auteur geschreven. De speeches illustreren de 

Ierse interesse in heldhaftigheid, overwinningen, eeuwige roem en schatten. De Ier heeft goed 

naar de Latijnse tekst gekeken en de speeches van de leiders laten aansluiten bij de 

werkelijkheid. Meyer en Peters wijzen op parallellen in de Ierse Aeneïs en in Togail Troí105 

490b 9 - 36 Nu beschrijft de tekst het verloop van de slag. Terecht wordt de nadruk gelegd op 

de Perzische strijdwagens, die een belangrijk deel van de slagkracht van Darius’ leger 

vormden en op de Thessalische ruiterij, waarop Alexander vertrouwde. De auteur verwart 

(zoals telkens) twee belangrijke ruiterij-onderdelen van Alexanders leger: de Thessalische 

ruiterij opereerde meestal onder leiding van Parmenion, een vertrouweling van Alexander en 

was al in dienst geweest van Philippus. De Kameradencavalerie was Alexanders 

lichtbewapende en wendbare lijfwacht, die door Philippus was ingesteld en door Alexander 

vergroot en verbeterd. Beide cavalerie-onderdelen spelen een belangrijke rol bij Alexanders 

overwinningen, ook die bij Issus. 

Op de vlakte van Issus, waar deze dan ook precies gelegen heeft, konden deze 

legeronderdelen goed manoeuvreren. Alexander leidt hoogstpersoonlijk de charge van de 

Kameraden. Ze stormen in volle vaart het centrum van de Perzen binnen, waar ook de wagen 

van Darius zich bevindt. Daarop vlucht de koning van de Perzen van het strijdtoneel: voor 

zijn leger het begin van het einde. Alexander achtervolgt Darius een tijdje, maar moet de 

achtervolging staken door het donker van de nacht. 

Het gedeelte inni ro bo tarba ann tra wordt vertaald met “en wat daar van nut was” nl. voor 

het gevecht. De soldaten lieten dus voor de ogen van hun koningen zien wat ze waard waren 

in een gevecht. Een alternatieve lezing (van Peters) is ní ro bo tarba ann tra “en het was daar 

niet van nut”. Dat is een plausibele lezing, maar het is niet noodzakelijk om van het Iers af te 

wijken. 

De aantallen gevallenen zijn zoals steeds overdreven. Het Perzische leger verloor vooral 

doordat het gedemoraliseerd raakte en door de ruiterij van Alexander uiteen werd geslagen. 

Daarna vluchtte het alle kanten op en zochten de soldaten een veilig heenkomen in de om het 

slagveld gelegen bergen. De verwonding van Darius is niet historisch. 

490b 36 - 491a 16 Nu verplaatst het verhaal zich naar Darius’ legerkamp, waar enkele van de 

gevluchte soldaten langskomen en duidelijk maken dat Alexander onoverwinnelijk is, omdat 

                                                 
105 Cf. noot 75. 
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God met hem is. Dit kan de tekst natuurlijk beweren op basis van het visioen van Dium. Het 

“vragen om nieuws” is een topos uit de Keltische literatuur, dat hier terugkomt. Volgens de 

tekst omsingelt Alexander het Perzische kamp. In werkelijkheid is er waarschijnlijk van een 

formele omsingeling en een aanval geen sprake geweest en is Alexander simpelweg het slecht 

verdedigde kamp binnengetrokken. Daar neemt Alexander inderdaad de moeder, vrouw en 

enkele dochters van Darius gevangen. Alexander behandelt hen zoals past bij vrouwen van 

adel. Ze mogen hun vrijheid behouden, hun doden begraven, houden hun koninklijke titels en 

krijgen geschenken van Alexander. 

Ook hier overdrijft de tekst niet over de schatten die Alexander buit maakt. Hij vindt ze in 

Darius’ legerkamp, maar haalt eveneens een enorme hoeveelheid geld op in Damascus, dat nu 

onbewaakt is. 

De brieven van Darius aan Alexander (de tekst noemt er één, de meeste bronnen meerdere), 

waarin hij vraagt om de terugkeer van zijn familie, worden in meerdere historische bronnen 

genoemd, maar zijn omstreden. Mogelijk biedt hij een flink losgeld aan. Hoewel het Darius 

niet om zijn “gevangen mensen” ging, maar om zijn eigen veiligheid en om rust in het 

koninkrijk, biedt hij Alexander daadwerkelijk een alliantie aan, waarbij Alexander 

verregaande bevoegdheden zou krijgen op Perzisch grondgebied. Alexanders reactie wordt 

door de tekst goed weergegeven. Hij weigert en voegt eraan toe dat hij Darius een 

onrechtmatige koning vindt en erop uit is om hem af te zetten. In werkelijkheid krijgt 

Alexander die brieven pas maanden na de strijd, wanneer hij de steden Sidon en Byblos 

belegert (in deze tekst pas vanaf 491a 24). 

491a 17-28 Wanneer Alexander Darius’ vredesvoorstel hooghartig heeft afgewezen, begint de 

Perzische koning onmiddellijk met het verzamelen van een leger om tegen Alexander slag te 

leveren. Alexanders omweg via Egypte geeft hem daar de tijd voor. Darius kiest weliswaar 

niet het tijdstip, maar wel de plaats van de slag nauwkeurig uit, in de (terechte) verwachting 

dat Alexander bij het vervolg van zijn veldtocht daarlangs zal moeten trekken. 

Hoewel er verschillende gevechten plaatsvinden tussen de schepen van Alexanders 

bondgenoten en die van Darius, is er geen sprake van dat Parmenion een specifiek 

vlootoffensief onderneemt. 

Alexanders eigen tocht naar Moab is niet historisch. Alexander trok er langs de westkant 

voorbij. De suggestie van Peters dat het wellicht om Ammon gegaan moet zijn is even 

onwaarschijnlijk, omdat ook dat ten oosten van Alexanders route ligt. Peters heeft bovendien 

geen goede argumenten voor Ammon, behalve dat dat vaak geassocieerd wordt met Moab. 

Een mogelijke vergissing met het Ammon-orakel in Egypte ligt evenmin voor de hand, 

aangezien de tekst dit orakel niet bij naam noemt. De glosse Job (Peters leest no isin Joib) zou 
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misschien kunnen verwijzen naar Jordanië of Judah, waar Alexander wel doorheen trekt of 

naar de plaatsnaam Jaffa, waar hij langskomt. Ook het land Uz (waarschijnlijk een gedeelte 

van Jordanië) komt in aanmerking, omdat daar volgens de bijbel Job woonde. In elk geval 

gaat Alexander op weg naar het zuiden, naar Egypte. 

Onderweg verslaat hij gemakkelijk Arrad, Biblos en Sidon. De op een eiland gelegen stad 

Tyrus bood veel meer weerstand. Enioge tijd later vernietigt hij Gaza, dat weerstand bood 

tegen Alexanders opmars naar Egypte. 

Carthago is oorspronkelijk door de Phoeniciërs gesticht, vandaar de verwantschap. Inderdaad 

had Carthago aan Tyrus hulp toegezegd in geval van een belegering. Uiteindelijk komt deze 

hulp niet en verovert Alexander, zij het met grote moeite en niet zonder technische 

hoogstandjes Tyrus (332). 

Cilicië is in feite veroverd door de slag bij Issus. LB noemt ook Sicilië, mogelijk omdat 

Cilicië twee keer genoemd wordt. Dit lijkt echter een verschrijving. Rhodos sluit zich zonder 

slag of stoot bij Alexander aan. Egypte wordt door Alexander niet verwoest, in feite vinden 

daar geen gevechten of veroveringen plaats. In Egypte wordt Alexander als een koning en een 

bevrijder van de gehate Perzen binnengehaald. 

491a 28-41 Hier worden de daden van Alexander in Egypte beschreven. Zijn belangrijkste 

daad daar was ongetwijfeld de stichting van het Egyptische Alexandrië (332). Αls Alexander 

het paleis van de Farao in Memphis binnentrekt en daar op zijn gebruikelijke, tactvolle wijze 

de lokale goden vereert, wordt hij benoemd tot heerser van Egypte, mogelijk zelfs tot Farao 

van Opper- en Nederegypte. De scène met de priester die Alexander adviseert om alleen te 

zeggen wat hij zelf goed vindt, heeft geen historisch voorbeeld, hoewel Alexander meerdere 

malen met priesters, voorspellers en orakels te maken heeft gehad. 

Met de opmerking Deimin a h-Alaxandair fen a imtecta wordt waarschijnlijk bedoeld dat hij 

een vastomlijnd plan had en wist waar hij heen wilde. Tot op zekere hoogte klopt dat: vanaf 

zijn jeugd had hij een fascinatie voor Egypte en met name de Egyptische godsdienst gehad. 

Zijn omweg naar Egypte lijkt ook vooral uit die fascinatie voort te komen en minder uit een 

tactisch plan. 

Alexandrië bouwde Alexander op de plaats van een oud Perzisch fort op de westrand van de 

Nijldelta. De tekst maakt gebruik van de gelegenheid om een (uit Eusebius overgenomen) 

rijtje Egyptische Farao’s op te sommen van de Ptolemaeïsche dynastie. 

Ptolemaeus I, zoon van Lagus is Alexanders generaal en biograaf. Hij heerste van 305-282. 

Hij komt aan de macht na Alexanders dood en komt tamelijk onbeschadigd uit de 

dialogenoorlogen tevoorschijn. 

Ptolemaeus II Philadelphus (282-254) 
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Ptolemaeus III Euergetes (246-222) 

Ptolemaeus IV Philopator (222-204) 

Ptolemaeus V Epiphanes (204-180) 

In de tekst wordt Ptolemaeus VI Philometor (180-145) overgeslagen, maar die heerste voor 

een groot deel tegelijk met Ptolemaeus VIII. Ptolemaeus VII heeft nooit geregeerd. 

Ptolemaeus VIII Euergetes II (170-163), ook bekend als Ptolemaeus VIII Physcon. Hij regeert 

tegelijk met Ptolemaeus VI. 

Na hem regeren verschillende koninginnen, die in de tekst niet genoemd worden. 

Ptolemaeus X (107-88) en Ptolemaeus XI (80) heetten allebei Alexander. Ptolemaeus XI heeft 

slechts 19 dagen geregeerd, dus het zal hier om Ptolemaeus X gaan. 

Er zijn veel Ptolemaeïsche koninginnen met de naam Cleopatra, maar hier gaat het om de 

beroemdste: Cleopatra VII, (51-30) de minnares van Caesar. 

Ptolemaeus XII Dionysos (80-51). 

Zoals we eerder in het rijtje Perzische vorsten hebben gezien, zijn de namen correct, maar is 

het lijstje onvolledig en staat het niet in de juiste volgorde. 

Na de stichting van Alexandrië doet Alexander de meest mysterieuze daad van zijn carrière: 

hij maakt een enorme omweg van tweemaal vijfhonderd kilometer door de woestijn naar het 

orakel van Ammon in West-Egypte in de oase van Siwa. Ammon was de Libische naam voor 

Amon-Ra, de oppergod in het Egyptische pantheon en werd in de tijd van Alexander 

vereenzelvigd met Zeus. Wat het mysterie heeft veroorzaakt is het feit dat Alexander slechts 

met een handjevol getrouwen naar het orakel gaat en zelf nooit iets heeft losgelaten over zijn 

bezoek daar. Mogelijk schreef hij zijn afstamming toe aan die Egyptische god en wilde hij 

hem daarom raadplegen. Zeker is dat hij sindsdien zich laat afbeelden met ramshoorns op het 

hoofd, een symbool van Ammon. Een ander motief is dat Alexander de westgrens van Egypte 

wilde veilig stellen en daar min of meer bij toeval in de buurt van Siwa was. 

Bij Siwa is een bron, waarvan al in Alexanders tijd geloofd werd dat hij afwisselend koud en 

warm water gaf. De bewering in de tekst is daar een overdrijving van. 

Nuchul is de lokale naam voor de Nijl in Ethiopië. Pomponius Mela (De Situ Orbis III,9) 

schrijft dat Nuchul de oorspronkelijke naam is van de bronnen van de Nijl. De Nuchul wordt 

eveneens in het Book of Leinster genoemd (fol. 136a 10). 

Debris is onmogelijk te vinden. Op de noordkust van West-Egypte ligt de havenplaats 

Derrhis, die Strabo in zijn Geographia noemt (XVII,14), maar een betere parallel is niet te 

vinden. Dit gedeelte heeft de Ierse schrijver vermoedelijk uit Priscianus gehaald. 

491a 41 - 491b 28 Hier wordt de slag bij Gaugamela beschreven met de gevolgen ervan. De 

slag wordt aangeduid als de derde slag en gelokaliseerd bij Tarsus in Cilicië. Zoals de tekst 
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zelf al aangaf (490a 5) is dat echter de locatie van de slag bij Issus. Gaugamela lag veel verder 

naar het oosten. 

Na zijn daden in Egypte moet Alexander haastig terug naar Klein-Azië om een opstand in 

Samaria neer te slaan. Daarna wacht hij in Tyrus af tot Darius zijn leger heeft kunnen 

verzamelen, met het doel de Perzen een definitieve, vernietigende slag toe te brengen. 

Mogelijk krijgt Alexander dan een bericht dat Darius klaar is voor de strijd en trekt hij 

vervolgens naar het Oosten in de richting van de Tigris. Hij steekt de rivier over, terwijl 

Darius van plan was geweest Alexander daar tegen te houden, zoals hij al tweemaal eerder 

een rivier als natuurlijke verdedigingslinie had gebruikt. Omdat Alexander echter veel sneller 

was opgetrokken dan Darius had verwacht, kwam het slagveld in een naburige vlakte te 

liggen. 

Ook hier zijn de aantallen soldaten overdreven, maar zeker is dat het Perzische leger vele 

malen groter was dan het Macedonische. Door een slimme opstelling van zijn leger en een 

uitvoerige schijnbeweging wist Alexander de slag te winnen. Het woord fidbaid (vlak) is 

waarschijnlijk te interpreteren als een prolepsis: het bos wordt omgehakt zodat het (terrein) 

daarna vlak is. De tekst vermeldt dat de Perzen als vee worden afgeslacht. We weten 

inderdaad dat bepaalde Perzische eenheden geheel werden ingesloten en bijna tot de laatste 

man gedood werden. De mededeling dat de Perzen liever wilden sterven dan (onder 

Macedonische heerschappij) leven, is een echo van de speech van Darius voorafgaand aan de 

slag bij Issus (490a 5-45). 

In een prachtige vergelijking met de sterren aan de hemel en met zandkorrels geeft de 

schrijver de slachting weer. De woorden “zo talrijk als” zijn in de vertaling aangevuld. 

Dat Darius de dood koos in deze slag is niet waar. Zodra hij in gevaar kwam in het centrum 

van zijn leger door een door Alexander geleide cavalerie-aanval ging hij net als bij Issus op de 

vlucht. Alexander achtervolgt hem geruime tijd, maar kan hem niet inhalen, zodat Darius 

opnieuw aan Alexander ontsnapt. Ook nu is de vlucht van de koning het keerpunt in de strijd. 

Belangrijke Perzische eenheden vluchten weg en de rest wordt eenvoudig uiteengeslagen. 

De gevolgen van de slag worden in de tekst goed beschreven, maar het duurde nog geruime 

tijd voordat dat alles zijn beslag zou krijgen. Wat nu veroverd was, was voor de Perzen 

slechts het “verre westen” van hun rijk. Hun vaderland Perzië en hun belangrijke steden Susa 

en Persepolis lagen nog ver weg en waren nog lang niet veroverd. De oostgrenzen van het 

Perzische rijk lagen nog veel verder weg, bij de Hindu Kush. Bovendien had Alexander niet 

definitief gewonnen zolang Darius nog leefde. 

De wereldfaam die Alexander zou hebben behaald bij deze slag is overdreven. Er waren nog 

meer dan genoeg strijdvaardige volkeren (“strijd was in de gedachten van iedere persoon 
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daar”) op de wereld die tegenstand zouden bieden aan Alexanders leger. Ditmaal is de 

hoeveelheid buit in de Ierse tekst wel overdreven. Juist bij deze slag heeft Alexander geen 

grote buit behaald, mede omdat hij al een flink deel van de Perzische legertros, de soldij en 

andere rijkdommen na Issus had buitgemaakt. 

Pas enige tijd later, als Alexander Babylon en Susa binnentrekt vindt hij daar grote 

rijkdommen. De overgave van deze belangrijke Perzische steden wordt niet in de tekst 

vermeld, hoewel het een van de mor catrach 7 dunad of in seannluig Persecda zou kunnen 

zijn. 

491b 28 - 37 Hier wordt de dood van Darius beschreven. In werkelijkheid neemt Alexander 

na Babylon eerst Susa en Persepolis in en wordt pas daarna aan hem gemeld dat Darius door 

zijn mannen is gevangen genomen. In deze tekst is de volgorde omgedraaid. De cuibrigib 

anorchaib (eervolle boeien) waren volgens sommige bronnen van goud. Alexander gaat er 

met zijn Kameradencavalerie (wederom niet de Thessaliërs) achteraan en weet het konvooi te 

achterhalen. Helaas vindt hij slechts het lichaam van zijn vijand. De legende dat hij een 

stervende Darius vond en zelfs uitgebreid met hem gesproken zou hebben is al heel oud en 

komt mogelijk zelfs al bij Kallisthenes voor. Het respect dat Alexander had voor zijn gedode 

vijand is historisch: hij organiseerde een grootse begrafenis voor Darius in Persepolis. 

491b 38 - 39 Alexander liet de vrouwen weliswaar niet formeel vrij, maar hij hield ze nu ook 

niet meer bij zich. Ze mochten in Susa wonen en moesten van Alexander Grieks leren. 

491b 39 - 50 Nu wordt de inname van Persepolis (330) beschreven. Deze oude hoofdstad van 

de Perzen is gesticht door Cyrus als hoofdstad van zijn rijk. Zoals de tekst vermeld verovert 

Cyrus Babylon, dat eerder de belangrijkste stad van Klein-Azië was geweest. Mogelijk wordt 

met de opmerking dat alle macht die in Babylon was in haar bijeen werd gebracht bedoeld dat 

het deel van het Perzische ambtenarenapparaat dat in Babylon was, op tijd had kunnen 

vluchten naar Persepolis. 

Persepolis was inderdaad een centrale plaats in de cultuur, handel en kennis van de Perzen. De 

stad is nooit aangevallen en was de hoofdstad en uitvalsbasis van alle koningen van de 

Achaemeniden, tot de verovering door Alexander. Er waren inderdaad 17 koningen in die 

dynastie, van Cyrus I tot en met Darius III. 

Na de verovering van de stad geeft Alexander hem aan zijn soldaten om te plunderen en geeft 

hij zichzelf over aan een drinkgelag. In zijn dronken bui steekt hij wraakzuchtig de 

cederhouten paleizen van Darius in brand, waardoor bijna de hele stad platgebrand wordt. 

Als een soort conclusie van het eerste gedeelte van Alexanders veldtochten schrijft de auteur 

dat er 1,5 miljoen doden vielen in de drie veldslagen, een belachelijk getal, mede omdat de 

tekst zelf niet meer dan vijfhonderdduizend doden meldt. 
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491b 50 - 492a 6 Deze alinea lijkt sterk op een eerdere alinea (492a 19-30), ook daar worden 

na de veldslag bij Issus enkele bijna terloopse veroveringen genoemd. Dit en de locatie van de 

derde slag (Tarsus) wijzen erop dat de tweede en de derde slag door de schrijver zijn verward. 

Cilicië en Rhodos zijn daar ook al genoemd. Syrië is in feite veroverd na de belegering van 

Tyrus en de inname van Arad en Biblos. Cappadocië is niet met geweld veroverd, hoewel 

verschillende Cappadocische steden al na de slag bij Issus afgezanten naar Alexander sturen 

om hem hun trouw te beloven. Het Taurusgebergte is bij Issus en werd ook door die veldslag 

veroverd. 

De tekst noemt nog andere veroveringen die op deze plaats beter passen. Er is sprake van de 

mannen van het noorden. Dat zou kunnen duiden op de veroveringen in Parthië en Hyrcanië, 

die inderdaad snel op de verovering van Persepolis volgen. Hyrcanië wordt ook in dit gedeelte 

genoemd, de Parthen komen pas na de ingevoegde Jeruzalemscène voor. Met de Skythen 

levert Alexander enkele keren slag. In Hyrcanië en Parthië leefden inderdaad Skythische 

volkeren. Koning Atheas ( Skythisch Azes) regeerde de Skythen tot hij stierf in een slag tegen 

Philippus in 339. De Mandi zijn een onmogelijk te traceren volk. De Ierse tekst heeft 

Damanros of Damandros, Orosius Mandos, weer anderen Mardos. Plinius Maior noemt in een 

opsomming van Indische volkeren de Mandai, Mandaei en Marduani. Deze laatste situeert hij 

richting Baktrië, dus misschien worden die hier bedoeld. In Noord-India is nog altijd een 

plaats en een district met de naam Mandi. Ook zijn er meerdere plaatsen in Afghanistan met 

die naam, maar uiteraard geen van allen ten noorden van het Kaukasusgebergte. 

Zo noordelijk is Alexander nooit geweest. Mogelijk verwart de schrijver hier de Kaukasus 

met de Hindu Kush. Opvallend is dat de stad die bekend staat als Alexandrië in de Kaukasus 

vaak op de grens van de Hindu Kush wordt gesitueerd. Het is bekend dat Alexanders staf de 

Hindu Kush als een uitloper van de Kaukasus beschouwde. Lane Fox (308-9) geeft een niet 

geheel overtuigende verklaring voor deze verwarring op basis van etymologie en mythologie. 

Totdat Alexander naar het oosten trekt en uiteindelijk naar India kon de auteur de 

geografische aanduidingen nog enigszins plaatsen, maar vanaf nu bevindt Alexander zich in 

een ver, vreemd oosten, waarbij de schrijver zich niets meer kon voorstellen. 

De zinsnede ni-s-rocht nert righ reme (niet had deze (sc. de belasting) de kracht bereikt van 

de koningen voor hem) doelt wellicht op de lichtere belastingen die Alexander aan de 

veroverde volkeren oplegt en meer algemeen de goede behandeling die hij verslagen vijanden 

over het algemeen geeft. 

492a 6 - 13 Dit avontuur met de mythische hond Behemoth haalt de schrijver, zoals hij zelf 

vermeldt uit Priscianus en de naam van het beest uit het bijbelboek Job. In de bijbel is het 

inderdaad een enorm op de bergen grazend dier, dat soms wordt geïdentificeerd met een geit, 
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een os, een olifant of zelfs een dinosaurus. Het woord 6000 is waarschijnlijk een verschrijving 

van die woorden uit regel 11. Alexander laat zich door dit dier dat zijn olifanten en leeuwen 

doodt afschrikken en doodt het niet. Dat is in overeenstemming met de Joodse mythe dat 

Behemoth het landdier tegen Leviathan het zeedier zal strijden aan het einde der tijden. Het 

ligt voor de hand om te vermoeden dat dit en het volgende gedeelte oorspronkelijk uit de 

Joodse mythevorming rond Alexander stammen. 

In elk geval is Alexander in deze periode het noordelijker dan hij ooit nog zal komen. 

Weliswaar niet bij de Kaukasus, maar ten oosten van de Kaspische zee verslaat hij de 

Sogdiërs en sticht hij een stad in dat gebied (329-327). Hij is er vooral op jacht naar Bessus, 

de moordenaar van Darius. 

492a 13 - 492b 10 Als deze scène al historisch is (wat algemeen wordt betwijfeld) dan vond 

die plaats na de vernietiging van Gaza, in 332 of na Alexanders terugkeer uit Egypte, een jaar 

later. Het is niet zo dat Alexander vanaf de kust van de Kaspische zee helemaal terugreist naar 

Syrië en Israël om daar Jeruzalem te bezoeken. Dit gedeelte komt uiteraard uit Flavius 

Josephus. Jaddus is mogelijk de hogepriester Jaddua (Nehemia XII, 11), maar er is een 

onoplosbare discrepantie tussen Josephus en de Talmud op het punt van de naam van de 

hogepriester. 

De hogepriester reageert in eerste instantie als zovele satrapen hadden gedaan bij de komst 

van het indrukwekkende Macedonische leger: hij wil zich overgeven aan Alexander, hopende 

op clementie van zijn kant. Als Alexander de priester ziet herkent hij hem uit het visioen in 

Dium (489a 46), toen hij opdracht van God had gekregen om naar Azië te gaan. Daarom ziet 

Alexander niet alleen af van de aanval en mogelijke verwoesting van de stad, maar zelfs van 

de Hellenisering die hij overal elders doorvoerde. In de tekst wordt dat aangeduid als “de 

manier van bidden”. 

Deze ontmoeting is vermoedelijk fictief en voortgekomen uit een Joodse legende. Jeruzalem 

was blij met Alexanders acties tegen Samaria na zijn terugkeer uit Egypte, omdat daarmee de 

macht van de Samaritanen gebroken werd. Of er daarna contact is geweest tussen Alexander 

en de Joodse heersers is onbekend. 

492b 10 - 25 In dezelfde periode als de gevechten in Hyrcanië reist Alexander door Parthië. 

Op dit moment zijn we dus weer in het historische spoor. Als de Behemoth-scène inderdaad 

naar Alexanders noordelijke veroveringen verwijst, is deze op het verkeerde moment in het 

verhaal geplaatst, omdat hij pas na Parthië noordwaarts reist. In Parthië zoekt Alexander naar 

Bessus, de moordenaar van Darius, die hij wil straffen voor zijn laffe daad. Deze is echter 

over de Hindu Kush gevlucht. De Parthen boden nauwelijks tegenstand en Alexander heeft 

hier weinig strijd geleverd, anders dan de tekst suggereert. 
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De legende met de Amazones is een heel vroege, maar heeft geen historische basis, hoewel de 

Amazones soms geïdentificeerd worden met de strijdbare vrouwen van de Skythen. Koningin 

Thalestris komt alleen in dit verband voor. De scène wordt door Quintus Curtius uitgebreid 

beschreven, maar door Plutarchus afgewezen. 

Nu wordt een reeks volkeren genoemd die Alexander verslagen zou hebben “aan de 

noordkant van het Kaukasusgebergte”. Aangenomen dat het hier opnieuw over de Hindu 

Kush gaat, kunnen we proberen de volkeren te identificeren. 

Peters haalt het woord Euergetes uit Orosius, voor het Iers Inbergteias. De Euergeten zijn een 

onvindbaar volk. Euergetes bestaat uitsluitend als bijnaam van enkele Ptolemaeën. 

Het woord Parapameni (bij Orosius, Iers Barbannos) is waarschijnlijk een verschrijving voor 

Paropamisus, de Griekse naam van de Hindu Kush. 

De Chorasmiërs wonen in het gebied dat in de Perzische literatuur bekend staat als 

Khwarezm. Deze streek omvatte delen van het huidige Turkmenistan, Oezbekistan, 

Tadjikistan en Iran. 

Strabo (11,8,1) noemt de Skythen bij de Kaspische zee de Dahae. De Dahae vochten bij 

Gaugamela aan de zijde van Darius. 

Het woord “niet” in r.24 staat er niet, maar het kan aangevuld worden op basis van LB en 

Orosius en is volstrekt logisch. 

492b 25 - 32 Heel kort komt in dit gedeelte Alexanders verering voor en rivaliteit ten opzichte 

van de oude goden en helden aan de orde. Alexander meent in het plaatsje Nysa (327), in het 

oosten van de Hindu Kush die hij nu oversteekt, te ontdekken dat het door Dionysos gesticht 

is. Hij vindt er een heiligdom dat aan Dionysos (of een aan hem gelijkgestelde inheemse god, 

Shiva?) gewijd is. 

Er schijnt een stad Daedala te bestaan, gesticht door Kretenzische huurlingen in de Hindu 

Kush, maar gegevens zijn schaars. Verder is de term Daedalische bergen onbekend buiten 

Justinus en Orosius. 

Cleophis (niet Cleophylis, die spelling vinden we alleen bij Orosius) was de vorstin van de 

Assakenoi, een stam in het Swat-gebergte. Curtius en Justinus schrijven dat zij een romance 

had met Alexander en een zoon kreeg die eveneens Alexander heette, maar dit verhaal is 

vrijwel zeker fictie. 

Haar mannen verschansen zich in forten en citadels op de bergruggen, maar worden door 

Alexander met enige moeite verslagen. Hun troepen trekken zich echter voor een deel terug 

op de Aornos, een hoge, platte berg, die geïdentificeerd is met de Pir-Sar in Swat, Pakistan. 
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De mythe dat Hercules deze rots door een aardbeving niet kon veroveren, vinden we alleen in 

dit verband, bij Arrianus, waar Alexander in een speech tot zijn leger zegt dat ze door het 

veroveren van de Aornos een daad doen die zelfs de mythische held te boven ging. 

Deze laatste grote belegering (327) van zijn carrière wordt weer glansrijk door Alexander 

gewonnen, omdat hij het landschap tot zijn voordeel gebruikt en hier en daar zelfs aan zijn 

wensen aanpast. 

492b 32 - 493a 17 Dit gedeelte somt de misdaden van Alexander op, die hij tegen zijn eigen 

mannen gedaan heeft. Deze misdaden vormen de voornaamste kritiek op Alexander, met 

name uit Stoïsche hoek. Via Trogus en Justinus zijn die kritiekpunten in het werk van Orosius 

terechtgekomen. Hier worden ze afgedaan in enkele korte alinea’s, maar ze maken wel het 

beeld van de persoon Alexander compleet. In regel 50 wordt de moord op Kallisthenes 

aangeduid als een gnim colach ele, een andere misdadige daad. Dit is een duidelijk 

waardeoordeel over dit rijtje daden van Alexander. 

De genoemde personen vinden op verschillende momenten de dood. 

Pausanias, de moordenaar van Philippus, wordt direct na de moord gedood. Sommigen 

zeggen door Alexander zelf, maar het is waarschijnlijker dat het door de lijfwacht van 

Philippus gebeurde. Pausanias maakte natuurlijk nooit deel uit van het leger van Alexander, 

zoals de tekst suggereert. 

Philotas werd gedood in 330 omdat hij verzuimde een samenzwering tegen Alexander, 

waarvan hij op de hoogte was, aan de koning te melden, of omdat hij zelf deelnemer aan die 

samenzwering was. Amyntas, ook verdacht in dezelfde samenzwering, stierf een paar 

maanden later in een gevecht aan een pijlwond. Deze Amyntas wordt hier waarschijnlijk niet 

bedoeld. Het gaat hier om Amyntas, Alexanders neef, die hij liet doden toen hij net Philippus 

had opgevolgd. Deze Amyntas was een belangrijke troonpretendent en een gevaarlijke rivaal. 

De familierelatie die in de tekst wordt genoemd (Amyntas zou een zoon zijn van de zus van 

Olympias) is incorrect: in werkelijkheid was hij de zoon van de broer van Philippus en de 

man van Alexanders halfzus Cynane. 

De zoon van zijn vader en stiefmoeder zou twee personen kunnen aanduiden. Arrhidaeus, 

Alexanders zwakzinnige halfbroer, een zoon van Philippus en Philinna, een Thessalische 

minnares, werd op instigatie van Olympias gedood na Alexanders dood, nadat hij tot 317 op 

de troon van Macedonië had gezeten. Een andere, schimmigere halfbroer van Alexander is 

Caranus (of Keranos) de zoon van Philippus en zijn tweede vrouw Eurydice (ook bekend als 

Cleopatra). Eurydice is de nicht van Attalus (zie verderop). Caranus wordt kort na de moord 

op Philippus als legitieme troonpretendent gezien, omdat hij volbloed Macedonisch is, terwijl 

Alexander, via zijn moeder, Epirotisch bloed heeft. Daarom laat Alexander hem doden. 
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Rond dezelfde tijd laat Alexander Parmenion, de vader van Philotas doden, omdat hij van 

hem een wraakactie verwachtte voor de dood van zijn zoon. Parmenion bevindt zich dan een 

maand van Alexander vandaan met een groot deel van zijn troepen en zou een reëel gevaar 

voor Alexander zijn wanneer hij zich tegen hem zou keren. 

Attalus is de broer van Amyntas, die naar diens dood het commando van hem overneemt. 

Deze Attalus sterft echter pas na Alexanders dood. Een andere Attalus, een generaal van 

Philippus is in het begin van Alexanders carrière in Azië om de Macedonische inval voor te 

bereiden. Attalus was er een voorstander van om zijn achterneef Caranus op de troon te zetten 

en niet Alexander. Omdat Attalus een groot leger commandeerde en Alexander Caranus had 

laten vermoorden, zag hij Attalus als een bedreiging en liet hij hem doden. Het lijkt erop dat 

al deze Macedonische edelen met gelijkluidende namen in de geschiedenis op een hoop zijn 

gegooid106. 

Bij een latere samenzwering (328) smeden Alexanders schildknapen een complot tegen 

Alexander omdat hij één van hen had laten geselen na een jachtincident. De samenzwering 

mislukte en Epimenes, één van de samenzweerders kon zijn mond niet houden. Via via kwam 

deze informatie terecht bij Epimenes’ broer Eurylochus, die zijn broer en de andere 

samenzweerders verried aan Alexander. Vervolgens liet Alexander Epimenes en de andere 

samenzweerders doden. Eurylochos, de informant bleef leven. 

De schildknapen wijzen vervolgens met een beschuldigende vinger naar Kallisthenes, de 

hofhistoricus en zeggen dat hij hen tot de samenzwering had aangezet. Of dat waar was, 

weten we niet, maar in elk geval geloofde Alexander graag dat het waar was en liet hij de neef 

en leerling van Aristoteles terechtstellen. 

Enige tijd eerder had Alexander geprobeerd de proskynese in te voeren, een kusgebaar dat de 

Perzen aan hun vorsten, maar de Grieken slechts aan hun goden gaven (Iers: accallaim de de 

aanspreektitel van een god). Het is mogelijk, gezien de Griekse term, dat dit gebaar geknield 

moest worden uitgevoerd, maar dat is niet zeker. Sommige Grieken voelden zich hierdoor 

beledigd en vonden dat Alexander zich te veel eer liet brengen. Deze gevoelens werden op 

een banket verwoord door Kallisthenes, die zich daarmee verdacht maakte in de ogen van 

Alexander. Deze belediging is een eigen leven gaan leiden en de enige reden voor de executie 

van de schrijver geworden. In de tekst wordt deze moord behandeld vanaf regel 50. Het is 

echter opvallend dat de schrijver zijn verhaal over deze misdaad niet af lijkt te maken. De 

tekst noemt de daadwerkelijke moord niet, maar impliceert die na een rijtje andere moorden. 

                                                 
106 Opmerkelijk is dat zelfs Fox (1993) in zijn index beide Attalussen niet uit elkaar weet te houden. 
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De woorden van Kallisthenes in de tekst betekenen dat de Macedoniërs zich altijd hebben 

gehouden aan het geloof van de grote wijze mannen, maar nu niet meer, omdat iedereen 

Alexander een eerbewijs brengt dat is voorbehouden aan (de enige) God. Door de affaire werd 

de proskynese niet verder ingevoerd (zoals de tekst ook vermeldt), hoewel het waarschijnlijk 

is dat Perzische hovelingen het gebaar toch al maakten en het niet is uit te sluiten dat ook 

sommige Grieken het gebaar overnamen. 

Voor deze moord wordt de waarschijnlijk schandelijkste moord van Alexander behandeld. 

Cleitus, een bejaarde veteraan, was door Alexander gedegradeerd, mogelijk omdat hij oud en 

ziek was. Op een banket maakte hij beledigende opmerkingen aan het adres van Alexander. 

Wat er precies gezegd is, is niet bekend, maar zeker is dat Cleitus Alexander ongunstig 

vergeleek met grote helden uit het verleden, waaronder mogelijk zijn eigen vader. In de Ierse 

tekst wordt bedoeld: Alexander is inwisselbaar voor zijn vader, beide zijn elkaars gelijke. 

Stomdronken greep Alexander een sarissa en wierp hem door Cleitus heen, die ter plekke 

stierf. Deze moord, gepleegd in een dronken opwelling op een bejaarde man, betreurde 

Alexander zeer. 

493a 17 - 20 Hier somt de schrijver zijn bronnen op voor het eerste gedeelte. Hij gaat nu over 

op een nieuwe bron, de brief van Alexander aan Aristoteles. Hij suggereert met het woord 

dano (ook) dat hij het vervolg over Porus uit meerdere bronnen haalt dan alleen de brief. 

Halverwege gaat hij dan ook weer even over op Orosius als bron. Het past nog steeds volledig 

in de chronologie van Alexanders tocht dat hier de brief wordt ingevoegd. De Ierse schrijver 

probeert alle bronnen die hij over dit onderwerp heeft te combineren tot een redelijk 

samenhangend verhaal. 

Deel 4: Alexander in India (493a 17 - 497b 31) 

Voor de opsomming van Alexanders misdaden bevond het leger zich in de Hindu Kush, op 

weg naar het einde van de wereld om daar een blik te werpen op de Okeanos, de wereldzee, 

die de landmassa omgordt. Dit is een belangrijke verandering in Alexander. Eerst was zijn 

bevrijdingsexpeditie verandert in een directe aanval op het Perzische rijk, nu verandert zijn 

actie tegen de Perzen in een verkenningstocht. 

493a 17-23 Hier somt de auteur zijn bronnen op en komt dan met een wel heel bijzondere 

bron op de proppen: de brief van Alexander zelf, geschreven aan zijn leermeester Aristoteles 

over zijn avonturen in Afrika. In dit gedeelte en het volgende lijken de namen van Darius en 

Porus verward of zelfs vereenzelvigd te zijn. Porus heet regelmatig “koning der Perzen”, 

terwijl hij de Satraap was van een provincie in Noord-India, direct achter de Hindu Kush. 

Voordat Alexander daadwerkelijk met hem in conflict komt, verovert hij een aantal steden en 
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ontmoet hij in Taxila de Gymnosofisten, waarschijnlijk Hindoeïstische ascetische 

geestelijken, die Alexander doen denken aan de Cynici. Hij had Diogenes, de belangrijkste 

vertegenwoordiger van die filosofische stroming, eerder ontmoet. Deze Gymnosofisten 

(naakte wijsgeren) zijn waarschijnlijk Hindoeïstische goeroes geweest, mogelijk uit de kaste 

der Brahmanen, waarover verderop meer. 

493a 23-42 Eerst is er sprake van een slag tegen Darius in mei en dan een slag tegen Porus in 

juli. In werkelijkheid ligt de laatste slag tegen Darius vijf jaar voor de slag bij de Hydaspes 

(tegenwoordig de Jhelum). De enige rivier in de betreffende streek, die de auteur lijkt te 

kennen is de Ganges, terwijl Alexander nooit verder dan de Indus is gekomen. De Hydaspes 

is een zijrivier van de Indus, waar Alexander daadwerkelijk tegen het leger van Porus strijdt 

(326). 

Porus was geen koning van de Perzen, maar het is waarschijnlijk dat hij goede banden 

onderhield met het Perzische rijk. In het Sanskriet was zijn naam was waarschijnlijk 

Purushotthama, vaak verkort tot Puru. Hij was radja van het gebied rondom de Hydaspes en 

de Acesines (Chenab) in de Punjab. 

Alexanders leger is iets groter dan dat van Porus, maar de radja verstopt zijn rangen achter 

zo’n 400 olifanten. Over dat getal 400 zijn de bronnen het opvallend eens. Door zijn 

gebruikelijke tactiek van de afleidingsaanval, het uiteenslaan van de vijandelijke rangen en 

een verpletterende cavalerieaanval weet Alexander de slag te winnen. Deze veldslag wordt 

verderop (495b) nogmaals beschreven. Porus had geen strijdwagens. Zoals we al eerder 

gezien hebben haalt de auteur de veldslagen door elkaar. De zeiswagens vochten bij 

Gaugamela onder leiding van Darius. Porus had uiteraard wel strijdwagens, maar deze hadden 

geen messen aan de wielen. 

In de tekst staat hier het woord serrnta (uitgebreid), maar gezien de context en het Latijn van 

de Epistola zal waarschijnlijk serrda (van sikkels voorzien) bedoeld zijn. 

De gevechtstorentjes zijn een historisch gegeven. Op de nek van de olifanten zat een Mahout, 

een olifantendrijver, op hun ruggen was een houten bolwerkje aangebracht, dat enkele 

boogschutters kon bevatten. 

De bewonderende woorden aan het adres van het leger van Porus zijn niet helemaal uit de 

lucht gegrepen: na de veldslag was Alexander zo onder de indruk van Porus’ heldhaftige 

optreden dat hij hem niet doodde, maar aan liet blijven als satraap van zijn eigen gebied. 

Omdat olifanten veel kwetsbaarder zijn dan ze eruit zien en omdat ze snel in paniek raken, is 

de inzet van gevechtsolifanten vaak een tweesnijdend zwaard. Ook in dit gevecht 

verpletterden ze in paniek evenveel eigen soldaten als vijanden. 
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Deze vriendschap vermeldt de tekst pas op folio 495b, waar opnieuw een gevecht tussen 

Alexander en Porus wordt beschreven, dat in werkelijkheid hetzelfde gevecht is. Pas daar 

wordt ook de dood van Bucephalus, Alexanders paard, dat nog geen rol heeft gespeeld in de 

tekst, genoemd en de stad die Alexander ter ere van het dier sticht. 

493a 42 - 493b 27 Hier worden de overdreven rijkdommen van het paleis van Porus 

beschreven. Uit een glosse vullen we het woord lanna (platen) aan. In werkelijkheid weten we 

weinig van de rijkdommen van Porus. De tekst impliceert dat Alexander enige tijd in dit 

paleis verblijft. Dat doet hij in werkelijkheid zelfs wat te lang. Wanneer hij verder trekt is de 

moesson in volle hevigheid losgebarsten en zijn de rivieren nauwelijks nog bevaarbaar. 

Het marmer van Paros wordt Lychnitis genoemd, omdat het bij lamplicht (λυχνος) in een 

mijngang werd gedolven. De rode glans van Parisch marmer is welbekend. Karbonkels zijn 

rode granaatkristallen, een halfedelsteen. 

In plaats van de woorden daghit togaide (uitgelezen, voortreffelijke huizen) lezen LB en de 

epistula tige fothraichthi (badhuizen). Aangezien BB hier echter een begrijpelijke uitdrukking 

heeft, laten we die tekst in ere. 

Het woord rindaib zou volgens Peters komen van rinne = cruinn = vat, ketel. Een andere 

mogelijkheid is om met LB co rinnib (met punten) te lezen. Wij nemen aan dat de ketels ter 

versiering op de zuilen waren aangebracht, of dat en een wat onhandige beschrijving is van 

het kapiteel van de zuilen. 

493b 27 - 39 Hier is de geografie ernstig verward. De tekst maakt melding van een tocht naar 

Centraal-India, waar de Kaspische havens gesitueerd worden. Het woord imdre moet gelezen 

worden als India. De vruchtbaarheid en rijkdom van het gebied rond de Ganges en de Indus is 

inderdaad groot en het ligt voor de hand dat Alexanders mannen daar al goud, zilver en 

edelstenen hadden gevonden. Maar ook minder edele grondstoffen als katoen en ivoor en 

dieren als honden en olifanten hadden een grote waarde. 

Omdat de schrijver nu de geografie en de historische volgorde helemaal kwijt is, worden in 

het volgende gedeelte steeds werkelijke avonturen van Alexander in India tijdens en na zijn 

verblijf bij Porus en zijn avonturen op de terugtocht door de woestijn door elkaar vermeld. 

De daaropvolgende mededeling, het advies om de gemakkelijke weg te kiezen, terwijl 

Alexander de kortste, veel moeilijkere weg kiest, slaat op zijn domme, onhandige beslissing 

op dit moment. 

Alexander was van plan om het einde van de wereld te zoeken, waar de Okeanos deze 

omgordde. Hij verwachtte dat in het oosten van India te vinden. Zijn mannen, afgemat door 

de enorme reis door de Hindu Kush en door de vele veldslagen, kwamen in opstand bij het 

vooruitzicht van een jarenlange trektocht, steeds verder van huis en door een Indiaas rijk dat 
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minstens even sterk was als dat van Darius en ook nog in een onherbergzaam gebied ligt. Wat 

Alexander hen ook belooft, ze weigeren nog langer met hem mee te gaan. Ook de voortekens 

bij offers vallen ongunstig uit en Alexander kan niks anders dan omkeren, terug naar huis. Op 

basis van de informatie die hij heeft, dacht hij te kunnen concluderen dat de Indus op den duur 

zou overgaan in de Nijl en hij dus langs deze rivier weer in het Egyptische Alexandrië zou 

kunnen komen. Daarom laat hij boten bouwen en vaart hij naar het westen, de Indus af. 

Aangekomen bij de Indische Oceaan realiseert hij zich zijn fout en geeft hij Nearchus het 

bevel om met de schepen de Rode Zee op te varen, terwijl Alexander zelf over land trekt. De 

beslissing om de moeilijke, maar korte weg door de Gedrosische woestijn te nemen, in plaats 

van de gemakkelijkere, noordelijke route of een tocht over zee, ligt ten grondslag aan de 

mededeling in de tekst. 

De hele terugtocht van Alexander wordt in de tekst niet genoemd, ook niet wanneer de tekst 

weer terugkeert naar Porus (495a 43). 

493b 37- 494a 19 Zoals al eerder worden de Baktriërs hier in India gesitueerd. De Seren zijn 

volgens o.a. Strabo een volk ten oosten van de Indiërs, meestal gelokaliseerd in West-China. 

Zij stonden bekend als zijdemakers, waarnaar de tekst ongetwijfeld verwijst met “het haar dat 

onder de bladeren van bomen is”. 

De bedoelde veldtocht is Alexanders plan om het oosten van India te veroveren. Deze 

veldtocht heeft nooit plaatsgevonden door de weigering van het leger. Zelfs “het beloven van 

buit” mocht niet baten. In de tekst is er daarom ook verder geen sprake meer van. 

Het woord caithtriandaib wordt door Peters geïnterpreteerd als een verbastering van het 

Latijnse castrenses: degenen die bij de castra (het legerkamp) horen: kampvolgers of dragers. 

Het woord grinde of grinne interpreteren wij als grian, zon: de glans van alle wapens is zo 

helder dat het lijkt alsof het leger licht geeft. 

Alexanders trots was inderdaad groot, maar zelden haatte hij zijn mannen zo als toen ze niet 

meer verder wilden trekken. Breg in bethad freacnairc, het bedrog van de huidige wereld, wil 

zeggen dat Alexanders trots misplaatst is. In het vervolg van de tekst, in de brieven van 

Dindimus zal hem opnieuw verweten worden veel te veel waarde te hechten aan 

oppervlakkige, wereldse zaken. 

Het aantal van vijftig gidsen is hier foutief. In 494b 10 lezen we dat honderd van de 

honderdvijftig gidsen worden gestraft. De rest wordt gestraft in 495a 40. Er had hier dus 

sprake moeten zijn van 150 gidsen. 

494a 19 - 29 Dit is een bekende anekdote uit de moordende tocht door de woestijn van 

Gedrosië. We weten dat Alexander wel vaker zijn mannen liet voorgaan bij de verdeling van 

voedsel en drank op momenten dat die schaars waren. In de woestijn was Alexander echter 



Van Μέγας ’Αλέξανδρος tot Alaxandar Mór 

76 

tamelijk verzwakt door een eerdere pijlwond en zal hij zich minder hebben kunnen ontzien 

dan hij wilde. 

494a 29 - 494b 16 De verovering van een stad op een eiland in de rivier verwijst naar 

Alexanders gevechten rondom de Indus. Alvorens de rivier af te zakken moest Alexander zijn 

doortocht daar veilig stellen door de volkeren aan de overzijde van de Indus te verslaan. 

Enkele van die volkeren bieden stevig weerstand. De tekst komt verderop opnieuw op deze 

volkeren terug. 

De ondrinkbare rivier is waarschijnlijk niet meer dan een stroompje in de woestijn, dat door 

het zout in het woestijnzand ondrinkbaar is geworden. 

De waterpaarden zijn het eerste ongedierte waarmee Alexander in de tekst te maken krijgt. 

Over het verschillende ongedierte volgt verderop meer. 

494b 16 - 33 Dit gedeelte van het verhaal is volledig mythisch en heeft geen connectie meer 

met de werkelijkheid. Bij een meer wordt een gigantisch kampement gebouwd in een 

carrévorm (25 stadiën is 5 kilometer) met de legertros (paarden en bagage) in het midden. Dit 

laatste is historische praktijk bij alle legers van de Oudheid. Het vellen van bomen deed 

Alexander vooral om boten te bouwen in India. 

494b 34 - 495a 44 In dit gedeelte lezen we een beschrijving van al het ongedierte waarmee 

Alexander in India te maken kreeg, samengebald in een enkele nacht, waarin het leger maar 

niet aan eten en slapen toekomt. Dit gedeelte is een belangrijke inspiratiebron geweest voor 

de Middeleeuwse dierenliteratuur en is grotendeels in de bestiaria terechtgekomen107. De 

“waterpaarden” uit het voorgaande gedeelte zijn mogelijk de kleine Indiase krokodillen of 

gavialen, die in groten getale in de Ganges en Indus leefden. 

Ook schorpioenen komen veel voor. De beschrijving “met gekromde achterkant” is nog altijd 

zeer herkenbaar. 

Cerastes is de Latijnse naam voor een gehoornde slang. Vermoedelijk wordt er de zeer giftige 

Cerastes cornutus of de Vipera Cerastes mee bedoeld. Dat zijn beide addersoorten met een 

kenmerkende dubbele “kam” op het hoofd. 

De term waterslangen is een misinterpretatie van serpentes humidae (vochtige, glibberige 

slangen) van de epistola. De vergissing van LB ceraisti maaide is begrijpelijk, want ook deze 

slangen worden gehoornd genoemd. De bonte kleuren verwijzen mogelijk naar de 

ingewikkelde patronen en de waarschuwende kleuren op de schubben van vele soorten 

slangen. De kleine slangen, waarvan het leger zeker de meeste last heeft gehad, zijn soorten 

adders (Viperidae) en cobra’s (Najae). Deze soorten zijn zeer giftig en soms agressief. Vaker 

                                                 
107 Cf. Groos (1999) 
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bijten ze omdat ze zich in het nauw voelen gebracht in het bed van een soldaat of omdat 

iemand onoplettend bovenop het dier gaat staan. 

De grote slangen zijn de Pythons (Pythonidae). Deze worden zeer lang (tot 8 meter), maar 

zijn zelden voor mensen gevaarlijk. Alleen als ze erg veel honger krijgen, wat in het 

moessonseizoen niet ondenkbaar is, zullen ze mensen aanvallen. 

Het Ierse woord Natrach is afgeleid van het woord Natrix, een ongebruikelijke 

soortaanduiding van de “slangen”. Gebruikelijker is het woord serpentes. Aangezien in 

Ierland geen slangen voorkwamen, kon de schrijver zich bij deze dieren waarschijnlijk weinig 

voorstellen. 

We weten dat Alexanders leger tijdens de hevige moessonregens zijn toevlucht zocht op de 

terpen en in paalwoningen van de inheemse bevolking. Wanneer het land overstroomt, 

worden diezelfde toevluchtsoorden gebruikt door de slangen en het andere ongedierte, zodat 

het begrijpelijk is dat het leger met die dieren in aanraking kwam. De veldslagen tegen de 

dieren zijn daarvan een mythologiserende overdrijving. Met name Pythons (tot 7 meter lang), 

Cobra’s (zeer giftig), Addersoorten en schorpioenen hadden het op het leger gemunt. 

De tweehoofdige slangen zijn de Amphisbaenae uit de bestiaria. Deze slangen hebben een 

hoofd aan de voorkant en één aan de achterkant van hun lichaam. De historische bron voor 

deze dieren is vermoedelijk een slangensoort (e.g. Eryx johnii of Typhlops vermicularis) dat 

een lichaam heeft van gelijke dikte over de hele lengte. Ook sommige pootloze hagedissen 

(Amphisbaenidae) voldoen aan de beschrijving. Waarschijnlijk is hier echter sprake van een 

andere interpretatie van een eerdere bron, die het heeft over dubbel of driedubbel gekamde 

(cristata) hoofden, zoals de Cerastes. Het enorme formaat zou kunnen verwijzen naar de 

Python, maar het is waarschijnlijker dat het hier gaat om een samenraapsel van kenmerken 

van meerdere bestaande slangen: het formaat van een Python, de kammen van Cerastes, het 

optillen van de borst van de Cobra, het openbreken van de grond van een sommige gravende 

addersoorten, de stinkende (andere bronnen zeggen giftige) adem van de spugende Cobra. 

In de Indus en Ganges leven inderdaad rivierkreeften, maar het verhaal hier is een 

mythologisering. Tot overmaat van ramp komen er dan nog leeuwen op het leger af, die in 

India niet voorkomen. Het zou om tijgers of andere grote katten kunnen gaan, zoals die ook in 

het vervolg worden genoemd. Witte tijgers zijn uit India wel bekend. De grote vleermuizen 

zijn de vliegende honden (die nog groter zijn dan duiven), die leven van fruit. 

Dentetyrannus is een bekend dier uit de dierenliteratuur. Het wordt wel eens geïdentificeerd 

met een grote krokodillensoort of met een neushoorn of nijlpaard. Deze dikhuiden kunnen 

zich behoorlijk agressief gedragen en de “paardenkop” uit de omschrijving lijkt eerder te 

duiden op een dergelijk dier. 
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De zin over de “luchtvogels” lijkt weer te verwijzen naar de vleermuizen, maar Peters merkt 

al op dat de hele zin verkeerd begrepen is. 

De overgebleven gidsen worden gestraft voor hun slechte werk. 

495a 44 - 495b 33 In het begin wordt Porus opnieuw bij de Baktriërs gesitueerd. We lazen al 

eerder hoe Baktrië consequent in India wordt geplaatst. Nu komen we weer terug bij de slag 

tegen Porus, waarvan al sprake was vanaf 493a 13. De schrijver haalt uit zijn bronnen twee 

verschillende gevechten tegen Porus, die in werkelijkheid hetzelfde gevecht zijn. 

Hoewel Alexander Porus niet heeft misleid op de manier die in de tekst staat, begon de slag 

bij de Hydaspes met bedrog: Alexander deed langs een breed front voortdurend 

schijnaanvallen om Porus’ leger in beweging te houden en zo uit te putten. Tenslotte laat 

Alexander het gerucht verspreiden dat de aanval over de door moessons gezwollen rivier niet 

mogelijk is en dat de aanval voorlopig wordt uitgesteld. Hij laat ostentatief voorraden 

aanleggen om Porus in de waan te laten dat de aanval niet zal komen. Zodra het vijandige 

leger niet meer reageert op Alexanders manoeuvres valt Alexander aan. 

In een hevige veldslag wordt Porus vrij eenvoudig verslagen, maar Alexander verliest zijn 

paard Bucephalus, dat hem al sinds zijn jeugd draagt. Dit gegeven is de bron voor het verhaal 

van het tweegevecht, waarin hier de dood van het dier niet genoemd wordt. 

Porus had zich zo’n waardige tegenstander getoond, dat Alexander vervolgens vrede met hem 

sluit en hem laat blijven, tot ieder tevredenheid. Alexander sticht vervolgens twee steden, die 

meestal bekend staan als Bucephala, genoemd naar zijn dode paard en Alexandrië bij de 

Hyphasis. 

495b 33 - 496a 1 Alexander trekt dan de Acesines over en valt een krijgszuchtige stam in 

Lahore, de Cathaioi aan. De Adrestes zijn ons onbekend. Met de Gangarides worden de 

volkeren rondom de Ganges bedoeld. We zagen al dat de Ganges en de Indus worden 

verward. Alexander vecht inderdaad tegen enkele kleinere volkeren rondom de Indus. 

De belangrijkste omissie van de tekst moeten we hier noemen. Alexander ging vanaf hier op 

de terugtocht. Zijn leger, gedemotiveerd door de enorme mars, de vele doden, het ongedierte 

en de gedachte oneindig ver van huis te zijn, wilde niet verder trekken naar de oostelijke 

Okeanos, die Alexander wilde bereiken, omdat hij dan het einde van de wereld zou hebben 

gezien. Alexander wil dan langs de Indus trekken, omdat hij vermoedt dat die over zal gaan in 

de Nijl en hij zo Egypte zal kunnen bereiken. De terugweg door de Hindu Kush zou te veel 

als een vlucht en dus een nederlaag gevoeld hebben. 

De Acesines is de antieke naam van de Chenab en vormde de grensrivier van het koninkrijk 

van Porus. De Siben kennen we uit de Mahabharata als de Sivi, een volk uit de omgeving van 

de Indus. De Manden zijn reeds eerder genoemd (zie 492a 5). 
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De Subagren en de Gesonen zijn geheel onbekend. Ook de mythe van Hercules in relatie met 

deze volkeren is niet bekend. 

Het verhaal over Alexanders verwonding is historisch juist. Alexander vocht op de terugtocht 

tegen de Malloi, een volk op de oevers van de Hydaspes. Per ongeluk dringt Alexander in zijn 

eentje door tot in de vesting, waar hij in een hevig man-tegen-mangevecht terechtkomt. Hij 

vecht dapper, met zijn rug tegen de binnenkant van de stadsmuur en enigszins gedekt door 

een vijgenboom. Hij doodt enkele vijanden, maar raakt dan ernstig gewond, voordat zijn 

mannen hem kunnen ontzetten. Hij neemt vanwege zijn ernstige pijlwond niet zelf wraak, 

maar zijn leger doet dat voor hem door alle inwoners van de vesting te doden. Deze pijlwond 

speelt Alexander parten in de Gedrosische woestijn, waarover de tekst al eerder sprak. 

496a 1 - 496b 3 Dit is een samenraapsel van Alexanders avonturen in een sterk 

gemythologiseerde vorm, afkomstig uit de Epistola, die vanaf hier de werkelijkheid volledig 

in de steek laat. 

De vaartocht van Alexander verwijst naar zijn tocht per boot over de Indus naar de Oceaan. 

Alexander reist dan per boot, omdat zijn verwonding paardrijden erg bemoeilijkte. Dan splitst 

hij zijn leger op, reist zelf te paard door Gedrosië en geeft Nearchus opdracht met de schepen 

en een groot deel van het leger naar het noorden te varen over de Rode Zee. 

Ambina is ons als stad onbekend, maar de naam lijkt op die van Ambhi, een radja van Taxila, 

die Alexanders leger hielp. De Ierse tekst lijkt Orosius verkeerd begrepen te hebben, 

aangezien die het heeft over urbem ... cui Ambira Rex praeerat. De pijlen waarmee Alexander 

beschoten wordt zijn in olie gedoopt en in brand gestoken. Letterlijk staat er “met aan de 

buitenkant gedoopte pijlen”. Peters denkt aan i neim (in vergif) in plaats van imach (aan de 

buitenkant). 

Een (volgens Strabo) late mythe is het verhaal dat Hercules en/of Dionysos al oorlogvoerend 

door Thracië en India is getrokken om aan het einde van de wereld een monument op te 

richten. Het verhaal gaat dat Alexander daarheen op weg was, om zo als het ware in het 

voetspoor te treden van zijn goddelijke voorgangers. 

De monsters zonder voeten en het monster met zijn ondoordringbare pantser zijn late 

aanvullingen in de Alexandermythe. 

De olifanten mogen niet in vijandige handen vallen. Daarom neemt Alexander krijsende 

varkens mee op advies van Porus, om de olifanten te verschrikken, op te jagen en hen zo te 

kunnen vangen. De vijanden kunnen dan niet de olifanten vangen en uitrusten voor het 

gevecht. 

De rivier Buemar is onbekend, hoewel Marco Polo hem in India lokaliseert (zonder dat te 

preciseren). 
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De schrijver maakt een vreemde fout, wanneer hij meldt dat er 980 olifanten gevangen 

werden, aangezien er slechts 800 olifanten waren. 

De behaarde Ichtyofagen zijn de Gedrosiërs, inwoners van de woestijn. Dit was een zeer 

primitief volk, dat het stenen tijdperk nog niet was ontgroeid. Zij heetten viseters omdat 

zeevis hun belangrijkste voedselbron was. In de woestijn konden zij nauwelijks voedsel 

verbouwen of kuddes houden. Dit volk had zich al enige tijd voor de woestijntocht aan 

Alexander overgegeven. Volgens de mythe leidden zij een amfibisch leven en bestonden zij 

even gemakkelijk in het water als op het droge. 

De Ebimaridis is een onbekende naam voor een rivier of een landstreek. 

Gesuggereerd wordt dat Alexanders verkenningstocht nu ten einde gaat lopen, aangezien er 

niets meer te ontdekken valt. 

De sneeuw en regen zijn ongemakken waar Alexander vooral in de Hindu Kush en tijdens de 

moesson in India mee te maken heeft gehad, het vuur verwijst wellicht naar de woestijnhitte. 

Ethiopië stond in de Oudheid al voor “ver weg en mysterieus” en krijgt daarom een plek in dit 

verhaal. Alexander is natuurlijk nooit zover gekomen. De episode in de grot van Liber Pater 

heeft ook geen duidelijke basis. 

496b 3 - 497a 49 Het “wenden van de vaandels” is een aanwijzing dat Alexander nu toch echt 

op de terugtocht is gegaan. Het vervolg van de tekst maakt dat echter niet duidelijk, aangezien 

hier nu een verhaal wordt in gelast uit de Alexanderroman: de episode van de bomen van de 

Zon en de Maan. Phasiace is een onbekende plaatsnaam. 

De moeilijke route, de schaarste aan water en al het ongedierte doet denken aan Alexanders 

tocht door Gedrosië, maar is hier zuiver mythisch. 

De beide oude mannen worden eerst door Alexander vriendelijk bejegend, maar daarna 

gelooft hij hen niet en laat hij hen folteren om hen te testen. Wanneer de mannen hun verhaal 

volhouden, gaat Alexander op zoek naar de bomen. 

Daar komt de priester hem tegemoet. Hij heeft een bijzonder uiterlijk. Peters interpreteert het 

onbekende woord dunu (496b 27) als meervoud van tonn (huid). Wat we ons daarbij moeten 

voorstellen blijft onduidelijk. Misschien had de man grote slagtanden, die uit zijn mond 

staken. Mogelijk verwijst dunu ook naar de craicend van het volgende zinsdeel en is de pels 

die hij draagt versierd met hondentanden. 

Alexander gaat dan met een klein gevolg (300 van de 40000 die hij mee had genomen) naar 

de bomen en gehoorzaamt de priester in elk detail, hoewel de instructies van de priester niet 

genoemd worden. We kunnen die wel reconstrueren: als symbool van reinheid moeten de 

mannen van Alexander hun kleren uitdoen. Waarschijnlijk vertelt hij hen ook de route die ze 

moeten nemen en instrueert hij Alexander iets van de bast van balsemstruiken af te breken, 



4. Commentaar op de Ierse Alexander 

81 

hoewel zijn mannen menen dat Alexander dat zelf had bedacht. Uit de hars van de 

balsemstruiken wordt balsem gemaakt. 

Bebriorae is een niet af te leiden woord. De hele episode van deze twee bomen lijkt voor het 

eerst voor te komen in de Alexanderroman. Alleen Marco Polo noemt een “boom van de zon” 

in zijn reisverslag en situeert die in Noord-Perzië, in de provincie Timochain, waar hij 

bovendien een veldslag van Alexander situeert. De associatie met Alexanders avonturen is 

snel gemaakt. Hij identificeert die boom als een soort plataan, een boom die geen fruit, zaad 

of noten draagt108. 

De hoogte van de bomen is opvallend, te meer daar er in dat gebied, aldus de priester, geen 

regen valt. Alleen de ouden van de Indiërs bezoeken de bomen. 

Alexander probeert op traditioneel Griekse wijze te offeren door het slachten van een dier, 

maar de Indiër verbiedt het hem. 

Alexander vertrouwt niet dat de bomen werkelijk spreken en laat zijn mannen de bomen 

inspecteren. Het woord ecnaid (497a r.4) betekent “op de hoogte, wijs, de dingen gezien 

hebbend” en geeft aan dat ze daadwerkelijk de bomen goed inspecteren en zeker weten dat er 

zich geen bedriegers schuilhouden. 

In de vertaling hebben we het woord onafwendbaar (r. 17) aangevuld om de betekenis te 

verduidelijken. 

Van de driehonderd in Alexanders gevolg neemt hij er slechts drie mee naar de boom van de 

maan. Perdiccas was het grootste deel van Alexanders leven zijn beste vriend en 

vertrouweling. Mogelijk had Alexander Perdiccas bedoeld als zijn opvolger. Philotas was al 

dood (cf. 492b 32 vv.). Met Clitonas wordt Cleitus bedoeld, die ook al gedood was (ib.). 

Na de slechte voorspelling geeft Alexander een opvallend vertoon van zwakte, wanneer hij 

niet in staat is te eten of te drinken. Deze hevige emotie kennen we van de historische 

Alexander ook bij de dood van zijn beste vriend of uit woede over de weigering van zijn 

mannen nog verder naar het oosten te trekken. In deze tekst lijkt deze heftige emotie niet 

helemaal op zijn plaats. We zien verder nergens Alexander zo onbedaarlijk huilen. 

De boom voorspelt Alexanders dood vrij nauwkeurig: Alexander stierf in Babylon, maar op 

10 of 11 juni 323, nadat hij ziek geworden was na (als gevolg van?) een slemppartij eind mei. 

Verderop dateert de boom zijn dood twintig maanden na de voorspelling. Dat plaatst de 

voorspelling in oktober of november van 325, kort na zijn tocht door de Gedrosische woestijn. 

Op die manier past deze scène aardig in de chronologie van het verhaal. 

                                                 
108 William Marsden (transl.): The travels of Marco Polo the Venetian; hs. 21 
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Nu volgt een korte beschrijving van de bijzonder levenswijze van de priesters: ze hebben veel 

goud, leven van balsem en wierook en water, hebben geen luxe en dragen dierenhuiden. Ze 

worden driehonderd jaar oud. De tekst beschrijft daarmee een noble savage: iemand die de 

moderne luxe van Alexanders leven niet kent maar (daardoor?) de waarheid in pacht heeft en 

lang leeft. De tekst legt een grote bewondering aan de dag voor mensen met een ascetische 

levenswijze, zoals die in India gevonden konden (en kunnen) worden. 

De boom weigert dan de details van Alexanders dood te onthullen, omdat hij dan mogelijk 

zijn lot zou kunnen ontspringen. Dat zou tegen de zin zijn van de (in de Middeleeuwen 

populaire) schikgodinnen. 

Zijn moeder Olympias strijdt na Alexanders dood om de macht over Macedonië tegen de 

troepen van Eurydice en Antipater. Ze komt kort aan de macht, maar wordt dan aangevallen 

door Antipaters zoon Cassander. Ze wordt na een lange, moeilijke belegering door Cassanders 

troepen gevangen genomen en rond 317 geëxecuteerd voor alle wrede executies en moorden 

die ze zelf heeft laten uitvoeren. 

Zijn zus Cleopatra wordt vermoord in 308, nadat ze enkele gelukkige jaren had doorgebracht 

in Sardis en zich buiten de rivaliteit van de Diadochen had weten te houden. 

497a 49 - 497b 10 Opnieuw heeft Alexanders leger te maken met slangen. We hebben “dal 

van de grote vesting” vertaald omdat dat zo in onze tekst terecht is gekomen. Peters leest 

gleann Iordain (Jordaanvallei) in plaats van gleann mor daingen, gesteund door de epistula. 

Daar leven grote slangen tussen de piramides, die in onze tekst beduidend kleiner zijn dan in 

de meeste andere (meestal 505 of 305 voet). Mogelijk dienen de piramides als waarschuwing 

voor de slangen. De slangen zijn herbivoor en leven van laser (assafoetida, een keukenkruid 

dat in de oudheid veel werd gebruikt) en van peper. In hun hals groeit een smaragd, die 

gemakkelijk te verkrijgen is, omdat ze elkaar aan het begin van de lente vernietigen. In andere 

verhalen over deze dieren109 wordt er op de slapende dieren gejaagd, omdat de steen alleen te 

krijgen is als die uit het levende dier wordt gehaald. De herkomst van de verschillende 

mythen over de slangensteen is onduidelijk. Er wordt wederom een veldslag geleverd tegen 

de slangen, die ditmaal geholpen worden door gieren. Uiteindelijk sterven er 206 mannen en 

140 dieren. 

497b 10-18 De Occlivas is een enorme rivier, die niet te identificeren is. Gezien de periode 

zou Alexander nu ergens in Afghanistan of Iran moeten zijn. Dan zouden de Kabul of de 

Arvand en de Karun (rivieren in de delta van Eufraat en Tigris) in aanmerking komen. Het 

leger gaat de strijd tegen de olifanten op de oever niet aan en wordt vertrapt. 

                                                 
109 Cf. Groos (1999) 196-7. 
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497b 18-25 Tenslotte volgen er nog meer samengevatte versies van avonturen uit de epistola. 

Het eerste avontuur is er een met zeemeerminnen, die de mannen verleiden en hen meesleuren 

het water in. Dit avontuur past in de traditie van verhalen over gevaarlijke watervrouwen, 

waaronder ook bijvoorbeeld de sirenen vallen. 

Tenslotte vindt er nog een dierengevecht plaats, ditmaal tegen rammen. 

497b 25-31 Persipres en Alticones zijn twee namen die ons uit de entourage van Alexander 

onbekend zijn. Mogelijk wordt met de laatste Antigonus bedoeld. Persipres zou een bijnaam 

kunnen zijn met de betekenis “perzendoder”, maar is waarschijnlijk ontstaan uit een leesfout. 

De geveldriehoeken (gabla) zijn in het Latijn zuilen (pilea). In elk geval worden bepaalde 

grote monumenten gebouwd ter ere van Alexander in het uiterste oosten van de wereld. Vlak 

voor de terugtocht bouwt Alexander daar inderdaad altaren en monumenten voor de grote 

Olympische goden, voor Ammon, de Zon en voor enkele inheemse Macedonische goden. Hij 

wilde het uiterste oosten van de wereld bereiken, omdat Hercules dat ook had gedaan en hij 

wilde hem naar de kroon steken. Uit deze gegevens is de mythe van de gouden monumenten 

ontstaan. 

Deel 5: de briefwisseling met Dindimus (497b 31 - 499b 38) 

497b 31- 49 Zonder dat de brief aan Aristoteles formeel wordt afgesloten, begint de schrijver 

met een nieuwe brief, de eerste van een briefwisseling tussen Alexander en Dindimus, koning 

van de Brahmanen110. De Brahmanen vormen de hoogste kaste in het Indische kastensysteem 

en hebben het recht de heilige teksten te lezen, te interpreteren en er onderwijs over te geven. 

Ze houden zich aan de Dharma (zuivere levenswijze), voeren rituelen uit, zijn meestal 

vegetarisch en leggen de nadruk op geestelijke en lichamelijke zuiverheid en kennis van de 

heilige teksten. Beschrijvingen uit de Veda’s en de Brahmada’s (commentaren op de Veda’s) 

duiden erop dat al in de Oudheid Brahmaanse gemeenschappen bestonden. 

Dindimus is mogelijk een afgeleide van de eretitel Dandi Swami, wat zoveel betekent als 

“heer met de staf”, een priester die als ereteken een staf mag dragen. Zo’n priester was altijd 

lid van de kaste der Brahmanen. 

Mogelijk leerde Alexander een Brahmaanse gemeenschap kennen op zijn terugtocht over de 

Indus, 325), toen hij bij gebrek aan voedsel contact zocht met een rijke Indische stad, die hem 

weliswaar beloofde te helpen, maar later deze belofte brak en een bloedige veldtocht tegen 

Alexander ondernam. In dat geval zou ook nu de chronologie van het Ierse verhaal aardig 

kloppen. 

                                                 
110 cf. 493a 17-23 
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De briefwisseling opent met een brief van Alexander aan Dindimus, waarin hij hem vraagt te 

vertellen over de Brahmaanse levenswijze. Hij beweert deze te zullen volgen als die hem 

bevalt en stelt zich op als een kritisch geïnteresseerde. 

In zijn antwoord begint Dindimus te melden dat hij blij is met het verzoek van Alexander, 

daar wijsheid een groot goed is. 

497b 49 - 498b 34 De brief kent drie delen: een inleiding, waarin Dindimus uitlegt waarom 

hij zijn brief schrijft; een beschrijving van de ascetische levenswijze van de Brahmanen en de 

voordelen daarvan; en de Griekse levenswijze die daartegenover wordt gesteld en de nadelen 

daarvan. 

Het woord med betekent “tegengewicht” zoals dat in een weegschaal wordt gebruikt. Een 

parafrase van het eerste gedeelte: Jij beweert misschien dat je al weet hebt van de wijsheid. 

Dat is maar goed ook, want een koning die zich niet met wijsheid bezighoudt is geen echte 

koning. Eigenlijk wil ik je niet antwoorden, want ik schrijf niet erg goed en je hebt toch geen 

tijd om te lezen, maar in dat geval kun jij niets zeggen over ons volk, want wat je van 

boodschappers hebt gehoord klopt niet: want over bepaalde dingen vertellen ze te veel (en 

over andere te weinig). Het zal je duidelijk worden dat je niet altijd het juiste hebt gehoord, 

want wat ik schrijf is de waarheid. Beslis zelf of je er iets mee doet of niet. 

De Brahmanen houden zich aan enkele strenge leefregels. De natuur geeft hen alles wat ze 

nodig hebben. Dus eten ze geen vlees, bedrijven ze geen landbouw, hebben ze geen kleding 

en bouwen ze geen huizen. De natuur geeft hen voedsel en onderdak. Verderop wordt de 

natuur vervangen door het woord God, dat duidelijk tegenover de Griekse goden wordt 

gebruikt. vermaak. 

Daardoor is iedereen aan elkaar gelijk en dat heeft prettige gevolgen. Er bestaat geen 

onenigheid van welke soort dan ook, er zijn geen zonden of gebreken. Ze zijn gezond en 

slapen goed. En dat alles naar het plan van God zelf. 

De schrijver gebruikt het woord comtuistin (498b 13) voor het Latijnse comitatur 

(begeleiden). In het Latijn staat daar nog exsequias bij. Comitari exsequias betekent te grave 

dragen. Mogelijk dacht de auteur hier aan begeleiden in de zin van opvoeden. 

De onderlinge gelijkheid zet zich door tot na de dood: omdat er geen grafmonumenten zijn, 

wordt er niemand na zijn dood nog vereerd. 

Dan vergelijkt hij de Griekse levenswijze met die van de Brahmanen. Grieken offeren aan de 

goden, terwijl de verering zelf en de goden alleen maar ellende brengen. Dit heeft zowel 

lichamelijke als morele consequenties: ze zijn toornig en overspelig en hun zonen worden 

ziek. 
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Nu volgt er een korte opsomming (in de Collatio veel langer) van zaken die met de 

onderwereld te maken hebben en die Dindimus duidt als symbolen voor de schandelijkheden 

van de Macedoniërs. 

Viperina corona, de adderkroon, staat hier symbool voor schandelijkheid en stond in 

werkelijkheid op het hoofd van de Parcae, de schikgodinnen of van hun zusters, de Erinyen of 

wraakgodinnen. Beide drietallen hadden een kamer bij de ingang van de onderwereld. In de 

Collatio worden ze in ditzelfde fragment genoemd als de Furiae en de Eumenides (die in de 

Oudheid dezelfde groep, namelijk De Erinyen aanduidden). 

Pluto, de god van de onderwereld, staat hier symbool voor de trage geest van de Macedoniërs. 

Dat hij door zijn eigen traagheid van geest in de onderwereld terecht zou zijn gekomen, blijkt 

nergens in de klassieke mythologie, waar hij de onderwereld krijgt door loting111. Als we 

Pluto met Lucifer identificeren, die in de hel werd gegooid na in opstand gekomen te zijn, is 

de bewering van de tekst logischer. 

De Pallentes (zij die bleek zijn) zijn de schimmen van de doden in de onderwereld, die hier 

symbool staan voor een kwalijk geloof. 

Inni firindi (498b 30-31) is waarschijnlijk een dubbelschrijving voor i-n-ifern en kan niet in 

de zin vertaald worden. 

498b 35-45 Alexander verdedigt zijn eigen levensstijl door te zeggen dat ook luxe en 

weldaden door God en de natuur gegeven zijn en het geheel in de rede ligt hiervan gebruik te 

maken. Alexander is van mening dat God de schepping onderdanig aan de mens gemaakt 

heeft. Daaruit volgt dat je dieren mag eten. De Brahmanen beschuldigt hij van oogkleppen en 

aan het eind beledigt hij ze nogal ongenuanceerd, door ze van gekte te betichten. Regels 42-43 

zijn onherstelbaar corrupt. 

498b 46 - 499a 19 In typisch Hindoeïstische bewoordingen zegt Dindimus dat ze zich zien als 

te gast op de wereld. Ze hebben dus geen recht om andere “gasten” te doden of op te eten. 

Dindimus voorspelt dat Alexanders toekomst problematisch zal zijn, omdat zijn misdaden uit 

het verleden zijn toekomst bepalen. De Brahmanen zijn zonder zonden, dus hun toekomst is 

probleemloos. 

Ascetisme is en deugd in de ogen van God. Bovendien zijn de Brahmanen, anders dan 

Alexander, ongevaarlijk voor de mensen. Het volgende verwijt werd Alexander al tijdens zijn 

leven gemaakt: omdat hij de Perzische proskynese wilde invoeren, een gebaar dat bij de 

Grieken alleen voor goden bestemd was, werd hij beschuldigd een god van zichzelf te willen 

                                                 
111 Ilias XV, 187-193 
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maken. Bovendien keert Dindimus zich tegen voorouderverering. “Daarginds” in het 

hiernamaals zal dat alleen maar ellende opleveren. 

Dindimus, de Hindoeïstische geestelijke betoont zich hier een ware Christen, een dienaar van 

de enige ware God, terwijl Alexander als een heiden en afgodendienaar wordt afgeschilderd. 

Salmoneus imiteerde Zeus door op zijn strijdwagen met fakkels te gooien bij wijze van 

bliksems. Hij en zijn hele stad werden door Zeus met een echte bliksem vernietigd en hij 

kwam in de Tartaros terecht. 

Alle verwijzingen naar de onderwereld in de Collatio stammen uit Vergilius’ Aeneïs boek VI. 

Deze scène sprak in de middeleeuwen zeer aan, vanwege de beeldende beschrijving van de 

heidense Tartaros, die sterk leek op wat men zich bij de hel voorstelde. 

Enceladus was een Gigant die door Zeus na de gigantomachie gewond werd begraven onder 

de Etna. Het vuur uit de vulkaan was zijn adem, de aardbevingen kwamen doordat hij zich 

omrolde onder de grond. 

Dindimus kiest twee personages uit Alexanders mythologie om hem te overtuigen dat je altijd 

volgens de natuur moet leven. 

499a 20 - 499b 16 In dit gedeelte spreidt Alexander een stuitende oppervlakkigheid ten toon. 

Eerst beschuldigt hij Dindimus ervan dat hij wel ascetisch moet zijn, omdat hij geen middelen 

en vaardigheden heeft om zijn leven gemakkelijker te maken. Juist daardoor kan Dindimus in 

het hiernamaals niets bereiken. Alexander geeft het voorbeeld van wolven, die alleen maar 

vegetarisch zijn als ze dat moeten. 

Regel 33-35 is vaag. Volgens ons luidt de redering: de ware filosofie is je natuur volgen, maar 

dat betekent ook genieten wanneer je dat kan. De zin daarna lijkt ook wat buiten de 

redenering te vallen. Deze hele passage is een te beknopte samenvatting van de Collatio. Daar 

is de redering helderder: matigheid is alleen te prijzen wanneer je een andere keuze hebt. 

Anders zouden blindheid en armoede deugden zijn, terwijl het niets meer is dan een gebrek. 

De Ierse tekst geeft Alexander een duidelijk oppervlakkigere houding dan de Collatio. Hier is 

hij een simpele levensgenieter, tegenover de misleide asceet. In de Collatio heeft hij meer van 

een filosoof. 

Vervolgens noemt hij de Brahmanen in bedekte termen lelijk. Niemand zal zich aangetrokken 

voelen tot hen door hun (gebrek aan) schoonheid of door mooie sieraden. 

Hier speelt dezelfde redenering als hierboven: wie zich kan bedwingen, wanneer hij zich 

aangetrokken voelt tot een ander is een filosoof. Wie zich in het geheel niet aangetrokken 

voelt niet. 

Omdat de Brahmanen geen gebruikelijke afspraken onder elkaar hebben, zoals alle mensen, 

zijn ze gelijk aan de dieren en zijn ze minder slagvaardig en dan de meeste andere volkeren. 
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Tegen een niet expliciet in deze tekst genoemd argument van Dindimus (het is hier rustig, 

omdat er ooit iets verandert en daarom zijn we gelukkig) stelt Alexander dat het ware geluk 

juist in variatie te vinden is. 

Zijn slotwoorden zijn de hoofdlijn van zijn betoog: leven volgens de natuur en zoals God het 

heeft bedoeld, betekent genieten van de geschenken die God je geeft. 

499b 17-38 In deze toevoeging in de Ierse tekst probeert de schrijver een verklaring te vinden 

voor het feit dat de verstandige Alexander ondanks de voorspellingen van de bomen toch naar 

Babylon is gegaan. Misschien hechtte hij veel geloof aan het orakel, misschien geloofde hij 

het ook juist niet. De schrijver vraagt zich vervolgens af waarom goddeloze orakels de 

waarheid kunnen bevatten. Toch kun je geloof hechten aan profetieën van de duivel, omdat 

God hem heeft toegestaan soms de waarheid te spreken. Alexander heeft echter niet zijn 

voordeel gedaan met de duivelse voorspelling, omdat hij zondig was. De voorspelling en het 

feit dat Alexander toch naar Babylon is gegaan maakten voor de mensen van de wereld een 

einde aan Alexanders wreedheid. 

Het Bijbelcitaat is Psalm 77, 49-50 (Vulgata). Het staat in een gedeelte dat de plagen van 

Egypte bespreekt en betekent “door kwade engelen (bodes) maakte hij een weg voor zijn 

woede”. In dit verband: God uit zijn woede op de door zijn wreedheid zondige Alexander via 

de voorspelling van de duivel (een “kwade engel”). 

Deel 6: Alexanders dood en daarna (499b 38 - 501a 11) 

499b 38 - 500a 8 De dood van Alexander wordt door de tekst niet beschreven. In 

werkelijkheid stierf Alexander nadat hij ziek was geworden na (door?) een slemppartij. De 

hypotheses over zijn dood lopen uiteen van uitputting, ziekte (malaria), een ontstoken wond, 

een combinatie van twee of drie van die factoren, of moord. 

Na het drinkgelag lag Alexander enkele dagen ziek op bed, waarin hij niet in staat was zijn 

testament te maken vanwege hoge koortsen. De verdeling door de veldheren is een latere 

legitimatie, geschreven door enkele van hen, om hun aanspraken op de macht te 

verantwoorden. In werkelijkheid breekt er na Alexanders dood een chaotische periode uit, 

waarin zijn belangrijkste veldheren strijden om de macht. Aanvankelijk krijgt Perdiccas, die 

misschien door Alexander op zijn sterfbed tot opvolger was benoemd, door een strategische 

truc de macht. In een topoverleg te Babylon verdeelt hij de Satrapieën, voorlopig nog onder 

zijn eigen regentschap, terwijl Alexanders halfbroer Arrhidaios en zijn pasgeboren zoon bij 

Roxane, Alexander IV, officieel de koningstitel deelden. 

Later vindt er bij Triparadisus opnieuw topoverleg plaats en worden de Satrapieën door de 

verschoven machtsverhoudingen opnieuw verdeeld. 
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Het rijtje namen in de tekst is een bonte verzameling van persoons- en plaatsnamen, die voor 

een flink deel historisch correct zijn en te verifiëren in de bronnen, voor een deel uit hun 

verband gerukt en voor een deel berustend op schrijf- of interpretatiefouten. De genoemde 

satrapen kregen de genoemde satrapieën soms al van Alexander, anderen werden benoemd bij 

de verdeling van Babylon, weer anderen bij de verdeling van Triparadisus en weer anderen 

onder andere omstandigheden. 

De tekst kondigt aan er 34 te gaan bespreken, er volgen er 30. 

Het rijtje volgt (zij het met enkele weglatingen) de opsomming van Justinus. 

Ptolemaeus word inderdaad koning van Egypte en directe omgeving. Arabië is niet veroverd, 

maar mogelijk wordt hier de Sinaï bedoeld, die in Egyptische handen was. De verovering van 

Arabië behoorde waarschijnlijk tot Alexanders laatste plannen. 

Laomedon was en bleef tot 320 satraap van Syrië. 

Mytilinaeus is de bijnaam van Laomedon (“van Mytilene”). Cilicië ging in werkelijkheid naar 

Philotas, die als volgende wordt genoemd. 

Philotas (een andere Philotas dan de zoon van Parmenion, die al lang dood was112) was een 

generaal van Alexander, die gouverneur werd van Cilicië, hoewel sommige Griekse steden 

daar hun autonomie behielden. Over Illyrië heerst volgens sommigen een zekere Philoxenus. 

De vergissing met Philotas ligt voor de hand. 

Atropates (Atrapes) was al door Alexander aangesteld als Satraap van Medië en bleef dat ook 

later, hoewel een gedeelte van zijn provincie hem werd afgenomen. 

Sromes is onbekend. Over Klein-Medië heerste de schoonvader van Perdiccas. De naam 

Sromes is waarschijnlijk een verschrijving voor het Latijnse socer. 

Scynus is volgens Justinus de naam van de satraap van Susa, hoewel Arrianus hem Antigenes 

noemt, wat waarschijnlijker is. 

Antigonus Monophtalmus was altijd al de commandant van de troepen in Groot-Phrygië 

geweest. Hij blijft daar voorlopig de machthebber en krijgt de provincies Pamphylië en Lycië 

erbij. 

Nearchus, Alexanders vlootcommandant, is aanwezig bij de eerste verdeling van het rijk, 

maar krijgt geen macht, hoewel Justinus daar anders over denkt. Hij verdwijnt kort na 

Alexanders dood uit de bronnen. 

Cassander is de zoon van Antipater die uit het niets de geschiedenis binnenkomt in 

Alexanders hof in Babylon, kort voor Alexanders dood. Hij is een intrigant die zich bij 

verschillende opvolgers aansluit en zich laat steunen door verschillende familieleden van 

                                                 
112 cf. 492b 32 - 493a 17 



4. Commentaar op de Ierse Alexander 

89 

Alexander, zodat hij uiteindelijk op de troon van Macedonië terechtkomt. Of hij 

daadwerkelijk ooit als heerser is aangesteld in Carië is uit de bronnen niet na te gaan. 

Menander was al door Alexander na de belegering van Tyrus aangesteld als heerser in Lydië 

en bleef dat. 

Leonnatus, een Lyncestische vriend van Alexander, wordt satraap in Klein-Phrygië, maar kan 

daar niet lang van genieten. Hij sterft in de Lamische oorlog tegen de Atheners. 

Lysimachus wordt Satraap van Thracië. Pontus verovert hij er later bij. Hij blijft gedurende 

lange tijd een belangrijke heerser in het westen van Klein-Azië. 

Eumenes was Alexanders secretaris en wordt inderdaad heerser over Cappadocië en 

Paphlagonië. 

Seleucus kreeg aanvankelijk de titel van Chiliarch (eig.: heerser over 1000 man; of hipparch = 

cavalerieaanvoerder), een civiel en militair leider, aanvankelijk onder Perdiccas, maar wordt 

later heerser over het grootste deel van Alexanders Aziatische rijk. Summa castrorum 

betekent “hoogste macht van het legerkamp”, waarschijnlijk een Latijnse weergave van het 

Griekse χιλιαρχος. Hij krijgt na enige tijd de satrapie Babylon en bouwt van daaruit zijn 

macht uit totdat hij één van de grote koningen is in Alexanders rijk. 

De eerder genoemde Cassander krijgt volgens deze tekst de bodyguards en de hulptroepen, 

maar dat is niet te verifiëren. 

Een belangrijke weglating is de naam van Antipater, die de heerschappij over Griekenland 

verkreeg. 

De namen van de Indiase heersers zijn nogal verwarrend. Inderdaad bleven de meeste 

Satrapen na Alexanders dood op hun plaats.  

Taxiles is de Griekse naam van de Indiase koning Ambhi, die op de oevers van de Indus een 

koninkrijkje had en Alexander hielp bij de slag bij de Hydaspes. Hij is genoemd naar de 

plaats Taxila, die in zijn koninkrijk lag, waar Alexander de Gymnosofisten ontmoette. 

Peithon was al als satraap van de Indus benoemd door Alexander zelf en heeft een korte 

carrière als satraap van Babylon. 

Oxyartes, de vader van Roxane, wordt satraap over Paropamisus, een gedeelte van de Hindu 

Kush en blijft dat nog lange tijd. 

Sibyrtius, een Macedonische officier, wordt satraap van Arachosië en Gedrosië. 

Stasanor wordt satraap van de Drangen (een volk in West-India), maar wordt later satraap van 

Baktrië en Sogdiana. 

Amyntas is een bekende Macedonische koningsnaam, maar een satraap met die naam is ons 

uit de andere bronnen onbekend. Baktrië valt eerst onder de Satrapie van Stasanor en later 

onder Seleucus. 
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Ook Skythaeus is onbekend. Sogdiana hoorde tot de Satrapie van Stasanor. 

Stacanor is een contaminatie van bovengenoemde Stasanor en van Nicanor, die we kennen als 

een veldheer onder Antigonus. Onder diens heerschappij dient Nicanor als Satraap van 

Cappadocië en Medië. 

Philippus wordt al door Alexander aangesteld als satraap van Sogdiana en wordt na de 

verdeling van Triparadisus satraap van Parthië. Hyrcania (een streek ten zuidoosten van de 

Kaspische zee) viel onder de Satrapie Parthië. 

Fratafernes, een Pers die zich bij Alexander had aangesloten, was al satraap van Parthië en 

Hyrcanië voor de komst van Alexander. Hij bleef dat tot aan de verdeling van Triparadisus, 

waar Philippus de macht kreeg. 

Tleptolemus was één van Alexanders lijfwachten, werd door hem benoemd tot Satraap van 

Parthië en Hyrcanië, maar kreeg na Alexanders dood de satrapie Carmanië aan de Perzische 

Golf. 

Ook Peucestas was een lijfwacht, die al door Alexander als satraap van Perzië was benoemd. 

Babylon kwam in handen van Archon, die volgens Justinus heerste over de Pelasgiërs, maar 

ons verder onbekend is. In de tekst zijn enkele namen verkeerd verbonden geraakt. 

Archelaus is onbekend, maar een eventuele verschrijving zou kunnen samenhangen met de 

even ervoor genoemde Archon. 

500a 9-13 Hier haalt de schrijver een eerdere vergelijking bij Orosius in eigen woorden op. 

Hij vergelijkt tussen Alexander met een grote leeuw, die samen met zijn metgezellen een 

prooidier of een ander slachtoffer verscheurt. Alexander wordt hier neergezet als een woeste 

en ontembare vernietiger, die genoegen schept in bloed en verwoesting. Deze woestheid 

noemde hij ook al naar aanleiding van zijn beschouwing in 499b 17-38. Het woord finit geeft 

aan dat de schrijver hiermee weer een episode afsluit. 

500a 14-15 De schrijver kondigt opnieuw een brief aan van Alexander, maar begrijpt Orosius 

verkeerd. Deze geeft aan dat een brief van Alexander de directe aanleiding was van de eerste 

Diadochenoorlog. 

500a 15 - 500a 20 Nu gaat hij verder met een beknopte en nauwelijks te volgen beschrijving 

van de toch al tamelijk ingewikkelde oorlogen van de Diadochen. Hij lijkt zich vooral te 

bekommeren om wie wanneer door wiens hand sterft, om deze losse eindjes aan zijn verhaal 

af te maken. 

De eerste opmerking, “de Atheners vielen Antipater aan”, refereert aan de Lamische oorlog. 

Een coalitie van Grieken onder leiding van de Atheners kwam kort na de dood van Alexander 

in opstand tegen het Macedonische bewind. De directe aanleiding van de oorlog was 

waarschijnlijk Alexanders juistgenoemde brief dat alle ballingen terug naar huis moesten 
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gaan. Dit bevel had kwaad bloed gezet, omdat deze ballingen verbannen waren als vijanden 

van de Griekse stadstaten. De Grieken weten Antipater, de Macedonische gouverneur van 

Griekenland, in het nauw te drijven in Lamia. In 322 komt Leonnatus hem echter te hulp en 

samen overwinnen ze de Grieken. Dit zou het definitieve einde van de Atheense macht 

betekenen. 

De aanleiding voor de eerste Diadochenoorlog was de diefstal van Alexanders lichaam (320). 

Ptolemaeus liet de begrafeniswagen naar Egypte komen om zo te pronken met Alexanders 

lichaam en zijn aanspraak op de macht te legitimeren. Daardoor werd hij een doorn in 

Perdiccas’ oog. Deze had toch al vijanden gemaakt en zag zich gesteld tegenover een coalitie 

van voormalige makkers: Ptolemaeus, Craterus, Lysimachus en Antigonus. Tijdens een 

mislukte veldtocht in Egypte werd Perdiccas vermoord door zijn officieren en dus niet in een 

gevecht met Ptolemaeus, zoals de tekst vermeldt. 

Direct daarvoor bestrijdt Perdiccas een opstand in Cappadocië, maar deze blijft broeien. Na de 

dood van Perdiccas komt het bericht dat Eumenes daar heeft gevochten tegen Craterus en 

Neoptolemus en beide gedood heeft, hoewel hij de opstand nog steeds niet definitief 

neergeslagen heeft. Cappadocië blijft lang onrustig. 

De naam van Polyperchon is hier niet op zijn plaats en komt voort uit een later conflict 

rondom Cappadocië, waarin Polyperchon overigens niet omkomt. Deze sterft pas veel later in 

302. 

Pas na Perdiccas’ dood vindt de verdeling van Triparadisus plaats. De resultaten daarvan zijn 

al in de lijst hierboven opgenomen. 

De laatste mededeling “zij verrieden...was” is een contaminatie van twee gebeurtenissen: 

Eumenes, Alexanders generaal, werd verraden aan zijn rivaal in Azië, Antigonus. Eumenes 

was uiteraard niet Alexanders zoon. Over zijn zoon gaat het enkele regels verderop. 

500a 20-24 Over wie er wordt gesproken in dit gedeelte is onduidelijk. De conflicten tussen 

Eumenes, Antigonus, Cassander en Lysimachus blijven voortduren. In deze conflicten speelt 

ook Polyperchon een rol. 

500a 25-28 Olympias komt terug naar Macedonië, na haar jarenlange verbanning in Epirus, 

omdat ze haar kans op de macht ziet slinken, wanneer Eurydice zich aansluit bij Cassander. 

Ze valt in 317 Macedonië binnen en komt oog in oog te staan met Eurydice, de vrouw van 

Arrhidaeus, de broer van Alexander en in Macedonië op dit moment zijn opvolger. Het leger 

geeft zich over aan Olympias, die onmiddellijk Eurydice en Arrhidaeus laat doden. Zij krijgt 

nu Alexanders zoon bij Roxane, Alexander IV in handen, haar kleinzoon, die ze graag op de 

troon wil zien. 
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500a 28-36 Olympias verliest geen tijd en executeert nog een groot aantal generaals van het 

Macedonische leger. 

Cassander komt daarop terug (315) van zijn campagne in de Pelopponesos en drijft Olympias 

naar de stad Pydna, waar hij haar belegert en verslaat. Hercules is Alexanders zoon bij zijn 

Perzische minnares Barzine. In deze tekst wordt hij vereenzelvigd met Alexander IV, maar in 

werkelijkheid trekt hij nog enige tijd met Polyperchon op en wordt hij uiteindelijk iets na 

Alexnaader IV, op bevel van Cassander door Polyperchon gedood. 

Alexander IV komt in handen van Cassander, die hem in 310, samen met zijn moeder doodt. 

Antigonus, Cassanders belangrijkste tegenstander probeert hem inderdaad aan te vallen, 

wellicht onder het voorwendsel dat hij Alexander IV ging bevrijden. 

[500a 36 - 500b 19] Hier staat een zeer beknopte samenvatting van de volgende gevechten 

tussen de Diadochen. Het fragment getuigt van het ongeduld van de schrijver/vertaler om de 

tekst af te krijgen. Verscheidene keren haalt hij het Latijn rechtstreeks aan en vertaalt het 

daarna, alsof hij zijn aantekeningen in de tekst opneemt. Er zijn bovendien enkele lacunes, 

bedoeld of onbedoeld. In elk geval is het een onoverzichtelijk fragment, waarin hij zijn 

bronnen hap-snap samenvat, waardoor een moeilijk te begrijpen tekstgedeelte ontstaat. Tegen 

het licht van de werkelijke geschiedenis wordt duidelijk wat de schrijver bedoelt. 

Antigonus begint samen met zijn zoon Demetrius een campagne tegen Ptolemaeus (geholpen 

door Lysimachus en Cassander, de “Macedonische veldheren” van de tekst), waarin ze weinig 

succes boeken. Uiteindelijk leidt dat tot een grote veldslag bij Ipsus (301), waarin Antigonus 

gedood en Demetrius overleeft, maar verjaagd wordt naar Ephesus. Dit laatste wordt 

vermoedelijk vermeld in een lacune in 500a 40. Deze slag markeert een herverdeling van de 

macht: Ptolemaeus in Egypte, Syrië en Phoenicië, Lysimachus in Klein-Azië, Seleucus in het 

oosten, Cassander in Europa. 

Ptolemaeus sluit via tactische huwelijken verdragen met zowel Cassander als Lysimachus. 

Seleucus, bang geworden van de toenemende macht van Ptolemaeus, zoekt daarop steun bij 

Demetrius, eveneens door middel van een politiek huwelijk. 

De opmerking dat dit gedeelte niet in het corpus van het boek staat, komt voort uit een 

omissie in BB, die later, vermoedelijk uit een ander handschrift is aangevuld113. 

De Alexander die in de Latijnse is de broer van Antipater. Zij zijn zoons van Cassander, die in 

297 overleden was. Om zelf aan de macht te komen roept Alexander Demetrius en Pyrrhus te 

hulp. De eerste helpt hem, de tweede komt te laat en vermoordt daarop Alexander, mogelijk 

op instigatie van Antipater. Demetrius krijgt zo veel macht in Macedonië, Griekenland en op 

                                                 
113 Cf. Peters (1967) 84. 
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de eilanden. Daarom voegen Seleucus en Pyrrhus, de koning van Epirus, zich bij de alliantie 

van Ptolemaeus en Lysimachus. 

Demetrius blijft actief in het Europese gedeelte van het rijk, maar wordt eerst door Pyrrhus uit 

Macedonië verdreven, daarna door een opstand uit Athene. De motieven van Pyrrhus zijn 

onduidelijk, maar het is goed mogelijk dat hij voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd 

zag. Tenslotte vertrekt Demetrius weer naar Klein-Azië en vecht met Lysimachus, waar hij 

zich uiteindelijk aan Seleucus moet overgeven (285). In gevangenschap sterft hij. 

Nu is Lysimachus aan de beurt. De bejaarde veldheer verovert eenvoudig Macedonië en doodt 

Antipater, de zoon van Cassander, van wie niet te achterhalen is met wie hij getrouwd was. 

Antipater had verwacht dat Lysimachus als “bevrijder” van Macedonië hem op de troon zou 

zetten, maar niets was minder waar... Vervolgens laat hij, op instigatie van zijn veel jongere 

echtgenote Agathocles, zijn zoon bij een andere vrouw, doden op verdenking van verraad. De 

Ier maakt er vervolgens bijna een causaal verband van: acht jaar later in Thracië werd 

Lysimachia, de stad van Lysimachus, verzwolgen door een aardbeving (277). 

In 282 valt Seleucus, daartoe aangezet door vluchtelingen van Lysimachus’ schrikbewind, 

Klein-Azië aan. Lysimachus sterft in Corupedion (281) in een grote veldslag tegen Seleucus. 

De tekst noemt de incorrecte naam Seleucus als verliezer van de veldslag. We kunnen de Ierse 

schrijver moeilijk kwalijk nemen dat hij hier de namen van de veldheren door elkaar begint te 

halen. 

De leeftijden van de veldheren kloppen bij benadering. Beide waren in elk geval rond, en 

waarschijnlijk boven de 75 jaar oud. 

Hierna heeft er inderdaad geen grote veldslag meer plaatsgevonden tussen Alexanders 

opvolgers. De Ptolemaeus die in het vervolg wordt genoemd is niet Prolemaeus van Egypte, 

maar Ptolemaeus Keraunos, een inrigant die aanvankelijk Lysimachus had geholpen, maar 

overgelopen was naar Seleucus en hem tenslotte doodde. 

De “vroege kloof” is een metafoor voor de eerste oorlog van de Diadochen, de oorlog die 

plaatsvond tussen mannen die allen Alexander nog hadden gekend en met en voor hem 

hadden gevochten. De Ier eindigt met de verzuchting dat dat alles was, wat was overgebleven 

van hun oude kameraadschap: ze hebben elkaar doodgevochten. 

Het finit sluit het historische verhaal af. 

500b 20 - 501a 11 De schrijver sluit af met een beschouwing van Alexander en zijn verhaal. 
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Sommige mensen lezen graag over Alexander, andere mensen maakt het verdrietig dat 

mensen zoals hij maar kort in deze wereld zijn geweest. Ze zouden daarom aan hun eigen 

korte leven willen ontsnappen114. 

In de stijl van de Annalen aan het begin geeft de schrijver de leeftijd van Alexander met het 

kleine aantal jaren dat hij heeft geheerst. Hij was bijna 33 jaar oud toen hij stierf. 

Wie echter geleden heeft onder Alexanders daden heeft de tijd anders beleefd. Koninkrijken 

zijn verwoest, koningen en gewone mensen zijn alles kwijt, hun bezit, hun land, hun familie, 

hun vrijheid, hun vaderland... 

Van de andere kant heeft Alexander grote roem behaald op militair gebied. Hij voldoet aan de 

normen voor de held: hij heeft overwinningen behaald, geplunderd, rijkdommen behaald, hij 

werd gevreesd en bewonderd over de hele wereld. 

De laatste alinea is een fictie van de auteur. Mogelijk hoorde de verovering van het Westen tot 

Alexanders Laatste Plannen, maar waarschijnlijker is dat hij het Arabisch schiereiland wilde 

veroveren en zich daarna op Carthago wilde richten. 

De Franken waren nog geen volk ten tijde van Alexanders dood. In Italië waren de Romeinen 

net hun gebied aan het uitbreiden. Het is onwaarschijnlijk dat ze met Alexander contact 

hebben gehad, ook al hadden ze te maken met Griekse steden in Zuid-Italië. Met de andere 

westerse volkeren heeft Alexander niet te maken gekregen. Wellicht probeert de schrijver om 

het verhaal dichterbij zijn Ierse publiek te brengen. 

Alleen Augustus kan de vergelijking met Alexander doorstaan: naar hem kwamen 

gezantschappen nog van veel verder weg. 

                                                 
114 We gaan niet mee met de conjectuur imroll(ai) voor timmorlai van Peters (1967) h.l.. 
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