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Verantwoording van de vertaling 

Ierse teksten uit de middeleeuwen hebben hun eigen specifieke stijl, die wij in onze vertaling 

zoveel mogelijk hebben proberen te handhaven. Wij hebben de tekst daarom zo letterlijk 

mogelijk vertaald, en alleen aanpassingen verricht wanneer dit voor de leesbaarheid 

noodzakelijk was. 

Zo is “iar crotadh airm 7 iar comluth claidim 7 iar telcomraib sciath 7 tuitim 7 iar n-urcra a 
nert” (489a15-16) “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” letterlijk 

weergegeven. 

Bij zinnen als “cend echdha dub fuirre” (495a30), “een zwarte paardenkop op hem” hebben 

wij echter gekozen voor “hij had een zwarte paardenkop” en voor “deitbir gid fota no beith e 

aga raind” (491b12-13) , “het is logisch dat hij lang bij hun verdeling was” hebben wij 

vertaald: “het is logisch dat hij lang bezig was met de verdeling ervan”. 

Cijfers hebben wij weergegeven op dezelfde wijze als in de tekst, d.w.z: X als 10 en dec als 

tien. 

Voor namen van personen, steden en gebieden hebben wij de Latijnse spelling aangehouden, 

behalve waar de Griekse spelling veel gangbaarder is (Kephalennia, Kallisthenes, Rhodos). 

Het frequent voorkomende .i. hebben wij, al naar gelang de zin waarin het voorkomt, vertaald 

als d.w.z. of als nl. 

Zo nu en dan bevat de tekst een term of een zin in het Latijn. Deze zijn in onze vertaling 

cursief weergegeven. 
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Vertaling 

De geschiedenis van Alexander de Grote naar de Latijnse geschiedenis van Justinus zelf, en 

de koningen die vóór hem het koningschap in groot-Griekenland verkregen hebben, enz. 

[487a] Vijf belangrijke machten waren er op de wereld vóór de heerschappij van de 

Romeinen, nl: het rijk van de Assyriërs (zij zijn de nakomelingen van Assur, de zoon van 

Sem, de zoon van Noach), het rijk van de Meden (nl. de nakomelingen van Sem, de zoon van 

Noach), de overigen: [5] het rijk van de Chaldeeën daarna (van het zaad van Eber, zoon van 

Sala, zoon van Arphachsad, zoon van Sem), daarna het rijk van de Perzen (nl. het zaad van 

Elam, zoon van Sem, zoon van Noach; zij heetten Elamieten tot Perseus, zoon van Jupiter, 

naar hen kwam), daarna het rijk van de Grieken (nl. het zaad van Graecus, zoon van Javan, 

[10] zoon van Japhet, zoon van Noach). 

In het begin was er het rijk van de Assyriërs, d.w.z: er waren 7 en dertig koningen van hen op 

de wereld. Ninus was de eerste koning van hen, zoals de dichter zei: “de eerste koning die de 

wereld nam, stralend was zijn dapperheid en zijn uiterlijk, Ninus, de zoon van Belus was hij, 

zijn stem was welluidend, [15] de vorm van zijn hoofd stond vurig boven elke veldslag. 

Twaalfhonderddertig jaren zijn het vanaf het begin van het rijk van de Assyriërs tot het einde 

ervan, zoals de dichter zei: “Dertig jaar en tweehonderd en duizend– het is geen grote leugen 

– vanaf Ninus, zoon van Belus, stralend was zijn roem tot het einde van de heerschappij van 

de Assyriërs.” 

Abraham nu, zoon van Tara, zoon van Nachor, [20] in het elfde jaar van zijn leven viel Ninus 

bij de verwoesting van de stad van de Baktriërs. Vanaf het begin van het koningschap van 

Ninus tot aan het einde van de macht van de Assyriërs was het echter een lange periode totdat 

het vuur Sardanapal zelf verbrandde. In die tijd verkreeg Caranus de heerschappij over de 

Macedoniërs [25] en van zijn zaad is Alexander, de zoon van Philippus, daarna. 

Acht koningen van de Meden waren er op de wereld. De Chaldeeën, hun heerschappij was 

daarna: Nebukadnezar en zijn zoon Evilmerodach en zijn nakomeling Neriglassar en zijn 

zoon Laborosoarchod. Belsazar was de laatste koning, hij is het die viel [30] door toedoen van 

Cyrus, zoon van Darius, de eerste koning van de Perzen, toen het volk van God na de 

verovering van Babylon naar huis vrijgelaten werd. 

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, [35] met benen van klei, en het is de profeet Daniël die de betekenis van het visioen 

onthulde, nl.: dit is het gouden hoofd: de heerschappij van de Assyriërs vanwege hun 

eigenschappen en hun trots en de grote hoeveelheid van hun voortreffelijkheid, de zilveren 
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borst: de heerschappij van de Meden, vanwege hun mildheid, de koperen buik: [40] de 

heerschappij van de Grieken, vanwege hun welsprekendheid en hun roem op de wereld, de 

ijzeren dijen met de benen van klei: dat is de heerschappij van de Romeinen vanwege de 

kracht van het begin, echter breekbaar was het einde ervan. 

De heerschappij van de Perzen na de Chaldeeën, zoals hij zei, nl: twaalf koningen waren er 

van hen vanaf Cyrus, zoon van Darius, tot Darius de Grote, [45] zoon van Arsamus, d.w.z.: 

tweehonderdvijftig jaar was de lengte van hun heerschappij. Jaddus was hogepriester in 

Jeruzalem bij het einde van de heerschappij van de Perzen en bij het begin van de 

heerschappij van de Grieken. 

Macedoniërs nu is de naam van het volk van de Grieken van waaruit het eerst het 

koningschap over de wereld werd verkregen. Alexander de Grote, zoon van [50] Philippus, 

zoon van Amyntas, hij is het die het hoogkoningschap van de wereld verkreeg [487b] voor de 

Grieken, door kracht en moed en dapperheid, door koenheid en stoutmoedigheid van hart en 

van geest en vanwege de heldendom van zijn leger en vanwege de kracht van het volk 

waarvan hij was, nl. het grote volk van de Macedoniërs. 

Dat leger is het dapperst dat [5] te voet over de aarde kwam, dat is de beste ruiterij die in het 

verleden kwam, afgezien slechts van de ruiterijen van de Thessaliërs. Groot-Griekenland nu, 

dat is het beste land op deze wereld, het is het verst uitgestrekte van de landen, nl. vanaf het 

land Cantia, vanaf de kant van de ijszee in het noorden [10] en de Ripheïsche bergen in het 

oosten tot het land van de Garamanten in het uiterste zuiden van Ethiopië, aan de kant die de 

Vurige Zee in het zuiden raakt. 

De Grieken hebben het grootste deel van de Tyrrheense zee met zijn machtige en ongewone 

eilanden, nl. Sicilië, Kreta, het eiland [15] Rhodos en Kephalennia, zij hebben eenderde van 

het land Egypte en daarnaast de helft van heel Europa, de beste stammen, rassen en families 

op de wereld zijn de volken van de Grieken. [18] Zij hebben alle kennis en geleerdheid van de 

huidige wereld. Tot hen behoorde Phoroneus, zoon van Inachus, hij is het die [20] als eerste 

gerechtelijke uitspraken en rechtspraak uitvond; tot hen behoorde Isis, dochter van Inachus, 

zij beheerste vele talen, de Egyptenaren vereerden haar als een god. Plato behoorde tot hen en 

Socrates en Aristoteles, de beroemde en kundige schrijvers. 

Tot hen behoorde Ptolemaeus [25] Philadelphus, de hoge en beroemde vorst, die de hele 

canon van het Oude Testament in de Griekse taal vertaalde. Tegelijkertijd kende hij elke 

andere taal, het alfabet van elke taal op de wereld werd door hem in één boek opgeschreven. 

Verder hadden de Grieken de eerste beroemde artsen, nl. [30] Apollo, Hippocrates en 

Asclepius. Zij hadden de eerste kunstenaars, nl. Argos, Daedalus en Icarus en zij hadden de 
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dappere, heldhaftige, zeer sterke, mannelijke held, de sterkste die op de aarde kwam, nl. 

Hercules, zoon van Jupiter. 

Hij is het die de zuilen plaatste in de zeeëngte van de Tyrrheense zee. [35] Door hem viel 

Busiris, d.w.z. de krijgsheer die heel Egypte verwoestte. Hij is het die Geryon doodde, de man 

die Europa en Afrika liet verdorren. Het is Hercules die Cacus, zoon van Vulcanus doodde 

met het rotsblok van een strijder, hij is het die [40] de bloedige dappere heldhaftige strijd van 

de vrouwentroep van de Amazonen won, hij is het die Antaeus, zoon van Terra, velde, hij is 

het die de slang van de verschrikking met de zeven sissende hoofden doodde, het is Hercules 

die de grimmige leeuw in het noorden van de wereld doodde. 

[45] Hij is het die het gouden vlies bracht vanuit het land van de Colchiërs. Er waren afgezien 

van Hercules veel zeer sterke strijders van de Grieken. Er waren veel hoge, geëerde koningen 

vanaf de dag dat Graecus, zoon van Gomer, zoon van Japhet, zoon van Noach er was en [50] 

vanaf de dag dat Aigialeos, koning van de Sicyoniërs was [488a] en de eerste koning van heel 

Griekenland, d.w.z. dertig jaar voor het nemen van het koningschap over de Assyriërs door 

Ninus, zoon van Belus. Deze hoogkoning van de Sicyoniërs, nl. Aigialeos, had een zoon 

Europs, koning van de Sicyoniërs, naar wie Europa werd genoemd. 

[5] Veel koningen heersten vanaf die dag, in groot aanzien, over de Grieken. Voor de 

geleerden in de wereld is het onmogelijk de edele inborst van de Grieken uiteen te zetten, in 

verhouding tot hun kennis en vanwege de slimheid van hun dappere daden en de dapperheid 

bij veldslagen en gevechten en de kracht bij het vernietigen van mens en stad. [10] Zij zijn het 

die de hoofdstad van Phrygië, nl. Troje van de Trojanen, verwoestten, zodat veldheren, 

vorsten en koningen van heel Azië vielen, nl. Priamus zoon van Laomedon nl. en Hector, 

zoon van de krijger, die de dapperste is die de aarde aanraakte. 

Daar viel de zeer beroemde koningin van de Amazonen, [15] nl. Penthesileia, door de hand 

van Pyrrhus, zoon van Achilles. Het is bij Troje dat de vorst van Azië en Afrika en de 

hoogkoning van de hele wereld, nl. Memnon, de zeer dappere soldaat, zoon van de koning 

van Afrika, grootste held van deze wereld, viel. Het is toen dat de ruggengraat van de wereld 

brak, toen Memnon viel. [20] Vele andere daden en geschiedenissen en grote overwinningen 

werden volbracht door de Grieken en door Alexander en na Alexander, afgezien van de 

verwoesting van Troje. Alexander nu doorkruiste de hele wereld voor zijn dood, het oostelijke 

Skythië aan de oostkant van de Kaspische zee, en hij kwam bij [25] het zandige Ammon-

orakel in het zuiden van Afrika in de landen van de Garamanten, waar de hoofdstad is, 

waarvan de naam Debris is. 

Daar is de wonderlijke bron die ’s nachts vanwege de hitte kookt en waarvan overdag ijs 

wordt gevormd. En Alexander bereikte [30] na deze grote daden tenslotte de boom van de zon 
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en de maan in het oosten van de wereld. 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 [35] in de brief van Alexander en in de 

brieven die Alexander uitwisselde met Dindimus, koning van de Brahmanen en Seren. 

Er wordt nu gevraagd van welk volk van de Grieken Alexander was, en hoe hij het 

koningschap bij zijn volk of in zijn gebied verkreeg, en welke koning er op de wereld was 

voor hem, en [40] welke leeftijd hij had toen hij het koningschap van Griekenland verkreeg, 

en welke koning er daarna op de wereld was, en welke duur zijn heerschappij had, en welke 

hoogtepunten er waren in zijn koningschap, en welke de tekens zijn die hij op de aarde heeft 

achtergelaten in zijn koningschap, en wat voor strijder zijn vader was en welke zijn 

belangrijkste veldslagen op de wereld waren, [45] enz. Welke is de stroom, die deze 

herinnering aan hem in stand hield voor de scholen, zodat zij over hem onderwijzen in de 

Ierse taal, zoals hij zei. 
De afstamming van Alexander is van de Macedoniërs, (d.w.z. een volk in Groot-Griekenland: 

de Egeïsche zee in het oosten, Dalmatië [50] in het westen, Achaia ten zuiden, Moesië in het 

noorden. 

[488b] In het grote land van de Macedoniërs is de berg Olympus. De vergadering van de 

Olympus bestaat uit de nakomelingen van Graecus, zoon van Javan, zoon van Japhet.) Er 

wordt gezegd dat het koningschap over de wereld door geweld is verkregen. [5] Darius de 

Grote was vóór hem koning op de wereld door zijn gevechten. Zijn leeftijd was twintig jaar 

toen hij het koningschap van de wereld verkreeg. Vijftien jaar was het koningschap voor hem, 

totdat hij stierf. Er was een grote duisternis gedurende lange tijd aan het begin van de dag dat 

hij geboren werd en er viel daarna een harde hagelbui, ten teken van de [10] kracht en de 

hardheid van de jongen die daar geboren werd. Hij liet veel tekens achter in elke windrichting 

op de wereld. 

Ook zijn vader, nl. Philippus, zoon van Amyntas, was koning over de Macedoniërs. 

Vijfentwintig jaren was hij in het koningschap. Toen dan Philippus een jongen was gaf zijn 

broer, nl. Alexander, hem in gijzeling [15] aan Epameinondas, de koning van de Thebanen, 

een geleerde en filosoof, heel slim op alle manieren, een man van dapperheid en een held in 

elke kunst was hij, totdat de Spartanen hem doodden. 

Hun dapperheid en moed duurden lange tijd en na het winnen in een gevecht met hun 

vijanden leerde Philippus bij hen scherpzinnigheid [20] en filosofie, en het brengen van 

soldaten tot grote kracht, en het opstellen van helden, en het voeren van veldslagen, en het 

opstellen van wagenstrijders, en het slaan van greppels, en het verwoesten van grensgebieden, 
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en het plannen van veldslagen, en het voeren van gevechten. Hij was het die de troepen 

verzamelde en hij was sterker dan elke kracht die tegen hem werd opgewekt. 

[25] Philippus nu vocht vele gevechten en het uiteenzetten ervan is vermoeiend. Hij won zijn 

eerste gevecht over de Atheners. Hij won een andere slag over de Illyriërs en nam hun 

hoofdstad in, nl. Larissa. De Thessaliërs werden aan hem onderworpen door de kracht van 

zijn gevechten. 

Zijn kracht was onverdraaglijk na het samenvoegen van de Thessalische ruiterij [30] met zijn 

leger; dat was tot groot leed, want de Macedoniërs verwoestten de aarde met gevechten. Hij 

nam daarna Olympias tot vrouw, zij is de zus van Arybbas, koning van de Molossiërs. Zij is 

de moeder van Alexander de Grote. En het is daarna dat zijn oog werd kapotgemaakt door een 

pijl bij de inname van de stad waarvan de naam Methone was. [35] Daarna verkreeg hij het 

koningschap van de Thebanen. Hij deed vele bloederige daden in zijn gebied, d.w.z. in 

Macedonië. Hij ging naar alle buurlanden en bracht goud en zilver van de Thessaliërs en uit 

Thracië mee. 

Hij won een slag over de Phociërs, waarin hun koning, nl. Philomelus, viel en waarin hij de 

Spartanen overwon. [40] Hij bedroog de Atheners, d.w.z.: hij liet al hun wijzen en al hun 

raadgevers bij zich komen, zodat ze samen met hem één groot geheel waren tot versterking 

van zijn raad. Maar het was tot verzwakking dat men daarheen ging om bij hen te verblijven. 

Het is daarover dat Demosthenes later de beroemde vergelijking uitsprak. [45] Daarna dan 

ging Philippus en omsingelde de stad, waarvan de naam Byzantium is, d.w.z. Constantinopel 

is zijn naam nu. Daarna ging hij naar Skythië met zijn legers en zijn zoon bij hem, d.w.z. 

Alexander, en men hield het niet uit tegen hem en Alexander werd aan zijn dijbenen verwond 

in de laatste slag die hij de Skythen aandeed. [50] Hij nam met zich mee twintigduizend 

mooie vrouwen en jongens van het Skythische volk. 

[489a] De Atheners met de overige troepen van Griekenland verzamelden zich tegen hem en 

deden hem een heftige veldslag aan. Het was met de krachten van helden en sterke mannen en 

de moed van helden dat dit gevecht gevoerd werd [5] en er waren koningen en aanvoerders en 

helden bij de verdediging van elk van de twee zijden in dit gevecht. 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 [10] 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 [15] na het schudden met een wapen en na 
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het zwaaien met een zwaard en na het samenkomen van schilden en na het vallen en na het 

verval van hun krachten. Zodat Philippus toen de troepen van Griekenland overwon. In deze 

slag nu riepen de troepen van Griekenland de vrijheid op en het is daar dat de Macedoniërs 

grote macht verkregen over eenieder. [20] Niemand van de Grieken durfde zijn leed te tonen 

tegenover het superioriteitsgevoel van de Macedonische scharen. 

Daarna verzamelde Philippus dan tweehonderdduizend voetsoldaten en vijftienduizend 

ruiters, afgezien van het grote Macedonische leger. Er werden drie leiders aangesteld over het 

leger aan zijn zijde: nl. Parmenion, Amyntas [25] en Attalus, om het koningschap van Azië na 

te jagen en om Darius de Grote, koning van de hele wereld, te zoeken. In die tijd werd diens 

dochter, nl. Cleopatra, verloofd met Alexander de Epiroot, de broer van Olympias, de moeder 

van Alexander, de zoon van Philippus. De voorbereidingen van het huwelijk werden op trotse 

wijze bekendgemaakt. [30] Een zekere krijger vroeg aan Philippus, welke dood een koning 

wenste: een snelle dood, zonder gevecht van het lichaam, na triomf en overwinning, in 

herinnering aan roem zonder gedachte aan de dood. De volgende ochtend werd door hem een 

bijeenkomst georganiseerd. Er vond daar een wedstrijd plaats tussen de twee Alexanders, 

d.w.z. tussen zijn zoon en zijn schoonzoon. [35] Terwijl hij toekeek vanaf de troon, waarop 

hij zat, en het leger was dicht om hem heen, nam Pausanius, een voorname jonge krijger van 

de Macedoniërs, een brede blauwe speer in zijn hand en stak hem door de koning heen van de 

ene schouder naar de andere, en er was geen bescherming voor hem op dat uur. 

[40] Hij stierf de dood die hij toen gekozen had. Zijn zoon nam meteen het koningschap. Hij 

won een slag tegen de Atheners, vernietigde de Thebanen en verwoestte de legers van Achaia 

en Thessalië en Thracië door zijn kracht. Hij verzamelde daarna troepen om [45] naar Azië te 

trekken en het koningschap van de wereld na te jagen tegen de Perzen. 

En het is daarom dat hij dit grote leger in deze snelheid verzamelde, omdat het verlangd werd 

door een visioen in de Macedonische stad waarvan de naam Dion is, nl: hij zag God naar zich 

toe komen in Aaronskleding, d.w.z. offerkleding, [50] d.w.z. zijn zijden pij met zijn 

roodgouden bellen rondom, met zijn schouderkleed van goud en zilver [489b] en met een 

borst van karbonkel, met zijn mooi versierde diadeem, met zijn blauwe kleed, met zijn 

linnenwitte tuniek, met zijn plaat met vier letters, met zijn kledingstukken van iedere kleur, 

zowel purper als blauwgroen, en geel en wit en met de Punische appels, en hij zei [5] tegen 

Alexander: “Val Azië aan en neem het koningschap van de wereld en ik zal aan je zijde zijn.” 

Meteen ging Alexander over de Tyrrheense zee. Honderdtachtig schepen had hij bij zijn 

overtocht. Dat wat het beste was van het leger van heel Europa nam hij met zich mee, d.w.z. 

goede soldaten van de Macedoniërs en [10] Thracië en Griekenland en van de Thraciërs en de 

Argivers en de Atheners en de Thessaliërs en de Aeoliërs en de troepen van het land Moesië. 



Vertaling 

109 

Ze geraakten over de zee, ze kwamen bij de havens van de Pamphylische Zee totdat zij een 

kamp opsloegen rondom de hoofdstad, rondom Efese. Zij gingen over de vlakten van het 

Tmolosgebergte, over de rivier [15] Pactolus in het land van de Maeoniërs, de rechterhand 

richting het Kaspische gebergte, de linkerhand richting Lycië, in de vlakten van Syrië in het 

noorden naar de rivier Orontes (het is deze die stroomt door het gebied van de stad, nl. 

Emesa), over de rivier Meander, de rechterhand richting de Phoeniciërs, de linkerhand 

richting Cappadocië, over de noordkant van het Libanongebergte, [20] de rechterhand richting 

Tyrus en richting de rivier of richting Sidon en Arabië, over de vlaktes van de Chaldeeën over 

de rivier de Eufraat, totdat hij Perzië bereikte. 

De hoogkoning van de wereld in deze tijd behoorde tot de Perzen, nl. Darius de Grote. Deze 

kwam met zestienhonderd bewapende mannen op Alexander af. [25] Er waren koningen en 

leiders en vele volkeren samen met Darius de Grote: de koning van Syrië en Phoenicië, er 

waren Meden en Perzen, Parthen en de legers van Arabië en Egypte en het leger van Ethiopië 

en het leger van Idumaea en Assyriërs en Chaldeeën en het leger van Mesopotamië en vele 

andere volkeren. [30] Daarna werden de legers opgesteld. Zeer grote trotse menigtes werden 

daar samengebracht in de boezem van de bloedige slag. 

Grote helden en grote dappere krijgers en grote krachtige strijders braken zwaarden en 

trokken brede blauwe speren kapot in deze slag, nl. tussen [35] het leger van Europa en Azië. 

Darius de Grote nu verloor deze slag, hoewel zijn leger groter en beter was, door de sluwheid 

en slimheid van Alexander. Het gevecht tegen de Perzen, nadat zij eerst in het gevecht 

verslagen waren, was lang: er lagen voetzolen tegen nekken en nekken tegen voetzolen daar. 

Honderdnegen ruiters [40] en enkel negen voetsoldaten van het leger van Alexander vielen in 

deze slag in het wederzijds verwonden van het gevecht. Vierhonderdduizend gewapende 

mannen vielen daar van de Perzen en tien maal honderd in elke duizend en vijf maal twintig 

in elke honderd. 

Na deze slag en de overwinning en na het tellen van zijn buit en zijn tenten ging Alexander 

[45] en omsingelde de Phrygische stad, waarvan de naam Sardes is. Veel roven, neerhouwen 

en moorden was er op het grondgebied van die stad. Veel goud, zilver, kostbare edelstenen en 

kledingstukken van iedere kleur werden eruit weggedragen. Veel voorname mensen van 

goede geboorte werden op dat grondgebied gedood en werden eruit weggenomen in 

gevangenschap. 

[50] Er werd aan Alexander echter verteld dat Darius intussen zijn leger bijeenbracht, om hem 

een slag te leveren. En daarom ging hij in een grote mars [490a] over het Taurus-gebergte tot 

zij Tarsus bereikten, d.w.z. vijfhonderd stadiën. Ze gingen de Cydnus in, dit is een zeer koude 

rivier. De pezen van het leger trokken daarin samen, zodat het bijna de dood voor hen was. 
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Het is hierom dat hij op deze mars ging: zodat Darius niet [5] de engtes en de heuvelachtige 

gebieden van Phrygië boven hem bereikte. 

Dit is het getal waarmee Darius in deze slag ging: driehonderdduizend ruiters, zodat hij 

uitzonderlijk was voor Alexander, zodat het hem tot zwijgen bracht, en hij zei: “Zij waren 

voorheen talrijker, en wij waren de sterken”. Meteen werden door hen hun trompetten 

geblazen. Toen stond ieder op [10] tegen de ander. Er werden mooie gewaden naar dat 

gevecht gebracht aan beide kanten, en kleding van satijn, zijde en fijn weefsel, met hun 

versieringen met boorden van goud en zilver en met kostbare stenen in elke kleur. Er waren 

daar overgouden pantsers en versierde helmen van elke [15] kleur op de hoofden van de 

soldaten. Er waren daar speren en zwaarden aan beide zijden en lansen. Er was scherpte van 

de punten en gouden pijlenkokers. De lucht brandde boven hen. 

De koningen spraken tot hun stadhouders en leiders ieder ter aansporing van zijn leger en zijn 

gevolg, door de geschiedenis [20] van hun helden vóór hen. Darius sprak tot zijn gevolg: 

“Handelt dapper, mannen van Azië”, zei hij, “Jullie goede wapens zijn toch talrijk, jullie 

paarden zijn snel, jullie helden dapper”, en tegen de Perzen afzonderlijk zei hij: “Het gebied 

dat jullie weer verdedigen komt jullie toe, en bij jullie zelf is [25] de heerschappij van de 

wereld en het koningschap ervan. 

Denk aan de geschiedenis van jullie mensen en jullie volk. Jullie koningen waren omstuimig, 

jullie leiders sterk, jullie raadgevingen verstandig en jullie moedige helden waren wilddapper. 

Vanaf het moment dat Cyrus, zoon van Darius, er was (hij is het die Babylon verwoestte [30] 

en het koningschap van de wereld verkreeg) viel er geen zwakte over jullie, en vele 

hoogkoningen deden hun best om het koningschap over jullie na te streven, nl. Cyrus, zoon 

van Darius en zijn zoon, nl. Nebukadnezar en Hystaspes en Ochus en Longimanus en Xerxes. 

Jullie verdedigen het werk van jullie vaders en grootvaders. 

[35] Deze koningen brachten overwinningen over de wereld, zij namen de steden van de 

wereld in, en hun bestuurders heersten over de volkeren en de naties. Tol en tribuut werden 

gebracht van de koningen van de wereld aan de koningen van de Perzen. Verdedig jullie 

koninkrijk tegen de vijanden. Het zou vreemd zijn voor jullie [40] om te zijn onder tribuut 

van andere koningen, nadat ieder onder jullie tribuut was. Maar niet alleen dit is een motief 

voor jullie. Als hij jullie zal verslaan, zullen jullie steden wankelen, jullie vrouwen tot slaaf 

gemaakt worden en jullie zonen en jullie dochters, en zullen jullie goud en zilver, jullie 

schatten en jullie kostbaarheden worden weggevoerd.” Het was [45] tevergeefs, de aansporing 

die Darius zijn mensen gaf. 

Alexander sprak tegen de Macedoniërs en tegen de legers van heel Europa door de 

geschiedenis van hun helden van het verleden: “Ook al proberen jullie te vluchten”, zei hij, 
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“is jullie schuilplaats niet dichtbij voor jullie. Het is ver van jullie gebieden. Het medelijden 

dan voor jullie zal gering zijn, [50] talrijk zullen jullie vijanden zijn. Er zullen strijdlustige 

honden met jullie lichamen gevoederd worden. De omheiningen en wouden boven jullie 

zaaivelden zullen jullie beklagen. 

[490b] Jullie zullen honger en kou vinden voor de dood. Maar als jullie overwinnend zullen 

zijn, zullen jullie de buit verdelen onder stapels goud, zilver, kostbare edelstenen en jullie 

zullen paarden verdelen en wapens en kledingstukken van satijn en van zijde, [5] jullie zullen 

hun steden verwoesten, en macht hebben over hun vrouwen, hun jongemannen en hun 

dochters, iedereen in de wereld zal dienstbaar zijn aan jullie. Jullie roem, beroemdheid en 

dapperheid zal duren tot het einde van de wereld. Jullie verhalen zullen blijven bestaan tot het 

einde van de wereld.” 

Elk rukte op [10] in nabijheid van het andere van de legers met een gevaarlijke troep vanuit 

een muur van veelkleurige schilden rondom elk van beide legers. Zij stelden hun helden op 

rondom de legers, d.w.z. de Perzische ruiterij en de angstaanjagende troepen van de 

Thessalische ruiterij waren in de nabijheid van het leger [15] en de schare daar. De dichters 

van de Grieken zeggen dat er één lichaam was van de Thessalische ruiterij en hun paarden. 

Er waren daar erg beroemde lichamen op mooie, hooghoofdige paarden. De Thessalische 

slaglinies overwonnen toen de Perzische ruiterij. [20] Daarna kwamen de talrijke, reusachtige 

legers rondom hun koningen. De lucht gloeide rood op boven hun hoofden van de vele 

edelstenen en van de kledingstukken in alle kleuren en van hun gouden en zilveren wapens. 

Zij kwamen samen voor de wederzijdse vernietiging. Velen plaatsten daar hun dodelijke 

slagen [25] op het hoofd van de ander. Er vielen daar koningen, veldheren, vorsten en dappere 

krijgers van Azië. Ieder toonde zijn kracht en zijn geschiktheid voor de ogen van de koningen 

en dat, wat daar van nut was. 

Het leger van Azië verloor, ieder viel, de koningen werden daar gedood. [30] Darius 

ontsnapte na zijn verwonding. Er werd een nederlaag toegebracht aan het Perzische leger. Ze 

maakten dodelijk verwonde menigtes en de legers van Europa sloegen hen neer. Er vielen 

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

daar, d.w.z. van de voetsoldaten, en verder tienduizend [35] van de ruiters. 

Er vielen daar in de wederzijdse verwonding honderddertig van de voetsoldaten en 

honderdvijftig ruiters van het leger van Alexander. Ook uit deze nederlaag daar bereikten 

enkelen de tenten en het legerkamp, waar de wijzen en de ouden, de beeldschone 

koninginnen, de zonen en dochters van de Perzen waren. 

[40] De ouden informeerden bij hen naar de gebeurtenissen. “Er zijn geen goede 

gebeurtenissen voor ons”, zeggen zij: “de macht van de Perzen is gevallen, hun koning en hun 
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veldheren hebben verloren en hun levenden zijn niet talrijker dan hun doden en gevangenen. 

De mannen van de wereld houden het niet uit tegen Alexander. Er is zware strijd [45] en gif 

en ellende voor eenieder, die tegen hem komt, want God is met hem. 

Talrijk is de phalanx, die de slaglinie verplettert, en groot is de dapperheid van het leger en 

talrijk zijn de aanvoerders en veteranen van de strijd in zijn omgeving en de grimmige 

strijders. De Thessalische ruiterij heeft gewonnen van de legers van de wereld, naast de [50] 

grote Macedonische schare. Voor hen was nog niet beëindigd hun verhaal, toen zij [491a] het 

Thessalische ruiterleger en de Macedonische soldaten op zich af zagen komen.” 

Toen was er geweeklaag in de tenten, en gesidder en geschreeuw, de één bij het bewenen van 

zijn vrienden, de ander bij een poging te vluchten, en dat vluchten was niet van nut: [5] ze 

werden van alle kanten ingesloten. 

Zij namen daar gevangen de koningin van de koning en zijn moeder en zijn zuster en zijn 

twee dochters. Er waren daar vele edele mannen in gevangenschap, er waren vele ouden en 

grijzen in boeien, en een groep vrouwen in mooie gewaden en vrije zonen en dochters van 

goede afkomst. [10] Darius bood de helft van zijn koningschap en zijn heerschappij in ruil 

voor al zijn gevangen mensen, en Alexander gaf het hem niet. 

Hij bood het ook omwille van zijn moeder, zuster, vrouw en twee dochters in het bijzonder 

aan, en hij weigerde. “Het is allemaal niets”, zei Alexander. Veel goud, zilver en kostbare 

edelstenen en kledingstukken en gewaden brachten de legers [15] uit de tenten, veel mooie 

versierde uitrustingen en gouden en zilveren gevesten, behalve dat was achtergelaten was aan 

uitrustingen en wapens in de slag. 

Toen dan Darius geen vrede had verkregen riep hij een slag uit over Alexander, nl. de derde 

slag op een bepaald tijdstip in het bijzonder. [20] Alexander stuurde toen Parmenion tot een 

ontmoeting met de Perzische vloot. Zelf ging hij naar het zanderige Moab. Vele waren het, 

tegen welke hij oprukte, en hij vernietigde hun macht en hij doodde hun koningen en hun 

veldheren, die hem tegemoet trokken onder het rennen van begeerte en onder verlangen naar 

een eenmansgevecht. 

Hij verwoestte [25] Tyrus en Sidon, deze oude eerbiedwaardige steden. De legers van 

Carthago kwamen niet tot hun hulp, hoewel ze van hun afkomst waren. Hij verwoestte Cilicië 

en het eiland Rhodos en Egypte. Hij bracht verwoesting over veel volkeren van Azië. 

Een priester van de afgoden werd bij hem geroepen. Hij zei tegen hem dat hij niets moest 

zeggen, behalve wat in zijn ogen goed was. [30] Dat is alles wat door hem werd verlangd. 

Alexander kende zelf zijn routes goed. Daarna werd door hem de hoofdstad gebouwd, 

Alexandrië is haar naam, aan de mondingen van de rivier de Nijl. In haar waren de 

wonderlijke beroemde koningen, nl. Ptolemaeus [35] zoon van Lagus, Ptolemaeus 
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Philadelphus, Ptolemaeus Euergetes, Ptolemaeus Philopator, Ptolemaeus Epiphanes, 

Ptolemaeus Euergetes, Ptolemaeus Physcon, Ptolemaeus Alexander, Ptolemaeus Cleopatra, 

Ptolemaeus Dionysos. Alexander was een jaar bij de rivier Nuchul bij de stad, waarvan de 

naam Debris is, bij de [40] wonderlijke bron die overdag bevriest en ’s nachts overkookt. 

Hij ging verder naar het gevecht met het Perzische leger, nl. de derde slag. Bij Tarsus in 

Cilicië werd deze slag uitgevochten. Darius kwam naar deze slag met vierhonderddduizend 

voetsoldaten en honderdduizend ruiters, en deze slag werd met kracht en met hardnekkigheid 

uitgevochten. 

[45] Het gevecht dat daar de Perzen werd aangedaan, was krachtig. Zoals een vlak bos wordt 

neergemaaid met scherpe bijlen, of zoals bewonderenswaardige mensen kuddes of vee 

neerslaan, zo sloegen zij de Perzen neer. In de ogen van de Perzen was hun dood beter dan 

hun leven. (Zo talrijk als) de sterren [50] van de hemel en het zand van de zee en de bladeren 

van het bos waren de hakken tegen de nekken en de nekken tegen de hakken en de haren van 

de hoofden van de Perzen in deze slag. [491b] Dit is wat Darius koos: zijn dood in deze slag. 

In deze slag namen de Perzen het juk van angst en armoede op zich, en de Macedoniërs 

kregen daar groot zelfvertrouwen ten gevolge van hun grote kracht, en in deze slag werden [5] 

de overlevenden schatplichtig aan Alexander tot aan de oostelijke grenzen. 

Dit is de slag die verspreid over de wereld angst voor Alexander veroorzaakte. Dit is de slag 

die uit de geest van ieder mens de hoop op vrijheid wegnam, en niemand richtte daar zijn 

aandacht op kalmte, strijd was in de geest van iedere persoon daar. [10] Er kwamen 

boodschappers van de mannen van de wereld uit iedere windrichting, om te vleien bij de 

lippen van Alexander. Drieëndertig dagen waren zij bij het verdelen van de Perzische buit. 

Het is logisch dat hij lang bezig was met de verdeling ervan: dat was het wegnemen van een 

grote hoeveelheid. Het waren veel koningsveldheren, dappere krijgers, helden en soldaten 

[15] die hij verzameld had door gevechtskracht, dapperheid en moed. 

Veel volken, stammen en gebieden waren bij het samenbrengen van deze schatten met 

belastingen, tribuutbetalingen en pacht. Veel steden en forten werden geplunderd, om ze aan 

het rijk toe te voegen. Veel schuldenaars, gevangenen en geboeiden betaalden schulden [20] 

voor de rijkdom van de oude woonplaats van de Perzen. Veel zuchten en schreeuwen stootten 

de geboeiden van de Perzen uit bij het zien van deze buit. Veel huilen, klagen en rouwen 

deden de vrouwen van de Perzen bij het bekijken ervan. Veel bekijken, [25] verwonderen en 

verbazen deden koningen en dappere krijgers van de Grieken bij het zien van deze schatten. 

Er waren vele mooie wonderlijke schatten daar, zowel drinkbekers als gewaden als 

wapenuitrustingen. 
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Er werd aan Alexander gemeld dat Darius in eervolle boeien was bij zijn gevolg. [30] 

Alexander zei tegen de Thessalische ruiterij te gaan om hem te ontbieden. Alexander ging er 

achteraan met zijn legers. Alexander vond Darius voor zich bij het leger, met vleeswonden na 

zijn verwonding door het leger en het is daar dat de ziel [35] van de koning de dood ademde 

voor de ogen van Alexander. Koning Alexander zei in een soort van medelijden, hem mee te 

nemen voor een begrafenis naar het paleis van de koningen van de Perzen. Wat zijn moeder 

en zijn zuster betreft, Alexander liet hen niet vrij uit hun gevangenschap. 

Daarna omsingelde Alexander de koningsburcht [40] van de Perzen, nl. Persepolis is haar 

naam, en daar was vreugde voor hem. Dit was namelijk de stad, die uitblonk door een rijkdom 

aan mannen van de wereld in die tijd. De kostbaarheden van deze wereld kwamen allemaal 

naar haar en alle macht, die in Babylon was, werd in haar bijeengebracht. Het was een 

handelsplaats [45] van de mannen van de wereld, het was een opslagplaats van kennis en een 

bewaarplaats voor de mannen van de wereld. Vanuit haar werd iedereen aangevallen en 

niemand viel haar aan gedurende het tijdperk van de 17 Perzische koningen. Anderhalf 

miljoen mensen van de Perzen zijn gevallen gedurende het tijdperk van de drie jaren, wordt 

verteld, zolang men bij het uitvechten was [50] van deze drie slagen, die hij heeft genoemd. 

Daarna verwoestte Alexander Syrië, verwoestte vele steden, vernietigde [492a] Cilicië, 

onderwierp Cappadocië, versloeg de legers van het eiland Rhodos en de bewoners van het 

Taurusgebergte, en bracht de mannen van het noorden van de wereld onder belasting en 

tribuut, en niet had deze bereikt de kracht van de koningen voor hem. Hij won een grote slag 

van Atheas, koning van Skythië, [5] hij verwoestte de Hyrcaniërs en Manders ten noorden van 

het Kaukasusgebergte. 

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

Priscianus vertelt in de Periegesis, nl. Behemoth is de naam van deze hond en hij bevindt zich 

in de noordelijke gebieden en 6000 bergen zijn zijn weide van elke dag [10] en hij doodde de 

leeuw en de olifant, die bij Alexander was, en hij doodde er zesduizend van het leger en 

Alexander ging niet verder dan dit de noordelijke gebieden in, richting ijszee. 

Hij ging terug naar Syrië en ging naar het land Israël in de richting van Jeruzalem. [15] Jaddus 

was hogepriester van de kinderen van Israël en van Jeruzalem en de tempel van Salomo in 

Jeruzalem in deze tijd, toen Alexander bezig was met het verwoesten van de wereld. De 

veldheren en de edelen van de kinderen van heel Israël kwamen naar de hogepriester voor 

overleg en zij zeiden: “Waarom [20] worden er vanuit ons geen boodschappers gestuurd om 

de vrede naar Alexander over te brengen? Want niet goed verging het de steden van waaruit 

aan hem niet hun gehoorzaamheid werd gebracht.“ Jaddus zei: “Het zou juister zijn”, zei hij, 
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“om ons pact over te brengen aan God, want hij is het die alle schepsels, zichtbare en 

onzichtbare, beschermt.” 

Daarna werd er door hen gevast [25] en niet gegeten en zij baden toen ernstig tot God. 

Alexander trok met heftigheid en kracht over de vlaktes van de kinderen van Israël. Jaddus 

kwam met zijn hele volk om zich te onderwerpen, d.w.z. Jaddus met zijn aaronische gewaad 

om zich heen. Het was mooi en het was schitterend, de mars en de tocht [30] waarop de legers 

van de wereld rondom Alexander kwamen. Er waren veel koningen en veldheren en 

hoogkoningen en helden en soldaten samen met de hoogkoning Alexander bij het streven naar 

Jeruzalem. Er waren veel mooie harnassen, er waren verzamelaars, trompetters en fluitspelers 

[35] voor deze legers. 

Het was onverdraaglijk voor één enkele stad, d.w.z. dat het leger van Europa, Azië en Afrika 

oprukte. Heldhaftig, vreeswekkend en zeer afschrikwekkend was het uiterlijk, dat de koning 

aannam bij het optrekken naar de stad. Er waren daar ook jongeren, bereid tot het volbrengen 

van een schandelijke daad, [40] en strijdlustige strijders, bereid tot het doorboren van 

lichamen, en jeugdigen, bereid tot plunderen, geweldpleging en het verwoesten van de stad. 

Toen Alexander hen naderde zag hij de wijze en voorname Israëlitische raad uit Jeruzalem, en 

hij zag dat de schittering van het gewaad [45] en het goud zich boven hen verhief, zodat zijn 

gewaad en geest veranderden, en het wierp ontzetting op zijn gezicht. 

Zijn hart werd week en zijn geest door de herinnering aan het visioen – het is deze die aan 

hem verscheen in de Macedonische stad waarvan de naam Dion is – bij het bekijken van het 

leger en de hogepriester met de [50] aaronische kleding om hem heen. Parmenion vroeg hem 

en één van de overige veldheren, wat de verandering veroorzaakte. 

[492b] Want de veldheren waren voortdurend zeer oplettend op zijn bewaking. Het is toen dat 

hij hen de verhalen van het visioen vertelde en hij zei: “Dit is de kleding, waarin God was 

toen hij mij zei te gaan naar en strijden om [5] Azië en het koningschap van de wereld.” Er 

werden daar meteen trompetten en vredesfluiten gespeeld op bevel van Alexander en hij 

smeekte de Heer met grote nederigheid, en niet veranderde hij de manier van bidden daar, 

hoewel dat zijn gewoonte was in iedere stad, zodat het zíjn gewoonte was die er op elke plek 

was. 

[10] Daarna vocht Alexander tegen de Parthen, een ruig en wild volk in veldslagen, en het is 

het beste van de wereld in boogschutterswedstrijden. Alexander overwon hen d.m.v. vele 

veldslagen en vele wedstrijden en door hem vielen al hun edelen, helden en [15] soldaten. 

Daar was het nu dat Thalestris, de koningin van de Amazonen, kwam om kinderen te 

verwekken. Ze hoopte dat haar zoon en de zoon van de koning strijdlustig zou zijn. Zeer knap 

was de vrouw, die daar kwam met driehonderd vrouwen om dit verzoek te doen. [20] Hij viel 
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de Euergeten en de Paropameners aan, en andere volkeren bovendien aan de noordkant van 

het Kaukasusgebergte, allemaal langdurig om op te noemen. Hij viel de Chorasmers en 

Dahers aan, tot nu toe niet makkelijk onderworpen. 

[25] Hij bereikte de stad, d.w.z. Nysa, en de Daedalische bergen en hij bereikte het gebied van 

koningin Cleophylis. Dit is de bruidsschat die Alexander haar gaf: het eigen land. Hij 

veroverde de zeer grote rots, die Hercules niet kon veroveren, [30] omdat voor hem een grote 

aardbeving kwam. Om de goede daden van Hercules te overtreffen deed hij dit. 

Alexander doodde nu een menigte veldheren en edelen van zijn eigen volk. [35] Amyntas viel 

door hem, de zoon van de zus van zijn moeder, en de zoon van zijn vader en stiefmoeder. 

Door hem viel Parmenion, Philotas, Attalus, Eurylochus en Pausanias. Door hem viel de 

bejaarde Clitus, doordat hij zei tegen hem, toen hij [40] aan het excelleren was: “Philippus 

was een goede krijger, een waardige jongeling in zijn eigen drinkhuis” en hij zei tegen 

Alexander, dat hij inwisselbaar was wat betreft daden, macht en dapperheid, en Alexander 

zei: “een vergelijking van Philippus met mij was voor jou niet passend”. [45] Daarna draaide 

hij zich om, legde zijn hand onder de speer en bracht hem een verwonding toe, zodat hij hem 

doodde en hij daaraan meteen stierf, en het bloed besmeurde, bezoedelde en kwam terecht in 

zijn bekers, die vol waren van wijn en uitgelezen dranken [50] in dit koninklijke vertrek. 

Hij beging ook nog een andere misdadige daad, nl. Kallisthenes, een scherpzinnige, [493a] 

zeer slimme filosoof, zijn pleegbroer en studiegenoot bij Aristoteles, was in het leger in zijn 

begeleiding. De mensen die voor hem stonden en de hofmensen die dichtbij hem waren [5] en 

ook de mensen die hem vleiden gaven hem de aanspreektitel van een god. Kallisthenes de 

filosoof zei tegen de Macedonische veldheren, die bij hem waren: “het is niet het geloof van 

Socrates of Plato of Aristoteles, wat wij geloofd hebben, want dezen zeggen dat er maar één 

God is. Het is dan ook een vergissing [10] van ons om Alexander de aanspreektitel te geven 

van een god, maar het is passend om hem de aanspreektitel te geven van een keizer en een 

machtige koning en een man die God heeft aangesteld.” Dat was passend voor de 

Macedonische veldheren. Zij veranderden daarna de aanspreekvorm van Alexander [15] 

wanneer hij naar hen kwam. Dat was de reden, dat dit gebeurde, nadat deze verandering hem 

zeer gekrenkt had. 

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, [20] 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 van hem gebracht naar zijn pleegvader, 

Aristoteles. Dit is dan wat Alexander vertelt: “In de maand mei nu won hij een slag van 

Darius, [25] de koning van de Perzen, bij de rivier, Ganges is de naam van deze rivier. Aan 
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het eind van de maand juli won hij een slag op Porus, koning van de Perzen en van de Indiërs. 

Groot nu was zijn schare voor die slag: zeventienduizend ruiters, afgezien van de vele troepen 

voetsoldaten en achthonderd vierspannen [30] – alle van sikkels voorzien en daaruit ijzeren 

sikkels om het leger rondom stuk te scheuren en kapot te snijden. 

Vierhonderd olifanten met hun gevechtstorentjes op hen, helemaal vol met jonge mannen met 

wapens, van hieruit bekogelden zij het leger van bovenaf met scherpe wapens [35] en allerlei 

mooie projectielen. Hoewel de uitrustingen van deze slag van Porus groot waren, hoewel zijn 

legers talrijk waren en hoewel zijn veldheren sterk waren, en hoewel zijn strijders zeer 

krijgslustig waren en hoewel zijn soldaten vol zelfvertrouwen waren, en hoewel zijn koningen 

daadkrachtig waren, overwon [40] Alexander hen snel en volledig door de kracht van de 

Macedonische schare, en daar werden de uitrusting van de slag en de vierhonderd olifanten 

ingenomen. 

Daarna naderde Alexander deze koninklijke stad. Vierhonderd gouden zuilen steunden dit 

huis met hun [45] gouden kapitelen erop. Daar waren ook platen van roodgoud, tegen de 

onderkant een duim dik, die het huis bedekten aan de binnenkant van onderaf tot aan zijn 

bovendeel zodat het oppervlak geheel goud was. Er was ook een kunst-wijnrank van goud en 

van zilver tussen de vele [50] gouden torens van dit huis, met zijn lange gouden bladeren, met 

kristallen druiven– de soorten edelstelen van dit kristal: [493b] het wordt gemaakt van ijs. 

Er waren daar ingelegde lychnieten, een soort edelstenen met een glans van vuur erop, 

sommige bloedrood van kleur en andere donkerrood en zij trekken [5] dingen naar zich toe. 

Er waren ook smaragden in combinatie met deze zelfde decoratie; dat zijn ook soorten 

edelstenen met een voortreffelijke glans. Ook de koninklijke slaapkamer, de kamer en het 

koninklijke verblijf waren gedecoreerd met parels en edelstenen [10] – deze allemaal 

voortreffelijke edelstenen – en met karbonkels – ook een soort edelstenen met een gloed en de 

glans van vuur. 

Echter van ivoor waren zijn deuren en sloten erop, met hun gouden en zilveren lagen erop. 

[15] Ivoor, ebbehout en cipres, dat zijn boomsoorten waaruit de uitgelezen huizen zijn 

gemaakt, uit hen zijn de daken en de constructies samengevoegd, die daar bovenop waren. Er 

waren grote zuilen van gebrand goud in de huizen met ketels en gestalten [20] in wonderlijke 

creaties. Er was ook een overvloed vogels, die energiek sprongen tussen de gouden platanen 

die in het huis waren. Ze hadden gouden snavels en nagels en als halsband van edelstenen en 

parels om de nekken van de vogels. Veel drinkbekers van goud, zilver, [25] edelstenen en 

kristallen werden gevonden in dit huis. Er waren minder drinkbekers van goud daar dan 

drinkbekers van roodgoud. 
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Voor Alexander was het niet genoeg om deze grote rijkdom onder zijn macht te brengen, 

zodat hij naar centraal-India ging [30] totdat hij de Kaspische havens bereikte. Zeer grote 

vreugde beving hem daarna bij het bekijken van dit vruchtbare land met rijkdom, geluk en 

zeer grote schoonheid. Daarna bereidde hij zich voor om te gaan tot een gesprek met en de 

achtervolging van Porus. De Kaspische mensen [35] en zijn vrienden en zijn overige 

metgezellen zeiden tegen hem dat het over koningsstraten en over vlakke wegen was, dat hij 

moest gaan. Hij zei dit: dat hij echter met geweld op de kortste weg naar India zou gaan 

voordat hij van hem weg zou vertrekken naar de uiterste uiteinden van de wereld. 

Daarna [40] beloofde hij buit aan de honderdvijftig aanvoerders voor het leiden van de weg 

naar het land van de Baktriërs en de Seren – deze zijn het, die kleren maken voor zichzelf van 

haar, dat onder de bladeren van de bomen is. De colonne van Alexander was in die tijd groot: 

450.000 [45] voetsoldaten, dertigduizend ruiters, 200 olifanten die goud droegen, 400 

vierspannige sikkelwagens, 2000 wagenmenners, 2000 muildieren en 50 dragers met hun 

lasten, 500 kamelen, 20.000 draagdieren d.w.z. werkpaarden [50] en ossen om het graan te 

transporteren. Ontelbaar waren de kuddes die daar waren om als vlees te dienen [494a] voor 

de legers. Gouden riemen waren er op de paarden, de olifanten, de kamelen en de muildieren 

en de koninklijke paarden, wanneer het passend was. 

Ook de wapens en de vele zwaarden en de strijduitrusting van het leger [5] van Alexander 

waren gedecoreerd met roodgoud en kostbare edelstenen, zodat op deze manier de glans van 

de versierde wapens schitterde. Er kwam een overvloed van legers rondom Alexander, het 

was voor hen helder door deze machtige glans van de wapens en van het goud en van de 

juwelen en van de [10] edelstenen, alsof er bij hen een zon werd gemaakt. 

Groot was de trots en de wilskracht en het verheven gevoel en de glorie die Alexander beving 

bij het bekijken van deze legers. Dat was begrijpelijk, volgens het bedrog van de huidige 

wereld. De wapens van de koning, die zich voor hem bevonden, waren uitstekend. [15] Sterk 

waren hun veldheren, scherpzinnig waren hun filosofen, wijs waren hun adviezen, dapper 

waren hun helden, strijdlustig waren hun soldaten, agressief waren hun wagenstrijders, er 

waren daar knappe jonge krijgers, sportief. 

Maar zoals vaak de gewoonte is overkwam hem [20] een ander ongeluk in deze voorspoed: 

vijftig wegwijzers, die voor hen waren, brachten hen op een slangenrijke, gevaarlijke plaats, 

vol van wilde beesten, in droog zand zonder water daar, dat überhaupt drinkbaar was. Het is 

daar dat Zephyrus zijn helm vol water [25] naar Alexander bracht, en hij had dorst daarnaar. 

Alexander echter goot dat water op de grond voor de lippen van het leger. Dit gaf het leger 

kracht. De toewijding van Zephyrus jegens Alexander werd daar geprezen en Alexander gaf 

hem grote geschenken. 
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Toen zij waren in deze dorst [30] en in groot gevaar, op de tocht, op het negende uur zagen zij 

een grote rivier voor zich. Talrijke grote rietstengels eromheen aan elke kant. Zestig voet was 

de lengte van elke rietstengel van hen en groter dan de stam van een spar was elk van hen. De 

rivier hielp hen niet van hun dorst af, hoewel zij [35] erbij een kamp opsloegen en hoewel zij 

rondom hem kampeerden. Hij was bitterder dan zout en schadelijker dan nieskruid. Zij gingen 

daarna langs de rivier en het was voor hen met grote dorst. Zij legden toen hun tongen op de 

zijden van hun zwaarden en speren om de dorst van hen weg te drijven. [40] Sommigen 

zeiden toen ook dat het drinken voor iemand was. Toen beval Alexander de soldaten, die 

rondom hem waren, alle hun wapens op te nemen, wat hen tegenstond, want ze waren 

uitgeput en ze waren dorstig. 

Voorzichtigheid echter bracht Alexander hiertoe. [45] Zij zagen daarna op hun tocht langs 

deze zelfde rivier een stad, gebouwd op een eiland in het midden van deze rivier. Van precies 

deze rietstengels, die rondom de rivier zijn, was deze stad gebouwd. Zij merkten ook 

halfnaakte mensen op op dit eiland, en zij gaven hen geen antwoord, [50] waar er voor hen 

lekker water was om te drinken, maar zij verborgen zich goed voor hen. [494b] Alexander gaf 

daarna het bevel aan zijn mensen om een hagel van pijlen op hen te schieten op dit eiland. 

Dat werd ook gedaan, en niet was een worp van hen raak. Daarna beval Alexander dat 

tweehonderd soldaten van het Macedonische leger naar het eiland moesten zwemmen. Deze 

gingen daarna erin. [5] Toen zij dan een kwart van de rivier bereikt hadden kwamen daar 

waterpaarden op hen af, groter dan olifanten. Zij droegen toen deze tweehonderd met zich 

mee de draaikolken in, om ze op te eten. De strijders schreeuwden, terwijl zij jammerden en 

huilden; dit was geen [10] hulp voor hen. Het gezicht van Alexander werd boos op de gidsen, 

die de weg wezen, en hij zei dat honderd van de honderdvijftig gidsen, die de weg wezen, in 

de rivier geworpen moesten worden. Zodra zij erin gingen, meteen was talrijker wat er aan 

waterpaarden tegemoet kwam, [15] om hen op te eten. De hele rivier krioelde, zoals een 

mierenhoop, zij kwamen op hen af. 

Zij gingen daarna verder en zagen voor zich kleine ronde schepen met mensen erin, die over 

de rivier gingen naar een andere plek. Dezen zeiden dat er een meer met heerlijk water [20] 

vóór hen was. Daarheen brachten ook hun gidsen hen, die voor hen waren. Er kwamen ook in 

deze nacht op hun weg grote leeuwen, tijgers, panters en lynxen. De volgende dag dan, 

omstreeks het negende uur, bereikten zij daar het meer, en het was na grote inspanning voor 

hen. [25] Daaromheen een oud bos, duizend passen de doorsnede ervan. Vijfentwintig stadiën 

de lengte van de tenten aan elke kant. Ze kampeerden aan de oever van het meer. Hij velde 

daarna bomen daar, om het water te bereiken en om de tenten vast te maken. De paarden en 

de kuddes werden verborgen in het midden [30] van de tenten uit angst voor de nacht. De 
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tenten werden rondom om hen heen opgezet. Er werden buiten rondom de tenten 

vijftienhonderd vuren aangestoken. Er werden ook tweeduizend gouden fakkels aangestoken 

om de tenten te verlichten. 

Er werd door hen getrompetterd voor de samenkomst van het eten. [35] Een verstoring trof 

deze maaltijd: Indische schorpioenen, met hoge staarten waren zij, gekromd hun achterkant, 

kwamen op hen af in een aanval, toen zij zich bezighielden met het eten. Er kwamen ook 

hoornadders en waterslangen in hun spoor met bonte kleuren op hen, nl. sommige van hen 

rood, [40] andere zwart, andere wit, andere lijkend op de kleur van goud. 

Het hele land siste door het gesis van de slangen. Daarna vormden de Macedoniërs en daarbij 

ook de jeugd van Griekenland op bevel van Alexander een schildhaag van de schilden en de 

knopschilden voor zich. Zij doorboorden ze [45] daarna met hun speren boven de schilden en 

knopschilden uit en gooiden ze daarna weg van hun heldenborstkassen in de vuren. Twee 

uren was men bij dat gevecht, totdat terugweek wat er overgebleven was van deze kleine en 

grote slangen. Er kwamen toen [50] in hun spoor Indische slangen in het derde uur van de 

nacht. Twee hoofden op de ene groep van hen [495a] en drie op de andere groep. 

Dat is wat Alexander vertelt in de brief: ze zijn samengetrokken zo dik als zuilen, maar ze zijn 

langer dan zuilen. Zij sloegen op de aarde bij het uitvechten van de slag, zodat zij het vuil van 

het zand op hen achterlieten. Zij ontblootten ook [5] hun tanden zoals honden om te speuren. 

Zij tilden hun borst op boven de aarde bij het wachten op het gevecht, en hun ogen waren 

even rood als vonken vuur. De zware lucht van hun stinkende adem was onverdraaglijk voor 

het leger. Zij bewogen hun tongen in hun koppen [10] om het leger te verwonden. 

In deze slag vielen van het gevolg van Alexander dertig slaven en twintig soldaten. Een vol 

uur waren zij bij dit gevecht. Daarna kwamen grote kreeften en huiden van waterslangen om 

hen heen, harder dan pantsers. Zij waren bestand tegen ijzeren wapens. [15] Grote 

hoeveelheden van hen werden toen in de vuren geworpen. In het vijfde uur van de nacht, toen 

zij van plan waren te slapen en uit te rusten van het ademen van de gifslangen kwamen witte 

leeuwen met rechtopstaande manen die strijd leverden en het leger vernietigden; de scherpte 

van de zwaarden was te duchten [20] als donder of bliksem. 

Toen wierpen de Macedoniërs speren, zwaarden en lansen op hen, zodat grote hoeveelheden 

van hen door hen vielen. Daarna kwamen in het zevende uur van de nacht wilde everzwijnen, 

lynxen, tijgers en panters, dicht opeen als een haag. Zij kwamen op hen af [25] met 

geschreeuw en grote afschrikwekkendheid op hen. Er kwamen ook vogels in zwermen naar 

hen toe, grote vleermuizen in de grootte van duiven en zij hadden tanden zoals de tanden van 

mensen en met die tanden knaagden zij aan de flanken van de mensen. Daarna kwam naar hen 

een wonderlijk, angstaanjagend beest, Dentetyrannus is zijn naam, groter [30] dan een olifant. 
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Hij had een zwarte paardenkop, die er niet voor terugdeinsde om tegen de vuren in te gaan, en 

door hem vielen dertig gewapende mannen van het leger van de Macedoniërs en het 

schakelde daarbij nog tweeëndertig van hen uit. 

Er werd daarna een grote hoeveelheid speren en lansen door deze heengeboord, zodat hij 

daaraan stierf. [35] Er kwamen ook luchtvogels, d.w.z. Indische muizen, zij waren zo groot 

als vossen. Zij doodden meteen de kuddes en de mensen lieten zich niet doden. Er kwamen 

ook nachtraven naar hen toe, kort voor het ochtendgebed, en deze deden geen schade behalve 

[40] dat zij een vis voor zichzelf uit het meer haalden en hem opaten. Daarna kwam voor hen 

de ochtendzon. Daarna werden de voeten en handen van de vijftig gidsen gebroken. Zij 

bleven daar liggen en werden daar achtergelaten voor de beesten. 

Dat zijn nu de verhalen van het meer tot hiertoe. Zij gingen daarna naar het land van de [45] 

Baktriërs. Zij kregen een goede ontvangst en grote welwillendheid in deze vruchtbare landen. 

Twintig dagen waren zij in rust om de slag tegen Porus voor te bereiden. Zeven dagen waren 

er voor hen daarna, totdat zij kwamen op de plek, waar Porus was. Hij zelf bereidde zich voor 

op vrede en niet op een slag. [50] Dit was de tijd dat Porus naar Alexander vroeg bij die 

soldaten, die tussen de legers rondgingen [495b] om te handelen en te ruilen. Toen greep 

Alexander een vreemd, armoedig kleed van een van de soldaten om hem heen, en wierp zijn 

koninklijke kleding van zich af: hij was bij de deur van de tent waarin Porus was. 

Deze vroeg toen naar het karakter van Alexander [5] en wat Alexander deed en wie hij was. 

Alexander zei toen tegen hem: “Hij warmt zich aan onze kachel, zoals iedere oude man.” 

Toen was hij blij, want dit is wat zij op dat moment van plan waren: een tweegevecht. Toen 

was het zeker voor Porus dat hij zou winnen [10] van deze oude man, d.w.z. Alexander, want 

hij was zelf een jonge krijger. Porus zei toen tegen hem: “Waarom”, zei hij, “houdt hij geen 

rekening met zijn leeftijd?” “Dat weet ik niet”, zei Alexander, “ik ben een eenvoudige soldaat 

van zijn gevolg, ik ben niet zijn raadgever.” Porus gaf hem een brief met dreigementen [15] 

en opschepperijen erin en zei tegen hem dat er een beloning zou zijn voor hem, als de brief 

door hem bij Alexander kwam, en hij ging ermee op pad met spottende vreugde, en hij las de 

brief en daarna lachte Alexander met grote kracht om de uitspraken. 

Daarna werd door Porus een gevecht van twee ruiters uitgeroepen. [20] En deze twee razende, 

geestdriftige koningen gingen naar een ruitergevecht zonder voetsoldaten tot hun redding, en 

Porus verwondde het paard onder Alexander, en Alexander doodde het paard onder Porus, en 

na die verwonding ging Alexander weg en men kon niets tegen hem gedurende het gevecht, 

en Alexander was winnend [25] over de Perzen en over de koningen van de wereld. Porus 

onderwierp zich aan Alexander en hij toonde hem zijn schatten en gaf grote geschenken aan 

zijn gevolg en hij was daarna een vriend van hem, en hij was een vriend van alle Macedoniërs 
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en iedereen was blij met deze geschiedenis. Daarna werden door Alexander [30] twee steden 

gebouwd in dat land: Alexandrië apud Porum en Alexandrië Bucephalae, d.w.z. naar de naam 

van het paard dat onder hem was werd de stad genoemd. Alexander vernietigde daarna de 

Adresten en Cathaiers en Gangariden. Groot waren de trots en het verheven gevoel die 

Alexander bevingen. 

Daarna vocht hij tegen tweehonderdduizend ruiters. [35] Dat was toen een bitter gevecht. Het 

is bij het uitvechten van deze zeer grote slag dat Alexander het legerkamp liet bouwen voor 

deze onderneming. Alexander ging naar de rivier, waarvan de naam Acesines is, en bereikte 

de grote oceaan. Hij overwon daarna de Gesonen en de Sibers, dit zijn volkeren [40] die 

Hercules opzocht. Daarna deden de Manders en Subagren hen een slag aan, want zij waren 

met tachtigduizend voetsoldaten en zestigduizend ruiters. 

Zeer lang was deze strijd dan onbeslist, zonder overwinning aan de ene kant noch aan de 

andere. Daarna overwonnen uiteindelijk de Macedoniërs [45] en zij deden dat leger een 

bloedige nederlaag aan. Orosius vertelt dat hij daarna voor de troepen over de muren van de 

versterkte stad daar klom. Hij vocht verder alleen tegen de legers van de stad, totdat zijn 

legers naar hem kwamen nadat ze de muren van de stad doorbroken hadden. En Alexander 

rustte niet, [50] tot hij de man geraakt had die hem met een pijl onder de voeten had geraakt. 

Dit is echter wat hem beschermd had: het brengen van zijn rug [496a] tegen de vesting. 

Alexander voer toen naar de oceaan in veelkleurige schepen langs de kusten van de oceaan. 

Daarna bereikte hij de grote stad, waarvan de naam Ambina is. Zij verbrandden vanuit de stad 

het leger van Alexander met pijlen met olie aan de buitenkant. [5] Aan Alexander werd in een 

droom de opmars van het leger getoond en kruiden die het gewonde leger genazen door het 

drinken van een drank met het oog op het aanvallen van deze stad daarna. Daarna bereikte 

Alexander de overwinningstrofee van Hercules en Liber in het oosten van de wereld. 

Gestalten [10] van monsters zonder voeten waren daarin. Er kwam een wonderlijk beest naar 

hen toe daar in de moerassen van India en er waren twee hoofden op hem: een hoofd zoals het 

hoofd van waterslangen en een hoofd, lijkend op een hond met horens. 

En door hem werden vele soldaten gedood van het leger en zij sloegen hem neer met ijzeren 

hamers, [15] nadat het verwonden met speren en zwaarden was mislukt, want zijn lichaam 

was hard. Er blijven bij hen herders en kuddes staan en er kwamen 800 olifanten naar hen, 

toen zij op het elfde uur van de dag bij de rivier bleven, waarvan de naam Buemar is. Het 

leger van de Thessalische ruiters ging [20] voor hen uit en kleine zwijnen hadden zij vóór 

zich, zij moesten geslagen worden bij het blazen van de krijgstrompet in het eerste gevecht. 

Het ruiterleger volgde hen, en zij hadden lange speren hangen vanaf hun nek. Porus zei tegen 
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Alexander: “Het is niet moeilijk”, zei hij, “om deze olifanten te vangen om ze uit te rusten 

voor een gevecht, [25] behalve als de zwijnen bij jou beginnen te krijsen.” 

Negenhonderdtachtig olifanten van hen werden gedood en neergeslagen, afgezien van dat wat 

gegrepen werd op de vlucht. Ze brachten toen hun horens en tanden naar de tenten. In de 

vlakten van India zagen zij vrouwen en mannen, behaard als dieren. [30] Negen voet was hun 

lengte. Zij waren op dezelfde manier onder water en op het land. Ichtyofagen waren hun 

namen, d.w.z. een vis is hun levensonderhoud. Zij gingen daarna in de Ebimaridis op de 

vlucht voor hen, daarna kwam de Eurus voor hen op, d.w.z. de noordoostenwind, die zich 

naar hen draaide vanuit het oosten uit de oceaan. En [35] het werd aan Alexander verzekerd in 

dit land, dat er in dit land niets vreemds meer was, dat zij konden tegenkomen. Deze wind 

blies door de hutten en tenten en vuurvonken werden geblazen rond de liezen en de voeten 

van het leger. 

Zij zochten daarna hun toevlucht in een vallei en een bos, beschermend tegen het jagen [40] 

van de wind. En een grote kou stak daarna op voor hen en er viel een grote sneeuw op hen 

neer. Alexander beval toen de soldaten van bovenaf op de sneeuw te stappen, zodat de sneeuw 

niet over de tenten kwam te liggen, want het is met een wollen deken dat Alexander de 

sneeuw vergeleek, [45] die daar op hen viel. Na de sneeuw viel er veel regen op hen en er 

kwam een donkerzwarte wolk voor hen op, en een plaag vanuit de hemel over hen heen. 

Zodat zij daarna geloofden dat de vlakten, waarin zij waren, om hen heen in brand stonden. 

Drie dagen waren zij in dit grote onheil zonder de glans van de zon [50] op hen. Er stierven 

vijfhonderd strijders van zijn gevolg op hun paarden door dit onheil. Daarna gingen zij naar 

Ethiopië en [496b] bereikten de grot van Liber Pater. Toen stierven door verlamming en 

ziekte de goddeloze mannen, die erin gegaan waren. 

Toen hij omkeerde richting Phasiace nadat hij de vaandels had omgedraaid, ontmoette hij 

twee bejaarde oude mannen [5] op de weg voor hem. Hij vroeg hen, of er in het land iets 

vreemds was, dat geschikt was voor hen om naartoe te gaan. De oude mannen zeiden 

inderdaad tegen hem dat er iets zeer wonderlijks was daar, en hij zou het bereiken met 

veertigduizend ruiters binnen dertig dagen vanaf deze, en dat het niet voor alle anderen 

mogelijk was te gaan vanwege de slechte begaanbaarheid [10] van de route, de schaarste aan 

water en de grote hoeveelheid beesten. 

Toen keek men op tegen Alexander vanwege het vriendelijke gesprek met de oude mannen. 

Eén van de twee oude mannen zei toen tegen hem: “Er zijn inderdaad”, zei hij, “twee 

wonderlijke bomen in het oosten van de wereld, nl. een boom van de zon en een boom van de 

maan. Zij zullen je zeggen, hoe jouw einde zal zijn en de lengte[15] van je leven, want zij 

praten met de zon en de maan in het Grieks en in de Indische taal, een mannelijke en een 
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vrouwelijke boom.” Alexander zei tegen de oude mannen: “Deze bespotting van de dingen 

die ik bereikt heb en mijn waardigheid is onverwacht. Na het bereiken van het westen van de 

wereld met veroveringen en roem tot in het oosten ervan is er hier deze spot [20] van verlepte, 

versleten oude mannen”, en hij beval hen te folteren opdat zij de waarheid vertelden. 

Zij zeiden dat het geen leugen was maar de waarheid, die zij zeiden. Daarna ging Porus met 

de rest van het leger bij zich naar Phasiace, behalve de veertigduizend ruiters waarmee 

Alexander was gegaan. [25] Toen Alexander de plaats van het orakel had bereikt, kwam de 

priester hem tegemoet: tien voet was hij hoog, een zwart lichaam had hij, giftige 

hondentanden door zijn huid, een pels van wilde dieren om hem heen, hij had een lage stem 

met een schorre klank. En hij informeerde bij Alexander waarom hij naar die plek daar ging. 

Alexander zei [30] tegen hem: “Om vragen te stellen aan de bomen”, zei hij, “de symbolen 

van de zon en de maan.” “Zeker, als je zuiver bent, zei de priester, “van de zonden van de 

lust, op die manier kun jij het bos in gaan om hen vragen te stellen.” 

Zij gingen toen op weg, nadat de driehonderd, die met hem gingen, hun kleren, sandalen en 

armbanden hadden afgelegd, op bevel van de priester. Nadat [35] Alexander de priester in elk 

detail gehoorzaamd had, zoals hij nu eenmaal de waarheid gehoorzaamde met vroomheid, 

waren zij in het midden van dat heilige woud. Er was daar veel balsem en ook een lekkere, 

lieflijke geur. Alexander nam toen iets van de bast van de balsemstruiken en zei dat het op 

bevel [40] van de priester was, want de driehonderd krijgers die in zijn gevolg waren zeiden 

dat het van hemzelf uit ging. Zij gingen daarna totdat zij de bomen bereikten, midden in het 

woud. Bebriorae was hun naam. Honderd voet zijn ze hoog, zoals een cipres. Alexander vroeg 

toen of het het water van de regen was, die de grote hoogte van de twee bomen veroorzaakte. 

“Nee”, zei [45] de priester, “nooit tevoren veroorzaakte een druppel bevochtiging in dit woud, 

niet bezocht een wild dier of vogels in de vlucht, of schadelijke dieren, het heilige woud, dat 

wordt voortdurend gedaan door de ouden van de Indiërs.” 

Hij zei verder dat tranen door hen vergoten worden op het moment van zons- en 

maansverduistering. Toen Alexander [50] offergaven bracht om aan hen te offeren, zei de 

priester tegen hem: “Nooit is in dit woud een koe is stukken gesneden met het stromen van 

bloed”, [497a] zei hij, “niet is er daar wierook verbrand bij het offeren.” 

Alexander zei daarna tegen zijn gevolg dat ze moesten inspecteren dat niet iemand van de 

mensen of van de overige verborgen wezens vanuit de bomen hen bedroog. Daarna was het 

duidelijk zichtbaar voor hen tot boven aan de stammen [5] van de bomen. Toen zei Alexander 

dat er daar geen leugen was. Toen zei de priester dat ze stil in hun geest moesten nadenken. 

Toen vervolgens het orakel zou spreken tegen hem vanuit de bomen, bogen zij zich voor de 

stammen van de bomen. Dit is wat Alexander bad: dat hij, na het nemen [10] van gijzelaars 
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van de mannen van de hele wereld door hem, naar zijn moeder en zusters zou komen, d.w.z. 

naar Macedonië, met overwinning en roem. 

En die ouden hoorden dat er een lieflijke stem was onder uit de kruin van de bomen. De boom 

van de zon zei: “O Alexander”, zei hij, “ o onoverwonnene in gevechten, m.b.t. wat je hebt 

gevraagd: [15] het koningschap en de heerschappij over de mannen van de wereld is voor jou, 

zolang je leeft. Maar je zult in je leven niet Macedonië bereiken, omdat het einde van je leven 

bijna gekomen is. Want zo volgen je lotgevallen onafwendbaar je hoofd.” Het gevolg van 

Alexander huilde luid. Zij gingen daarna om met de boom van de maan te spreken. Hij nam 

met zich mee op deze tocht [20] Perdiccas, Clitonas en Philotas, drie mannen van zijn gevolg, 

om te weten te komen welke dood hem zou bereiken en op welke plaats hij zou sterven. 

“Voorwaar, je zult sterven”, zei de boom van de maan tegen hem, “in de maand mei in 

Babylon, en degene, door wie je niet verwacht vernietigd te worden, hij is het die je zal 

vernietigen.” Daarna huilde Alexander daarom en de drie trouwe mannen, die met hem samen 

waren, huilden. [25] Ze zeiden dat ze bereid waren de dood in te gaan in plaats van 

Alexander. Alexander was in deze nacht niet sterk genoeg om te eten of te drinken, maar zijn 

vrienden gaven hem slechts een kleine hoeveelheid te eten. Daarna stond hij de volgende dag 

vroeg op en wekte zijn mede-soldaten en de priester bij de [30] hoge bomen: een mes van 

ivoor op een dienblad voor hem en een zeer grote vat met wierook dat over was, want zij 

hadden niet veel koper, ijzer, lood en zilver, maar wel veel goud; balsem en wierook is hun 

eten, en zuiver water hun drinken. 

Ze hechten geen waarde aan kussens of dons, huiden van wilde dieren zijn [35] onder hun 

zijde en op hen en om hen heen. Driehonderd jaar is de levensduur van ieder afzonderlijk 

mens van hen. Zij gingen toen de boom van de zon opnieuw vragen stellen, om te weten te 

komen of hij hem zou zeggen, wie hem waarschijnlijk zou doden en welk levenseinde er zou 

zijn voor zijn moeder en zijn zusters. De stem uit de boom zei tegen hem: “Wanneer ik je je 

[40] belagers en vijanden heb verteld, en er is niets waars in datgene, wat ik je voorspel, 

omdat jij daarvóór al valt of jezelf doodt, zullen Clotho, Lachesis en Atropos boos op mij zijn. 

Acht maanden en een jaar, dat is wat je aan levensduur hebt. Het einde van je moeder is dat 

van een hond, je zuster echter zal voorspoedig zijn en [45] dat lang blijven. Jij zelf zult de 

heerser van de wereld zijn zolang je leeft. Pas op, dat je me niets meer vraagt, ga naar 

Phasiace, naar Porus en je gevolg.” Daarna gingen zij weg en de lekkere geur van wierook 

was er bij hen bij het offeren aan de kust van de oceaan. 

Zij gingen toen daarvandaan naar het dal van de grote [50] vesting. Grote piramiden zijn daar, 

zij zijn [497b] hoog: vijfenveertig voet is hun lengte. Daarna was het dal vol met slangen van 

peper en laser, met vurige ogen. Smaragden – een soort edelstenen – zijn in hun halsen. Zij 
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hebben voortdurend strijd in het begin van de lente, waarin zij hun eigen vernietiging 

veroorzaken. Zij namen [5] toen vele edelstenen van hen met zich mee. Er kwam onderweg 

daarheen een groot leger van slangen van deze soort op hen af, zes voet was de breedte van 

hun staart. Door hen werden de schilden, knopschilden en mannen geslagen, zodat zij 

nutteloos waren. Er waren ook gieren aan het vechten tegen hen samen met hen vanuit de 

lucht. Er vielen van de soldaten door hun toedoen tweehonderdzes man, [10] en van hén 

vielen er honderdveertig. 

Zij bereikten de rivier Oclivas. Deze is het die recht door het land zonder bocht de grote 

oceaan in stroomt. Driehonderd voet is de lengte van de rietstengels die er omheen staan. De 

kracht van dertig mannen kost het om slechts één rietstengel van de grond op te tillen. 

Twintig stadiën is de breedte van deze rivier. Er zijn veel olifanten tussen deze rietstengels. 

[15] Het leger van Alexander werd bloedig vertrapt, en het streed niet tegen hen. De Indiërs, 

die op de oever van de rivier waren, ontvingen hen vriendelijk. Zij brachten hen vele, 

veelsoortige, wonderlijke vissen en ze hadden huiden van zeehonden om zich heen. 

Er waren ook blondharige vrouwen in de wateren en hun schoonheid is groot, en hun gestalte 

was prachtig; [20] zij namen de mannen met zich mee onder water en zij trokken hen mee 

naar beneden onder water, in hun mannelijke begeerte, todat zij hen daar doodden. 

Alexanders mensen vingen toen enkele van hen. Daarna kwamen ze bij de plek waar ze in het 

begin de oude mannen ontmoet hadden. Daarna kwamen er rammen op hen af, die met hun 

horens sloegen tegen de schilden en de knopschilden totdat [25] zij de schilden kapotbraken. 

Een grote hoeveelheid van hen werd toen gedood. 

Alexander beval toen Persipres en Alticones –zo heetten zij- geveldriehoeken van goud te 

brengen uit het verste gebied, waarin zij waren, van vijfentwintig voet, en al zijn gevechten en 

daden erop te schrijven, die hij had gedaan, zodat zijn trofeeën werden achtergelaten ten 

oosten van de trofeeën [30] van Hercules, nl. recht tegenover hen, nl. tegenover de zuilen. 

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

uitgewisseld tussen hem en Dindimus, koning van de Brahmanen. Vanaf dat Alexander de 

vertellingen van hun bestaanswijze gehoord had en het niet te bevatten was voor hem, werd 

daarna een brief van hem [35] naar Dindimus gebracht, opdat deze vertelde over de gebruiken 

van de mensen en van het land en hun bestaanswijze en wat zij deden aan streven naar 

wijsheid en filosofie, opdat hij hun deugdzaamheid navolgde, als het hem überhaupt beviel. 

Hij zei dat hij een leerling was van deugdzaamheid en filosofie sinds zijn kindertijd en [40] 

jeugd. Hij zei verder dat het niet juist was om de wijsheid en de filosofie geheim te houden, 

want het bekend en openbaar maken ervan levert geen verzwakking op, net zoals kaarsen of 

lichten: het aansteken van andere kaarsen aan hen verzwakt hen niet. Hoe de wijsheid ook 
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bedreven en besproken wordt, het is een vermeerdering van de deugd en kennis voor ieder, 

die deze bespreekt [45] en bedrijft. 

Alexander kreeg toen voor het eerst antwoord op zijn vragen van Dindimus. Dindimus zei dat 

het goed was, wat Alexander wilde, nl. het streven naar volledige wijsheid, want, zei hij, 

volledige wijsheid is beter dan iedere heerschappij en iedere waardigheid op de wereld. “Maar 

jij zegt slechts:”, zei Dindimus, “ik ben overigens niet zonder kennis van deze wijsheid. 

Inderdaad, de koning [498a] die geen waarde hecht aan wijsheid en verstandigheid weegt 

zeker niet op tegen een koning. Ik ben van plan,” zei Dindimus, “om niet te antwoorden en je 

geen brief te schrijven. Ik ben niet welbespraakt en praatgraag en jij hebt geen gelegenheid 

om te lezen, vanwege de vele gevechten en je strijd. 

Maar dan kun jij inderdaad niet iets zeggen [5] over de gewoonten van ons volk, omdat ik 

weet dat de boodschappers niet zonder overdrijving spreken bij hun verhalen, want er is te 

veel op één plaats. Het bewijs dat het niet klopt openbaart zich zelf. Geloof echter dat wat ik 

je vertel, waar zal zijn, maar het is alleen aan jou om te oordelen over mijn uitspraak, of het 

beter is [10] dat je het doet, of dat het beter is in jouw ogen, dat je het je helemaal niet eigen 

maakt. Dit volk van de Brahmanen inderdaad, namens wie ik spreek”, zei Dindimus, “leidt 

een zuiver onschadelijk leven. Het begeert niets, behalve wat de natuur verlangt, zonder 

overmaat daarbij. Het is geduldig en niet wanhopig. Dit volk streeft niet naar luxe [15] of 

vermaak. 

Het is dankbaar voor de vruchten van de aarde zonder bebouwing, zonder bewerking. De 

mensen van dit volk ondergaan geen folteringen of menselijke bestraffing, omdat er geen 

zonden bij hen zijn. Zij hebben voortdurend gematigde vreugde, en gezondheid zonder 

geneesmiddel. [20] Niemand zoekt hulp tegen een ander in een rechtszaak, omdat niemand 

van hen een ander schaadt. Niemand van hen verlangt iets van een ander, omdat de rijkdom 

van allen gelijk is. Niemand van hen roddelt over een ander, want niemand van hen steekt uit 

boven de anderen, [25] armoede en rijkdom van hen allen zijn gelijk. Dat is het, wat allen rijk 

maakt. Zij hebben de natuurwet nodig, d.w.z. niet de oordelen van gerechtelijke uitspraken, 

maar alleen de natuurwet. Zij hebben geen medelijden nodig, want zij hebben geen fouten of 

gebreken. 

Er zijn ook geen boetes of schuldbetalingen bij hen, omdat zij geen zonden of overtredingen 

hebben, want waar boetes zijn, [30] daar is schuldig degene aan wie een boete wordt 

opgelegd, want voor zonden wordt een boete geheven. Wij werken niet en ploegen niet”, zei 

Dindimus, “want werken en ploegen is een oorzaak van begeerte, en het is uit hen dat afgunst 

en strijd ontstaan. Wij leven niet op een eerloze manier. Het is bij ons niet toegestaan [35] de 
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aarde op enige wijze te doorboren. Noch ploegschaar noch ploegmessen noch spades 

doorboren hem. 

Wij brengen geen ossen onder tuig, jukken, karren of sleeën. Wij eten geen vlees. Wij werpen 

geen netten op vissen, wilde dieren of vogels. De aarde geeft ons reeds waar wij behoefte aan 

hebben en wat genoeg voor ons is. [40] Wij hechten ook geen betekenis aan koude of warme 

baden, maar de zon dient voor onze verwarming en de dauw van de weiden voor onze 

verkoeling. Wij verlangen geen kussens of matrassen, maar de aarde met zijn graszoden bij 

wijze van wol. Wij verlangen niet naar dranken, behalve water om onze dorst te lessen, en 

niet verstoort enigerlei zorg onze slaap en er is geen onrust in onze geest. [45] Niemand van 

ons verlangt een onderscheid ten opzichte van een ander, want we hebben allemaal dezelfde 

aard. Onze lichamen nu zijn ondergeschikt aan onze ziel en onze geest. Waarom zou iemand 

van ons zich van een ander onderscheiden, want het is door één dat wij allen zijn gemaakt. 

Wij koken geen gezouten of vers vlees. Wij bouwen geen muren, noch huizen, woningen of 

[50] eilanden op de wateren. We veranderen niet de schepsels, maar we laten ze, zoals God ze 

voor ons achterliet. Wij slapen in holen, die [498b] God voor ons maakte. 

Wij verlangen niet naar prachtige kleding die ons bescherming brengt. Onze vrouwen 

verlangen niet naar sieraden, want dat is een vergroting van de last. Zij verlangen niet naar 

een verandering van hun uiterlijk, maar slechts naar een verandering van karakter. Er zijn bij 

ons geen zonden, noch overspel noch beschamende daden, [5] twist of laster. Als wij met 

onze vrouwen samenkomen is dat uit verlangen naar kinderen. Wij hebben geen liefde 

behalve de natuurlijke en vrome liefde. Bij ons worden geen monsters gebaard als 

misgeboorten. Er komt bij ons geen woede op noch aanvallen. Niemand van ons doodt de 

ander. [10] Er worden bij ons geen slagen, conflicten of gevechten uitgevochten, noch uit wil 

noch uit gewoonte. 

Wij verzekeren: niet uit dwang volgen wij dat, waarvoor God ons geschapen heeft. Want hij 

brengt ons niets, dat willekeurig is. Niet begeleiden ouders onze zonen of onze dochters. Er 

worden geen graven voor doden of tempels voor afgoden gebouwd. [15] Wij brengen hen 

geen tribuut, zoals dat door jullie gebracht wordt, nl: een everzwijn aan Mars, een bok aan 

Bacchus, een pauw aan Juno, een stier aan Jupiter, een zwaan aan Apollo, een duif aan Venus, 

een uil aan Minerva, graan aan Ceres, een populier aan Hercules, een roos aan Cupido. En het 

is tot jullie [20] narigheid dat jullie deze goden aanroepen. 

Zij zijn helemaal geen goden, maar zowel hun verering als de gevolgen ervan zijn zeker een 

kwelling voor jullie. Zij brengen slagen en gevechten en losbandigheid en ijdelheid, begeerte 

en roddel, opstand en overspel en onreinheid, vraatzucht en dronkenschap. Zij beschadigen 

jullie geest en jullie verstand, of er nu vrede is van hen [25] t.o.v. jullie of strijd, want ze 
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schaden altijd. Dat zijn jullie slechte gewoontes, zoals jullie dichters vertellen: jullie toorn, 

jullie begeerten, ziekte van jullie zonen, jullie vraatzucht, jullie wellust, jullie zonden en jullie 

overtredingen. 

Viperina Corona is: smerige verlangens in aanwezigheid van jullie zonden en jullie 

overtredingen. Pluto staat [30] voor jullie zeer trage geest, die hem van de hemel in de hel 

bracht. Dit zijn dan de Pallentes bij jullie: de zinloosheid van jullie geloof en jullie ijdelheid, 

want jullie geloof is zondig en niet het ware geloof, jullie leven is ellendig en niet vredig en 

vol rust.” Einde, amen, einde. 

[35] “Als het zo is zoals jij ons vertelt, Dindimus,”, zei Alexander, “dan zijn de Brahmanen 

als enigen rechtschapen mensen op de wereld. Zij zijn zo: alsof ze geen deel hebben aan het 

lichamelijke bloed. Alleen wat natuurlijk is, verlangen zij, omdat voor hen alles, wat wij 

doen, een zonde is. Door hen wordt ons als zonde aangerekend [40] zelfs onze geboorte. Als 

zonde wordt ons aangerekend het feit dat wij ons leven leiden met de weldaden van God, en 

er geldt niets bij hen behalve hun eigen gewoontes. Of er worden door hen goden gemaakt die 

werken tegen deze ……… zijn activiteit en zijn rijkdom. 

Het is tot onze ellende dat wij voor ons goden maken of uit afgunst jegens God, [45] dat is 

wat Dindimus zegt, en dat is niet waar, want wij hebben geen afgunst jegens dat, wat God 

toekomt, want zij zijn zijn scheppingen en zijn goede geschenken, die ons dienen. En wat nu 

mijn oordeel betreft,”, zei Alexander, “is deze hele levenswijze van de Brahmanen, die 

Dindimus ons beschrijft, gekte en niet filosofie.” Einde. 

“Wij behoren niet tot de bewoners van deze wereld”, zei Dindimus, “maar wij zijn gasten. 

Wij nemen geen erfdeel in de wereld. Het ons toekomende vaderland ligt vóór ons, omdat ons 

geen zonden, of overtredingen, [50] diefstallen, of roverijen, of meineed of gewelddaden 

overwinnen. Daarom zijn onze wegen vóór ons glad, want onze slechte daden maken ze niet 

oneffen. 

[499a] God heeft een diversiteit geschapen in de wereld van de schepsels, vogels en spijzen. 

Degene die zijn voeding en spijzen en zijn jegens God afgunstige geest matigt uit vrij, wijs 

besluit voor God, zorgt ervoor dat hij waarlijk [5] een vriend is van God de Heer. Het is bij 

jullie zelf dat de fout ligt”, zei Dindimus tegen Alexander, “die jij ons voor de voeten werpt; 

want wij zijn deemoedig jegens God en ongevaarlijk voor de mensen. Dat was echter jouw 

hoogmoed: te vergeten dat je tot de aardbewoners behoort. 

Jullie maken goden van jezelf, zodat er tempels en altaren voor jullie gebouwd worden, [10] 

en er dieren en offers geofferd worden, zoals het door jou gedaan werd en door je vader en 

door je grootvader. Dit is wat het voortbrengt: ondraaglijke ellende en zeer grote vurige 

folteringen voor jullie daarginds. Hetzelfde geldt vanwege deze afgodenvereringen. Het is 
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gekte wat jullie doen, en jullie zijn zelf gek, [15] in dat opzicht, dat jullie niet leven volgens 

de wil van de enige en ware God. Het is passend om tranen te vergieten bij jullie 

beschimping, omdat allerlei kwellingen voor jullie worden verschaft vanwege jullie rijkdom 

en jullie zonden, net zoals Salmoneus en Enceladus, zoals jullie geschiedschrijvers vertellen.” 

Einde. Amen. 

[20] “Maakt dat jullie dan gelukkig en voorspoedig”, zei Alexander, “in het vaderland waarin 

jullie zijn, waarin er geen komen en gaan is van jullie uit of naar jullie toe, en waarin er geen 

mogelijkheid is om staal, koper, zilver, goud, ijzer enz. te maken? Dat wordt gerekend tot 

voortreffelijkheid bij jullie, en matigheid wordt bij jullie in ere gehouden omdat het 

noodzakelijk is voor jullie. [25] Jullie zijn als iemand die in boeien of in een kerker is: dit zijn 

jullie kerker en jullie boeien: de noodzaak, omdat er hier geen mogelijkheden zijn voor jullie, 

en omdat er voor daarginds niets bereikt wordt. 

Ten eerste verlangen jullie niet naar verering of bewerking van de grond, want er is daarvoor 

geen ijzer bij jullie. Jullie liggen zoals dieren op de kruiden [30] van de aarde. Dat is wat de 

wolven doen: als ze geen vlees vinden eten ze de bosbessen of de bast van dorre bomen of 

daarnaast andere voedingsmiddelen van de aarde. Dat is echter de ware filosofie, want 

niemand kan iets wegnemen van onze levenswijze van genoegens en ervan genieten [35] op 

dezelfde manier, als hij dit niet bereikt of niet kan. In blindheid of in armoede ligt roem en 

filosofie, want de blinde ziet niets en de arme heeft geen bezit. 

Jullie vrouwen nu hebben geen sieraden. Dat is logisch bij jullie”, zei Alexander, “jullie 

hebben geen bekwaamheid of materiaal om ze te vervaardigen. [40] Jullie zijn ook niet 

overspelig, zeggen jullie, jullie zijn niet zondig. Dat is logisch bij jullie”, zei Alexander, “in 

jullie lichamen worden geen verlangens opgewekt door jullie schoonheid. In jullie geest 

wordt niet door mooie sieraden het verlangen opgewekt om je er met geweld meester van te 

maken. Echter degene, die zijn genoegens beteugelt bij de uitoefening van elke rijkdom, of 

die zijn [45] begeerten m.b.t. genoegens en m.b.t. gewelddaden beteugelt, hij is een filosoof 

en een ingetogene.” 

Hij zei verder: “Er zijn bij jullie geen wetten of barmhartigheid of contracten, oftewel dat is 

gemeenschappelijk voor jullie met de dieren en het werkt jullie tegen”, zei Alexander. “Bij 

ons echter is er een afwisseling en variatie van vreugde. Ten eerste is er variatie in het 

uiterlijk van de hemel en de lucht. [50] Verder is er variatie in het uiterlijk van de aarde met 

zijn vruchten. Verder is er variatie in de geesten en het verstand van onze mensen. Het is in 

hun schoonheden en leeftijden. 

[499b] Zij zijn eerst blij in de kindertijd, ze zijn blij in de jeugd vanwege hun krachten. De 

ouderdom wordt vertraagd door zwakte en verachting. Verder is er variatie in de gezangen en 
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vergaderingen. En er zijn vele andere dingen die onze ogen vermaken [5] in vele kleuren en 

schoonheden. En er zijn vele andere dingen die onze oren vermaken met wetenschap en 

kennis bij gesprekken, en ze vermaken onze neuzen met welriekende kruiden en dranken en 

spijzen. Verder vermaken kussens ons, en bedden, en kleden van zijde en satijn en kleren van 

elke [10] kleur. Ons vermaken verder spijzen, veelsoortig door hun bereiding, en zoete 

dranken in de smaakzintuigen. Wij hebben allerhande vissen in zeeën, meren en rivieren. Wij 

hebben kuddes wilde dieren in bergen, wildernissen en op bergruggen. Verder hebben wij 

zwermen vogels in netten, strikken en vallen. Het is echter een soort van hoogmoed of 

jaloezie [15] om God’s weldaden af te wijzen.” Dit hierboven was het gesprek van Alexander 

met Dindimus. Einde. Amen. 

Het beweegt de geest en het verstand van sommige mensen, wat Alexander –slim en wijs als 

hij was- ertoe gebracht heeft naar Babylon te gaan, zijn dood tegemoet. Het was beter voor 

hem [20] het te vermijden, maar zijn achting voor het orakel en zijn geloof brachten hem 

ertoe, of omdat hij meende dat het niet in Babylon was, dat hem gif gegeven zou worden, 

maar op een andere plek, en het is daarheen dat zijn ziekte hem later stuurde. Hij werd daarna 

gebracht naar de versterkte stad, naar Babylon. Er is nu een vraag, omdat er drie profetieën 

zijn: [25] de goddelijke profetie, de menselijke profetie en de duivelse profetie. De goddelijke 

profetie zegt altijd de waarheid. De menselijke en de duivelse profetie zeggen waarheid en 

leugen. Waarom wordt door de duivel een profetie gezegd? God staat hem de wijsheden toe, 

hij is het die zijn natuur geschapen heeft. Hij luistert soms met toestemming [30] naar het 

koorgezang van de profetieën van de engelen. 

De vraag is, welk nut er voor Alexander was in de duivelse profetieën. Maar er was geen nut 

voor hem daarin, omdat hij geen boetedoening had gedaan, maar het was een geestesziekte, 

die deze duivelse profetie bracht, vanwege de vuilheid van zijn zonden, zoals David zei: “Via 

slechte engelen [35] maakte hij een weg voor het pad van zijn woede”. Het bracht nut voor de 

mannen van de wereld. Zijn wreedheid bleef bestaan, toen hij de lengte van zijn leven te 

weten was gekomen, want het bracht hem vermaak, tot dan toe mensenbloed te vergieten. 

Verder wordt verteld de verdeling van zijn land daar door de veldheren, toen hij in de zwakte 

[40] van zijn ziekte was. Vierendertig veldheren van de goede veldheren waren het. Als eerste 

werd Ptolemaeus aangesteld in Alexandrië in Egypte en over Arabië en over andere volkeren 

van Afrika, vanwege het eerste lot. Laomedon echter over Syrië, Mytilinaeus over Cilicië, 

Philotas over de Illyriërs, Atropates over het grotere Medië, [45] Sromes over Kleiner Medië, 

Scynus over de Susianen, Antigonus over groter Phrygië, Nearchus over Lycië en Pamphylië, 

Cassander over Carië, Menander over Lydië, Leonnatus over Klein-Phrygië, Lysimachus over 
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Thracië en Pontus, [50] Eumenes over Cappadocië en Paphlagonië, Seleucus kreeg de 

belangrijkste van de legerkampen, Cassander de volgelingen en helpers. 

De koningen, die heersten over de Indiërs en de Baktriërs van de overkant, gingen niet weg, 

[500a] Taxiles over de oostelijke Seren, Peithon over de andere Indiërs, Oxyarches over de 

Paropameners, Sibyrtius over de Arachosiërs en Gedrosiërs, Stasanor over de Drangen, 

Amyntas over de Baktriërs, Skythaeus over de Sogdianen, [5] Stacanor over de Parthen, 

Philippus over de Hyrcaniërs, Fratafernes over de Armeniërs, Tleptolemus over Perzië, 

Peucestas over Babylon, Pelassus over Archon, Archelaus over Mesopotamië. Zo werd het 

verdeeld. 

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

een grote leeuw, [10] 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. Einde. 

Hier is de brief van Alexander, die hij schreef voor de vrijlating van de [15] verbannenen 

terug naar hun plaatsen. 

De Atheners bestreden Antipater, vielen hem aan, etc. Perdiccas viel toen in de slag tegen 

Ptolemaeus. En er werd ook een slag gewonnen over de Cappadociërs. Polyperchon en 

Neoptolemus vielen door Eumenes. Zij verrieden de enige zoon die bij Alexander was, [20] 

Eumenes, aan Antigonus. 

Hun vrouwen en hun bezittingen werden aan hen vrijgegeven. Want hij had eerder een slag 

van hen gewonnen, zodat zij hun vrouwen en bezittingen bij hem achter hadden gelaten. Dit is 

nu de eerloze prijs die zij daarvoor gaven: hun veldheren aan de Perzen te geven in 

gevangenschap in ruil voor hun eigen leger. 

[25] En in die tijd kwam Olympias, de moeder van Alexander, van Epirus naar Macedonië en 

door haar werd Arridaeus, koning van de Macedoniërs gedood en Euridyce, zijn koningin, op 

besluit van de Macedonische veldheren. 

En verder werden door haar andere veldheren van de Macedoniërs gedood. En daar [30] 

hoorde zij dit: dat Cassander kwam, dit is de minnaar van Euridyce. Zij en haar kleinzoon 

Hercules en zijn moeder Roxane gingen naar de stad Pydna. Olympias werd door Cassander 

uit de weg geruimd en Hercules en zijn moeder werden naar de burcht Amphipolis gebracht 

ter bewaking. [35] Antigonus leek de zoon van Alexander te gaan bevrijden en wel om het 

koningschap voor zichzelf na te streven. 

Daarna won Demetrius, zoon van Antigonus, een slag over Ptolemaeus. Daarna dan sterkten 

Ptolemaeus en de veldheren van de Macedoniërs zich aan weerszijden tegen Antigonus, en zij 

leverden daarna een grote slag [40] en Antigonus viel…...echter zijn zoon Demetrius. Bij de 
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veldheren ontstond echter een ruzie, daarna verenigde Seleucus zich met Demetrius en 
Ptolemaeus met Lysimachus, d.w.z. daarna verenigde Seleucus zich met Demetrius en 

Ptolemaeus met Lysimachus. Dit staat niet in de tekst van het boek. 

[500b] Zijn zoon Alexander werd voor Antipater gedood door Demetrius via een list. 
Ptolemaeus en Lysimachus maken weer een pact met Seleucus en Pyrrhus, koning van Epirus 

erbij. Hij hoopte dat hij door het vernietigen van Demetrius hier [5] heer van Griekenland zou 

zijn en daarheen ging hij tevergeefs op weg en dit was bedrog wat geschreven is. Lysimachus 

doodde Antipater zijn schoonzoon die een aanslag op hem beraamde, zijn schoonzoon die 

weerstand bood tegen hem. Verder doodde hij zijn eigen zoon Agathocles. De aarde slokte 

zijn stad op. [10] Daarna ontstond een slag tussen Lysimachus en Seleucus. Vierenzeventig 

jaar was de leeftijd van Lysimachus, zevenenzeventig jaar de leeftijd van Seleucus. Toen 

versloeg hij Seleucus en hij doodde hem daar. Dit nu was de laatste slag die er was tussen 

strijdmakkers van Alexander. 

Daarna doodde Seleucus [15] de strijder Ptolemaeus uit wraak voor zijn zwager Lysimachus. 

Dit is het einde van de vroege kloof. Dit is de vroege kloof die er was tussen de veldheren van 

Alexander na de dood van Alexander. Dit is wat er over is van hun kameraadschap en 

vriendschap en hun strijden om deze wereld. Einde. 

[20] Het is voor velen een genoegen te horen over slagen en gevechten van één of andere 

koning en heer, die er waren lang geleden vóór hen, zoals Alexander lang geleden was in 

vechten en overwinning en roem. Maar aan anderen geven hun vergankelijkheid en de korte 

tijd, [25] dat zij in glans zijn in deze huidige wereld, zoals Alexander was, last en 

ontsnappingsdrang en een verdrietige geest. Twintig jaar was zijn leeftijd, toen hij het 

koningschap verkreeg. Zes jaar was hij in het koningschap van Griekenland, verder zes jaar in 

het koningschap en de heerschappij van de hele wereld, zodat zijn levensduur tweeëndertig 

jaar is. Kort was zijn tijd in glans van de wereld. [30] Maar het was niet kort voor de mensen, 

die waren onder de bestraffing en macht in die tijd. 

En dat was logisch voor hen; al hun rijken en vorsten en veldheren waren in slagen gevallen 

door hem. Hun hoogkoningen waren gevallen en hun dappere krijgers en hun vechtsoldaten 

en hun koninklijke heersers. [35] Hun eilanden, vestingen en versterkingen zijn verwoest. 

Hun goud, zilver en edelstenen zijn weggeworpen. Verder zijn hun kuddes, hun paarden en 

hun vele vee weggeworpen. Hun satijn, zijde en gewaden van elke kleur zijn weggeworpen. 

In de tijd van Alexander waren in de wereld talrijk de vaders [40] zonder zonen, vrouwen 

zonder hun echtgenoten, zusters zonder hun broers, verweesde zonen en dochters zonder 

moeders, zonder vaders, nadat ze gedood waren door Alexander. Lang was het spoor van 
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buitenlandse mensen die bij hem waren in kettingen, boeien, kerkers, en overige boeien om 

verkocht te worden in vijandige landen [45] onder slaverij en verachting. 

Talrijk waren de onbekende jongelingen die naar vreemde landen trokken tegen hun wens en 

tegen hun instelling, in de tijd van Alexander. De roem nu, en de glorie en de triomf, waarin 

Alexander met zijn legers was, was het binnenvallen, was het plunderen, was kwelling, was 

onderwerping, was bestraffing voor de [50] mannen van deze aarde. Zijn rijkdom, zijn roem, 

zijn schoonheid, zijn edelheid en de overvloed van Alexander met zijn legers [501a] reikte 

over de hele huidige wereld vanwege de angst en de beroemdheid. 

Toen Alexander op het punt van zijn dood in Babylon was, kwamen daar gezantschappen van 

de Franken, van Italië, van de Romeinen, Galliërs, Spanje, uit het westen [5] van de wereld 

naar hem, om hem tribuut, verdrag, vrede en lof te brengen. Er is helemaal niets gevonden 

vergelijkbaar met Alexander ervoor of erna, behalve Octavianus Augustus; naar hem kwamen 

Indiërs en Skythen en Romeinen en Meden en Perzen en Chaldeeën uit het oosten van de 

wereld en uit Frankenland uit het Westen en uit de vesting [10] Brigantium in Spanje uit het 

noordwesten van de aarde met grote groepen, tot gehoorzaamheid aan Octavianus, naar 

Rome. Einde. Amen. 


