
ALEXANDER DE GROTE

FILIPPOS (359-336) gehuwd met OLYMPIAS (volgens legende

nakomelinge van Achilles)

Olympias  is moeder van Alexander

Is 1  vrouw van Fe

Filippus trouwt 7 keer. Jongste vrouw is uit liefde. 

Olympias is jaloers en er ontstaat open ruzie, waarbij AL

tegen vader optreedt. 

Ol trekt zich terug en blijft op de achtergrond ruzie

stoken. 

opgevoed in THEBE als gijzelaar. 

koning over een arm land : MACEDONIE. Zoekt uitweg naar de zee

en overwint daarbij Griekse koloniën in het Westen aan de IONISCHE

ZEE en het oosten : EGEISCHE ZEE. 

Heeft nu HOUT voor vloot

heeft nu GOUD om vijanden om te kopen. 

Uitspraak : “Laat mij een muilezel met goud een stad

binnensmokkelen en de stad is van mij”.

Nieuwe oorlogstactiek : DE MACEDONISCHE FALANX 

sarissa : lans van 6 meter : hout van kornoelje

Bovenaan mes van 30 cm

Onderaan ijzeren punt om in grond te

steken

soldaten riepen strijdkreet : ALALAI

Wordt leider van de Griekse Bond, nadat hij enkele Griekse steden

heeft verslagen. In ATHENE was er maar één man die waarschuwde

voor Filipuus : DEMOSTHENES 

Wil samen met de Grieken ten strijde trekken tegen PERZEN. Wordt

vermoord door een van zijn officieren (?) tijdens een huwelijksfeest

vand e dochter van F. Na de processie vand e goden kwamn de helden,

daarbij F. Iemand stak hem neer met een dolk. 



ALEXANDER 

20 jaar oud koning

opstand in Macedonië : de opstandelingen vluchten over de

Donau. Alexander heeft geen schepen, maar laat de huiden van de

tenten met hooi vullen en maakt daarmee vlotten. Overwint de

opstandelingen. 

Gerucht : al is gesneuveld ! daarop :

Griekse steden in opstand : straft THEBE : met de grond gelijk

Inwoners als slaven verkocht 

trekt HELLESPONT over met klein leger van 35.000

manschappen.

Aan Perzische kant is een Griekse raadgever : MEMNON 

A leger heeft maar voor 30 dagen voedsel bij. Moeten dus zo snel

mogelijk overwinnen en plunderen. Memnon heeft dat door en

geeft raad om het land te verwoesten. Perzen willen het niet. 

Komt bij graf van ACHILLES : het gewijde schild wordt van

hem. 

Slag tegen de Perzen bij de GRANICUS : de schoonzoon van

Mithridates slingert speer, dat A kan opvangen met het gewijde

schild en zo van de dood gered wordt. Stort zich dan op Mithr

maar speer versplintert. Mith komt met zwaard op A af. A stoot

zijn gebroken speer in gezicht van M. Perzische ruiter slaat met

zijn zwaard door de helm van A. Stort neer. Zijn lijfwacht gaat

om hem heen staan. 

bevrijdt alle Griekse steden : Milete, Efese, maar niet

Halicarnassos : verdedigd door Memnon : die stad laat hij

isoleren. 

trekt op naar GORDION om er te overwinteren : Gordiaanse

knoop   De stad was de vroegere hoofdstad van koning MIDAS :

schatrijk. Daar stond de gouden strijdwagen : het juk met een

onontwarbare knoop aan de disselboom vastgemaakt. WIE HEM

ONTWART ZAL HEERSEN OVER AZIË

A trekt de PAMPHYLISCHE LADDER over. 

Darius trekt hem tegemoet met zijn hele leger en al zijn schatten

en vrouwen en kinderen. 



strijd tegen DARIUS in ISSUS (bergpas bij rivier de Issus en de

zee) Darius verslagen vlucht.   VOORLEZEN . DE VEROVERAAR

: blz 36-39

A naar het zuiden. 

Wordt goddelijk bij orakel van AMON. 

Sticht stad ALEXANDRIE

Terug naar PERZIE, 

onderweg : verbranden soldaten van Darius de velden en de

schuren, behalve lan,gs één weg : die leidde naar de vlakte van

Gaugamela.

Offer van Alexander bij maansverduistering (‘s nachts)

verslaat DARIUS III bij GAUGAMELA : perzische zeiswagens :

de falanx opent zich en de zeiswagens kunnen geen kwaad meer

aanrichten.

verovert alle koninklijke steden : BABYLON - SUSA (verhaal

van de troon van Darius : tafel als voetbankje) - PERSEPOLIS

(grootste schat in goudstukken - soldaten mogen de stad

plunderen - feestmaal in de hal der honderd zuilen van Xerxes -

dans en brand van het paleis)  - zoektocht naar Darius vermoord

door eigen lijfwachten. Trekt daarvoor naar het oosten en het

noorden. Huwelijk met ROXANNE 

Feestmaal met dood van zijn generaal Clitus : lezen p 59 ev) 

trekt naar het oosten, sticht overal nieuwe steden. 

In INDUS-vallei, na een zware veldslag (OLIFANTEN) bij de

rivier JHELUM met veel verliezen, . Dood van Bucephalos met

praalgraf. En een stad gesticht met de naam Bucephala

A wil naar de Indus omdat hij denkt dat de Indus een deel van de

Nijl is. 

leger is 20.000 km ver. willen de soldaten terug naar huis

Huwt met BARSINE, dochter van Darius

Plannen om Arabië te veroveren / Laat schepen bouwen en in

stukken met karavanen over land naar babylon brengen. 



ALEXANDER     Verhalen over ...

Op de dag van zijn geboorte brandde de grote ARTEMIS-tempel (een

van de 7 wereldwonderen) af: Dat was een voorteken volgens

sommigen. 

BUCEPHALOS : was een zwart, wild paard, door een vriend van

Filippus gekocht voor zeer veel geld. Wilde het als geschenk aan F

geven. Maar de stalknechten van F konden het paard niet bedwingen.

Het steigerde en brieste. 

Het had een vlek op het hoofd in de vorm van een rund : vandaar de

naam : buce-Phalos. 

A is 12 jaar en vraagt of hij het paard krijgt. 

F zegt goed : als je het kan bedwingen. 

A gaat naar Buc en neemt het paard bij de leidsels. Hij draait het paard

en streelt het, het paard wordt kalm. Waarom ? Paard zag daarvoor

zijn eigen schaduw en werd daardoor schichtig. 

ARISTOTELES 

leermeester in Pellas. Leert hem vele geheimen van de natuur kennen. 

Boek : ILIAS . A leert het van buiten. Draagt het later ook steeds bij

zich en leest er regelmatig in. 

LEONIDAS heet zijn leermeester in de wapenkunde en strijd. 

MET VRIENDEN trekt hij de wildernis in en overleeft er. 
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