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hoofdstuk 2. BaBylonIë In de tIjd van Berossos

0. INLEIDING

Berossos, een Babylonisch priester-geleerde die de geschiedenis inging als een 
Grieks historiograaf. Een man die in zijn werk de traditionele spijkerschriftcultuur 
en de meer volkse cultuur van Babylonië met de Griekse combineerde, kortom een 
echte exponent van dat culturele fenomeen dat de naam ‘hellenisme’ kreeg. In het 
vorige hoofdstuk hebben we op basis van de overgeleverde testimonia Berossos’ 
leven beschreven. Zoals zo vaak, zijn ook in zijn geval die testimonia schaars en 
zouden we veel meer willen weten. 
In dit hoofdstuk willen we het politieke en culturele kader schetsen waarin 
Berossos leefde en werkte. Deze ‘Sitz im Leben’ moet tot een beter begrip van de 
beknopte biografische gegevens uit Hoofdstuk 1 leiden. Daarnaast kunnen we uit 
deze kenschets indirecte informatie over Berossos zelf verkrijgen. Eerst geven we 
in een notendop de politieke geschiedenis van Babylonië in de tijd van Berossos 
(331-261 v.C.) en beschrijven we de politieke rol van de Babylonische tempels. 
Vervolgens zoomen we in op de spijkerschriftcultuur en het wetenschappelijk 
bedrijf, dat zich hoofdzakelijk in en rond de tempel afspeelde. Daarna schetsen we 
de positie die het Aramees ten tijde van Berossos in Babylonië had en gaan we in 
op de multi-etnische en multiculturele samenleving die dat gebied toen was. We 
bespreken in een aparte sectie de Griekse aanwezigheid in Babylon en raken kort 
de delicate kwestie van de hellenisering van Babylonië aan. In de conclusie vatten 
we samen wat deze schets van politieke en culturele context ons over de persoon 
van Berossos kan vertellen. 

1. POLITIEkE GESCHIEDENIS vAN BAByLON vAN ALExANDER DE GROTE 
TOT ANTIOCHuS I (331-261 v.C.)

“De 29ste. De koning stierf.” Een korte aantekening tussen astronomische en 
meteorologische waarnemingen in een Babylonisch Astronomisch Dagboek 
voor het jaar 323 v.C.1. De zakelijke korte notitie staat in schril contrast tot de 
verreikende historische implicaties van de mededeling: Alexander de Grote – want 
om deze koning gaat het – was gestorven. Het einde van een droom, het begin van 
een mythe. En van een nieuwe era.
Als tijdgenoot van Alexander maakte Berossos de overgang van de Achaemenidische 
naar de Grieks-Macedonische overheersing en de consolidatie van het Seleucidische 
rijk mee. In deze sectie geven we voor een beter begrip van de lezer een overzicht 
van de historische gebeurtenissen van Alexander de Grote tot de dood van 
Antiochus I, aan wie Berossos zijn werk opdroeg, en focussen daarbij op Berossos’ 
stad Babylon2.
1 AD -322B, ‘obv.’, 8’.
2 Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar Boiy, Late	 Achaemenid	 and	
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Alexanders succesverhaal – zo abrupt beëindigd door zijn vroegtijdige dood – 
was zo’n tien jaar daarvoor begonnen. In 334 stak de jonge Macedonische koning 
met zijn leger de Hellespont over en liep Azië onder de voet. In het najaar van 
331 stonden de Grieks-Macedonische en Achaemenidische legers bij Gaugamela, 
gelegen in noordelijk Mesopotamië tussen Arbela en Ninive, tegenover elkaar. In 
de slag, waaraan ook Babylonische troepen aan de zijde van Darius III meestreden, 
werd deze definitief verslagen. Babylonië viel in handen van Alexander. Zonder 
slag of stoot, maar na onderhandelingen trok de Macedoniër Babylon, hét 
legendarische Babylon, binnen. Herodotus en Ctesias hadden de grandeur van de 
stad beschreven en overdreven. Nu zag Alexander haar met eigen ogen. De aanblik 
van de gebouwen in leemtichels was voor de Grieken en Macedoniërs wellicht een 
grote ontgoocheling.
Eén maand verbleef Alexander met zijn leger en hof in Babylon. Daarna trok hij 
verder oostwaarts: door Iran en Afghanistan, over de Indus. Tot zijn leger hem niet 
langer wilde volgen en de terugkeer eiste. Aldus geschiedde. In de zomer van 324 
bevond Alexander zich in Opis, zo’n 60 km ten noorden van Babylon. Daar ontbond 
hij zijn leger, daar ook moest hij een muiterij bedwingen. 
Na een verblijf in het oosten keerde Alexander in de lente van 323 naar Babylon 
terug. Ambassadeurs uit de gehele wereld – zo willen de Alexander-historici het3 
– kwamen bij hem op audiëntie. Babylon zou – zo was Alexanders voornemen – de 
hoofdstad van zijn rijk worden. Dat beweren tenminste de klassieke bronnen; in 
werkelijkheid zou Babylon, zoals in de Achaemenidische periode, waarschijnlijk 
slechts een van zijn hoofdsteden zijn geworden. Zover kwam het niet. Op 11 juni4 
323 stierf de grote veroveraar, nog geen 33 jaar oud.
De koning was dood. Maar wie was de nieuwe koning? Alexander had zijn opvolging 
formeel niet geregeld5. Zijn generaals, de Diadochen, werkten een soort ‘Belgisch 
compromis’ uit: Alexanders halfbroer Philippus Arrhidaeus en zijn toen nog 
ongeboren zoon bij de Bactrisch-Sogdiaanse prinses Roxane, de latere Alexander 
IV, werden samen tot koning uitgeroepen6. Een compromis gedoemd tot mislukken. 
We hebben geen betrouwbare informatie over hoe de inwoners van Babylon op 
de komst van Alexander reageerden. Volgens de klassieke bronnen werd hij in 331 
door de bevolking met groot vertoon binnengehaald7. Aan de intocht, die met die 

Hellenistic	Bababylon, p. 104-145.
3 Arr., Anab., 7, 15, 4; Diod., 17, 113, 2 en Justin., 12, 13, 1.
4 Voor de omrekening van de datum in voornoemd Astronomisch Dagboek naar onze 

kalender, zie DEpuyDt, WO, 28 (1997), p. 117-135 en boiy, Late Achaemenid	and	Hellenistic	
Babylon, p. 116-117.

5 Omdat Philippus kort vóór Alexanders dood deze bij offers en ceremonies terzijde 
stond, vermoedt briAnt (Alexander	 the	 Great, p. 144) dat Alexander Philippus als zijn 
opvolger zag. 

6 Hierbij dient opgemerkt dat de Babylonische en Egyptische bronnen deze regeling niet 
volgden en eerst alleen volgens Philippus III dateerden en, na zijn dood in 317, volgens 
Alexander IV.

7 Cf. kuhrt, Ach.Hist, 5, p. 121-130.
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van Cyrus in 539 v.C. te vergelijken is, gingen onderhandelingen over de overgave 
vooraf8. Het verblijf van Alexander in 323 maakte Babylon even tot het politieke 
centrum van de wereld, maar de aanwezigheid van leger en hof drukte ongetwijfeld 
ook een zware stempel op de stad9. 
Na de dood van Alexander brak voor Babylonië en Babylon een zware tijd aan10. 
Om een beslissing over de troonsopvolging te forceren blokkeerde een van de 
Diadochen, Perdiccas, de graantoevoer tot de stad, hetgeen tot hongersnood 
leidde11. Daarna volgden drie satrapen van Babylonië elkaar in sneltempo op, 
wat met het nodige wapengekletter gepaard ging. De derde, Seleucus, kwam 
na de Verdeling van Triparadisus in 320 aan de macht. In de winter van 318/7 
overwinterde een andere, rivaliserende Diadoch, Eumenes van Cardia met zijn 
leger in Babylonië – mogelijk in de buurt van Nippur – om daarna plunderend 
oostwaarts te trekken12. Hoewel Seleucus dit trachtte te beletten, stak Eumenes 
op zo’n 50 km van Babylon de Tigris over. Uit de zgn. ‘Diadochenkroniek’ blijkt dat 
het jaar daarop verschillende militaire eenheden in Babylon tegen elkaar vochten, 
de ware toedracht is echter onbekend13. In 315 ontvluchtte Seleucus Babylonië 
uit vrees door Antigonus Monophthalmos (de “Eénogige”), Diadoch die naar 
Alexanders erfenis taalde, geëlimineerd te worden. Seleucus vond bescherming bij 
zijn bondgenoot Ptolemaeus in Egypte. Antigonus, de “legerleider”, zoals hij in de 
spijkerschriftbronnen wordt genoemd14, regeerde nu over Babylonië.
Seleucus wilde zich niet bij het verlies van zijn satrapie neerleggen. Na de slag 
bij Gaza in de herfst van 312, waarin Antigonus’ zoon Demetrius werd verslagen, 
trok Seleucus in de lente van het daaropvolgende jaar met een klein contingent 
naar Babylonië. Het betekende het begin van een hevige strijd om de satrapie. In 
tegenstelling tot het relaas van de Griekse historicus Diodorus van Sicilië, die de 
strijd in één jaar concentreert15, tonen de spijkerschriftbronnen – als voornaamste 
dienen we hier de Diadochenkroniek te vermelden – aan dat de strijd vele jaren 
aansleepte16. Babylon werd verschillende keren aangevallen en geplunderd en het 

8 AD -330, ‘rev.’, 11’ en Curtius, 5, 1, 19-23.
9 Een Astronomisch Dagboek voor het jaar 325 en één voor 323 laten zien dat de graanprijs 

in Babylon hoog was, hetgeen wijst op een tekort. Dit kan een gevolg zijn geweest van 
het feit dat de Grieks-Macedonische troepen die in en rond de stad gelegerd waren, en, 
in 323, Alexander zelf en zijn hof moesten worden gevoed; cf. VAn DEr spEk, in: AnDrEAu 
E.A., Guerre	dans	les	économies	antiques, p. 299-301.

10 De chronologie van deze periode is omstreden. We volgen hier de chronologie van boiy, 
Between	High	and	Low.

11 Curtius, 10, 8, 11-12.
12 Diod., 19, 12, 1 – 13, 5.
13 BCHP 3, obv. 14’-17’. De aanhangers van de zgn. ‘lage chronologie’ van deze periode 

brengen deze gevechten met Eumenes, wiens doortocht ze in 317/6 dateren, in 
verband; voor een bespreking, zie boiy, JHS, 130 (2010), p. 1-13.

14 Rab	ūqu, een vertaling voor de Griekse titel stratègos.
15 Diod., 19, 90-100.
16 Het is niet mogelijk Diodorus’ relaas met dat van de Diadochenkroniek te harmoniseren, 
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land ging onder de oorlogsverrichtingen zwaar gebukt. Het is onzeker wanneer 
Seleucus de strijd om Babylonië won; waarschijnlijk gaf Antigonus het gebied 
ergens na augustus 309 en vóór de lente van 307 op. In 306 nam dezelfde Antigonus 
de koningstitel aan. Seleucus en de andere Diadochen volgden kort daarop17. 
Hiermee was aan de mythe van het eenheidsrijk definitief een einde gekomen; 
de Diadochenrijken waren nu formeel een feit. Na de slag bij Ipsus (in Klein-
Azië) in 301, waarin Antigonus sneuvelde, kwamen al zijn Aziatische bezittingen 
aan Seleucus I toe. Het Seleucidenrijk strekte zich nu uit van Klein-Azië en het 
noordelijk deel van Syrië over het Tweestromenland tot noordelijk Afghanistan. 
Ook het zuidelijke deel van Syrië (Coële-Syrië en Fenicië) kwam Seleucus formeel 
toe, maar Ptolemaeus I had dit strategische gebied al vóór de Slag geannexeerd. Dit 
zou later tot verschillende gewapende conflicten tussen beide dynastieën leiden 
(de zgn. ‘Syrische Oorlogen’). Babylonië vormde een strategische schakel in de 
keten van Seleucidische gebieden. Voor dat gebied en de stad Babylon brak nu, na 
de slag bij Ipsus, een rustige periode aan. 
Tegen die tijd was de status van Babylon gewijzigd: de stad was niet langer hoofdstad 
van de satrapie. Waarschijnlijk ergens vóór de slag bij Ipsus had Seleucus namelijk 
Seleucia-aan-de-Tigris gesticht18. De stad, die ca. 60 km ten noorden van Babylon lag, 
werd gegrondvest op een knooppunt van land- en waterwegen. Ze lag aan de Tigris 
en aan het Koningskanaal, dat deze rivier met de Eufraat verbond. Seleucia werd 
in plaats van Babylon provinciehoofdstad en een van de Seleucidische rijkssteden. 
De keuze voor een nieuwe stad op voornoemde plaats was zonder twijfel door 
economische en militaire overwegingen ingegeven19. Seleucus viseerde met de 
stichting niet, zoals klassieke auteurs suggereren20, Babylon. Toch is het denkbaar 
dat dit door de lokale bevolking als zodanig werd ervaren. Babylon verloor immers 
aan politiek en economisch belang. Het behield wel zijn status als hoofdstad van 
de Babylonische cultuur en bleef in die functie voor de Seleuciden, die zich aan de 
eisen van het Babylonische koningschap conformeerden, een belangrijke stad (cf. 
infra).
Ergens in 295-294 benoemde Seleucus zijn zoon Antiochus tot medeheerser 
en vertrouwde hem specifiek de supervisie over de oostelijke satrapieën toe. 
Hiertoe behoorde ook Babylonië. Waarschijnlijk verbleef Antiochus in die functie 
regelmatig in Seleucia-aan-de-Tigris. Hij bezocht als kroonprins Babylon minstens 
één keer. Een kroniek attesteert zijn aanwezigheid vermoedelijk ergens in de jaren 
292/1-283/2 v.C.21: de kroonprins offerde in twee tempels van de maangod Sîn in 

zie boiy, Late Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 125-134.
17 Volgens de Koningslijs	t	van	hellenistisch	Babylon nam Seleucus in 306/5 de koningstitel 

aan; zie grAyson, RlA, 6, p. 98, r. 6.
18 Cf. Boiy, Late	Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 135-136.
19 Cf. shErWin-WhitE, in: kuhrt & shErWin-WhitE, Hellenism in the	East, p. 18-20.
20 Strabo, 16, 1, 5; Paus., 1, 16, 3; Plin., Nat.Hist., 6, 122; App., Syr., 58.300-308.
21 BCHP 5. Het enige jaartal van de tekst is beschadigd. Een getal ergens in de 20 (van 

de Seleucidische Era) is vrijwel zeker; cf. VAn DEr spEk & FinkEl, bchp 5, commentaar 
ad obv. 1. Het bezoek van Antiochus aan Babylon wordt in de daaropvolgende sectie 
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Babylon22. Een andere kroniek noteert dat een kroonprins in het Esagila offerde en 
zijn leger en olifanten inzette om het puin van de tempel te ruimen23. VAn DEr spEk24 
vermoedt dat het ook hier om Antiochus I gaat, maar zeker is dit niet. Seleucus zelf 
verbleef in 284 in Babylon – als onze bron, Pausanias tenminste de stad bedoelt 
en niet Babylonië. Pausanias schrijft dat in dat jaar, na de moord op Agathocles, 
zoon van de Diadoch Lysimachus, diens vrouw en broer naar Babylon gingen om 
bij Seleucus toevlucht te zoeken25.
Toen Seleucus I in 281 in Thracië werd vermoord, volgde Antiochus hem op. 
Deze opvolging lijkt niet probleemloos te zijn verlopen. Er zijn aanwijzingen dat 
Antiochus I bij zijn troonsbestijging met opstanden had af te rekenen26. Voor zover 
bekend, lijkt Babylonië hier niet bij betrokken te zijn geweest. 
De Eerste Syrische Oorlog (274-271), toen Antiochus I en Ptolemaeus II elkaar in 
Syrië beoorloogden, was voor Babylonië een nieuwe donkere periode, zoals blijkt 
uit een Astronomisch Dagboek voor 274/3. De satraap van Babylonië stuurde in 
maart 273 Antiochus I, die zich op het strijdtoneel in Syrië bevond, goederen die hij 
uit Babylon en Seleucia had gehaald, evenals 20 olifanten die de satraap van Bactrië 
had gestuurd. De strateeg van Babylonië mobiliseerde het koninklijke leger dat in 
Babylonië was gelegerd, en marcheerde naar Syrië27. De gebeurtenissen stortten 
Babylonië in een diepe crisis: hetzelfde Dagboek noteert hoge graanprijzen, tekort 
aan zilver (in de handel werd nl. kopergeld uit Griekenland gebruikt), hongersnood, 
ziekte28.
Antiochus I keerde als koning minstens nog eenmaal naar Babylonië terug. In 
maart 268 legde hij bij restauratiewerken, zoals hij in een Akkadisch bouwopschrift 
verklaart, de fundering van Ezida, de hoofdtempel van Borsippa, een stad in de buurt 
van Babylon29. We nemen aan dat de vorst in dezelfde periode ook Babylon en zijn 
hoofdtempel bezocht. Het opschrift spreekt immers ook over restauratiewerken 
aan het Esagila in Babylon en het is o.i. onwaarschijnlijk dat Antiochus de culturele 
en religieuze hoofdstad van Babylonië niet zou hebben aangedaan, als hij in de 
buurt was. In 266 benoemde Antiochus I zijn zoon Antiochus, de latere Antiochus 
II, tot co-regent in plaats van een andere zoon, Seleucus, die werd geëxecuteerd30. 

beschreven, wat wil zeggen dat die gebeurtenissen zich één of meerdere jaren daarna 
afspeelden.

22 Volgens de interpretatie van VAn DEr spEk zou de kroniek ook noteren dat Antiochus alle 
Macedoniërs van Babylon naar Seleucia overbracht (BCHP 5, rev. 6’-7’). De interpretatie 
is o.i. zeer speculatief.

23 BCHP 6.
24 Cf. BCHP 6.
25 Paus., 1, 10, 4.
26 Cf. Will, Histoire	politique, I, p. 139-142; zie het getuigenis van de historiograaf Memnon 

van Heraclea aan de Pontus, FGrH 434 F 1.
27 AD -273B, rev. 30’-32’.
28 Cf. VAn DEr spEk, in: AnDrEAu E.A., Guerre	dans	les	économies	antiques, p. 305-307.
29 Cf. kuhrt & ShErWin-WhitE, JHS, 111 (1991), p. 71-86.
30 Cf. Justin., 26, Prol., 7-9; zie boiy, Late Achaemenid and Hellenistic Babylon, p. 144-145.
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Dit ‘prinsendrama’ lijkt voor de situatie in Babylonië geen repercussies gehad 
te hebben. Het einde van Antiochus’ regering was voor Babylonië waarschijnlijk 
opnieuw een turbulente periode. In een Astronomisch Dagboek wordt in gebroken 
context gealludeerd op militaire activiteiten in oktober/november 26231. Dat jaar 
werden ook kostbaarheden in het paleis van Babylon in veiligheid gebracht32. 
Antiochus I stierf begin juni 261. Zijn zoon en medeheerser Antiochus II volgde 
hem op.
We kunnen enkel gissen naar de impact die deze bijwijlen woelige tijd op Berossos’ 
leven heeft gehad. Eén zaak – zeer essentieel voor dit boek! – kunnen we wel 
met zekerheid zeggen: de consolidatie van de Grieks-Macedonische heerschappij 
in Babylonië zette Berossos ertoe aan om in deze nieuwe politieke en culturele 
constellatie zijn Babyloniaca te schrijven. Dat werk droeg hij, zoals gezegd, aan 
Antiochus I op. Als ‘priester’ van Belos was Berossos verbonden aan het Esagila, het 
belangrijkste tempelcomplex van Babylon. Die tempel onderhield, zoals overigens 
de tempels in andere Babylonische steden, nauwe contacten met het Seleucidische 
bestuur. Deze contacten kunnen wellicht verklaren waarom Berossos het plan 
opvatte zijn werk te schrijven en dit aan zijn koning op te dragen. Om die reden 
willen we in de volgende sectie de relatie tussen tempel – in het bijzonder het 
Esagila – en kroon toelichten. Eerst spreken we kort over de Babylonische steden 
en de politieke rol die de tempels in hun stad hadden – of verondersteld worden 
gehad te hebben.

2. DE RELATIE TuSSEN STAD, TEmPEL EN kROON

Mesopotamië was van oudsher een uitgesproken stedelijke cultuur. De graad van 
urbanisatie in het gebied was hoog en steden waren het brandpunt van politiek, 
cultuur en religie33. Dit was in de tijd van Berossos niet anders. De grote steden 
waren toen politiek gezien van elkaar onafhankelijke entiteiten, die onder de 
controle van de gouverneur (satraap) van Babylonië stonden34. 
In de steden waren de traditionele tempels, zoals in Ptolemeïsch Egypte, 
zeer belangrijke machtsfactoren. In Babylon was dat het Esagila, het grote 
tempelcomplex dat aan de stadsgod Bēl-Marduk was gewijd. 
Dit tempelcomplex en alle andere tempels van Babylon werden bestuurd door de 
šatammu van Esagila (“hogepriester”) en de tempelraad, de “Babyloniërs van de 
raad (kiništu) van Esagila”35. Omdat in de spijkerschriftteksten geen wereldlijke 
31 AD -261B, ‘obv. 1’-3’.
32 AD -261C, ‘rev. 11’-12’.
33 Cf. VAn DE miEroop, Ancient	Mesopotamian	City.
34 Er zijn wel aanwijzingen dat sommige steden administratief met elkaar verbonden 

waren. Babylon, Borsippa en Cutha, die in elkaars buurt lagen, hadden nauwe banden 
met elkaar; cf. oElsnEr, Materialien, p. 194 en p. 443, n. 718. In het zuiden was Larsa vanaf 
de Neo-Babylonische tijd bestuurlijk van Uruk afhankelijk.

35 Cf. VAn DEr spEk, in: kuhrt & shErWin-WhitE, Hellenism	 in	 the	East, p. 60-65 en boiy, Late	
Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 194-204. Voor een overzicht van alle geattesteerde 
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functionarissen die de autochtone inwoners van Babylon besturen, zijn geattesteerd, 
wordt aangenomen dat wereldlijke en religieuze macht samenvielen. Volgens deze 
interpretatie was Babylon een ‘tempelstaat’ en vervulden šatammu en tempelraad 
dezelfde rol als de hogepriester en het Sanhedrin in Jeruzalem. De afwezigheid 
van wereldlijke functionarissen kan echter een gevolg zijn van de beperkingen van 
ons bronnenmateriaal: de spijkerschriftdocumenten uit deze tijd werden in het 
tempelmilieu opgesteld en tekenden alleen aangelegenheden waarbij de tempel 
betrokken was, op. VAn DE miEroop36 is van oordeel dat we over het algemeen zo 
weinig over stedelijke instituties in Mesopotamië weten, omdat deze bij interne 
beslissingen niet de noodzaak voelden deze schriftelijk vast te leggen. Voor 
Berossos’ tijd komt daarbij dat, als deze instellingen toch documenten opstelden, 
zij dat in het Aramees deden en documenten in deze taal bleven voor Babylonië – 
op enkele uitzonderingen na – niet bewaard. De Astronomische Dagboeken hebben 
opgetekend dat delegaties van Babyloniërs naar de provinciehoofdstad Seleucia-
aan-de-Tigris trokken37 en dat de koning of zijn vertegenwoordigers brieven naar 
de Babyloniërs stuurden38. Er zijn geen dwingende redenen om aan te nemen dat 
dit delegaties van het tempelbestuur waren of dat dit de geadresseerde van die 
brieven was.
Er zijn aanwijzingen dat de verschillende bevolkingsgroepen in Babylon hun eigen 
instituties hadden. In het begin van de Achaemenidische tijd is een “vergadering 
van de oudsten van de Egyptenaren” geattesteerd39. Vanaf de eerste helft van 
de tweede eeuw hadden de inwoners van Babylon met Grieks burgerrecht hun 
eigen politieke instellingen40. Het is zeer plausibel dat de autochtone Babyloniërs 
die tot de traditionele Babylonische cultuur behoorden, door het tempelbestuur 
van Esagila vertegenwoordigd werden. Dit maakt van Babylon echter nog geen 
tempelstaat. Boven de tempelinstituties stonden stedelijke functionarissen, 
zoals de stadsgouverneur, in Babylon pāḫāt	Bābili geheten41, en, zoals voor Uruk 

šatammu’s verwijzen we naar VAn DEr spEk, in: mArzAhn & nEumAnn, Assyriologica	 et	
Semitica, p. 437-446, met een aanvulling door JursA, in: Wunsch, Mining	the	Archives, p. 
113-116 (tekst nr. 5).

36 In: WAtAnAbE, Priests and Officials, p. 161. VAn DE miEroop geeft een diachroon overzicht 
en concludeert dat er vergaderingen van stadswijken, etnische groepen en beroepen 
waren.

37 Op 5 mei 275 trokken Babyloniërs naar Seleucia-aan-de-Tigris (AD -273C, ‘rev. 35’-36’). 
Enkele dagen daarvoor, op 2 mei, waren de satraap van Babylonië en andere koninklijke 
functionarissen van een bezoek aan Antiochus I in Sardis naar Seleucia teruggekeerd. 
Inmiddels hadden de Babyloniërs ook brieven gekregen.

38 AD -273C, ‘rev. 35’; AD -249B, rev. 15’ (i.v.m. velden); AD -241, ‘Flake’, 9’; AD -204A UE 1; 
AD -168A, rev. 13’ (i.v.m. een benoeming in de administratie).

39 Camb. 85, 3 (uit 525 v.C.): puḫur	 LU2šibutu	 ša	 LU2mișiraya; zie DAnDAmAyEV, in: chArpin & 
JoAnnès, Circulation	des	biens, p. 323-324.

40 Cf. boiy, Late	Achaemenid	and	Hellenistic Babylon, p. 206-209.
41 Deze titel is naar alle waarschijnlijkheid de Akkadische weergave van de Griekse titel 

epistates; cf. boiy, Anabasis, 1 (2010), p. 49-57.
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en Nippur is geattesteerd, de chreophylax, de belastingsontvanger. Zij behoorden 
tot de Seleucidische administratie, maar kunnen worden beschouwd als lokale 
wereldlijke functionarissen. 
Voor de Seleucidische administratie was het tempelbestuur van Esagila een zeer 
belangrijke partner, zoals blijkt uit het bronnenmateriaal. Het tempelbestuur 
had rechtstreekse contacten met de koning en de rijksadministratie. Uit 
de Astronomische	 Dagboeken komt naar voren dat de koning of hoge 
rijksfunctionarissen bij hun bezoek aan Babylon naar het Esagila gingen42. Ook 
ontving het tempelbestuur brieven van de koning43. 

Hoewel de tempel formeel gezien een onafhankelijke organisatie was, stond hij 
de facto onder koninklijke controle. Deze afhankelijkheid gaat terug tot de Neo-
Babylonische tijd, toen Babylonië politiek nog zelfstandig was, en is dus niet door 
Achaemeniden of Seleuciden ingevoerd44. De koning had een vertegenwoordiger 
die het tempelbestuur superviseerde45. Daarnaast waren ook andere koninklijke 
functionarissen in de tempel werkzaam. Ook de lokale families uit wier midden 
de šatammu en het tempelbestuur kwamen, waren in de praktijk van de gunst van 
de vorst afhankelijk. Mogelijk heeft een passage uit een Astronomisch Dagboek 
voor 125/4 betrekking op de benoeming van de šatammu door de Parthische 
rijksadministratie46. Dit was in de hellenistische periode geen uitzondering. 
Antiochus IV verving in 174 v.C. de Judese hogepriester Onias III door diens 
broer Jason47. In Egypte werd Djethothefanch, hogepriester van de god Thoth in 
Hermopolis, in het begin van de Macedonische overheersing vermoedelijk afgezet 
en vervangen door zijn jongere broer Petosiris, die zich tot een trouwe functionaris 
van Ptolemaeus I ontpopte48.
De rijksadministratie wilde niet zozeer supervisie hebben over de religieuze 
of cultische aangelegenheden van de tempels. Dit verklaart b.v. waarom 
het tempelbestuur van Esagila zelf als rechter kon optreden in gevallen van 
42 Antiochus I bezocht heel waarschijnlijk het Esagila in 268 v.C.; cf. supra. Antiochus III 

was in het Esagila in maart/april 205 (AD -204C, rev. 14-19 en UE, 1-2) en in februari/
maart 187 (AD -187A, ‘rev. 4’-18’). De nieuwe gouverneur (strateeg) van Babylonië 
bezocht het heiligdom in oktober/november 274 (AD -273B, obv. 11-12). In 172/1 kreeg 
het heiligdom bezoek van een andere strateeg, waarschijnlijk ook van Babylonië (AD 
-171B, rev. 1’-8’ en UE 1-2).

43 ABC 13B (BCHP 12), 4’ (i.v.m. offers n.a.v. het Nieuwjaarsfeest in 224 v.C. op kosten van 
de koninklijke schatkist).

44 Cf. JursA, in: crAWForD, Regime	Change, p. 76-77.
45 Zo benoemde Antiochus IV in 169 v.C. de broer van de šatammu, die in diens plaats 

het bestuur waarnam, tot zazakku	(koninklijke controleur van de financiën) (AD -168A, 
‘rev, 12’-13’); cf. boiy, Late	Achaemenid	and Hellenistic	Babylon, p. 210. Dit toont aan dat 
koninklijke vertegenwoordigers ook uit het lokale milieu konden worden gekozen. 
Deze man was in de praktijk tegelijk ‘hogepriester’ en koninklijke functionaris.

46 AD -124, ‘rev’., 21’; cf. boiy, Late Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 201.
47 Cf. Will, Histoire	politique, II, p. 334-336.
48 Cf. mEnu, BIFAO, 94 (1994), p. 311-327.
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tempeldiefstal. De rijksadministratie wilde vooral controle op de tempelfinanciën. 
De tempels waren economisch gezien namelijk grootbedrijven. Ze stelden, naast 
cultisch personeel en geleerden, ook ambachtslieden, veehouders en landbouwers 
te werk of verpachtten land en kudden. Hierbij moeten we opmerken dat de 
mensen die de offergaven verzorgden of op een andere manier bij de cultus 
betrokken waren, zoals slagers, bakkers, brouwers, timmerlieden, goudsmeden, 
ook als cultuspersoneel werden beschouwd49. Tempels waren belangrijke spelers 
in het handelsverkeer en waren grootgrondbezitters. Wat dit laatste betreft, 
zien we dat de kroon de tempels (en steden) enerzijds gronden schonk, maar die 
anderzijds even zo gemakkelijk confisceerde of belastte50. Hieruit blijkt opnieuw 
de afhankelijke positie van de tempels. 
Toch hadden de Seleuciden er alle belang bij om goede relaties met de tempels te 
onderhouden. Om die reden ondersteunden ze hen, zoals ook eerder Alexander 
de Grote had gedaan51. Zo ondernamen ze herstelwerken aan tempels, waarvoor 
ze overigens de lokale bevolking lieten betalen. Van Alexander is bekend dat hij 
het Esagila wilde restaureren52. Antiochus I restaureerde in 268 v.C. het Ezida in 
Borsippa en het Esagila. Een Seleucidische kroonprins zette zijn leger, wagens en 
olifanten in om het puin van Esagila te ruimen53. De grootschalige bouwwerken 
die aan het Bīt-Rēš en het Irigal in Uruk in de 3de eeuw v.C. werden uitgevoerd, 
werden naar alle waarschijnlijkheid door de Seleuciden (mee)gefinancierd54. 
Deze restauratiewerken creëerden niet alleen goodwill bij de lokale bevolking. 
Tegelijkertijd werd ook het gezag van de koning hierdoor gelegitimeerd: de goden 
moesten immers d.m.v. omina hun goedkeuring voor een restauratie geven en gaven 
die enkel aan een legitieme heerser55. Met het (her)bouwen van tempels voldeden 
de Seleuciden aan wat van een traditionele Babylonische koning verwacht werd. 
Die koning moest de Babylonische goden vereren. Het is daarom geen verrassing 
dat de Seleuciden en hun hoge rijksfunctionarissen bij hun bezoek aan Babylon in 

49 Cf. Boiy, Late	Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 240-262.
50 In 280/79 had Antiochus I Babylon, Borsippa en Cutha velden geschonken, die in 275 

werden teruggenomen of belast (AD -273C, ‘rev. 36’-38’; cf. VAn DEr spEk, in: sAncisi-
WEErDEnburg, De	agricultura, p. 61-77). In de zgn. ‘Lehmann tekst’ lezen we dat de šatammu 
van Esagila in 236 v.C. liet vastleggen dat Antiochus II gronden aan zijn vrouw Laodice 
en zijn zonen Seleucus (II) en Antiochus (Hiërax) had geschonken. Dezen schonken die 
op hun beurt aan de burgers van Babylon, Borsippa en Cutha, waarbij een tiende van 
de opbrengst aan de hoofdtempel van deze steden moest worden afgedragen. Een deel 
van die gronden was door Seleucus I en Antiochus I geconfisceerd. Voor een uitgave 
van deze tekst, zie VAn DEr spEk, Grondbezit, p. 241-248; zie ook boiy, Late	Achaemenid	and	
Hellensitc	Babylon, p. 145-146, 150-152 en 160.

51 Cf. b.v. kuhrt, in: bilDE E.A., Aspects	of	Hellenistic	Kingship, p. 41-54.
52 Over de restauratiewerken in Babylon onder Alexander en in de Diadochentijd, zie VAn 

DEr spEk, in: briAnt & JoAnnès, Transition, p. 261-307.
53 BCHP 6, obv. 7’-8’.
54 Cf. kuhrt & ShErWin-WhitE, JHS, 111 (1991), p. 85.
55 Cf. kuhrt, Ach.Hist., 5, p. 121-130.
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de lokale tempels offers brachten. Het lijkt erop dat dit bij een bezoek standaard 
was56. Als kroonprins offerde Antiochus I in twee tempels van de maangod Sîn in 
Babylon57. Antiochus III nam in 205 v.C. zelfs deel aan het Nieuwjaarsfestival, het 
belangrijkste cultische feest, waarbij ook het verbond tussen Bēl-Marduk en de 
koning werd hernieuwd58. Zijn vader, Seleucus III, stelde geld ter beschikking voor 
offers die tijdens het Nieuwjaarsfeest in 224 v.C. in het Esagila moesten worden 
gebracht59. Met het zich conformeren aan de religieuze verplichtingen van het 
Babylonische koningschap verschilden de Seleuciden in niets van de Ptolemeeën 
in Egypte: ook zij ondersteunden de lokale tempels en lieten zich uiteindelijk als 
Egyptisch farao kronen.
Het is ongeweten welke positie Berossos in dit netwerk van contacten had. VAn DEr 
spEks hypothese dat hij šatammu was – en dus voor de kroon een belangrijke lokale 
partner was –, is onwaarschijnlijk (zie Hoofdstuk 1). Het feit dat de Babylonische 
‘priester’ Grieks leerde en zijn werk aan Antiochus I opdroeg, doet vermoeden dat 
hij nauwe contacten met de Grieks-Macedonische administratie had. De dedicatie 
aan Antiochus impliceert niet noodzakelijkerwijs dat, zoals moderne geleerden 
aannemen, Berossos onder Seleucidische patronage schreef. De directe contacten 
die het Esagila met de kroon had, kunnen verklaren waarom Berossos zijn werk aan 
Antiochus opdroeg. Het werk kan ter gelegenheid van een bezoek van deze laatste 
of een hoge rijksfunctionaris aan het Esagila zijn overhandigd. Of een delegatie 
van Babyloniërs die naar de ‘koninklijke stad’ Seleucia-aan-de-Tigris trok, kan het 
daar hebben aangeboden. Dit is uiteraard speculatief. We willen enkel aantonen 
dat Berossos niet per se aan het Seleucidische hof moet gelieerd zijn geweest om 
de dedicatie aan Antiochus te duiden.
Berossos wilde aan de nieuwe bestuurselite – en de Griekstalige wereld in het 
algemeen – zijn eigen, Babylonische geschiedenis voorstellen. Hiervoor deed hij 
– zoals uit zijn werk blijkt – een beroep op spijkerschriftbronnen. Hoe moeten we 
ons de spijkerschriftcultuur in de tijd van Berossos voorstellen en wat betekent het 
voor de persoon van Berossos dat hij de spijkerschrifttalen Akkadisch en Sumerisch 
kende? Deze vragen behandelen we in de volgende sectie.

3. DE SPIJkERSCHRIfTCuLTuuR TEN TIJDE vAN BEROSSOS

De spijkerschriftcultuur was in de tijd van Berossos niet langer in het dagelijkse leven 
geworteld, maar was herleid tot een geleerdencultuur. Als ‘gewone’ spreektaal was 
Akkadisch door het Aramees verdrongen. Sommige moderne geleerden gaan ervan 
uit dat Akkadisch in het tempelmilieu tot in de Parthische tijd (vanaf ca. 140 v.C.) 

56 Voor hoge functionarissen, zie AD -273B, obv. 11-12 (strateeg) en AD -171B, rev. 1’-8’ en 
UE 1-2 (strateeg).

57 BCHP 5, obv. 8-12.
58 AD -204C, rev. 14-19 en UE, 1-2 (maart/april 205). In februari/maart 187 nam de koning 

aan verschillende religieuze plechtigheden deel (AD –187A, ‘rev. 4’-18’).
59 ABC 13B (BCHP 12), obv. 3’-8’.
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werd gesproken60. Het is moeilijk na te gaan wanneer Akkadisch als moedertaal 
definitief verdwenen is. Als de taal inderdaad tot in de hellenistische tijd werd 
gesproken, had ze ongetwijfeld eenzelfde status als het Latijn in de middeleeuwen 
of in het humanisme. Als schrijftaal was het Akkadisch teruggedrongen tot de 
domeinen van traditie, godsdienst en wetenschap. Ook op dit punt kan Akkadisch, 
samen met Sumerisch, dat al vanaf ca. 2000 v.C. een dode taal was, met het Latijn 
worden vergeleken: Latijn was tot de eerste helft van de 20ste eeuw de onbetwiste 
taal van academie en rooms-katholieke kerk en representeerde, samen met het 
oud-Grieks, de ‘klassieke’ waarden. 
Ons beeld van de spijkerschriftcultuur in de tijd van Berossos wordt a priori beperkt 
doordat spijkerschriftteksten geschreven op vergankelijk materiaal niet bewaard 
zijn gebleven. Naast kleitabletten werden frequent houten wastafeltjes (Akk.: 
le’u) gebruikt61. Ze dienden als schriftdrager voor literaire, wetenschappelijke en 
administratieve teksten. Bovendien werd in de hellenistische tijd ook perkament 
gebezigd, zoals blijkt uit enkele tabletten waarin er sprake is van teksten geschreven 
op magallatu (“perkamentrol”)62. Het is onduidelijk hoe wijdverbreid dit gebruik 
van perkament was. Sommige moderne geleerden veronderstellen dat Akkadisch 
in deze periode frequent op perkament en wel in Grieks en Aramees schrift werd 
geschreven63. Dat in het geval van perkament die alfabetische schriften – en dus 
niet het spijkerschrift – werd gebruikt om Akkadisch-Sumerisch weer te geven, 
kan echter niet worden bewezen64. O.i. lijkt het waarschijnlijker dat Akkadisch ook 
op perkament in spijkerschrift werd geschreven65. Deze discussie of de teksten op 

60 Cf. strEck, Zahl	und	Zeit, p. xxiii-xxiv en VAn DEr spEk, in: WiEshöFEr, Partherreich	und	seine	
Zeugnisse, p. 255; zie ook de overwegingen van WEstEnholz, ZA, 97 (2007), p. 292-293.

61 Voor het gebruik van wastafels, zie nEmEt-nEJAt, BaM, 31 (2000), p. 249-258 en mAcginnis, 
Iraq, 64 (2002), p. 217-236.

62  Het gaat hier o.a. om een commentaar op de omenserie Šumma izbu, één op de omenserie 
Šumma ālu en een astrologische omentekst. Voor referenties verwijzen we naar FrAhm, 
NABU, 2005, nr. 43. Alle teksten dateren waarschijnlijk uit de latere hellenistische tijd.

63 Cf. oElsnEr, Materialien, p. 243-244 en iD.,	 „Sie	 ist	 gefallen”, p. 19; mAul, Cahiers Glotz, 6 
(1995), p. 14-15; gEllEr, ZA, 87 (1997), p. 48-49 en WEstEnholz, ZA, 97 (2007), p. 279, met n. 
19.

64 Cf. houston E.A., CSSH, 45 (2003), p. 455-456 en WEstEnholz, ZA, 97 (2007), p. 278-280. 
clAnciEr (RA, 99 (2005), p. 90, n. 23) en FrAhm (NABU, 2005, nr. 43) menen dat deze teksten 
in spijkerschrift geschreven zijn.

65 oElsnEr acht het, aldus WEstEnholz (zA, 97 (2007), p. 279, met n. 19), onwaarschijnlijk 
dat iemand die gewoon is spijkerschrift op een kleitablet te schrijven, perkament zou 
gebruiken. Is het echter waarschijnlijker dat die schrijver, louter en alleen omdat hij op 
perkament schrijft, een ander schrift gebruikt? WEstEnholz’ opmerking dat perkament 
duurder is dan klei is evenmin overtuigend. Als dat echt relevant was, zou er wellicht 
geprobeerd zijn om Aramees (en Grieks) op een kleitablet te schrijven. Wij gaan ervan 
uit dat in de tempel schrijvers in Aramees (op perkament) en Akkadisch (op klei) zij 
aan zij werkten en dat sommige schrijvers zelfs beide talen schriftelijk beheersten. 
Vanuit deze visie is het denkbaar dat een Akkadische schrijver – om welke reden dan 
ook – voor het spijkerschrift perkament als schriftdrager gebruikte.
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perkament in spijkerschrift dan wel in een alfabetisch schrift werden geschreven, 
is in die zin minder relevant dat er in beide gevallen van wordt uitgegaan dat de 
vastgelegde taal Sumero-Akkadisch is.
Het corpus van spijkerschriftteksten vertegenwoordigde in de hellenistische 
periode de eeuwenoude Mesopotamische hoge cultuur. Hoewel ze ontegenzeglijk 
tanende was, werd de spijkerschriftcultuur – die altijd al een stedelijke cultuur was 
geweest – in Berossos’ tijd nog altijd in de grotere steden van Babylonië gekoesterd. 
Publicaties van de laatste decennia hebben aangetoond dat de spijkerschriftcultuur 
in deze steden langer doorleefde dan voorheen werd gedacht66. De belangrijkste 
centra waren Uruk en Babylon67. Uit deze laatste stad komt het jongst gedateerde 
tablet, een astronomische tekst: hij werd in 75 n.C. geschreven68.
In de steden werd de spijkerschriftcultuur gedragen door een elite die aan de 
traditionele tempels was verbonden. Tempel, religie en spijkerschriftcultuur 
waren nauw met elkaar verknoopt. In die tempels werd de eeuwenoude 
Babylonische godsdienst beleden69. Dit bewijzen (spijkerschrift)kopieën van 
rituelen, gebeden en andere religieuze teksten evenals inventarissen van 
cultusobjecten en prebendencontracten (contracten waarin offergaven aan goden 
werden verhandeld)70. Voor verschillende tempels zijn er schriftelijke en/of 
archeologische bewijzen dat ze – al dan niet met steun van de Seleuciden – werden 
gerestaureerd, herbouwd en, in het geval van het Bīt-Rēš in Uruk, zelfs vergroot71. 
Het doorleven van de traditionele godsdienst, dat uit de spijkerschriftteksten blijkt 
en waarmee het spijkerschrift zo verknoopt is, sluit niet uit dat in Berossos’ tijd 
zich nieuwe theologische denkbeelden of andere vormen van volksdevotie hadden 
ontwikkeld. Het kopiëren en doorgeven van eeuwenoude canonieke religieuze 
teksten suggereert weinig verandering in religie en geloofsbeleving, maar dit is 
een onterechte gevolgtrekking. Deze teksten kunnen immers in Berossos’ tijd 
anders zijn geïnterpreteerd en zij weerspiegelen ook niet noodzakelijkerwijs de 
reële godsdienstige praktijk. We verduidelijken dit aan de hand van het voorbeeld 
van de katholieke kerk. Hoewel de kerk van Rome nog altijd de Bijbel en de 
Geloofsbelijdenis van Nicea uit 325 gebruikt en eeuwenlang dezelfde liturgie in ere 
hield, zijn religieuze denkbeelden en godsdienstbeleving in de loop der eeuwen 
grondig gewijzigd.
Naast de zojuist genoemde eeuwenoude teksten die met de godsdienst verbonden 
66 Voor een overzicht, zie oElsnEr, Materialien en „Sie	ist	gefallen” (aangevuld met JoAnnès, 

in: brEniquEt & kEpinski-lEcomtE, Études mésopotamiennes, p. 249-264.
67 Voor een overzicht van het corpus uit Babylon, zie boiy, Late Achaemenid and Hellenistic 

Babylon, p. 13-39.
68 Cf. SAchs, in: EichlEr E.A.,	Kramer	Anniversary	Volume, p. 379-398.
69 Cf. mcEWAn, Priest	and	Temple, p. 184-185 en oElsnEr, in: pAnAino & pEttinAto, Ideologies, p. 

188-189.
70 Cf. oElsnEr, „Sie	ist	gefallen”, p. 9-18; zie ook VAn DEr spEk, in: DEJong Ellis, Nippur at	the	

Centennial, p. 250-260 (Nippur); linssEn, Cults	of	Uruk	and	Babylon	(Babylon en Uruk); boiy, 
Late	Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 264-287 (Babylon) en corò, Prebende (Uruk).

71 Cf. oElsnEr, in: pAnAino & pEttinAto, Ideologies, p. 186-188.
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waren, werden tot in de tijd van Berossos teksten gekopieerd, die vele eeuwen 
daarvoor waren ontstaan. oppEnhEim72 omschreef hen als de ‘traditiestroom’ – het 
geheel van ‘canonieke’ spijkerschriftteksten. Tot die stroom, waarvan de oudste 
werken tot het tweede millennium teruggaan, behoorden niet alleen wat wij literaire 
werken noemen, zoals mythen en epen, maar ook ‘wetenschappelijke’ teksten, 
zoals b.v. omenseries, medische compendia en lexicale lijsten (‘woordenboeken’). 
Deze werken vormden een soort culturele canon en waren in het schoolcurriculum 
opgenomen. Ze hadden in Mesopotamië een status vergelijkbaar met die van de Ilias 
en Odyssea in de Griekse wereld of van de ‘Wet van de Twaalf Tafelen’ in Rome. De 
‘Graeco-Babyloniaca’ – kleitabletten met op de ene zijde Sumerisch en Akkadisch 
in spijkerschrift en op de andere zijde een Griekse transcriptie – bewijzen dat de 
teksten van de traditiestroom tot het einde van de spijkerschriftcultuur werden 
doorgegeven73. De ‘Graeco-Babyloniaca’ waren schoolteksten, geschreven door 
Babylonische studenten spijkerschrift74. De datering is onzeker, maar waarschijnlijk 
werden deze teksten tussen 50 v.C. en 50 n.C. opgeschreven75. Het autoritatieve 
karakter van de ‘traditiestroom’ is wellicht een verklaring waarom op het gebied 
van astronomie oude inzichten bleven gekopieerd76, hoewel zij door nieuwe 
inzichten achterhaald waren en kopiëren dus, althans in onze ogen, overbodig was. 
Dat teksten in de traditiestroom waren opgenomen, betekende niet dat zij 
onveranderd werden overgeleverd en slaafs werden gekopieerd: in de loop van 
het overleveringsproces kon er sprake zijn van toevoegingen, weglatingen of 
varianten. Zo komt het dat composities verschillende redacties of versies kenden. 
De traditiestroom is minder conservatief en star dan de term laat vermoeden77.
Niet alleen werden ‘canonieke’ teksten gekopieerd en bestudeerd. Op het gebied 
van de astronomie/astrologie, de wetenschap die in de hellenistische tijd een 
hoge vlucht nam, ontstonden in het corpus van spijkerschriftteksten nieuwe 
‘genres’, zoals horoscopen of op het gebied van de mathematische astronomie 
de zgn. ‘leerteksten’ (procedureteksten)78. Het ontstaan van deze teksttypen 

72 Ancient Mesopotamia, p. 13-21.
73 Het gaat hier om een klein corpus van 16 à 18 tabletten. Het hele corpus werd 

gepubliceerd door gEllEr, ZA, 87 (1997), 43-95, met een nieuwe analyse door WEstEnholz, 
ZA, 97 (2007), p. 262-313 en gEllEr, NABU, 2008, nr. 33.

74 Cf. oElsnEr, Materialien, p. 242-244 en WEstEnholz, ZA, 97 (2007), p. 274-278. De andere 
interpretaties, nl. dat de ‘Graeco-Babyloniaca’ werden geschreven door Grieken die 
het spijkerschrift wilden leren of dat ze onderdeel waren van een proces om het 
spijkerschriftcorpus in alfabetisch schrift om te zetten, zijn onwaarschijnlijk; cf. 
ClAnciEr, in: rADnEr & robson, Oxford	Handbook	of	Cuneiform	Culture, p. 768-769.

75 Cf. WEstEnholz, ZA, 97 (2007), p. 274. oElsnEr (Materialien, p. 240) merkt op dat de meeste 
tabletten rond 100 v.C. worden gedateerd. De datering is gebaseerd op de paleografie 
van het Griekse schrift. gEllEr (ZA, 87 (1997), p. 46, n. 14 en p. 76, nr. 10) dateert één 
tablet in de 2de, zelfs vroege 3de eeuw n.C.

76 B.v. Tekst K in nEugEbAuEr & sAchs, JCS, 22 (1968), 96-111 (mededeling M. ossEnDriJVEr).
77 Cf. Robson, in: rADnEr & robson, Oxford	Handbook	of	Cuneiform	Culture, p. 557-576.
78 Voor de diverse genres, zie sAchs, JCS, 2 (1948), p. 271-290.
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hangt samen met de ontwikkelingen die zich op het gebied van de astrologie/
astronomie in deze tijd voltrokken. In Babylon was het kleitablet het medium 
voor deze wetenschap, die in de tempel werd beoefend. Het grootste deel van de 
hellenistische spijkerschriftteksten uit deze stad is astronomisch/astrologisch van 
inhoud.
Ook documentaire teksten werden, zij het in veel mindere mate dan in de 
voorgaande, Achaemenidische periode, in spijkerschrift geschreven79. Een deel van 
de administratie van het Esagila in Babylon en het Bīt-Rēš in Uruk en van enkele 
andere tempels gebeurde – naast in het Aramees en waarschijnlijk ook Grieks – 
in het Akkadisch. Daarnaast werden juridische documenten, zoals huwelijks-, 
inbewaringgevings- of koopcontracten, in het spijkerschrift vastgelegd. Doty80 
stelde dat het verdwijnen van bepaalde types van spijkerschriftcontracten in Uruk 
in de jaren 270 – met name die betreffende de verkoop van slaven en bouwland – te 
maken had met het feit dat die transacties vanaf die periode door de Seleucidische 
rijksadministratie werden belast en daarom in het Grieks moesten worden 
vastgelegd. Doty’s hypothese wordt onderuitgehaald door het feit dat een slaventaks 
reeds in de Achaemenidentijd bestond81. Toch is het mogelijk dat veranderingen in 
de rijksadministratie tot het verdwijnen van Akkadisch als contracttaal hebben 
bijgedragen. Mogelijk werden contracten in het Grieks geschreven, omdat die dan 
onder een betere juridische bescherming vielen.
Wanneer het spijkerschrift uiteindelijk verdwenen is, is niet duidelijk. gEllEr82, 
hierin gevolgd door oElsnEr83, meende dat dit pas in de 3de eeuw n.C. was, maar 
zijn argumentatie werd terecht door WEstEnholz84 weerlegd. Waarschijnlijk raakte 
het schrift op het einde van de eerste eeuw/begin tweede eeuw n.C. definitief in 
onbruik.
De spijkerschriftcultuur, de traditionele hoge cultuur van Babylonië, werd in 
de laatste fase van haar bestaan gekoesterd en doorgegeven door een stedelijke 
elite, die aan de tempel was verbonden. Als ‘priester’ behoorde Berossos tot dit 
tempelmilieu. Dit impliceert dat hij met de spijkerschriftcultuur vertrouwd was 
en Sumerisch en Akkadisch kende. Dit wordt bevestigd doordat hij, zoals uit onze 
analyse zal blijken, voor zijn geschiedwerk spijkerschriftbronnen heeft gebruikt. 
De Babylonische tempels golden in Berossos’ tijd als centra van wetenschap en 
studie. Op die rol focussen we in de volgende sectie. Tevens beschrijven we het 
geleerdenmilieu, waarin Berossos moet hebben verkeerd.

79 Cf. oElsnEr, in: brosius, Ancient	Archives, p. 284-301.
80 Cuneiform	Archives, p. 311-314.
81 Cf. stolpEr, ZA, 79 (1989), p. 80-101.
82 ZA, 87 (1997), p. 49-64.
83 „Sie	ist	gefallen”, p. 30-33.
84 ZA, 97 (2007), p. 292-309.
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4. DE TEmPEL ALS CENTRum vAN WETENSCHAP EN GELEERDHEID

Zoals we gezien hebben, werd de spijkerschriftcultuur in de tijd van Berossos 
gekoesterd en doorgegeven door een stedelijke elite, die aan de tempel verbonden 
was. Hoewel er waarschijnlijk ook Babylonische geleerden aan de Achaemenidische 
en Grieks-Macedonische hoven in Babylon werkzaam waren, waren de tempels 
in Babylonië, zoals in Ptolemeïsch Egypte, de voornaamste ‘wetenschappelijke 
instellingen’, als het om de traditionele cultuur ging85. Hun rol was vergelijkbaar 
met die van onze middeleeuwse kloosters. Zoals in de westerse middeleeuwen 
waren in Mesopotamië godsdienst en wetenschap onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en reflecteerden zij beide hetzelfde wereldbeeld. Theologie, divinatie, 
geneeskunde, astronomie vooronderstelden in Mesopotamië dezelfde kosmische 
orde.
De tempels ondersteunden direct en indirect geleerden die de traditionele 
spijkerschriftcultuur in leven hielden. Spijkerschrifttabletten tonen aan dat het 
Esagila te Babylon geleerden tewerkstelde en onderhield. Uit het zgn. ‘Esagila 
archief ’, dat uit de late Achaemenidische en de vroege hellenistische tijd dateert, 
komen lijsten van rantsoenen, verstrekt door de tempel, aan astronomen (ṭupšar	
Enūma	Anu	Enlil86), ‘bezweerders’ (āšipu) en ‘klaagpriesters’ (kalû)87 - die allen als 
geleerden en dragers van de spijkerschriftcultuur fungeerden. Uit documenten uit 
de late tweede eeuw v.C. blijkt dat astronomen in Babylon toen in zilver werden 
uitbetaald en, in sommige gevallen, ook een stuk land kregen88. Het is moeilijk te 
zeggen hoeveel geleerden in het Esagila werkten. Een tablet dat de maandelijkse 
uitbetaling van gerst aan astronomen vastlegde, noteerde 14 rantsoenen – dus 14 
individuen89. Een tablet waarin kleding aan kalû’s werd toebedeeld, tekende zo’n 50 
namen op90. Een ander tablet, dat slechts voor de helft bewaard is, somt de namen 
van 66 exorcisten op91. Hierbij weten we niet of deze tabletten de namen van alle 
op dat moment tewerkgestelde geleerden/priesters bevatten. Het is overigens 
aannemelijk dat geleerden die aan de tempel waren verbonden, zoals ‘bezweerders’ 

85 Cf. DE brEuckEr, in: mAcDonAlD E.A., Learned	Antiquity, p. 13-23 en bEAuliEu, in: briAnt & 
JoAnnès, Transition, p. 17-23. Uit de klassieke bronnen, zoals b.v. Diod., 2, 31, 2, kunnen we 
opmaken dat de Grieks-Macedonische heersers door Babylonische astrologen omringd 
werden. Het tempelbestuur van Esagila stuurde een astroloog naar Hyspaosines van 
Characene, die van 127 tot 124 over Babylonië regeerde; cf. ClAnciEr, Topoi, 15 (2007), p. 
33-34.

86 Lett. “schrijver van (de astrologische omenserie) Enūma Anu Enlil”. De man was zowel 
astronoom als astroloog; cf. rochbErg, Heavenly	Writing, p. 219-236.

87 Cf. bEAuliEu, in: guinAn E.A., If	a	man	builds	a	joyful	house, p. 5-22.
88 Cf. VAn DEr spEk, BiOr, 42 (1985), p 548-555.
89 Cf. bEAuliEu, in: guinAn E.A., If	a	man	builds	a	joyful	house, p. 6-7.
90 CT 44, 84, zie boiy, Late	Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 268-269.
91 HSM 893.5.6, geciteerd door bEAuliEu, in: guinAn E.A., If	a	man	builds	a	joyful	house, p. 13. 

In één tekst, CT 49, 140, is er sprake van een “raad (kiništu) van bezweerders”. Voor de 
tekst, zie mcEWAn, Priest	and	Temple, p. 155 en VAn DEr spEk, BiOr, 42 (1985), p. 554.
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en dokters, hun diensten ook aan privépersonen aanboden en hiervoor door dezen 
betaald werden92.
Als centra van wetenschap beschikten alle grote tempels over uitgebreide 
bibliotheken93. Omdat de archeologische context van de meeste tabletten uit 
Babylon niet bekend is, is het niet mogelijk de bibliotheek van het Esagila te 
reconstrueren. Over de tabletcollectie(s) in het Bīt-Rēš, de hoofdtempel van Uruk 
in de hellenistische periode, hebben we wat meer informatie94. Bij opgravingen 
werden, naast de verwachte religieuze teksten (rituelen, hymnen en gebeden), 
‘wetenschappelijke’ tabletten opgegraven: divinatie, geneeskunde, astrologie/
astronomie, wiskunde en lexicale lijsten. In het heiligdom werd de ‘Apkallu Lijst’95, 
een overzicht van koningen en hun wijzen (uit 165 v.C.), en de zgn. ‘Koningslijst 
van Uruk’96 ontdekt. Het spectaculairste voorbeeld van een tempelbibliotheek is 
die van het Ebabbar, de tempel van de zonnegod Šamaš, in Sippar97. Honderden 
tabletten werden in	situ teruggevonden: ze waren als boeken opgesteld in niches, 
die in drie van de vier muren van een ruimte waren gemaakt. Hoewel de jongste 
tabletten uit de vroege Achaemenidische tijd dateren98, is het niet onwaarschijnlijk 
dat deze bibliotheek tot in de hellenistische tijd werd geraadpleegd. De tabletten, 
die nog niet alle zijn gepubliceerd99, omvatten de traditionele genres van de 
Mesopotamische schrijfcultuur: mythen (Enūma Elish, Atraḫasīs, Lugale), die 
een rol in de cultus hadden, de (literaire) proloog van de Codex van Hammurabi, 
teksten op het gebied van divinatie, astrologie/astronomie, afschriften van – soms 
eeuwenoude – koningsopschriften en (fictieve) brieven van koningen,

92 Deze contacten verliepen in de meeste gevallen in het Aramees. Dit zou kunnen 
verklaren waarom er zo weinig horoscopen in spijkerschrift op kleitablet werden 
teruggevonden. Voor de klanten die hun horoscoop lieten trekken, schreven de 
astrologen dit in het Aramees – en dus op vergankelijk materiaal – op. Het geringe 
aantal horoscopen in spijkerschrift zegt dus niets over de populariteit van deze vorm 
van astrologie in Babylonië, zoals nEugEbAuEr, Greek Horoscopes, p. 162 suggereert. 
Volgens rochbErg (Babylonian Horoscopes, p. 18) is een andere mogelijke verklaring dat 
de Babylonische geleerden de tabletten met horoscopen in hun private archieven 
bewaarden en dat deze niet zijn teruggevonden. 

93 Over de Laat-Babylonische bibliotheken in Babylon en Uruk, zie clAnciEr, Bibliothèques	
en	Babylonie	dans	la	deuxième	moitié	du	Ier	millénaire	av.

94 Cf. pEDErsén, Archives	 and	 Libraries, p. 209-210; DE brEuckEr, in: mAcDonAlD E.A., Learned	
Antiquity, p. 14-16.

95 VAn DiJk, UVB, 18, p. 44-52; VAn DiJk & mAyEr, BaM Beih., 2, nr. 89; zie GDB F 3a commentaar.
96 VAn DiJk, UVB, 18, p. 53-60; VAn DiJk & mAyEr, BaM Beih., 2, nr. 88; zie Hoofdstuk 3.
97 Cf. pEDErsén, Archives	and	Libraries, p. 194-197; zie ook Al-JADir, Archeologia, 224 (1987), p. 

18-27.
98 Het jongst gedateerde tablet dateert uit de tijd van Cambyses (529-522); cf. PEDErsén, 

Archives	and	Libraries, p. 197. schAuDig komt op basis van een tekstherstelling uit op een 
jongste datering rond 500; cf. NABU, 2009, nr. 15.

99 Voor referenties naar gepubliceerde teksten verwijzen we naar Al-rAWi & gEorgE, Iraq, 
68 (2006), p. 23-57 en FADhil & hilgErt, Zeitschrift	für	Orient-Archäologie, 1 (2008), p. 154–
193 en EiD. in: bArJAmoVic E.A., Akkade	is	King,	p. 93-109.
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Naast deze tempelbibliotheken bestonden ook ‘huisbibliotheken’ van geleerden 
zelf. Deze waren voor het doorgeven van de spijkerschriftcultuur misschien zelfs 
belangrijker dan de collecties in de tempel100. Een voorbeeld van een dergelijke 
privébibliotheek is de tabletcollectie van Iqīša uit de vroege hellenistische periode, 
die in een woonwijk van Uruk werd teruggevonden101. Iqīša was ‘bezweerder’ 
(āšipu) en ‘tempelbetreder’102 van het Bīt-Rēš – hij had dus een band met de tempel. 
Waarschijnlijk bezat hij in de tempel ook een brouwersprebende. De bibliotheek 
van Iqīša bestond niet alleen uit ‘vakliteratuur’, zoals bezweringen en medische 
teksten. Daarnaast bezat hij ook tabletten met omina, astrologische/astronomische 
teksten, lexicale lijsten, hymnen en mythen. De bibliotheek van Iqīša kan 
waarschijnlijk worden vergeleken met de boekencollectie die een hoogleraar in 
onze tijd er thuis op nahoudt. De grens tussen publieke en private sfeer is niet altijd 
even scherp. Zo werden in tempels ook private archieven bewaard. De persoon van 
Iqīša is exemplarisch voor de leden van het tempelmilieu: ze sloten in de marge 
van de tempel transacties af, bewaarden daar soms hun archieven, hadden een 
cultische functie en waren dragers van de spijkerschriftcultuur103. 
Beroepen gingen in de meeste gevallen van vader op zoon over en het beroep 
van ‘priester’/geleerde/schrijver vormde hierop geen uitzondering. Uit de 
Babylonische familie Mušēzib kwamen generatieslang astronomen voort. De oudst 
bekende telg was Bēl-apla-iadina, zoon van Mušallim-Bēl, een tijdgenoot van 
Berossos. Tot in de Parthische tijd vinden we leden van deze clan die als astronoom 
fungeerden104. Eveneens uit de Parthische tijd kennen we een familie van kalû’s, t.w. 
de clan van Nanna-Utu105. Toch kon niet iedereen zonder meer de functie van zijn 
vader in de tempel overnemen. Spijkerschriftdocumenten uit Babylon bewijzen 
dat astronomen en ‘bezweerders’ daar eerst een proeve van bekwaamheid moesten 
afleggen106. Dit gold ook voor andere geleerden, zoals kalû’s. De spijkerschriftcultuur 
lijkt in Babylon, zoals in Uruk107, door een beperkt aantal clans te zijn gedomineerd, 
hetgeen uiteraard samenhangt met het erfelijke karakter van het priester-

100 Cf. JursA, in: rADnEr & robson, Oxford	Handbook	of	Cuneiform	Culture, p. 199.
101 Cf. PEDErsén, Archives	and	Libraries, p. 212-213; zie ook oElsnEr, in: grAziAni, Studi	sul	Vicino	

Oriente	antico, p. 797-798 en DE brEuckEr, in: mAcDonAlD E.A., Learned	Antiquity, p. 21-22. De 
gedateerde tabletten stammen uit de jaren 4 tot 8 van Philippus III (320-316).

102 Akk.: ēreb bīti. Voor de functie, zie boiy, Late	Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 266.
103 Zie JursA, Archiv des Bēl-rēmanni, p. 26-31 (Achaemenidisch Sippar) en robson, in: JAcob,	

Lieux	de	savoir, I, p. 440-461 (hellenistisch Uruk).
104 Cf. oElsnEr, in: grAziAni, Studi	sul	Vicino	Oriente	antico, p. 802-811.
105 Cf. hungEr, Babylonisch-assyrische	Kolophone, p. 18-19; zie ook MAul, in: CTMMA, 2, p. 89.
106 Cf. VAn DEr spEk, BiOr, 42 (1985), p 548-555.
107 Vier clans vormden in de hellenistische tijd het intellectuele (spijkerschrift)milieu 

van die stad: Aḫ’ûtu, Ḫunzû, Ekurzākir en Sîn-leqe-unninnî. Uit deze laatste kwamen 
de “klaagpriesters van Anu en Antu” (kalû); uit de Ḫunzû en Ekurzākir kwamen de 
“bezweringspriesters van Anu en Antu” (ašīpu). Voor een beschrijving van het 
intellectuele milieu in hellenistisch Uruk, zie robson, in: JAcob, Lieux	de	savoir, I,	p. 440-
461.
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schrijverschap. Naast de reeds genoemde clans van Nanna-Utu en Mušēzib vinden 
we b.v. de familie Egibatila, die beter bekend is onder haar verkorte naam Egibi108. 
De Egibi’s hadden in de Achaemenidische tijd een grote handelsfirma uitgebouwd. 
Onze kennis van geleerdenfamilies in Babylon is echter beperkt doordat in vele 
teksten de familienaam niet vermeld wordt. 
Geleerden waren in principe all-round. Ze waren onderricht in de ‘traditiestroom’ 
– het corpus van ‘canonieke werken’ – en hadden kennis van de traditionele 
Babylonische wetenschappen, zoals uit de reeds genoemde tabletcollectie van 
Iqīša blijkt. Itti-Marduk-balāṭu uit de familie Mušēzib, die in de Parthische tijd in 
Babylon astronoom was, bezat een tablet met het Tiende Tablet van het Gilgamesh 
Epos, dat zijn zoon voor hem had geschreven109. Schrijvers van wetenschappelijke 
werken stelden ook contracten op110. In de eerste fase van hun carrière – toen ze 
nog in opleiding waren – waren de spijkerschriftgeleerden als kopiist en klerk 
actief. Dit wordt b.v. geïllustreerd door de loopbaan van Anu-bēl-šunu I en II, twee 
kalû’s en astronomen uit Uruk, die in de jaren 230-160 werkzaam waren111. In een 
latere fase verschijnen beide priesters in tekstcolofons als eigenaars van tabletten. 
Soms schreven ze die tabletten zelf, maar meestal werd dat door anderen gedaan. 
In vele gevallen waren dat hun zonen, die op dat moment in de eerste fase van hun 
schrijfcarrière zaten112. De schrijversopleiding vond in familiekring plaats. Dit heeft 
uiteraard van doen met het feit dat het beroep in de familie werd doorgegeven.
Naar alle waarschijnlijkheid bestonden er onder de schrijvers verschillende 
gradaties van geletterdheid en was er sprake van een zekere mate van specialisatie. 
Zo blijkt geneeskunde niet tot de basisopleiding behoord te hebben, maar was 
het een specialisatie voor gevorderde studenten113. Specialisatie blijkt ook uit de 
tabletten die schrijvers schreven of bezaten. Een oudere tijd- en plaatsgenoot van 
Berossos, Tanittu-Bēl, zoon van Bēl-aba-uṣur uit de familie Ša-nāšišu, kopieerde 
(delen van) verschillende bezweringsseries en was vermoedelijk zelf ‘bezweerder’114. 
Een andere tijdgenoot, de reeds genoemde Bēl-apla-iddina uit de familie Mušēzib, 
was astronoom/astroloog en kopieerde een Astronomisch Dagboek voor het 
jaar 322/1115. Daarnaast bezat en/of schreef hij tabletten op het gebied van de 
mathematische astronomie. De tabletcollectie van beide genoemde Anu-bēl-šunu’s 

108 Cf. oElsnEr, in: grAziAni, Studi	sul	Vicino	Oriente	antico, p. 801-802.
109 CT 46, 30 (BAK, nr. 148).
110 Cf. stolpEr, in: böck E.A., Munuscula Mesopotamica, p. 594-595; FinkEl, in: gEorgE & FinkEl, 

Wisdom,	Gods	and Literature, p. 141 en robson, in: JAcob, Lieux	de	savoir, I, p. 440-461.
111 Cf. PEArcE & Doty, in: mArzAhn & nEumAnn, Assyriologica	et	Semitica, p. 331-341.
112 Voor een beschrijving van het schoolcurriculum in deze periode verwijzen we naar 

gEschE, Schulunterricht.
113 Cf. FinkEl, in: gEorgE & FinkEl, Wisdom,	Gods	and Literature, p. 140-141,
114 Cf. FinkEl, AuOr, 9 (1991), p. 91-92; zie ook oElsnEr, in: grAziAni, Studi Studi	sul	Vicino	Oriente	

antico, p. 798-799 en boiy, Late	Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 271. De tabletten 
die gedateerd zijn, werden geschreven in jaar 13 van Alexander de Grote (324/3 v.C.). 
Tanittu-Bēl schreef ook de literaire uitwerking van een droom.

115 Cf. britton & WAlkEr, Centaurus, 34 (1991), p. 110-112.
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bestond in de eerste plaats uit rituelen en astrologisch-astronomische teksten. 
Functies konden overigens worden gecumuleerd. Uit Uruk zijn kalû’s en ašīpu’s 
bekend die tegelijkertijd ṭupšar Enūma Anu Enlil waren116. Uit Babylon kennen we 
Nabû-apla-uṣur, de zoon van Nabû-mušētiq-uddî, die in de Parthische tijd kalû	en 
ṭupšar Enūma Anu Enlil was117.
Colofons noteren soms dat de op het tablet geschreven tekst “geheim”118 is en/of 
schrijven: “De wetende mag het aan een wetende tonen. De onwetende mag het 
niet zien.” De precieze implicatie van deze formule is onduidelijk119. Tot de ‘geheime 
kennis’ behoren bezweringen, rituelen, omina, medische en astronomische 
teksten, lexicale lijsten van goden, sterren, cultusobjecten, een tablet met de 
afmetingen van het Esagila120. Gemene kentrek lijkt te zijn dat deze teksten met het 
‘hogere’ te maken hebben, maar de classificatie als ‘geheim’ lijkt soms arbitrair121. 
Al deze genres maken deel uit van de ṭupšarrūtu, de Babylonische schrijfcultuur. 
In feite werd het spijkerschrift zelf beschouwd als verborgen kennis, waarmee 
de kosmische orde kon worden gedecodeerd. De aanduiding als “geheim” en het 
verbod de tekst aan onwetenden, niet-ingewijden te tonen wijzen op exclusiviteit 
en de wil om de traditionele, ‘heilige’ kennis binnen de eigen groep te houden122.
Er zijn aanwijzingen dat de geleerdenmilieus uit de verschillende steden niet alle 
kennis met elkaar wilden delen. In de inleiding van een Laat-Babylonisch tablet, 
dat vermoedelijk uit Sippar afkomstig is, staat dat de tekst niet mag worden 
geleerd aan een inwoner van Babylon of Borsippa of een andere persoon123. Er 
lijkt, althans tot op zekere hoogte, een vorm van rivaliteit tussen de verschillende 
geleerdenmilieus te hebben bestaan. Geleerden uit Borsippa verzekeren in een 
brief aan de Assyrische koning Assurbanipal, bekend door een kopie uit de Laat-
Babylonische periode, dat zij, plichtsgetrouw als ze zijn, de koning niet, zoals hun 
collega’s uit Babylon, zullen misleiden124.

116 Cf. mcEWAn, Priest	and	Temple, p. 16.
117 CT 49, 144, obv. 9-10; zie rochbErg, in: mArzAhn & nEumAnn, Assyriologica	et	Semitica, p. 373-

375.
118 Akk.: pirištu (lett. “afgescheidene”) en niṣirtu.
119 Volgens liVingstonE (Explanatory	 Works, p. 1) was dit niet meer dan het uiten van 

‘academische trots’. bEAuliEu (ZA, 82 (1992), p. 98-111) meent in een rechtsprotocol 
dat in 541 v.C. door de šatammu van de Eanna-tempel in Uruk werd uitgesproken, een 
verbod te zien om aan tempelslaven de excerptentabletten te leren, hetgeen volgens 
de geleerde op geheimhouding van kennis wijst. DiEtrich (in: VAn solDt E.A., Veenhof 
Anniversary	Volume, p. 76-79) komt tot een tegengestelde interpretatie: in tegenstelling 
tot wat de bedoeling was, waren de tabletten niet aan de slaven aangeleerd.

120 Cf. WEstEnholz, in: prosEcký, Intellectual	Life	of	the	Ancient	Near	East, p. 456; zie ook borgEr, 
RlA, 3, p. 188-192 en ID., HKL, 3, p. 119, nr. 108.

121 koch-WEstEnholz, Mesopotamian	Astrology, p. 96.
122 Cf. rochbErg, Heavenly	Writing, p. 212-219.
123 BM 42294 (ongepubliceerd), geciteerd door FinkEl, in: gEorgE & FinkEl, Wisdom,	Gods	and	

Literature, p. 141, n. 11.
124 Cf. FrAmE & gEorgE, Iraq, 67 (2005), p. 265-270.
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Het is niet duidelijk in welke mate deze geleerdenmilieus verschillende 
wetenschappelijke inzichten of andere specialisaties hadden. Strabo schrijft dat 
in Babylonië verschillende scholen bestonden die er over dezelfde onderwerpen 
andere opvattingen op nahielden125. Als scholen noemt hij de Chaldeeën van 
Babylon, de Orcheni (Uruk), de Borsippeni (Borsippa) en “verscheidene andere 
groepen”126. Op het gebied van de mathematische astronomie blijken er duidelijke 
methodologische verschillen tussen Babylon en Uruk te hebben bestaan. Het is 
verder opvallend dat vrijwel alle Astronomische Dagboeken en kronieken uit 
de hellenistische tijd uit Babylon komen. Het is echter onduidelijk of dit een 
specialisatie van de geleerden uit die stad was of dat in de andere steden dergelijke 
teksten op vergankelijk materiaal werden neergeschreven en dus niet bewaard 
zijn gebleven. 
De rivaliteit tussen de verschillende steden betekende niet dat er tussen hen 
geen intellectuele uitwisseling bestond, integendeel. Het ‘Esagila-tablet’ b.v. met 
de afmetingen van die tempel in Babylon werd in Uruk van een origineel uit 
Borsippa gekopieerd127. In het colofon van twee tabletten uit Babylon staat dat de 
tekst, in beide gevallen een commentaar op een deel van de omenserie Šumma ālu, 
gekopieerd was van een oud tablet uit Borsippa128. Dit wijst erop dat teksten tussen 
de steden en geleerden circuleerden. 
Berossos maakte als ‘priester’ deel uit van de kring van geleerden, die te Babylon 
in en rond het Esagila werkzaam waren. Dit tempelcomplex was in zijn tijd de 
plaats waar de spijkerschriftcultuur werd doorgegeven en bestudeerd. De tempel 
onderhield wetenschappers en beschikte naar alle waarschijnlijkheid over een grote 
bibliotheek. Als spijkerschriftgeleerde had Berossos de geleerdentalen Sumerisch 
en Akkadisch geleerd en had hij op zijn minst basiskennis van verschillende 
genres en wetenschappen die in het spijkerschrift werden geschreven. Of hij zich 
in astrologie/astronomie gespecialiseerd had, valt uiteraard niet te zeggen, maar 
onmogelijk is dat niet. Omdat de functie van priester-geleerde in principe erfelijk 
was, moet Berossos uit een familie van geleerden zijn gekomen. 
De spijkerschriftcultuur was in Berossos’ tijd een geleerdencultuur. Sumerisch 
en Akkadisch waren de talen van de traditionele wetenschap en religie. De 
omgangstaal was Aramees. Dit was naar alle waarschijnlijkheid Berossos’ eerste 
taal. In de volgende sectie beschrijven we het succesverhaal van het Aramees in 
Mesopotamië. Daarna staan we stil bij de positie die die taal in Berossos’ tijd in 
Babylonië had.

125 Geogr., 16, 1, 6. 
126 Plinius (Nat.Hist., 6, 123) noemt, naast Babylon en Uruk, de stad Hipparenus/i als derde 

centrum van de ‘Chaldeeuwse’ wetenschap. Het is omstreden of hiermee de stad Sippar 
dan wel Nippur wordt bedoeld; cf. oElsnEr, WZJ, 20/5 (1971), p. 141-149; iD., AoF, 9 (1982), 
p. 259-262 en VAn DEr spEk, in: DEJong Ellis, Nippur	at	the	Centennial, p. 236-243.

127 Cf. gEorgE, Babylonian Topographical Texts, p. 109-119. Het tablet werd in 229 v.C. door 
Anu-bēl-šunu I gekopieerd.

128 CT 41, 31 en 32 = BAK, nr. 410 en 411.
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5. DE POSITIE vAN HET ARAmEES IN HELLENISTISCH BAByLONIë

In Berossos’ tijd was in Mesopotamië Aramees de spreektaal en de belangrijkste 
schrijftaal. Deze situatie was de voltooiing van een proces dat vele eeuwen daarvoor 
was ingezet. Vanaf ca. 1150 vestigden Aramese stammen zich in Mesopotamië129. 
Vanaf de vroege 8ste eeuw leefde een andere West-Semitische bevolkingsgroep, 
de Chaldeeën, in het zuiden van Babylonië130. Sommigen van hun leiders, zoals 
Erība-Marduk (ca. 770-760?) en Merodach-Baladan II (721-710 en 703), wisten 
het koningschap over Babylonië te bemachtigen. In de Neo-Assyrische en Neo-
Babylonische periode kwamen Arameeërs en andere bevolkingsgroepen uit 
de Levant door migratie en deportatie in Mesopotamië terecht131. De bekendste 
deportatie is die van de Joden door Nebukadnezar II na de val van Jeruzalem 
in 587 v.C. Arameessprekenden dienden in het leger, in het bestuur, aan het 
koninklijke hof132. Akkadisch en Aramees, beide Semitische talen, kwamen met 
elkaar in nauw contact en beïnvloedden elkaar wederzijds133. Geleidelijk wist het 
Aramees het Akkadisch als spreektaal te verdringen. Het is onduidelijk waarom 
het Babylonische bevolkingsdeel van moedertaal veranderde. Soms wordt aan 
schrijf-technische redenen gedacht: het ingewikkelde spijkerschrift tegenover 
het simpele alfabet134 of het gemak van perkament of papyrus als schrijfmateriaal 
tegenover dat van een kleitablet135. Heel waarschijnlijk waren socio-culturele 
redenen van meer doorslaggevend belang. Het is aannemelijk dat vooral in de 
landelijke gebieden Akkadisch-sprekenden steeds meer omringd werden door een 
grotere groep Arameessprekenden en met hen steeds nauwer contact hadden. In 
de Achaemenidische tijd was Aramees de lingua franca van het Midden-Oosten 
geworden – een positie die het Akkadisch zo’n 1000 jaar voordien had. Het werd 
gebruikt van Klein-Azië en Egypte tot Afghanistan (Bactrië). Aramees was een van 
de talen van de Achaemenidische rijksadministratie136. Contacten tussen de lokale 
elite van de Babylonische steden en de rijksadministratie verliepen in deze taal en 
Babyloniërs die een ‘internationale’ carrière of een positie in de rijksadministratie 
nastreefden, moesten Aramees kennen137. Het precieze verloop van dit proces van 

129 Cf. BRINKMAN, Post-Kassite Babylonia, p. 267-285.
130 Cf. brinkmAn, Post-Kassite	Babylonia, p. 260-267.
131 Cf. oDED, Mass	Deportations	en iD., in: VAn lErbErghE & schoors, Immigration	and	Emigration, 

p. 205-212.
132 Voor de Aramaïsering van Assyrië en Arameessprekenden in het Neo-Assyrische 

bestuur en leger, zie tADmor, in: nissEn & rEngEr, Mesopotamien	und	seine	Nachbarn, 2, p. 
449-469.

133 Cf. kAuFmAn, Akkadian	Influences	on	Aramaic en grEEnFiElD, in: nissEn & rEngEr, Mesopotamien	
und	seine	Nachbarn, 2, p. 471-482.

134  Als een ‘eenvoudig’ alfabet de doorslag zou geven, hadden de Chinezen en Japanners al 
lang hun schrift met duizenden karakters voor het ‘simpele’ westerse alfabet ingeruild.

135 Cf. houston E.A., CSSH, 45 (2003), p. 454.
136 Voor een overzicht van het bronnenmateriaal, zie kuhrt, Persian Empire.
137 Zo vinden we in de Persepolis Tabletten, die in de Achaemenidische rijksstad Persepolis 
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‘aramaïsering’ blijft echter onduidelijk.
Omdat Aramees op vergankelijk materiaal, zoals papyrus en perkament, 
werd geschreven, zijn er maar weinig attestaties voor het gebruik van deze 
taal in Mesopotamië138. Zo zijn er enkele honderden Aramese bijschriften op 
spijkerschrifttabletten139, inscripties op tichels140 en zegels, enkele ostraca141. 
Opmerkelijk zijn een Aramese tekst – een bezwering – geschreven in spijkerschrift 
op een kleitablet142 en mogelijk een tekst in Grieks alfabet, eveneens neergeschreven 
op een kleitablet143. 
Naast de Babylonische literatuur in de traditionele spijkerschrifttalen moet 
er in Mesopotamië ook een literatuur in het Aramees zijn geweest. We hebben 
enkele aanwijzingen hiervoor. Het moet wel in het midden blijven of deze 
verhalen mondeling dan wel ook schriftelijk werden doorgegeven. In Egypte 
werd een papyrus, vermoedelijk geschreven in de 4de eeuw v.C., teruggevonden 
met een Aramees verhaal in demotisch schrift144. Het verhaal is geïnspireerd op 
de ‘Broederoorlog’ tussen de Assyrische koning Assurbanipal (668-ca. 630) en zijn 
broer Šamaš-šuma-ukīn, die over Babylonië regeerde (667-648). Vermoedelijk 
ontstond deze geromantiseerde versie van de historische gebeurtenissen in 
Mesopotamië. In de bovenvermelde ‘Apkallu Lijst’, een spijkerschrifttekst die in 165 
v.C. te Uruk werd neergeschreven, wordt de geleerde Aba-Enlil-dari, die ten tijde 
van Esarhaddon (680-669) als geleerde actief was, met Aḫiqar geïdentificeerd145. 
Dit wijst erop dat de auteur bekend was met de Aramese Aḫiqar Roman, waarin 
Aḫiqar de raadgever van de Neo-Assyrische koningen Sanherib en Esarhaddon 
was. De oudste versie van de roman, uit de 5de eeuw v.C., werd in het Egyptische 
Elephantine ontdekt146.
In spijkerschriftteksten duiken zelden Aramese leenwoorden op147. Hieruit mag 
niet a priori worden geconcludeerd dat de Aramese en Akkadische schrijvers 
tot twee verschillende culturele milieus behoorden. Ook in Egypte bevatte het 
demotisch uit de Ptolemeïsche periode slechts weinig Griekse leenwoorden, 

werden gevonden, Babyloniërs, die op perkament schrijven – d.w.z. in het Aramees.
138 FITZMYER & KAUFMAN hebben alle tot dan gepubliceerde testimonia verzameld, maar veel 

materiaal is nog niet gepubliceerd (Aramaic Bibliography, I; zie ook SCHWIDERSKI, Die alt- und 
reichsaramaeischen Inschriften, 2.

139 Cf. oElsnEr, WO, 36 (2006), p. 27-71.
140 Cf. OElsnEr, ZDMG, 157 (2007), p. 293-298.
141 Cf. FitzmyEr & kAuFmAn, Aramaic Bibliography, I, p. 51.
142 Cf. JEnsEn, Der	aramäische	Beschwörungstext	in	spätbabylonischer	Keilschrift	(vert. in ANET3, 

p. 658-659): gEllEr, JEOL, 35-36 (1997-2000), p. 127-146 en iD., NABU, 2001, nr. 101.
143 Cf. KrEbErnik, in: ArnolD & bobzin,	Sprich	doch	mit	deinen	Knechten	aramäisch, p. 425-428.
144 Pap.	Amherst, 63; cf. StEinEr, in: HAllo, Context	of	Scripture, I,	p. 309-327; zie GDB F 8d.
145 Cf. VAn DiJk, UVB, 18, p. 44, r. 19-20.
146 Cf. kottsiEpEr, TUAT, 3/2, p. 320-347. Het Septuagint-boek Tobit noemt eveneens Aḫiqar 

en Esarhaddon (Tob., 1, 21).
147 Cf. oppEnhEim, Letters, p. 48 en strEck, Zahl	und	Zeit, p. xxiv.
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terwijl we weten dat er een grote mate van tweetaligheid was148. In Babylonië 
waren de tempels, de centra van de traditionele spijkerschriftcultuur, geen 
geïsoleerde eilanden van antiquarisme in een Arameessprekende omgeving. Ook 
in deze heiligdommen werd Aramees geschreven. De ṭupšarru (“tabletschrijver”), 
schrijver in Sumerisch-Akkadisch, en de sepīru (“perkamentschrijver”), schrijver in 
Aramees, werkten er naast elkaar. Zoals in Ptolemeïsch Egypte werd de keuze van 
de taal bepaald door het doel dat met de schriftelijke vastlegging werd beoogd. Een 
contract dat enkel voor de tempel van belang was, kon in het spijkerschrift worden 
geschreven. Kwam er op een of andere manier de Seleucidische administratie aan 
te pas, dan was Aramees (of Grieks) de te gebruiken taal. In Ptolemeïsch Egypte 
stelden dezelfde (Egyptische) schrijvers zowel documenten in het demotisch als 
in het Grieks op149. Omdat de spijkerschriftteksten de sepīru’s nooit met een van 
de traditionele clans verbinden, wordt aangenomen dat zij niet tot de tempelelite 
behoorden – en dus uit een andere sociale klasse kwamen, die geen drager was van 
de spijkerschriftcultuur150. We veronderstellen dat leden van de tempelelite ook 
Aramees konden schrijven. Hiervan zijn tot op heden geen voorbeelden bekend. 
Daar waar we voor Egypte demotische en Griekse documenten met elkaar kunnen 
combineren om zo te concluderen dat ze door één en dezelfde persoon werden 
geschreven, hebben we voor Babylonië slechts één deel van dit ‘tweeluik’: de 
documenten in spijkerschrift.
We mogen ervan uitgaan dat Berossos Aramees sprak en schreef. Dat was naar 
alle waarschijnlijkheid zelfs zijn eerste taal. Waarschijnlijk was hij ook vertrouwd 
met literatuur in die taal. We moeten er daarom mee rekening houden dat 
hij in zijn werk ook tradities in het Aramees kan hebben opgenomen. Aramees 
vertegenwoordigde de ‘nieuwe’, populaire cultuur en was de voertaal tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen die zich in Babylonië hadden gevestigd. In de 
volgende sectie willen we ingaan op het multi-etnische karakter van Babylonië. 
We gaan daarbij na of dit ertoe geleid heeft dat het gebied een smeltkroes van 
culturen werd. Had er zich naast de spijkerschriftcultuur een soort ‘mengcultuur’ 
ontwikkeld? 

6. De multi-etnische samenleving in hellenistisch Babylonië

Babylonië was ten tijde van Berossos een gebied waar zich vele vreemde volken 
hadden gevestigd. Naast Aramese en Chaldeeuwse bevolkingsgroepen (cf. supra) 
hadden zich in de loop der tijden Arabieren in het land gevestigd151. Vanaf de 
Neo-Assyrische periode kwamen daar door deportatie, migratie en, vooral 

148 Cf. clAryssE, in: VlEEming, Aspects	of	Demotic	Lexicography, p. 9-33.
149 Cf. ClAryssE, Handelingen	Zuidnederlandse	Maatschappij	voor	Taal-	en	Letterkunde, 45 (1991), 

p. 26-28.
150 Cf. clAnciEr, in: rADnEr & robson, Oxford	Handbook	of	Cuneiform	Culture, p. 764-766.
151 Cf. Eph’Al, Ancient Arabs;	zADok, ZDMG,	131	(1981),	p.	42-84	en	colE, Nippur	in	Late	Assyrian		

Times, p. 34-42.
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in de Achaemenidentijd, door militaire nederzettingen vele volken bij, zoals 
Egyptenaren, Judeeërs, Feniciërs, Cananieten, Cariërs, Ciliciërs, Phrygiërs, 
Lydiërs, Grieken (Ioniërs), Manneeërs (in Iran) en Scythen152. Na de opname in 
het Achaemenidische rijk vestigden Iraniërs, Elamieten en Meden, zelfs Bactriërs 
en Indiërs zich in het land. Na de verovering door Alexander de Grote volgden 
Macedoniërs en een nieuwe instroom van Grieken.
Het multi-etnische karakter van Babylonië komt duidelijk naar voren in de 
tabletten uit het Murašû-archief, een tabletcollectie uit de Laat-Achaemenidische 
tijd die de activiteiten van de handelsonderneming Murašû documenteert153. De 
tabletten geven een blik op de situatie in de streek rond de stad Nippur (in centraal 
Babylonië). Die situatie is naar alle waarschijnlijkheid representatief voor de 
bevolkingssamenstelling elders in Babylonië. Zo constateert zADok154 dat de streek 
rond Babylon en Borsippa een soortgelijke multi-etnische bevolking had. Het is 
onmogelijk na te gaan hoeveel vreemdelingen ten tijde van Berossos in Babylonië 
woonden. In het geval van de Joden zijn er aanwijzingen dat zij talrijk waren155.
Uit de tabletten blijkt dat vreemdelingen vooral in de rurale gebieden gevestigd 
waren. Dit is in zekere zin logisch: de buitengebieden hadden ruimte om 
migranten op te nemen. Bovendien kon daar braakliggend land ontwikkeld 
worden en voor de staat – d.m.v. belastingen – rendabel worden gemaakt156. Over 
de bevolkingssamenstelling in de steden zijn we veel minder goed ingelicht. Het is 
aannemelijk dat Babylon in de Neo-Babylonische tijd, toen het de hoofdstad van 
een wereldrijk was, een kosmopolitische stad was157. Een stad vol Babylonische 
spraakverwarring. 
Babylonië was een multiculturele samenleving in de letterlijke betekenis van het 
woord dat er vele culturen, gedragen door de diverse bevolkingsgroepen, naast 

152 Zie de publicaties van zADok, waaronder GM, 26 (1977), p. 63-68; West Semites; Tel	Aviv,	6	
(1979),	p.	164-181;	Earliest	Diaspora;	Tel	Aviv,	32	(2005),	p.	76-106;	zie	ook	DAnDAMAyeV, in:	CHARpin 
& JoAnnèS, La	circulation	des	biens,	p.	321-325	en	WAeRZeggeRS,	Iraq,	68	(2006),	p.	1-22.

153 Cf. stolpEr, Entrepreneurs	 and Empire; JursA, Neo-baylonian	 legal	 and	 administrative	
documents, p. 113-114.

154 In: lipschits & blEnkinsopp, Judah	and	the	Judeans in	the	Neo-Babylonian	Period, p. 481.
155 Josephus schrijft dat Antiochus III 2000 Joodse families uit Mesopotamië en Babylonië 

naar Anatolië stuurde (Ant.Jud., 12, 247-249), hetgeen een grote Joodse aanwezigheid in 
Babylonië laat vermoeden. Eeuwen later werd in Babylonië de ‘Babylonische Talmud’ 
samengesteld – hetgeen ook wijst op een bloeiende Joodse cultuur. In zijn Joodse Oorlog	
schrijft Josephus dat hij eerst een Aramees verslag van die oorlog schreef en dat o.a. 
naar de Babyloniërs stuurde (Bell.Jud., 1, 3 en 6). Naar algemeen wordt aangenomen, 
worden hiermee Joden levend in Babylonië bedoeld.

156 Zie b.v. de studie van JursA & WAErzEggErs over het systeem van belastingen en corvee in 
Borsippa (in: briAnt & chAuVEAu, Organisation	des	pouvoirs, p. 237-268).

157 In de rantsoenlijsten die in het paleis in Qasr werden ontdekt en uit de tijd van 
Nebukadnezar II dateren, staan de namen van vreemdelingen uit de Levant, Anatolië, 
Egypte en Griekenland genoteerd. Naast gevangenen en gijzelaars gaat het om 
ambachtslieden; cf. WEiDnEr, in: Mélanges	syriens, 2, p. 923-935.
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elkaar moeten hebben bestaan. Maar was er ook sprake van culturele interactie 
en beïnvloeding? Het is haast onmogelijk na te gaan of en in welke mate de 
verschillende bevolkingsgroepen hun eigen cultuur behielden of met elkaar in 
culturele interactie traden. Bij haar onderzoek naar zegelafdrukken stelt brEgstEin158 
de tendens vast dat Babyloniërs, Perzen en West-Semieten trouw bleven aan hun 
eigen zegelmotieven. Anderzijds concludeert zij op basis van het onomasticon dat 
er een grote mate van acculturatie was: in families circuleerden persoonsmanen 
uit een andere cultuur. 
Acculturatie, het zich aanpassen aan een andere cultuur, is een heel complex 
fenomeen en de precieze draagwijdte is, zeker in het geval van oude culturen, 
moeilijk te bepalen. Acculturatie is veelal de keuze van een individu of sociale 
groep en niet van een ‘volk’ in zijn geheel. De overname van gebruiken, voorwerpen 
of een taal duidt nog niet op acculturatie. Draagt de ene een jeans uit Amerika, 
omdat hij dweept met de Amerikaanse cultuur, dan doet een ander dat, omdat 
die gemakkelijk zit. De Vlaamse bourgeoisie sprak in de eerste helft van de vorige 
eeuw Frans, omdat ze aansluiting wilde hebben met de hogere cultuur, die zich van 
het Frans bediende. Andere Vlamingen gebruikten vooral die taal als instrument 
om carrière te maken en bleven in hun thuissituatie Vlaams praten. 
In het geval van Mesopotamië zijn er geen aanwijzingen dat de Neo-Babylonische 
koningen de vreemdelingen in Babylonië de Babylonische cultuur wilden 
opleggen. Evenmin poogden de Achaemeniden de Babyloniërs en de andere 
bevolkingsgroepen in hun rijk de Perzische cultuur op te dringen159. brosius160 
stelt dat de Achaemeniden er wel belang bij hadden dat lokale elites zich tot de 
Perzische cultuur aangetrokken voelden – zo kon de Grootkoning zijn invloed 
over die groepen uitbreiden. Ze probeerden dat echter indirect te bewerkstelligen: 
het Achaemenidische hof werd tot voorbeeld voor de hoven van lokale dynasten 
gemaakt. De invoering door Artaxerxes II van de cultus van de Perzische godin 
Anaïtis in alle satrapiehoofdsteden, waarover Berossos schrijft (GDB F 12), is 
misschien een ander voorbeeld van die werkwijze. 
Het onderzoek naar culturele beïnvloeding of integratie in hellenistisch Babylonië 
wordt hopeloos gefrustreerd door de beschikbare bronnen. De resultaten van 
archeologisch onderzoek brengen ons meestal niet veel verder. Het is zelden 
mogelijk om een eenvoudige en simpele relatie te leggen tussen materiële 
cultuur en etnische identiteit. Voorwerpen uit de ene cultuur die in de andere 
cultuur werden overgenomen, zijn geen duidelijke aanwijzing voor culturele of 
etnische assimilatie, ze kunnen ook als statussymbolen gefungeerd hebben of de 
dan geldende mode reflecteren. Het gebruik van Griekse motieven in de glyptiek 
in Babylonië in de Achaemenidische periode is dus geen graadmeter voor de 
‘hellenisering’ van het gebied, net zomin als de egyptomanie in het 19de-eeuwse 
Europa wijst op een ‘egyptianisering’ van ons continent.

158 Seal-use	in	fifth	century	B.C.	Nippur, p. 218-238.
159  Cf. tuplin, in: gruEn, Cultural	Identity	in	the	Ancient Mediterranean, p. 150-182.
160  In: gruEn, Cultural	Identity	in	the	Ancient Mediterranean, p. 145.
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Daarnaast zijn er de beperkingen van het schriftelijke bronnenmateriaal. 
Documenten in het Aramees, Grieks of een andere taal, die op vergankelijk 
materiaal werden geschreven, gingen verloren. De spijkerschriftbronnen getuigen 
vrijwel uitsluitend van de traditionele Babylonische cultuur en hebben nagenoeg 
geen oog voor de populaire en niet-Babylonische culturen. Hierdoor ontgaat de 
‘multiculturele’ samenleving in Babylonië ons haast volledig. Op religieus vlak 
b.v. documenteren de spijkerschriftbronnen alleen de traditionele Babylonische 
godsdienst en hebben ze voor de andere goden die in Babylonië vereerd werden, 
geen aandacht. We weten dat de Joden tijdens de Babylonische Gevangenschap hun 
Jahweh bleven vereren, maar hierover vinden we – afgezien van persoonsnamen 
met het theofore element Jahweh – niets in de spijkerschriftbronnen. Berossos 
vermeldt dat Artaxerxes II in Babylon de cultus van de Perzische godin Anāhīta 
invoerde (GDB F 12), maar deze cultus is in de spijkerschriftteksten zelf niet 
gedocumenteerd.
Uit de teksten kan worden opgemaakt dat vreemdelingen van eenzelfde origine 
zich in dezelfde nederzetting hadden gevestigd of waren gevestigd. Dit wordt 
gesuggereerd door plaatsnamen, zoals “Huis van de Egyptenaren”161, “Milidu”162, 
“Stad van Judea”163 en “Dorpen van de Cariërs”164. Dit wijst op gescheiden 
gemeenschappen – tenminste in de tijd van hun stichting. Van sommige van 
die gemeenschappen weten we dat ze hun taal en cultuur – in meer of mindere 
mate – trouw bleven. Zo schrijft Diodorus dat Boeotiërs die door Xerxes naar 
Sittacene, een gebied in het oosten van Babylonië, waren overgebracht, in de 
tijd van Alexander de Grote, naast de lokale taal, nog steeds Grieks spraken en 
sommige Griekse gewoonten bewaard hadden165. En de Joden konden tijdens de 
Babylonische Gevangenschap hun religieuze en culturele identiteit kennelijk zo 
goed bewaren dat ze in de Achaemenidische periode als groep naar Judea konden 
– en wilden – terugkeren.
Het is niet geweten in hoeverre ‘allochtonen’ zich aan de Babylonische cultuur 
aanpasten of zich integreerden. Een volledige integratie kan in de bronnen 
bijna niet worden achterhaald. Het is b.v. in de meeste gevallen onmogelijk om 
een vreemdeling die in het kader van zijn integratie in een spijkerschrifttekst 
een Akkadische naam aannam, als vreemdeling te herkennen. Zo wordt in 
een document uit Babylon uit de tijd van Darius I ene Iddina-Nabû als getuige 
opgevoerd166. Wanneer niet ook zijn ethnicon “Ioniër” (lu2Ia-ma-a-a) vermeld was, 
zouden we hebben gedacht dat het om een ‘rasechte’ Babyloniër ging. 
161 Bīt Miṣrāja; cf. DAnDAmAyEV, in: chArpin & JoAnnès, Circulation	des	biens, p. 324.
162 Cf. RGTC, 8, p. 229, genoemd naar de gelijknamige stad in Anatolië.
163 Āl Yāhūda. De spijkerschrifttabletten uit deze nederzetting, waarin Jahwistische 

persoonsnamen relatief veel voorkomen, bevestigen het Judese karakter van haar 
bevolking; cf. pEArcE, in: lipschits & oEming, Judah and	the	Judeans	in	the	Persian	Period, p. 
399-411.

164 Diod., 19, 12, 1.
165 Diod., 17, 110, 4-5.
166 Cf. ZADok, Tel	Aviv, 32 (2005), p. 80.
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Hier en daar vinden we aanwijzingen voor vreemdelingen die zich voor de 
Babylonische cultuur hadden opengesteld en zich integreerden. Zo voelden Iraniërs 
van lage stand zich in de Achaemenidische periode tot de Babylonische cultuur 
aangetrokken – dit leidt stolpEr167 af uit het feit dat deze individuen Babylonische 
namen dragen, terwijl hun vadersnaam of ethnicon op een Iraanse afkomst wijst. 
Uit de spijkerschriftdocumenten kennen we een Joodse familie van kooplieden die 
in de traditionele Babylonische maatschappij participeerde. Hosea (A-mu-še-e) en 
zijn broers sloten in de tijd van Nabonidus (555-539) transacties af met de Ebabbar-
tempel in Sippar en personen daaraan gelieerd168. Waarschijnlijk huurde de familie 
een huis van de tempel. De drie geattesteerde zonen van Hosea dragen typisch 
Babylonische namen: Bēl-uballiṭ, Nabû-ittannu en Šamaš-iddina169. Zijn dochter 
Kaššāya – dezelfde naam als een van de dochters van Nebukadnezar II – huwde in 
534/3 v.C. met een Babyloniër. 
Het is onduidelijk hoe representatief deze Joodse familie voor de graad van 
integratie in Babylonië is. Volgens zADok170 is een zekere mate van segregatie tussen 
de Babylonische en niet-Babylonische cultuur merkbaar. Gemengde huwelijken 
tussen Babylonische stedelingen en vreemdelingen zijn zeldzaam en, zo gaat zADok 
verder, Babylonische mannen huwden met vrouwen van vreemde afkomst, maar 
Babylonische vrouwen werden niet aan vreemdelingen ten huwelijk gegeven. Een 
andere verklaring voor het feit dat de bronnen dergelijke huwelijken niet attesteren, 
is o.i. denkbaar: misschien werden huwelijkscontracten tussen een Babylonische 
vrouw en een ‘allochtone’ man niet in het Akkadisch op een spijkerschrifttablet 
vastgelegd, maar in het Aramees op vergankelijk schrijfmateriaal.
Naar het multiculturele karakter van de stad Babylon kunnen we enkel 
gissen. In Memphis, de oude Egyptische hoofdstad, leefden in de Ptolemeïsche 
periode verschillende etnische groepen naast elkaar in eigen wijken171. De ene 
bevolkingsgroep, b.v. de Cariërs, had zich in de loop der tijden meer in de Egyptische 
cultuur geïntegreerd dan andere. Sommige groepen hadden hun eigen tempels en 
instellingen. Misschien is de situatie in Babylon hiermee vergelijkbaar. Zoals we 
hierboven gezien hebben, is er in één spijkerschrifttekst sprake van een “raad van 
de oudsten van de Egyptenaren”172, hetgeen lijkt te wijzen op eigen instellingen 
van de Egyptenaren in Babylon. De Grieken en de andere inwoners met Grieks 
burgerrecht kregen in die stad in de 2de eeuw hun eigen bestuurlijke instellingen 
(cf. infra).
Het is aannemelijk dat – zoals later in Ptolemeïsch Egypte – na verloop van tijd, 
vooral in de steden en in bepaalde sociale milieus, een zekere vorm van integratie 
optrad. Waarschijnlijk leidde dat tot het ontstaan van een ‘mengcultuur’, waarbij 

167 CAH, 62, p. 255; zie ook WiEsEhöFEr, in: rEngEr, Babylon, p. 44.
168 Cf. JursA, nABU, 2007, nr. 22.
169 Cf. zADok, Earliest	Diaspora, p. 29.
170 In: lipschits & blEnkinsopp, Judah	and	the	Judeans in	the	Neo-Babylonian	Period, p. 483.
171 Cf. Thompson, Memphis	under	the	Ptolemies, p. 83-105.
172 Cf. DAnDAmAyEV, in: chArpin & JoAnnès, Circulation	des	biens, p. 323-324 (uit 525 v.C.).
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Babylonische en niet-Babylonische elementen samengingen en niet meer van 
elkaar te onderscheiden waren. Aramees heeft als gemeenschappelijke voertaal 
dit proces ongetwijfeld bevorderd. De door Xerxes naar Sittacene gedeporteerde 
Boeotiërs b.v. spraken, aldus Diodorus, de lokale taal – dat was zonder twijfel 
Aramees173. 
We hebben enkele aanwijzingen voor het bestaan van een dergelijke 
gemeenschappelijke cultuur. De Aḫiqar-roman – of, althans de figuur van Aḫiqar 
– was zowel in Egypte, Palestina als Babylonië bekend. Berossos dateert het 
begin van de Vloed in de tweede maand (GDB F 4a-d). Deze datum is niet in de 
spijkerschriftbronnen overgeleverd, maar wel in Genesis. Dit zou daarom op 
Joodse invloed kunnen wijzen, maar zoals we gezien hebben, weerspiegelen de 
spijkerschriftteksten niet de eigentijdse, meer populaire Babylonische cultuur. 
We interpreteren de gemeenschappelijke datum als een voorbeeld van de 
‘mengcultuur’. In een Laat-Babylonische astronomische tekst wordt gesproken 
over een week van zeven dagen174. scurlock & Al-rAWi vermoeden dat dit Joodse 
invloed is175. Het ligt o.i. meer voor de hand om ook dit te duiden als een resultaat 
van die ‘mengcultuur’, waarin zowel Babylonische als niet-Babylonische elementen 
samenkwamen, elkaar beïnvloedden en tot de vorming van nieuwe ideeën leidden. 
Die ‘mengcultuur’ ontwikkelde zich naast de traditionele Babylonische cultuur. 
Door het eenzijdige karakter van de spijkerschriftbronnen, die bijna uitsluitend die 
traditionele cultuur documenteren, en het gebrek aan andere bronnen is het haast 
onmogelijk deze ‘mengcultuur’, die zich van het Aramees bediende, te beschrijven. 
Dit geeft onze uiteenzetting een hypothetisch karakter.
Naast de traditionele spijkerschriftcultuur, die door een elite van priester-geleerden 
werd gedragen, bloeide er in Babylonië in ieder geval een eigentijdse, meer populaire 
cultuur, die het Aramees als taal had. Met Alexander de Grote drong een nieuwe 
cultuur Babylonië binnen. Nu ja, nieuw. Ook vóór de Macedonische verovering 
was het Tweestromenland al met de Griekse cultuur in contact gekomen, maar 
nu had ze als cultuur van de nieuwe heersers aan prestige en aantrekkingskracht 
gewonnen en werd Grieks in de administratie gebruikt. 
Berossos had zich voor deze cultuur opengesteld. Met zijn geschiedwerk wilde 
hij zich tot de nieuwe bestuurlijke elite richten. Om dit beoogde Griekssprekende 
publiek te bereiken leerde hij de Griekse taal en maakte zich vertrouwd met de 
Griekse cultuur. Dit roept de vraag op naar de contacten tussen Babyloniërs en 
Grieken in zijn tijd. Dit intrigerende onderwerp willen we in de volgende sectie 
behandelen.

173 Diod., 17, 110, 5.
174 Scurlock & Al-rAWi, in: guinAn E.A., If	a	man	builds	a	house, p. 357-359.
175 In Oud-Assyrische teksten uit Kanish (Anatolië) is reeds sprake van een periode 

van zeven dagen; cf. VEEnhoF, JEOL, 34 (1995-1996), p. 5-26. Dit zou dan voor een 
Mesopotamische oorsprong van de zevendagenweek pleiten. Gezien de grote afstand 
in tijd - zo’n 1500 jaar – en ook in plaats is het echter de vraag of de zevendagenweek 
van de Laat-Babylonische tekst hierop teruggaat.
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7. GRIEkEN EN GRIEkSE CuLTuuR IN BAByLONIë EN DE kWESTIE vAN DE 
HELLENISERING

Reeds vóór de komst van Alexander de Grote hadden Grieken de weg naar 
Babylonië gevonden176. Zo wordt in een brief uit de tijd van de Neo-Assyrische 
koning Esarhaddon (680-669) gesproken over ene Antikritos, die zich in het oosten 
van Babylonië bevond, mogelijk omdat hij daarheen gedeporteerd was177. In het 
archief van de ‘Südburg’ in Babylon, dat uit de tijd van Nebukadnezar II dateert, 
worden “Ionische” timmerlieden vermeld178. In de tijd van dezelfde koning streed 
de broer van de Griekse lyricus Alcaeus, Antimenidas, mee aan de zijde van de 
Babyloniërs, m.a.w. als huurling179. In de Achaemenidentijd waren “Ioniërs” 
– als soldaten, gespecialiseerde ambachtslieden of handelaars – in Babylonië 
gevestigd180. Herodotus schrijft dat onder Darius I na de Ionische Opstand inwoners 
van Milete naar de stad Ampe aan de Perzische Golf werden gedeporteerd181. 
Xerxes vestigde Boeotiërs in Sittacene, ten oosten van de Tigris182. In Babylon 
waren Grieken, wellicht als huursoldaten, gevestigd183. De stad was bovendien 
een van de Achaemenidische hoofdsteden, waar de Grootkoning zich met zijn hof 
een deel van het jaar ophield184. Hierdoor werd de stad bezocht door Grieken in 
Achaemenidische dienst185 of door Griekse gezantschappen, die bij de Grootkoning 
op audiëntie gingen186. UitBabylon komen ook spijkerschrifttabletten waarop 
zegelafdrukken met zuiver Griekse iconografische motieven te vinden zijn187. In 
Ur werden in een kist uit de vroege 4de eeuw v.C. zo’n 200 zegelafdrukken op klei 

176 Voor een overzicht van attestaties, zie kuhrt, ´Greeks´	 and	 ´Greece`	 en rollingEr, in: 
RollingEr E.A., Getrennte	Wege?, p. 259-330. Voor contacten van Mesopotamië met en 
invloed op de Griekse wereld vóór de komst van Alexander de Grote, zie DAllEy, Legacy 
of Mesopotamia, p. 85-111.

177 SAA 16, 136, rev. 2. De naam in het Akkadisch is “Addikritušu”; cf. rollingEr & korEnJAk, 
AoF, 28 (2001), p. 325-337. Voor meer attestaties uit de Neo-Assyrische periode, zie GDB 
F 8c, De	Cilicische	campagne	van	Senecheribos.

178 Cf. WEiDnEr, in: Mélanges	syriens, 2, p. 923-935: zie brinkmAn, in: sutton, Daidalikon, p. 58-59.
179 Alcaeus Fr. 350.
180 Cf. rollingEr & hEnkElmAn, in: briAnt & chAuVEnEAu, Organisation	des	pouvoirs, p. 343-347.
181 Herodot., 6, 20.
182 Diod., 17, 110, 4-5.
183 Cf. ZADok, Tel	Aviv, 32 (2005), p. 80.
184 Cf. tuplin, AchHist, 11, p. 63-114. 
185 B.v. Conon van Athene, admiraal in dienst van Artaxerxes II; cf. Diod., 14, 81, 4-6. Of 

Ctesias van Cnidos, hofarts van Artaxerxes II en auteur van een Persica, ook in Babylon 
verbleef, is niet geweten.

186 Cf. millEr, Athens	 and	 Persia, p. 121. Terloops zij vermeld dat Herodotus naar alle 
waarschijnlijkheid Babylon nooit heeft bezocht; cf. rollingEr, Herodots	 babylonischer	
Logos.

187 Cf. JAkob-rost & FrEyDAnk, FuB, 14 (1972), p. 7-35.
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teruggevonden, waarvoor Griekse munten als model waren gebruikt188. Of dit een 
bewijs is voor een sterke Griekse aanwezigheid, is minder zeker. In ieder geval 
tonen deze zegelafdrukken aan dat Griekse motieven in de glyptiek zeer geliefd 
waren. 
Na de Macedonische verovering intensiveerden de contacten tussen Babyloniërs 
en Grieken. Alexander de Grote en zijn gevolg verbleven in de stad voor het eerst 
in 331 v.C. In het voorjaar van 323 v.C. keerde de Macedoniër terug om er een paar 
maanden later te sterven. In het gevolg van Alexander de Grote bevonden zich 
geleerden, filosofen, historici en kunstenaars – alle exponenten van de Griekse 
cultuur189. Een late traditie wil dat Aristoteles aan een van die geleerden, zijn 
neef Callisthenes van Olynthe, die Alexanders hofhistoricus was, vroeg om hem 
astronomische waarnemingen uit Babylon te sturen190. In de periode waarin 
Alexander in Babylon hof hield en zijn generaals er nadien de erfenis regelden, 
was de oude stad even een van de brandpunten van de Griekse cultuur. Na de 
rijksverdeling en na de stichting van Seleucia-aan-de-Tigris (waarschijnlijk 
enkele jaren vóór 301 v.C.) trokken vele Grieken en Macedoniërs ongetwijfeld 
weg191. In de stad bleef een Grieks-Macedonisch garnizoen gelegerd192 en waren 
naar alle waarschijnlijkheid ook Griekse functionarissen gevestigd. Seleucidische 
vertegenwoordigers, die waarschijnlijk Grieks spraken, hielden supervisie over het 
Esagila en de andere tempels van Babylon. Een dergelijke vertegenwoordiger was 
naar alle waarschijnlijkheid Bēl-šunu, “vertegenwoordiger (paqdu) van Nicanor”, die 
samen met de šatammu en de tempelraad van Esagila in twee spijkerschriftteksten 
optrad193. Babylon en het Esagila konden zich verheugen op het bezoek van de 
koning en kroonprins en van Seleucidische rijksfunctionarissen (cf. supra). 
De attestaties voor de aanwezigheid van Grieken en Macedoniërs in Babylon 
zijn schaars194. Dit kan te wijten zijn aan de aard van ons bronnenmateriaal: de 
spijkerschriftdocumenten uit de hellenistische tijd richtten zich hoofdzakelijk op 
de lokale (tempel)gemeenschap en Aramese of Griekse documenten op perkament 
of papyrus overleefden – in tegenstelling tot in Egypte – het Mesopotamische 
klimaat niet. Steen en marmer – de schriftdragers voor Griekse inscripties – waren 
in Mesopotamië niet of nauwelijks aanwezig en werden daarom slechts weinig 
gebruikt en, waarschijnlijk, voortdurend gerecycleerd. Dat de aanwezigheid van 
Grieken en mensen die de Griekse cultuur aanhingen, in Babylon substantieel moet 
zijn geweest, wordt gesuggereerd door het Griekse theater, dat in het gebied van 
188 Cf. collon, in: boussAc & inVErnizzi, Archives	et	sceaux	du	monde	hellénistique, p. 65-84.
189 Cf. bErVE, Alexanderreich, I, p. 65-80.
190 FGrH 124 T 3.
191 Volgens een onzekere tekstherstelling van VAn DEr spEk zou een Babylonische kroniek 

noteren dat Antiochus (I) ergens in de periode 292/1 – 283/2 alle Macedoniërs van 
Babylon naar Seleucia overbracht (BCHP 5, rev. 6’-7’).

192 Cf. boiy, Late	Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 217; zie ook kEsslEr, Isimu, 2 (1999), p. 
173-182.

193 CT 49, 118 en 122 // 123; cf. boiy, Late	Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 209-210.
194 Cf. schmiDt, AA, 56 (1941), p. 786-844. 
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Ḥomera – waarschijnlijk de Griekse wijk – werd opgegraven195. Het gebouw kende 
verschillende bouwfases. Het is onzeker wanneer de eerste steen werd gelegd, 
maar vermoedelijk gebeurde dat op het einde van de 4de eeuw196. Voor de latere 
Seleucidische tijd zijn in Babylon politae, d.w.z. inwoners met Grieks burgerrecht, 
geattesteerd. Dit betekent niet dat deze politae allen etnische Grieken waren, het 
is zeer plausibel dat ook Babyloniërs het Griekse burgerrecht bezaten. Ze hadden 
hun eigen instellingen en vergaderden in het theater. Volgens VAn DEr spEk197 was 
het Antiochus IV (175-164), die deze groep het formele politieke statuut van een 
polis verleende. Op basis van een fragmentarische passage in een Astronomisch 
Dagboek suggereert boiy198 dat het Griekse burgerschap reeds in 187 v.C. bestond.
Hoe complex – en tegelijkertijd fascinerend – het proces van hellenisering en 
interactie tussen de Babylonische en Griekse cultuur kan zijn, wordt aangetoond 
door een vrouw als Karatu – een naam waaraan een Griekse persoonsnaam ten 
grondslag ligt. Deze dochter van Artemidorus draagt als tweede naam “Sammu-
rāmat”199. Dit is de Akkadische naam waarop de Griekse naam “Semiramis” 
teruggaat. De aanname is ongetwijfeld ingegeven door de populariteit van de 
Griekse legenden over de Assyrische koningin Semiramis – legenden die zich op 
hun beurt hadden ontwikkeld uit de Mesopotamische verhalen die over Sammu-
rāmat circuleerden (cf. GDB F 5a). 
Hoe schaars de tastbare bewijzen voor de aanwezigheid van Grieken en de invloed 
van de Griekse cultuur in Babylon in de vroege hellenistische tijd ook mogen zijn, 
de persoon van Berossos zelf bewijst dat er reeds vroeg nauwe contacten waren 
tussen Griekse en Babylonische intellectuelen. Door deze contacten kwam hij ertoe 
Grieks te leren en zich de Griekse literatuur en cultuur eigen te maken.
De kwestie van de hellenisering van Babylonië is een aparte studie waard en kan 
hier slechts kort worden besproken. Het steeds groeiende aantal gepubliceerde 
spijkerschriftteksten uit de hellenistische periode en gewijzigde conceptuele 
inzichten hebben ertoe geleid dat de hellenisering van Babylonië wordt 
geminimaliseerd200. Al te vaak wordt er echter van een antithetisch model 
uitgegaan. Doorleven van de eeuwenoude Mesopotamische beschaving en invloed 
van de Griekse cultuur worden diametraal tegenover elkaar gesteld. Een inwoner 
van Babylonië is ofwel trouw aan zijn eigen cultuur ofwel gehelleniseerd, zo lijkt 
het wel201. Gevalstudies voor Ptolemeïsch Egypte tonen aan dat de traditionele 
195 Cf. boiy, Late	Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 93-94.
196 Cf. WEtzEl E.A., Babylon	der	Spätzeit, p. 19.
197 In: kuhrt & shErWin-WhitE, Hellenism	in	the	East, p. 66-70: zie ook iD., in: DErks & roymAns, 

Ethnic	Constructs, p. 107-110.
198 Late	Achaemenid	and	Hellenistic	Babylon, p. 208.
199 Cf. WAllEnFEls, Uruk,	Hellenistic	Seal	Impressions, nr. 23; kuhrt, BiOr, 56 (1999), p. 452.
200 Zie b.v. shErWin-WhitE & kuhrt, From	Samarkhand	to	Sardis, p. 149-161; rEmpEl & yoFFEE, in: 

böck E.A., Munuscula Mesopotamica, p. 385-398; oElsnEr, in: pAnAino & pEttinAto, Ideologies, 
p. 183-196; boiy, Late Achaemenid and Hellenistic Babylon, p. 189-193 en VAn DEr spEk, in: 
DErks & roymAns, Ethnic	Constructs, p. 101-115.

201 Zie b.v. oElsnEr, in: pAnAino & pEttinAto, Ideologies, p. 185: “Berossos, even attracted by the 
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Egyptische en de Griekse cultuur geen strikt van elkaar gescheiden domeinen 
waren. Egyptenaren, maar soms ook Grieken bewogen zich in beide culturen202. In 
een Egyptische context gedroegen autochtone Egyptenaren zich als dragers van de 
traditionele cultuur: ze gebruikten hun Egyptische naam en schreven demotisch. 
In een Griekse context, b.v. in de rijksadministratie of het leger, gebruikten 
diezelfde Egyptenaren een Griekse naam en schreven ze Grieks. clAryssE spreekt in 
dit verband van een “maatschappij met twee gezichten”. 
Voor Egypte zijn we in de gelukkige situatie dat we uit beide culturele contexten 
schriftelijke bronnen hebben en zo beide ‘gezichten’ van één persoon kunnen 
reconstrueren.
Voor Babylonië hebben we alleen maar de kleitabletten. Toch zijn er aanwijzingen 
dat Babylonië, althans in bepaalde milieus, ook een ‘maatschappij met twee 
gezichten’ was. Anu-uballiṭ, zoon van Anu-ikṣur, uit de clan Aḫ’ûtu, een van de 
prominente tempelfamilies van Uruk, was gouverneur van die stad en (her)bouwde 
in 244 v.C. het Bīt-Rēš, het heiligdom van Anu en Antu. In het bouwopschrift verklaart 
hij dat hij zijn tweede, Griekse naam, Nikarchos, van koning Antiochus (II) kreeg203. 
Een naamgenoot, Anu-uballiṭ, zoon van Anu-balāssu-iqbi, eveneens uit de clan 
Aḫ’ûtu, was op het einde van de 3de eeuw v.C. de hoogste religieuze bestuurder van 
Uruk en had als Griekse naam Kephalon, zoals blijkt uit de spijkerschriftinscriptie 
op verschillende bakstenen waarmee hij zijn restauratie van hetzelfde heiligdom 
vereeuwigde204. In hun Babylonische milieu gedroegen deze Urukeeërs zich 
zonder twijfel als Babyloniërs die de traditionele spijkerschriftcultuur en religie 
koesterden. In hun contacten met de Seleucidische overheid gedroegen ze zich 
naar alle waarschijnlijkheid ‘Grieks’: ze gebruikten hun Griekse naam en Grieks 
was de voertaal. Strikt genomen kunnen beiden daarom ‘gehelleniseerd’ worden 
genoemd, maar tegelijkertijd waren ze ook de dragers van de spijkerschriftcultuur. 
Kortom, zij hadden cultureel gezien ‘twee gezichten’. Onze huidige maatschappij, 
waarin globalisering, hernieuwd regionalisme, cultuurintegratie en -assimilatie 
‘hot items’ zijn, toont niet alleen hoe complex culturele contacten kunnen 
verlopen, maar ook hoe rijkgeschakeerd en divers zij in hun uitingen zijn. 
Het is aannemelijk dat de Babylonische tempelelite, die – zoals we hebben gezien – 
contacten met de rijksadministratie onderhield en de facto van haar afhankelijk was, 
in meer of mindere mate, al was het maar om pragmatische en politieke redenen, 

Greek culture, was not really Hellenized, but a true Babylonian!”.
202 Cf. clAryssE, Aegyptus, 65 (1985), p. 57-66; ID., Handelingen	Zuidnederlandse	Maatschappij	

voor	Taal-	en	Letterkunde, 45 (1991), p. 21-38 en collombErt, CdE, 75 (2000), p. 47-63.
203 YOS 1 52; cf. FAlkEnstEin, Topographie	von	Uruk,	I, p. 4-5 en Doty, in: LEichty E.A., Scientific	

Humanist, p. 95-96.
204 WVDOG 51, pl. 108; zie FAlkEnstEin, Topographie, p. 6-7 en Doty, in: lEichty E.A., Scientific	

Humanist, p. 97. Anu-uballiṭ liet ook een andere Urukese tempel restaureren, het Irigal. 
De inscriptie op meerdere bakstenen is in Aramees; cf. boWmAn, AJSL, 56 (1939), p. 231-
233. In feite zouden we Babylonië een “maatschappij met drie gezichten” kunnen 
noemen: Babylonisch, Grieks en Aramees. 
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voor de Griekse cultuur openstond. Berossos zelf – Babylonisch geleerde en Grieks 
historiograaf – is een eclatant voorbeeld van hoe de traditionele Babylonische en 
de Griekse cultuur in één persoon konden samengaan – zonder dat ze met elkaar 
conflicteerden. Het verrassende is misschien dat deze symbiose reeds zo vroeg 
in de hellenistische tijd plaatsgreep. Ook in Egypte vinden we dergelijke vroege 
voorbeelden: de reeds genoemde Petosiris, hogepriester van Thoth in Hermopolis, 
liet zich een graftombe bouwen – een kleine tempel – waarbij Egyptische en Griekse 
artistieke elementen met elkaar werden gecombineerd205.

8. CONCLuSIE: BEROSSOS’ LEvEN IN CONTExT

Berossos was als ‘priester’ van Bēl op een of andere manier aan het Esagila, de 
tempel van Bēl in Babylon, verbonden. In die hoedanigheid was hij vertrouwd met 
de traditionele spijkerschriftcultuur, die in het tempelmilieu werd gekoesterd. 
Hij genoot een ‘all round’ opleiding in het spijkerschrift: hij leerde Sumerisch en 
Akkadisch – in zijn tijd de talen van wetenschap en religie – en was ingewijd in de 
canon van spijkerschriftwerken, waartoe niet alleen epen en mythen, maar ook 
b.v. ominawerken en topografische en lexicale lijsten behoorden. 
Het Esagila was in Berossos’ tijd centrum van wetenschap en geleerdheid. De 
tempel stelde geleerden te werk en had een naar alle waarschijnlijkheid uitgebreide 
bibliotheek. Daarnaast hadden geleerden hun private tablettencollectie. Aangezien 
de functie van priester-geleerde in principe erfelijk was, moet Berossos tot een van 
de traditionele families, die aan het Esagila gelieerd waren, behoord hebben. Hij 
kwam m.a.w. uit een familie van (spijkerschrift)geleerden. 
Sumerisch en Akkadisch had Berossos moeten leren. Aramees, de voertaal in 
Babylonië en grote delen van het Midden-Oosten, was naar alle waarschijnlijkheid 
zijn moedertaal. Omdat Aramees in het Tweestromenland in de regel op 
vergankelijk materiaal werd geschreven en teksten in die taal dus bijna allemaal 
verloren gingen, hebben we nauwelijks enig idee van de eigentijdse, meer populaire 
cultuur in Babylonië, die zich van het Aramees bediende. We mogen aannemen dat 
Berossos ook Aramees kon schrijven en met literatuur in die taal vertrouwd was. 
Berossos maakte als ‘priester’ deel uit van de oude stedelijke elite van Babylon. Het 
Esagila was voor de Seleuciden een belangrijke lokale instelling. De heersers waren 
vooral in de financiën van de tempel, die een grootbedrijf was, geïnteresseerd. 
Het tempelbestuur vertegenwoordigde de Babylonische bevolking bij de 
rijksadministratie. Uit de bronnen blijkt dat leden van de Seleucidische dynastie 
of hoge functionarissen bij hun bezoek aan Babylon vaak, zoniet altijd, het Esagila 
aandeden en er offers brachten. Het tempelbestuur ontving brieven van de 
koning en nam waarschijnlijk ook deel aan delegaties die vanuit Babylon naar de 
koninklijke stad, Seleucia-aan-de-Tigris gingen. De Seleuciden ondersteunden het 
Esagila en de traditionele Babylonische godsdienst. Zo hielpen ze het heiligdom 
te restaureren en schonken ze landerijen (die ze later even gemakkelijk weer 
205  Cf. lEFEbVrE, Tombeau	de	Petosiris, 1, p. 31-36.
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konden confisceren). Van Antiochus I is het geweten dat hij als kroonprins en co-
regent over de oostelijke rijksgebieden minstens eenmaal Babylon bezocht. Ook 
als volwaardig heerser bracht hij naar alle waarschijnlijkheid de stad een bezoek. 
Zoals we in Hoofdstuk 1 gezien hebben, menen sommige moderne geleerden 
dat Berossos zijn werk in opdracht van of onder het patronage van Antiochus I 
schreef. Als lid van de Babylonische tempelelite kan Berossos echter een functie 
bekleed hebben, waardoor hij met de Seleucidische administratie in contact 
kwam. Misschien vormde dit voor hem zelfs de aanleiding om Grieks te leren. Deze 
contacten kunnen hem ook op het idee gebracht hebben om zijn Babyloniaca	 te 
schrijven en het aan Antiochus op te dragen. Misschien overhandigde Berossos het 
werk bij een bezoek van de Seleucide of een hoge vertegenwoordiger of bood een 
Babylonische delegatie het bij een bezoek aan Seleucia aan. Beide voorstellen zijn 
uiteraard speculatief, maar dit geldt evenzeer voor de aanname dat Berossos aan 
het Seleucidische hof verbonden was en in dit kader zijn werk schreef en opdroeg. 
Rest de vraag hoe Berossos Grieks leerde en zich de Griekse cultuur eigen maakte. 
Babylon was in zijn tijd kortstondig een van de brandpunten van de Griekse cultuur. 
Toen Seleucia-aan-de-Tigris de stad als provinciehoofdstad verving, bleef Babylon 
een belangrijk regionaal centrum. Een Seleucidisch garnizoen en Griekssprekende 
functionarissen waren in Babylon gevestigd. Seleucidische vertegenwoordigers 
hielden supervisie op het Esagila. Berossos had dus op zijn minst de mogelijkheid 
om met de Griekse taal en cultuur in contact te komen. Josephus bekent in zijn 
Contra Apionem dat hij zich bij het schrijven van de Joodse Oorlog liet bijstaan door 
assistenten die hem hielpen met het Grieks206. Of Berossos dit ook deed, valt 
uiteraard niet te zeggen.

206  Ap., 1, 50.


