
 

 

 University of Groningen

De Babyloniaca van Berossos van Babylon
de Breucker, Geert Eduard Eveline

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2012

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
de Breucker, G. E. E. (2012). De Babyloniaca van Berossos van Babylon: inleiding, editie en commentaar.
[, Rijksuniversiteit Groningen].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/36d611e9-3578-46c9-ade6-96518818580f


65

hoofdstuk 3. 
de BaBylonIsChe hIstorIografIe 

In het eerste mIllennIum v.C.

0. INLEIDING

Open de tablethouder en lees de stele 
die ik, Narām-Sîn, zoon van Sargon, 
schreef en voor toekomstige dagen naliet.

Zo begint de ‘Cutha-legende van Narām-Sîn’ in de Standaard-Babylonische versie1. 
Narām-Sîn en Sargon – in werkelijkheid de grootvader van eerstgenoemde – 
waren twee koningen uit de Oud-Akkadische tijd (ca. 2350-2200), die over het 
eerste Mesopotamische ‘wereldrijk’ regeerden. Beiden bleven tot in de tijd van 
Berossos in legenden voortleven. Hoewel de ‘Cutha-legende’ gefingeerd is, drukt 
haar inleiding de reële drang van Mesopotamische koningen uit om hun daden 
voor toekomstige generaties vast te leggen. Of Berossos deze legende kende, is 
niet geweten. Wel is hij op Narām-Sîns gebod ingegaan: bij het schrijven van zijn 
Babyloniaca	 raadpleegde Berossos oude teksten en maakte hun inhoud bij zijn 
Griekssprekende lezers bekend.
In dit hoofdstuk stellen we de bronnen voor waarop Berossos bij het schrijven van 
zijn werk beroep kon doen (sectie 2). Eerst willen we beginnen met enkele algemene 
beschouwingen over geschiedenis en geschiedschrijving in Mesopotamië (sectie 
1). Na onze uitgebreide voorstelling van de bronnen belichten we, tot slot, enkele 
aspecten van de Babylonische historiografie in de tijd van Berossos (sectie 3).

1. GESCHIEDENIS EN GESCHIEDSCHRIJvING IN mESOPOTAmIë: ENkELE 
ALGEmENE BESCHOuWINGEN

Toen Berossos in de laatste fase van de spijkerschriftcultuur zijn Babyloniaca schreef, 
kon die cultuur op een millenniumlange geschiedenis terugkijken. Een inwoner 
van Babylon – en zeker een geletterde, zoals Berossos – was van de hoge ouderdom 
van zijn beschaving doordrongen. Die inwoner zag in zijn stad oude gebouwen 
en antieke monumenten. Verhalen over lang vervlogen tijden circuleerden. In 
bibliotheken werden oude teksten over nog veel oudere perioden bewaard. Bij 
graafwerken of bij restauratiewerken aan b.v. tempels werden opschriften van 
koningen ontdekt, die vele eeuwen daarvoor hadden geregeerd. Kortom, het 
verleden was in Babylon tastbaar en levend. 
Wat de Babyloniërs rond 300 v.C. precies onder ‘geschiedenis’, het geheel van kennis 
van het verleden, verstonden, weten we niet. Het Akkadisch noch het Sumerisch 
kenden een woord dat we met ‘geschiedenis’ kunnen vertalen. 

1  WEstEnholz, Legends	of	the	Kings	of	Akkade, p. 300-301, r. 1-3.
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Geschiedenis en de neerslag daarvan – mondeling dan wel schriftelijk – kunnen 
niet los worden gezien van het collectief van mensen dat hen heeft voortgebracht. 
Bij de groep geldende concepten, tradities, feitelijke omstandigheden bepalen wat 
geschiedenis voor die groep is. 
De Mesopotamische cultuur was een ‘traditionele’ maatschappij in die zin dat 
basisconcepten door alle eeuwen heen hetzelfde bleven2. Dit wil niet zeggen dat 
de Babylonische cultuur statisch was. Er deden zich wel degelijk verschuivingen 
en veranderingen voor, maar die voltrokken zich binnen de bestaande patronen. 
Een van de basisconcepten was dat er een onlosmakelijke band tussen hemel en 
aarde, tussen goden en mensen bestond. Goden bepaalden wat op aarde gebeurde. 
Vanuit dat geloof vroegen de Babyloniërs, evenals de Assyriërs, niet naar de directe 
oorzaak van gebeurtenissen: die waren immers door de goden bestemd3. In plaats 
daarvan onderzochten ze bij rampspoed welke menselijke daden de goddelijke 
beslissing – en dus indirect de gebeurtenis – hadden veroorzaakt. In de eerste 
plaats betrof het daden van koningen. De koning nam in de kosmische orde een 
centrale positie in. Hij verpersoonlijkte de staat en zijn handelen had gevolgen 
voor land en volk. Zijn bewind moest door de goden worden erkend. Waren de 
goden de koning gunstig gezind, ging het hem en zijn volk goed. Trof hem onheil, 
dan kon het niet anders dan dat hij de gramschap der goden had opgewekt. Maar 
wat had hij dan misdaan? De Assyrische koning Sanherib (704-689) vroeg zich af 
wat de zonde van zijn vader Sargon II was zodat deze in een vreemd land sneuvelde 
en daar onbegraven achterbleef4. De Babyloniërs waren ervan overtuigd dat 
Sanherib zelf en Tukultī-Ninurta I (1243-1207) door hun zoon waren vermoord, 
omdat ze Babylon hadden gebrandschat en het standbeeld van stadsgod Marduk 
naar Assyrië hadden gedeporteerd. Door de centrale positie die de koning innam, 
was de Mesopotamische geschiedenis, zoals in vele andere culturen, in de eerste 
plaats een geschiedenis van koningen.
De goden beslisten en kondigden de door hen bestemde gebeurtenissen, gevraagd 
en ongevraagd, d.m.v. voortekens aan. Voor de mens was het zaak om die goddelijke 
voortekens te onderkennen en te interpreteren. Bijna alles kon een voorteken zijn: 
het uiterlijk van de lever van een offerdier, een maansverduistering, de geboorte 
van een schaap met vijf poten, een spin in huis, een vrouw met een weelderige 
boezem. Dit geloof in voortekens leidde ertoe dat wichelarij en de schriftelijke 
neerslag daarvan, de omenliteratuur bloeiden. In het eerste millennium, ruwweg 
vanaf de late 8ste eeuw v.C., was één categorie van wichelarij, nl. astrologie, zeer 
belangrijk geworden en de daarmee verbonden wetenschap van astronomie kende 
vanaf ca. 500 v.C. een hoge vlucht. De Babyloniërs maakten geen onderscheid tussen 
beide disciplines en de astronomie kan worden beschouwd als een hulpwetenschap 

2 Cf. spEisEr, in: DEnton, Idea	of	History, p. 40-43.
3 Cf. grAyson, in: grAyson & rEDForD, Papyrus	and	Tablet, p. 80-81.
4 Deze vraag stelde hij in een tekst die in de moderne wetenschap de “Zonde van Sargon” 

wordt genoemd; voor een uitgave en bespreking, zie TADmor & lAnDsbErgEr & pArpolA, 
SAAB, 3 (1989), p. 3-51.
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van de astrologie. Astronomie observeerde en verzamelde de geobserveerde 
astronomische fenomenen en zocht naar de wetmatigheid daarvan. Astrologie 
trachtte te achterhalen welke implicaties die fenomenen voor het ondermaanse 
hadden. Uitgangspunt hierbij was dat gelijkaardige voortekens gelijkaardige 
gebeurtenissen aankondigden. 
Toegepast op de geschiedenis betekende dit dat die zich kon herhalen. De 
Babyloniërs geloofden echter niet, zoals de dogmatische stoïcijnen, dat het 
verleden zichzelf steeds weer kopieerde. Geschiedenis was niet deterministisch 
of een starre opeenvolging van cycli, waarin steeds weer hetzelfde geschiedde. 
Alleen postuleerden de Babyloniërs dat bij gelijkaardige omina gelijkaardige 
gebeurtenissen konden plaatsvinden. Konden, want de Babyloniërs gingen ervan 
uit dat het mogelijk was de door voortekens aangekondigde gebeurtenissen af te 
wenden, als de geëigende procedures in de vorm van rituelen werden toegepast. 
Hierin verschilt de Babylonische wichelarij in het algemeen en de astrologie in het 
bijzonder fundamenteel van de hellenistische en onze moderne astrologie. Deze 
laatste gaan ervan uit dat wat in de sterren geschreven staat, ook onontkoombaar 
zal geschieden. De mens is onderworpen aan de grillen van de sterren. Voor de 
Babyloniërs kon de mens actie ondernemen en proberen het door de sterren 
aangekondigde onheil af te wenden.
Geschiedschrijving, astronomie en astrologie waren in de tijd van Berossos tot 
op zekere hoogte met elkaar verbonden. Dit bewijzen de zgn. ‘Astronomische	
Dagboeken’, in het Akkadisch naṣāru ša ginê (“reguliere waarnemingen”) geheten5. 
Deze teksten tekenen volgens maand dag voor dag astronomische en eventueel 
meteorologische waarnemingen op6. Op het einde van de maand geven ze, 
facultatief, naast aanvullende astronomische waarnemingen, de prijzen van 
basisproducten en het rivierpeil, ook historische informatie. De Dagboeken vormden 
a.h.w. databanken die door de waarzeggers konden worden geraadpleegd bij het 
interpreteren van voortekens of het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen 
(cf. infra). Wellicht geloofden de Babyloniërs dat, zoals ze erin geslaagd waren de 
periodiciteit van sommige astronomische fenomenen te bepalen, ze ook die van 
historische gebeurtenissen konden achterhalen, als ze maar lang genoeg bleven 
zoeken. Opmerkelijke parallellen kunnen hen in die opvatting hebben gestimuleerd: 
Tukultī-Ninurta I en Sanherib brandschatten elk Babylon en kwamen door hun 
zoon ten val. 

De Babyloniërs zagen de geschiedenis als een continuüm van tijdvakken, uitgedrukt 
door het Sumerische woord ‘bala’7, dat o.a. “termijn (van ambt)” en “regering” 

5 Deze teksten werden uitgegeven door sAchs & hungEr, Astronomical	Diaries	and	Related	
Texts	 from	Babylonia, hierna afgekort als AD. Het oudst overgeleverde Astronomische 
Dagboek betreft het jaar 652 v.C., het jongste 61 v.C.

6 Cf. sAchs, in: hoDson, Place of	Astronomy, p. 43-50 en sAchs & hungEr, AD, 1, p. 11-38.
7 Cf. glAssnEr, in: DE pury E.A., Israël	construit	son	histoire, p. 170-175 en iD., Metis, 12 (1997), 

p. 107-108.
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betekent8. Het koningschap over Babylonië, het land van Sumer en Akkad, dat van 
godswege was ingevoerd, rouleerde: een stad of streek nam het gedurende een 
bepaalde periode waar en gaf de scepter bij het einde van haar ‘bala’ door aan 
een andere. ‘Dynastieën’ – groepen van koningen uit eenzelfde plaats – kwamen, 
‘dynastieën’ gingen. In de Joodse en Grieks-Romeinse traditie ontwikkelde zich 
een gelijkaardig concept, nl. dat van de ‘wereldrijken’9. 
Dat continuüm van ‘dynastieën’ werd slechts één keer onderbroken, nl. door 
de Vloed, waarna het koningschap opnieuw van godswege werd ingevoerd. De 
periode vóór de Vloed gold als een mythische en misschien ook ‘gouden’ tijd: 
koningen regeerden myriadenlang, de beschaving werd ingevoerd en grote 
wijsheid ontwikkelde zich. Kennis waarvan gezegd werd dat die tot vóór de Vloed 
terugging, was gezaghebbend. De door de Vloed veroorzaakte breuk was dus niet 
zo radicaal dat alles van daarvoor voorgoed verloren was gegaan.
Er zijn geen aanwijzingen dat de Babyloniërs, zoals sommige Griekse historiografen, 
de mythische periode als onhistorisch beschouwden. De eerste antediluviaanse 
koning Alulim, de legendarische eerste dynastie na de Vloed, ze waren even 
‘historisch’ als Sanherib of de Achaemeniden. 

We hebben geen idee wat de Babyloniërs onder ‘geschiedschrijving’ verstonden. 
michAloWski10 heeft er terecht op gewezen dat het concept ‘genre’ en het ‘genre 
historiografie’ westerse begrippen zijn die aan de Mesopotamische cultuur geen 
recht doen. Moderne geleerden hebben getracht te bepalen welke Mesopotamische 
teksten volgens onze normen als geschiedwerken kunnen doorgaan11. Wij gaan 
uit van de eenvoudige en toch effectieve definitie van geschiedenis door Johan 
huizingA: “Geschiedenis is de intellectuele vorm waarin een beschaving voor zichzelf 
haar verleden vastlegt.”12 Het voordeel van deze definitie is dat ze de verschillende 
vormen waarin die ‘geschiedenis’ werd beschreven, op gelijke voet zet. De definitie 
maakt namelijk geen kwalitatief onderscheid tussen, bij wijze van voorbeelden, 
Herodotus’ Historiën of Berossos’ Babyloniaca, de Babylonische kronieken, het Epos	
van	Gilgamesh. Alle geven ze op hun manier uitdrukking aan hoe het verleden werd 
geconcipieerd.
Maar dit zegt natuurlijk niets over wat de Babyloniërs zelf onder ‘geschiedschrijving’ 
verstonden. Zoals Sumerisch en Akkadisch geen woord voor ‘geschiedenis’ hadden, 
8 PSD, 2, p. 65-71, s.v. bala B.
9 Er waren vier elkaar opvolgende ‘wereldrijken’: Assyrië, Medië, Perzië en Macedonië, 

waaraan later een vijfde, Rome, werd toegevoegd. Mogelijk is de grondgedachte 
van deze theorie – de opvolging van geografisch bepaalde heerschappijen – aan 
Mesopotamië ontleend (contra: tADmor, AJPh, 102 (1981), p. 338-339 en Kuhrt, in: kuhrt 
& shErWin-WhitE, Hellenism	in	the	East, p. 47). De concrete vormgeving – de vier genoemde 
wereldrijken – is Grieks.

10 In: KrAus, Limits	of	Historiography, p. 69-90.
11 Zie b.v. VAn sEEtErs, In	Search	of	History, p. 1-6; VAn DEr spEk, in: VAn DEr spEk, Studies	 in	

Ancient	Near	Eastern	World	View, p. 277-279.
12 Cf. huizingA, in: klibAnsky & pAton, Philosophy &	History, p. 9.
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hadden ze dat ook niet voor ‘geschiedschrijving’. Theoretische bespiegelingen, zoals 
we die bij Griekse historiografen soms vinden, zijn voor Mesopotamië onbekend. 
FinkElstEin13 meende dat de ‘historische omina’ – omina die de waargenomen tekens 
in de protasis in de apodosis verbonden met wat een koning deed of overkwam14 
– voor de Babyloniërs de ware uiting van geschiedenis waren. Deze visie werd 
terecht algemeen afgewezen15. 
Vermoedelijk waren ‘geschiedschrijving’ of ‘historische documenten’ voor 
de Babyloniërs geen duidelijk afgelijnde begrippen. Epen over legendarische 
helden, zoals Gilgamesh of Lugalbanda, mythen over het ontstaan van de wereld 
en de schepping van de mens waren voor hen even ‘historisch’ als een kroniek 
over de regering van Nebukadnezar II. De vraag kan zelfs worden gesteld of de 
Babyloniërs de kronieken over het recente verleden, voor grAyson een voorbeeld 
van geschiedschrijving “for history’s sake”16, als geschiedschrijving zagen of dat ze 
die eerder als bijproducten van de astrologie opvatten (cf. infra).

Teksten die wij als ‘historisch’ betitelen, waren een onderdeel van de Babylonische 
schrijfcultuur, ṭupšarrūtu. Die werd gevormd door de zgn. ‘traditiestroom’, het corpus 
van canonieke teksten, die van de ene generatie op de andere werden doorgegeven 
(cf. Hoofdstuk 2, 3). De ‘traditiestroom’ kan worden gezien als de schriftelijke 
uiting van het bovenvermelde traditionalisme van de Mesopotamische cultuur. 
Historische teksten die tot de ‘traditiestroom’ behoorden, waren als zodanig in 
het schoolcurriculum opgenomen. In de Oud-Babylonische periode waren b.v. de 
Tummal	Kroniek en de Sumerische	Koningslijst (cf. infra) in dat curriculum – en dus in 
de ‘culturele canon’ van die tijd – opgenomen. Voor het eerste millennium waren 
dat b.v. afschriften van oude koningsinscripties en de Geboortelegende	van	Sargon en 
de hierboven genoemde Cutha-legende	van	Narām-Sîn17. 
Binnen die schrijfcultuur was ‘geschiedschrijving’ – het opstellen van wat wij 
‘historische teksten’ noemen – geen apart beroep. Een Akkadisch woord voor 
‘historicus’ of ‘historiograaf ’ bestaat dan ook niet. De schrijver van historische 
teksten was in wezen een veelzijdige ‘schriftgeleerde’, die de canonieke werken van 
de ‘traditiestroom’ kende. Die veelzijdigheid blijkt ook uit de schrijversopleiding. 
Op een schooltablet uit de Laat-Babylonische tijd werden astronomische 
observaties, een excerpt uit een kroniek en een overzicht van gewichtseenheden 
samengebracht18. Nabû-kāṣir uit de familie Ea-ilūtu-bāni schreef in de tijd van 
Nabonidus (555-539) niet alleen een kroniek, maar was ook als schrijver van 

13 PAPS, 107 (1963), p. 461-472.
14 Cf. StArr, BiOr, 43 (1986), p. 628-633. In de protasis wordt het uiterlijk van de lever van 

een offerdier beschreven.
15 De historiciteit van de informatie in de apodoses werd terecht afgewezen door coopEr, 

in: AlstEr, Death	in	Mesopotamia, p. 99-105 en JEyEs, in: iD., o.c., p. 110-111; cf. infra.
16 ABC, p. 11 en Or., NS 49 (1980), p. 175 en p. 190-191.
17 Cf. gEschE, Schulunterricht	in	Babylonien, p. 149.
18 LEichty & WAlkEr, in: FrAmE, From	the	Upper	Sea, p. 205-211 (BM 29440).
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contracten werkzaam19. 
Het overgrote deel van de werken van de ‘traditiestroom’ was anoniem20. Dit geldt 
ook voor de meeste ‘historische’ teksten. Het individu was ondergeschikt aan het 
collectief, dat gericht was op god en koning. 
De ‘traditiestroom’ als collectief corpus van teksten was a.h.w. belangrijker dan het 
individu van de auteur. Wel kennen we vele namen van kopiisten, van schrijvers 
die zich in de traditie inschakelden door de werken nauwgezet te collationeren 
en te kopiëren. Het bestaande materiaal kopiëren en redigeren werd belangrijker 
geacht dan ‘uit het niets’ creëren. Dit blijkt duidelijk uit een colofon bij een 
inhoudsoverzicht van de medische omenserie SA.GIG. In het colofon staat dat 
Esagil-kīn-apli, afstammeling van Asalluḫi-mansum, de geautoriseerde edities 
van de serie verzorgde21. Hij deed dit, omdat er in zijn tijd, de regering van Adad-
apla-iddina (1068-1047), nog geen geautoriseerde en uniforme editie bestond. 
Een Griek als de geneesheer Galenus, die ook van vroeger verworven inzichten 
vertrok, zou zich auteur van het werk hebben genoemd; een Babyloniër als Esagil-
kīn-apli noemde zich redacteur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we op enkele 
schaarse uitzonderingen na geen namen van Mesopotamische ‘historici’ kennen.
Kopiëren betekende echter niet dat in alle gevallen het origineel nauwgezet werd 
overgenomen. Soms was ‘kopiëren’ een scheppend proces: de originele tekst werd 
aangepast en geactualiseerd. Hiervan zijn de verschillende recensies van het 
Atraḫasīs Epos een mooi voorbeeld22. Het doet denken aan Flavius Josephus, die 
in zijn Antiquitates aangeeft het Oude Testament trouw naar het Grieks te zullen 
vertalen – zonder weglatingen of toevoegingen23 – en vervolgens een geheel eigen 
versie geeft. 
Babylonische schrijvers creëerden binnen de ‘traditiestroom’ en hadden 
daardoor a.h.w. geen persoonlijkheid. Griekse auteurs waren individuen, die 
hun eigenheid benadrukten en zich, soms heel openlijk, wilden onderscheiden 
van hun voorgangers. Met het schrijven van zijn Babyloniaca	 trad Berossos uit 
de Babylonische ‘traditiestroom’ en werd hij, zoals zijn Griekse collega’s, een 
eigenstandig, met name gekend auteur. Wel maakte hij (o.a.) van werken uit die 

19 ABC 15 (glAssnEr, Chronicles, nr. 19).
20 Over auteurschap in Mesopotamië, zie glAssnEr, Diogenes, 49/4 (2002), p. 87-92; zie 

verder GDB F 1a comm.
21 Cf. FinkEl, in: lEichty E.A., Scientific	Humanist, p. 143-159, inz. p. 148-149. De tekst is op 

twee tabletten – één uit de Neo-Assyrische, het andere uit de Neo-Babylonische tijd – 
overgeleverd.

22 De oudste versie van de mythe dateert uit de Oud-Babylonische tijd. 
De versie uit de Neo-Babylonische periode, zo’n 1500 jaar later, komt 
daarmee grotendeels overeen. Namen zijn geactualiseerd. Eén van de 
twee overgeleverde Neo-Assyrische versies verschilt sterk van de Oud-
Babylonische tekst en is mogelijk afgeleid van een Middel-Assyrisch verhaal, 
dat de Oud-Babylonische versie herwerkte. De andere Neo-Assyrische versie 
gaat op de Oud-Babylonische terug; zie GDB F 4a comm.

23 Ant.Jud., 1, 16.
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Babylonische ‘traditiestroom’ gebruik. In de volgende sectie willen we de diverse 
typen van historische bronnen voorstellen, waarop Berossos voor het schrijven 
van zijn geschiedwerk een beroep kon doen.

2. HISTORISCHE BRONNEN IN DE TIJD vAN BEROSSOS

In wat volgt beschrijven we de verschillende soorten ‘historische bronnen’, 
die Berossos voor zijn werk kon raadplegen. Daarbij plaatsen we deze in hun 
Mesopotamische context. Strikt genomen zouden we hier ook mythen en epen 
moeten behandelen, dat waren voor de Babyloniërs immers ook ‘historische 
bronnen’. Deze laten we echter buiten beschouwing.
Voor de niet-Assyrioloog zij verduidelijkt dat met de term ‘Laat-Babylonisch’ – een 
label gebaseerd op taalkundige en paleografische gronden – de Achaemenidisch-
hellenistische periode wordt aangeduid. Het feit dat een tekst Laat-Babylonisch is, 
wil dus nog niet zeggen dat die tekst uit de tijd van Berossos zelf komt en dat hij 
deze bron tot zijn beschikking had. En als Berossos die bron wel tot zijn beschikking 
had, wil dat uiteraard nog niet zeggen dat hij die dan ook daadwerkelijk gebruikt 
heeft.

2.1. koningslijsten
Een eerste groep teksten die Berossos tot zijn beschikking had, waren koningslijsten. 
Deze lijsten zijn niet alleen een vorm van geschiedschrijving en het product van 
historisch onderzoek. Ze dienden ook praktische doeleinden: ze konden worden 
aangewend om oude teksten, koningsopschriften, contracten in de tijd te situeren. 

2.1.1.	De	Sumerische	Koningslijst
De tot nu toe oudst overgeleverde koningslijst is de zgn. ‘Sumerische Koningslijst’24. 
Dit werk, geschreven in het Sumerisch, ontstond in de Ur III-periode (ca. 2100-2000 
v.C.)25 en was, afgaande op het aantal teruggevonden exemplaren en hun ruime 
geografische verspreiding, vooral in de eeuwen daarna, de Isin-Larsa en Oud-
Babylonische periode, populair26. Deze koningslijst kan gelden als de voorloper van 

24 Standaardeditie: JAcobsEn, Sumerian	King	List; zie ook römEr, TUAT, 1.4, p. 328-337; ETCSL	
en glAssnEr, Chronicles, nr. 1.

25 Dit werd al veel langer vermoed (cf. JAcobsEn, Sumerian	King	List, p. 128-141 en WilckE, 
in: BEhrEns E.A., Dumu-e2-dub-ba-a, p. 557-571), maar staat nu onomstotelijk vast door 
de publicatie van een tekstexemplaar uit deze periode; cf. stEinkEllEr, in: sAllAbErgEr 
E.A., Literatur, Politik und Recht, p. 267-292). glAssnEr meent dat de tekst nog vroeger is 
ontstaan, nl. in de tijd van Narām-Sîn (2254-2218); cf. glAssnEr, in: sEFAti E.A., Experienced	
Scribe, p. 438-441; zie ook stEinkEllEr, o.c., p. 268.

26 Alle tekstexemplaren, 16 in totaal, worden voorgesteld door glAssnEr, Chronicles, p. 117-
118. Hierbij komt nog het ongepubliceerde, slecht bewaarde fragment uit Tell Harmal 
(IM 63095; geciteerd bij FinkElstEin, JCS, 17 (1963), p. 39, n. 1 en p. 45, n. 21). De meeste 
tabletten komen uit steden van zuidelijk Mesopotamië: Nippur, Isin, Kish, Sippar, 
Šaduppum (Tell Harmal) en mogelijk Larsa. Andere vindplaatsen zijn Susa (in Iran!) en 
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de zgn. ‘Kroniek der Dynastieën’, een tekst uit de tijd van Berossos, die hij naar alle 
waarschijnlijkheid gebruikt heeft (cf. infra). Het is zeer plausibel dat deze laatste 
kroniek zich voor de periode die door de Sumerische Koningslijst wordt behandeld, 
op deze heeft gebaseerd. Dit veronderstelt dat de Sumerische Koningslijst – in een of 
andere vorm – tot in het eerste millennium werd overgeleverd. Omdat in de Kroniek 
der Dynastieën de periode die ook door de Sumerische Koningslijst wordt behandeld, 
grotendeels verloren is gegaan, gaan we dieper op deze vroege voorloper in.
De benaming ‘Sumerische Koningslijst’ is modern; de Mesopotamiërs zelf gebruikten 
de titel ‘Koningschap’27. De moderne naam is enigszins misleidend: de Sumerische	
Koningslijst geeft weliswaar de namen en regeringsjaren van Mesopotamische 
(niet: Sumerische) koningen, maar is in de eerste plaats een lijst van steden die 
het koningschap over Mesopotamië gedurende een bepaalde periode waarnamen. 
Voor elke stad worden de namen en regeringsjaren van de koningen opgetekend. 
Verloor de stad het koningschap, dan maakt de koningslijst de balans van haar 
heerschappij op: hij noteert het aantal koningen die vanuit die stad regeerden en 
geeft de som van hun regeringsjaren. De voortdurende wisseling van de macht 
vormt het ordenende principe van de tekst. We illustreren dit aan de hand van een 
voorbeeld:

In Uruk, En-šakanša-ana werd koning; hij regeerde 60 jaar.
Lugal-ure28 regeerde 120 jaar.
Argandea regeerde 7 jaar. 
3 koningen. Zij regeerden 187 jaar. 
Uruk werd verslagen en het koningschap werd naar Ur gebracht29.

Vervolgens worden de koningen van Ur opgesomd. Zo volgde de ene ‘dynastie’30 de 
andere op. Uitgegaan werd van de ideologie dat slechts één stad of volk tezelfdertijd 
over heel Mesopotamië regeerde. Wanneer in werkelijkheid ‘dynastieën’ (deels) 
synchroon regeerden, stelt de Koningslijst het zo voor dat de ene de andere opvolgt. 
De Sumerische	Koningslijst kende verschillende edities. Aanvankelijk begon de lijst 
met de koningen na de Vloed31. Later verschenen er versies waarin de koningen van 
vóór de Vloed waren toegevoegd32. De lijst eindigde oorspronkelijk bij de koningen 
van de Derde dynastie van Ur (2112-2004), maar werd nadien geactualiseerd en 

Šubat-Enlil (Tell Leilan; in het noordwesten van Mesopotamië).
27 NAM.LUGAL. Dit is het eerste woord van de tekst. Mesopotamische werken werden 

genoemd naar hun eerste woord of woorden. De eerste zin luidt: “Toen het koningschap 
uit de hemel neerdaalde”.

28 Twee exemplaren lezen deze naam anders: Lugal-kiniše-dudu?.
29 Sumerische	Koningslijst, r. 186-192 (ed. ETCSL).
30 Met ‘dynastie’ wordt hier een groep van koningen bedoeld die uit eenzelfde plaats 

afkomstig waren. Het gebruik van het woord impliceert niet dat er tussen de koningen 
uit eenzelfde ‘dynastie’ een bloed- of familieband bestond.

31 De eerste postdiluviaanse stad was Kish, hetgeen de speciale positie van deze stad in 
het derde millennium v.C. reflecteert; cf. EDzArD, RlA, 5, p. 608-609, s.v. Kisch; kuhrt, 
Ancient Near East, p. 41-43.

32 Cf. JAcobsEn, Sumerian King List, p. 55-68.
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uitgebreid met koningen van de daaropvolgende ‘dynastie’ van Isin33. Er bestaat 
geen standaardversie van de Sumerische Koningslijst. Tekstexemplaren verschillen 
onderling qua volgorde van steden en koningen, het aantal koningen en hun 
respectieve regeringsjaren en soms qua formulering. Geen enkel tekstexemplaar 
verdient de voorkeur boven een ander34. Het zou daarom duidelijker en wellicht 
ook correcter zijn om te spreken van ‘Sumerische Koningslijsten’. De onderliggende 
idee dat het koningschap over Sumer en Akkad (d.i. Babylonië) werd waargenomen 
door elkaar opvolgende plaatsen – continuïteit en eenheid van het koningschap – 
was belangrijker dan de feitelijke invulling daarvan. Dit verklaart mede de feitelijke 
verschillen tussen de tekstexemplaren: uitdrukking geven aan de eenheid en 
continuïteit van het koningschap was het belangrijkste, niet objectief en accuraat 
optekenen wie wanneer had geregeerd35. Met de Sumerische Koningslijst wilden 
de koningen van Ur en later die van Isin de legitimiteit van hun heerschappij 
ideologisch onderbouwen36.
De ideologie van de eenheid van het koningschap over Sumer en Akkad, zoals 
die in de Sumerische Koningslijst tot uitdrukking werd gebracht, bleef tot in het 
eerste millennium gehandhaafd. Dit geldt ook voor de idee van het roulerende 
koningschap en van elkaar opvolgende geografische ‘dynastieën’. Deze opvatting 
vinden we ook bij Berossos terug, zoals we uit GDB F 3a-b en F 5a kunnen opmaken. 
Dit cyclische of ‘bala-concept’ is, zoals we in de vorige sectie hebben gezien, een 
fundamenteel kenmerk van de Mesopotamische geschiedenisopvatting.

2.1.2.	De	Babylonische	Koningslijsten	A	en	B
Zoals in de Sumerische	Koningslijst lag de idee van elkaar opvolgende ‘dynastieën’ aan 
de basis van de structuur van de Babylonische	Koningslijst	A. Het tablet waarop deze 
‘dynastieënlijst’ staat, is onvolledig. De lijst begon op zijn minst met de Dynastie 
van Babylon (ca. 1900-1595) en reikte minstens tot het einde van de Assyrische 
overheersing over Babylonië (ca. 625 v.C.)37. De laatst vermelde vorst is Sîn-šuma-
lišir. Daarna breekt de tekst af. Het tablet, waarvan de herkomst onbekend is, moet 
dus na ca. 625 v.C. worden gedateerd. Het schrift is Neo-Babylonisch.
In de Babylonische	Koningslijst	A worden de koningen in geografische ‘dynastieën’ 

33 Tekstexemplaar E bij glAssnEr (Chronicles, nr. 1) eindigt met Išme-Dagān (1953-1935); 
A en I met Ur-Ninurta (1923-1896); G met Sîn-māgir (1827-1817) en D met Damiq-ilišu 
(1816-1794).

34 Cf. michAloWski, JAOS, 103 (1983), p. 240 en p. 243.
35 Pogingen om de Sumerische Koningslijst te gebruiken voor een reconstructie van de 

vroege Mesopotamische geschiedenis moeten dan ook radicaal van de hand worden 
gewezen; cf. michAloWski, JAOS, 103 (1983), p. 239-243; kuhrt, Ancient Near East, p. 29-31.

36  Cf. krAus, ZA, 50 (1952), p. 46-49; FinkElstEin, in: lAssWEll E.A., Propaganda	and	Communication, 
I, p. 60-63; michAloWski, JAOS, 103 (1983), p. 240-243. Al deze auteurs gingen ervan uit dat 
de Sumerische Koningslijst tijdens de Isin-dynastie ontstond. De tekst blijkt nu ouder te 
zijn, maar deze ideologische interpretatie kan ook op de koningen van Ur III worden 
toegepast.

37 grAyson, RlA, 6, p. 90-96. 
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gegroepeerd. Per ‘dynastie’ worden de regeringsjaren en namen van de 
afzonderlijke koningen opgetekend. Daarna wordt de optelsom van regeringsjaren 
en koningen gemaakt en wordt aangegeven welke ‘dynastie’ deze koningen 
vormden. Soms wordt bij koningen genoteerd dat zij de zoon van hun voorganger 
waren. Op het tablet worden deze ‘dynastieën’ grafisch duidelijk gemaakt door 
een horizontale scheidingslijn. Het verschil met het stramien van de Sumerische	
Koningslijst (en de Kroniek	der	Dynastieën) is dat de lijst enkel een opsomming is van 
namen en getallen. Als voorbeeld geven we de sectie over de Tweede dynastie van 
Zeeland (1025-1005)38.

         
18   Simbar-Ši(pak)39

5 maand   Ea-mukīn(-zēri)
3   Kaššu-nadin-aḫḫe     
21 (jaar) 5 maand 3 koningen termijn (BALA) van Zeeland 40

In het geval van de laatst bewaarde groep koningen wordt de naam van de 
‘dynastie’ na de naam van de laatste koning genoteerd en blijven de eindbalans 
en de scheidingslijn, althans in het bewaarde deel, achterwege. Dit houdt zeer 
waarschijnlijk verband met het feit dat de ‘dynastieën’ elkaar snel opvolgden. Ook 
hiervan geven we een voorbeeld41.

5 (jaar)  Mukīn-zēri termijn van Šapi
2   Pūlu [= Tiglat-Pilesar III]
5   Ululaja [= Salmanassar V] termijn van Assur
12   Marduk-apla-iddina [= Merodach-Baladan II] 
   termijn van Zeeland

De koningslijst tekent de ‘dynastieën’ één voor één op en houdt er, zoals de Sumerische	
Koningslijst, geen rekening mee dat sommige ‘dynastieën’ deels synchroon waren. 
Dit geldt b.v. voor de (Eerste) Dynastie van Babylon en de (Eerste) Dynastie van 
Zeeland en voor laatstgenoemde en de heerschappij der Kassieten. Dit heeft niet 
alleen te maken met de beperking van het gekozen ‘format’, een éénkolommige 
opsomming, maar ook met de reeds vermelde onderliggende ideologie van de 
38 Babylonische	Koningslijst	A, iii 6-9.
39 In de Babylonische	Koningslijst	A worden de namen van koningen en ‘dynastieën’ vaak 

verkort weergegeven.
40 De parallelle sectie in de Kroniek	 der	 Dynastieën (glAssnEr, Chronicles, nr. 3, v 2’-8’) 

geeft voor Simbar-Šipak en Ea-kīn-zēri afwijkende regeringsjaren, nl. 17 jaar en 
3 maand. De kroniek komt op de foutieve som van 23 jaar uit. Welke van de twee 
spijkerschriftteksten de correcte getallen geeft, is bij gebrek aan andere bronnen niet 
te bepalen. Los daarvan bevat de Babylonische	Koningslijst	A enkele aantoonbare fouten; 
cf. brinkmAn, Post-Kassite	Babylonia, p. 27.

41 Babylonische	Koningslijst	A, iv 7-10 (733-710 v.C.).
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eenheid van het Babylonische koningschap.
De opmaak van de lange lijst in twee kolommen op elke zijde van het tablet 
wijst erop dat het hier om een bibliotheekexemplaar gaat. Dit suggereert dat de 
Babylonische	Koningslijst	A	als referentiewerk werd gebruikt.

De Babylonische	Koningslijst	B	had	een andere opzet en functie. De tekst, geschreven 
in Neo-Babylonisch schrift, gaf enkel de namen van twee ‘dynastieën’: de Eerste 
dynastie van Babylon en de Eerste dynastie van Zeeland42. Waarom de schrijver zich 
tot deze twee deels synchrone ‘dynastieën’ beperkte, is onbekend. Mogelijk gaat 
het om een schooloefening. Dit zou de fouten in de getallen kunnen verklaren43.

2.1.3.	De	Canon	van	Ptolemaeus
Een van Babylonische	Koningslijst	A verschillende Babylonische koningslijst lag aan 
de basis van de Canon van Claudius Ptolemaeus, de grote Griekse astronoom die in 
de 2de eeuw n.C. te Alexandrië leefde44. De koningslijst maakte oorspronkelijk deel 
uit van Ptolemaeus’ ‘Handige Tabellen’ (Πρόχειροι κανόνες)45, een verzameling van 
gegevensbestanden aan de hand waarvan astronomische berekeningen konden 
worden verricht. Ondanks hun grote populariteit, zowel bij Griekse als Arabische 
astronomen, zijn deze tabellen als zodanig verloren gegaan46. We kennen de 
Canon uit latere versies, waarin de lijst van heersers tot in de Byzantijnse periode 
werd voortgezet47. Drie op de Canon	van	Ptolemaeus gebaseerde koningslijsten zijn 
opgenomen in Syncellus’ chronografisch werk48. Ptolemaeus gebruikte de Canon als 

42 grAyson, RlA, 6, p. 100. Op de voorzijde van het tablet staan de namen, regeringsjaren 
en, indien van toepassing, filiatie van de “11 koningen van Babylon”, zoals de laatste 
regel samenvat. De regeringsjaren zijn vaak verkeerd. Op de achterzijde van het tablet 
staan de namen en, indien van toepassing, filiatie van de “10 koningen van Uruku”, 
zoals de laatste regel aangeeft. Hiermee wordt de Eerste dynastie van Zeeland bedoeld. 
Regeringsjaren ontbreken. Hoewel in de laatste regel over “10 koningen” wordt 
gesproken, somde de schrijver in werkelijkheid de namen van 11 koningen op.

43 Volgens poEbEl (Miscellaneous Studies, p. 110-122) beschikte de schrijver over een 
brontekst waarin de getallen beschadigd waren.

44 FolkErts, NP, 10, kol. 559-570, s.v. Ptolemaios 65).
45 Cf. boEr, RE, 23, kol. 1823-1827; FolkErts, NP, 10, kol. 560-561.
46 De Tabellen kunnen op basis van de commentaren van Theon van Alexandrië (2de 

helft van de 4de eeuw) worden gereconstrueerd; cf. tihon, “Petit	Commentaire”	de	Théon	
d’Alexandrie en mogEnEt & tihon, “Grand	Commentaire”	de	Théon	d’Alexandrie.

47 Tihon beschrijft de lijsten die zijn opgenomen in manuscripten met de tekst van Theons 
‘Kleine Commentaar’ op de Handige	Tabellen: “Petit	Commentaire”	de	Théon	d’Alexandrie, p. 
89, n. 4; p. 103, n. 2; p. 106, n. 1; p. 107, n. 2; p. 125, n. 3 en p. 140.

48 “De jaren van Nabonasaros, ook Salmanasar geheten, koning der Chaldeeën tot de 
dood van Alexander de Stichter volgens de Astronomische Canon” (ed. mosshAmmEr, 
p. 245, r. 12 - p. 246, r. 18); “De jaren van Salmanasar alias Nabonasaros tot Cyrus en 
verder tot Alexander de Macedoniër volgens de kerkelijke leer” (p. 246, r. 19 – p. 247, 
r. 29) en “Koningen der Chaldeeën” (p. 248, r. 1-30). Syncellus identificeert Nabonassar 
heel waarschijnlijk met Salmanassar (V), omdat hij het Oudtestamentische relaas, 
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een universele chronologie aan de hand waarvan hij astronomische waarnemingen 
uit verschillende regio’s, die vaak eigen kalenders hadden, perfect kon dateren en 
synchroniseren.
De Canon begon met het eerste jaar van de Babylonische koning Nabonassar (747-
734)49. De lijst geeft de namen van de koningen en hun respectieve regeringsjaren 
en dateert hun eerste jaar volgens de ‘Era van Nabonassar’, een van oorsprong 
Grieks-Romeinse jaarrekening50. De koningsnamen in het Grieks zijn soms zeer 
vervormd. We geven een voorbeeld:

van Iloulaios 5 jaren (jaar) 26 van de Era van Nabonnasar51

van Mardokempados 12 jaren (jaar) 38 van de Era van Nabonnasar52 
Uit een vergelijking met Babylonische chronografische werken is het duidelijk dat 
de Canon op een authentieke Babylonische koningslijst of chronografisch werk 
teruggaat53. De lijst wijkt op enkele punten van de spijkerschriftteksten af. Koningen 
die minder dan een jaar regeerden, worden achterwege gelaten54. Voor het doel 
van de Canon – een universele jaarrekening bieden – waren deze regeringsperioden 
overbodig. Opvallend is dat in de Canon Mukīn-zēri en Pūlu, een andere naam 
voor de Assyrische koning Tiglat-Pilesar III, samen 5 jaar geregeerd hebben. In 
de spijkerschriftteksten worden hun regeringen afzonderlijk opgetekend. Eerst 
heerste Mukīn-zēri 2 jaar. Daarna werd hij door Tiglat-Pilesar III van de troon 
gestoten, die zelf 3 jaar regeerde. Waarom beide regeringen in de Canon tot één 
termijn samengeteld zijn, is onduidelijk. Was dit een fout in de tekstoverlevering 
van de Canon of waren in de Babylonische brontekst de afzonderlijke getallen 

waarin Salmanassar wordt genoemd (2Kon., 17, 3-6), met de chronologie van de Canon 
wilde verbinden. Wat hij echter niet wist, is dat Salmanassar onder zijn Babylonische 
koningsnaam Ululaju in de Canon was opgenomen.

49 Editie: WAchsmuth, Einführung	in	das	Studium	der	Alten	Geschichte, p. 305-306 en grAyson, 
RlA, 6, p. 101.

50 Deze Era is geen Babylonische era, in tegenstelling tot wat grAyson (ABC, p. 13 en Or., 
NS 49 (1980), p. 174, n. 161) en hAllo (in: lEichty E.A., Scientific Humanist, p. 186-190) 
aannemen. Dit bewijst het precieze begin van de Era, nl. 26 februari. Die dag is het 
begin van het Egyptische nieuwe jaar (1 Thoth). De Era is een hellenistische constructie 
en werd door Ptolemaeus als universele tijdrekening gebruikt om, zoals gezegd, 
astronomische waarnemingen uit verschillende landen nauwkeurig te kunnen dateren 
en synchroniseren.

51 Grieks: Ἰλουλαίου, d.i. Ululaju (Salmanassar V).
52 Grieks: Μαρδοκεμπάδου, d.i. Marduk-apla-iddina (Merodach-Baladan II).
53 De belangrijkste chronografische spijkerschriftteksten voor deze periode zijn de reeds 

genoemde Babylonische	Koningslijst	A, de Koningslijst	 van	Uruk	 (cf. infra), Kroniek ABC 
1 (cf. infra) en het Saros	Tablet, een astronomische tekst die de 18-jarige Saroscyclus 
van maansverduisteringen vastlegde. De tekst, opnieuw gepubliceerd als AD 5, 34, 
noteert om de 18 jaar het regeringsjaar en de naam van de desbetreffende koning. De 
tekst bestrijkt de periode van jaar 38 van Nebukadnezar II (567 v.C.) tot jaar 213 van de 
Seleucidische Era (99 v.C.). Het begin van het tablet is verloren; mogelijk begon het met 
het troonsbestijgingsjaar van Nabonassar in 748/7 v.C.; cf. stEElE, AD, 5, p. 394.

54 Cf. brinkmAn, Post-Kassite	Babylonia, p. 35.
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verloren gegaan? De Canon omschrijft de twee regeringsperioden van Sanherib 
als “koningloze” (ἀβασίλευτα) jaren. Hiermee volgde de tekst een Babylonische 
traditie van damnatio memoriae, die ook in een kroniek is geattesteerd55. Reden voor 
de damnatio is ongetwijfeld dat Sanherib Babylon in 689 verwoestte en zijn goden 
deporteerde. Waar de Canon aan Darius III 4 regeringsjaren toekent, regeerde de 
Pers volgens de spijkerschriftbronnen 5 jaar. Ptolemaeus volgde vanaf deze koning 
de Egyptische chronologie. Alexander de Grote veroverde Egypte één regeringsjaar 
vroeger dan Mesopotamië.
Rest nog de vraag hoe Ptolemaeus in het bezit van deze chronografische gegevens 
is gekomen. Uit Ptolemaeus’ Almagest blijkt dat hij over een collectie van 
astronomische waarnemingen uit Babylon beschikte. De oudste waarnemingen – 
van maansverduisteringen – dateren uit de regering van Marduk-apla-iddina II56, 
de jongste uit de hellenistische tijd. Bij deze laatste gaat het om observaties van 
planeten, zoals die ook in de Astronomische Dagboeken werden opgetekend57. Zoals 
hij zelf in zijn werk meedeelt, nam Ptolemaeus deze observaties van de astronoom 
Hipparchus (ca. 190-120 v.C.) over58. Deze had die observaties verzameld. Over de 
bovengenoemde maansverduisteringen uit de tijd van Marduk-apla-iddina II deelt 
Ptolemaeus mee dat Hipparchos hierover zegt dat zij uit de serie van eclipsen 
kwamen die van Babylon, waar ze waren waargenomen, waren overgekomen59. 
Samen met de observaties kwam naar alle waarschijnlijkheid ook het overzicht 
van Babylonische koningen mee: zonder een chronologisch kader konden die 
waarnemingen immers niet worden gebruikt. 

2.1.4.	De	Koningslijst	van	Uruk
De Koningslijst	van	Uruk	werd ergens in de hellenistische periode opgesteld. Van het 
tablet waarop de lijst staat, is enkel het middenstuk teruggevonden. Hierdoor zijn 
van de koningslijst het begin, midden en einde verloren. Het teruggevonden stuk 
gaat van Kandalānu (647-627) tot Darius I (521-486) en van Darius III (335-331) tot 
Seleucus II (246-226)60. De lijst somt enkel het aantal regeringsjaren en de daarmee 
corresponderende namen van koningen op. Hij groepeert hen niet per ‘dynastie’.
Het tablet werd in de belangrijkste tempel van hellenistisch Uruk ontdekt, nl. Bīt-

55 Kroniek ABC 1A (glAssnEr, nr. 16): “jaar 8 van toen er geen koning was” (iii 28).
56 De maansverduisteringen werden waargenomen in Marduk-apla-iddina’s eerste en 

tweede regeringsjaar (721 en 720 v.C.) (Synt., 4, 6).
57 Waarneming van Mercurius uit 245 v.C. en 237 v.C. (Synt., 9, 7) en een waarmening 

van Saturnus uit 229 v.C. (Synt., 11, 7). Deze waarnemingen zijn gedateerd volgens 
Macedonische maanden en de Seleucidische Era, hier “Chaldeeuwse kalender” 
genoemd.

58 Synt., 9, 2. Over Hipparchus’ afhankelijkheid van de Babylonische astronomie; cf. 
toomEr, in: lEichty E.A., Scientific Humanist, p. 353-362.

59 Synt., 4, 11.
60 grAyson, RlA, 6, p. 97-98 en DEl montE, Testi	dalla	Babilonia	Ellenistica, p. 207. De eerste 

uitgever van de tekst, VAn DiJk, schat dat de koningslijst ergens rond 700 v.C. begon en 
in de late Seleucidentijd (ca. 150 v.C.) eindigde; cf. VAn DiJk, UVB, 18, p. 53.
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Rēš, die gewijd was aan de stadsgod Anu. De koningslijst toont aan dat de traditie 
van het opstellen van koningslijsten tot ver na Berossos’ tijd bleef bestaan.

2.1.5.	Slotbeschouwingen
Er bestond in het eerste millennium geen ‘standaard-koningslijst’. Er is geen reden 
om aan te nemen dat de Babylonische	Koningslijst	B een uittreksel zou zijn van de 
Babylonische	Koningslijst	A of dat de Koningslijst	van	Uruk laatstgenoemde kopieerde 
en voortzette. Er zijn aanwijzingen dat er verschillende tradities van koningslijsten 
naast elkaar bestonden. De Koningslijst van	Uruk en de ‘Hellenistische Koningslijst 
van Babylon’61 gingen verschillend met de ingewikkelde chronologie van de vroege 
Diadochentijd om62. Daar waar de Babylonische	Koningslijst	A Sanherib tweemaal als 
koning van Babylonië heeft opgenomen, omschrijft de Canon	van	Ptolemaeus deze 
twee periodes als “koningloos”, hetgeen kan worden uitgelegd als een damnatio 
memoriae. Het label ‘koningloos’ voor Sanheribs regeringsjaren is dus duidelijk 
een ideologische keuze. Dit brengt ons bij een ander aspect van Mesopotamische 
koningslijsten.
Mesopotamische koningslijsten hadden – vaak – een ideologische functie. In 
de Babylonische	Koningslijst	B staat bij 9 van de 11 koningen van de Dynastie van 
Babylon genoteerd dat ze de zoon van hun voorganger zijn. Dit maakt hun 
opvolging legitiem. De Sumerische	 Koningslijst beoogde, zoals we gezien hebben, 
geen betrouwbaar overzicht van ‘dynastieën’, koningen en regeringsjaren; hij 
wilde in de eerste plaats de idee verwoorden dat het koningschap over Sumer 
en Akkad één en onverdeeld en in principe ononderbroken was. De Babylonische 
Koningslijst A vertolkte met zijn structuur dezelfde ideologie. Tevens brengen deze 
teksten tot uitdrukking dat elke ‘dynastie’ slechts tijdelijk aan de macht is en na 
verloop van tijd door een andere wordt vervangen (‘bala-concept’).

2.2. kronieken
In Berossos’ tijd bloeide een categorie van historische teksten die we gemakshalve 
‘kronieken’ noemen63. Deze documenten werden – zoals we zullen zien – in het 

61 sAchs & WisEmAn, Iraq, 16 (1954), p. 202-212; grAyson, RlA, 6, p. 98-100 en DEl montE, Testi	
dalla	 Babilonia	 Ellenistica, p. 208-211. De lijst begint waarschijnlijk met de dood van 
Alexander de Grote in 323 v.C. en gaat tot Demetrius II (145-139 en 129-125). Mogelijk 
wordt ook Mithridates I, de eerste Parthische koning van Babylonië, vermeld. De 
koningslijst werd waarschijnlijk onder Demetrius II neergeschreven.

62 De koningslijst uit Babylon nam, in tegenstelling tot die uit Uruk, Alexander IV, de 
zoon van Alexander de Grote, in de lijst op en kende Seleucus I 25 regeringsjaren toe 
(305/4-281/0). De lijst nam als vertrekpunt het jaar nadat Seleucus I de koningstitel 
had aangenomen. De Koningslijst	van	Uruk tekent voor Seleucus 31 regeringsjaren op. 
De lijst telde vanaf het jaar waarin Seleucus naar Babylonië was teruggekeerd (311 v.C.). 
Dit jaar werd ook gekozen als het begin van de Seleucidische Era in Babylonië.

63 Onder het label ‘kroniek’ worden Mesopotamische teksten samengebracht 
die in chronologische orde gebeurtenissen kort, zakelijk en (quasi-)
objectief vastleggen. Qua inhoud, opzet en functie is er een grote 
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tempelmilieu opgesteld, gekopieerd, geëxcerpeerd, bestudeerd. Het lijkt dan 
ook voor de hand te liggen dat Berossos deze teksten bij het schrijven van zijn 
Babyloniaca	geraadpleegd heeft. Vooraleer we dieper op deze groep van historische 
teksten ingaan, spreken we kort over Babylonische kroniekachtige teksten uit het 
tweede millennium en over kronieken in Assyrië.

2.2.1.	Babylonische	‘kronieken’	in	het	tweede	millennium	en	Assyrische	kronieken
De oudst bewaard gebleven ‘kroniek’ is de in het Sumerisch geschreven Tummal 
Kroniek en dateert uit de Oud-Babylonische periode64. De tekst beschrijft de 
bouwgeschiedenis van Tummal, het heiligdom van de godin Ninlil in de buurt 
van Nippur, van koning Enmebaragesi (ca. 2600 v.C.) tot Ibbi-Sîn (2028-2004)65. 
De kroniek behoorde tot het schoolcurriculum en werd dus tot het Sumerische 
cultuurgoed gerekend. 
Uit ongeveer dezelfde periode stamt de ‘Oud-Assyrische eponiemenkroniek’ 
of, beter, ‘kronieken’66. Gestructureerd volgens ambtsperiode van de eponieme 
magistraat tekenen deze kronieken bondig in de regel één gebeurtenis van vooral 
militaire aard op. In een aantal gevallen wordt enkel de naam van de magistraat 
genoemd of worden meerdere gebeurtenissen genoteerd. De verschillende 
tekstgetuigen kunnen in minstens twee edities worden opgedeeld, waarvan de ene 
een chronologische voortzetting van de andere lijkt te zijn67. Samen bestrijken ze, 
met lacunes, de periode van ca. 1875 tot ca. 1780 v.C.68. 
Vele eeuwen later werd deze traditie door de Neo-Assyrische eponiemenkronieken 
opnieuw opgenomen. De verschillende edities behandelen, met enkele lacunes, de 
jaren 858-699 v.C.69. De vraag rijst of voor de eeuwen tussen de Oud- en Nieuw-
Assyrische perioden eveneens soortgelijke kronieken werden opgesteld. In dat 
geval zouden we te maken hebben met één lange, continue traditie. Onmogelijk is 
dit niet, maar hiervoor zijn tot dusver geen bewijzen. 
Uit deze tussenperiode dateren enkele tekstfragmenten waarin de daden 

diversiteit tussen de als ‘kroniek’ betitelde teksten. Een gefundeerde 
definitie van dit historische ‘genre’, die a.h.w. orde in de grote diversiteit 
schept, ontbreekt vooralsnog.

64 Cf. glAssnEr, Chronicles, nr. 7. De korte tekst, die op naam van ene Lu-Inanna, de 
“opperleerlooier van Enlil” staat, werd zowel zelfstandig als in combinatie met andere 
teksten gekopieerd. Voor een overzicht van alle tekstgetuigen verwijzen we naar 
oElsnEr, in: sAllAbErgEr E.A., Literatur,	Politik	und	Recht, p. 209-224.

65 Enkele tekstgetuigen vermelden na het colofon – en dus het einde van de originele 
compositie – de opvolger van Ibbi-Sîn, nl. Išbi-Erra (2017-1985).

66 Cf. birot, Mari, 4, p. 219-242 en glAssnEr, Chronicles, nr. 8.
67 Alle tekstfragmenten werden gevonden in Mari, een stad in Oost-Syrië, die door de 

Assyrische koning Šamši-Addu I (1813-1781) werd veroverd.
68 In 2002 werd bij opgravingen in Kültepe (het oude Karum Kaniš) in Anatolië een tablet 

ontdekt, dat de periode na 1780 v.C. lijkt te behandelen. Deze tekst is, voor zover ons 
bekend, nog niet uitgegeven; cf. chArpin & ziEglEr, Florilegium marianum, 5, p. 9, n. 44.

69 Cf. glAssnEr, Chronicles, nr. 9.
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van Assyrische koningen worden beschreven en die als ‘kronieken’ kunnen 
worden geduid70. Qua stijl onderscheiden deze koningskronieken zich van de 
eponiemenkronieken, maar ze tonen aan dat in die tussenperiode teksten die wij 
‘kronieken’ noemen, werden geschreven.
Voor Babylonië zijn geen in het Akkadisch opgestelde kronieken uit het tweede 
millennium teruggevonden. Er waren wel chronografische teksten, die bij 
uitbreiding als ‘kronieken’ dienst konden doen. Van de periode van Sargon van 
Akkad (rond 2300 v.C.) tot de Eerste dynastie van Babylon (ca. 1900-1595) werd 
in het land van Sumer en Akkad gedateerd volgens jaarnamen. Jaren werden 
aangeduid door de belangrijkst geachte gebeurtenis die het jaar daarvoor had 
plaatsgevonden. Die gebeurtenis had in de meeste gevallen betrekking op oorlog, 
bouwactiviteiten, cultus. We geven twee voorbeelden71. Het vierde jaar van Šulgi 
(2094-2047) werd aangeduid als “Jaar: de funderingen van de tempel van Ninurta 
werden gelegd.” Voor het 32ste jaar van Hammurabi van Babylon (1792-1750) werd 
de ronkende jaarnaam gebruikt: “Jaar: Hammurabi, de koning, de held, die de 
overwinning voor Marduk behaalt, versloeg met zijn machtige wapens het leger 
en de manschappen van Ešnunna, Subartu en Guti en veroverde het land van 
Mankisum en het land aan de oevers van de Tigris tot de grens van het gebergte 
van Subartu.” 72

Omdat dergelijke jaarnamen niets zeiden over hun onderlinge chronologische 
verhouding, werden er lijsten aangelegd, waarin ze in chronologische volgorde 
werden samengebracht. Sommige lijsten verzamelden de jaarnamen van meer dan 
één koning73. Dergelijke ‘dateringslijsten’ hadden in de eerste plaats een praktisch 
doeleinde: helpen bij het achterhalen van de datering van documenten. Op die 
manier werden echter ook historische gebeurtenissen in chronologische volgorde 
70 glAssnEr, Chronicles, nr. 11 (Enlil-nīrārī, 1327-1318); nr. 12 (Arik-dān-ili, 1317-1306); nr. 

13 (Tukultī-Ninurta I, 1243-1207); nr. 14 (Aššur-rēša-iši, 1132-1115) en nr. 15 (Tiglat-
Pilesar I, 1114-1076). In alle gevallen gaat het om erg beschadigde tabletfragmenten 
uit de Middel-Assyrische periode. Mogelijk werd op basis van dergelijke kronieken de 
zgn. ‘Synchronistische Kroniek’ samengesteld (grAyson, ABC 21 = glAssnEr, nr. 10). Deze 
tekst, die veel beter bewaard is, behandelt voornamelijk de relaties tussen Assyrië en 
Babylonië van de Assyrische koning Puzur-Aššur III (ca. 1500 v.C.) tot Adad-nīrārī III 
(810-783). De drie tabletten die deze kroniek overleveren, dateren uit de 7de eeuw v.C. 
en komen uit de bibliotheek van Assurbanipal in Ninive.

71 Voor een overzicht van jaarnamen verwijzen we naar de lijst van sigrist op de website 
van het Cuneiform Digital Library Initiative (http://cdli.ucla.edu/tools/yearnames/yn_
index.html).

72 Er is ook een verkorte variant geattesteerd: “Jaar: het leger van Ešnunna en Emutbal”.
73 Een goed voorbeeld is een tablet gepubliceerd door king, Chronicles	 concerning	 Early	

BabylonianKings, II, p. 97-109. Op het tablet staan de jaarnamen van vijf koningen van de 
Eerste dynastie van Babylon opgetekend, met na de jaarnamen van elke koning de som 
van zijn regeringsjaren. De tekst somt in een laatste sectie het aantal regeringsjaren 
en namen van de koningen op en eindigt met “5 koningen, hun jaren 163” (cf. horsnEll, 
Year-names, I, p. 246-253, Date-list B). Volgens grAyson werden deze jaarlijsten later 
gebruikt om koningslijsten op te stellen; cf. grAyson, Or., NS 49 (1980), p. 172.
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opgetekend. In zekere zin kunnen deze lijsten als ‘embryonale’ kronieken worden 
beschouwd74. Of dergelijke dateringslijsten ook omwille van hun historische 
informatie werden geconsulteerd, is niet geweten. Mogelijk haalden kronieken 
uit het eerste millennium gegevens uit deze lijsten, maar hiervoor zijn vooralsnog 
geen bewijzen.

2.2.2.	Babylonische	kronieken	uit	het	eerste	millennium75

‘Echte’ kronieken zijn voor Babylonië vanaf het eerste millennium geattesteerd. 
Ze zijn de exponenten van een bloeiende beoefening van geschiedschrijving in 
die periode. De Babylonische kronieken kunnen worden onderverdeeld in twee 
groepen:

1) kronieken over het minder recente of verre verleden
2) kronieken over het recente verleden

Deze indeling is modern. De Babyloniërs hebben dit onderscheid zelf niet 
aangebracht, integendeel. Mogelijk duidden zij alle kronieken, ongeacht hun 
relatie tot het verleden, met de term ‘conflicten’76 aan. Beide groepen behandelen 
hetzelfde beperkte aantal thema’s. Bovendien werden ze in hetzelfde milieu, 
misschien zelfs door dezelfde schrijvers, opgeschreven en gekopieerd. Omdat de 
twee groepen kronieken inzake opzet en totstandkoming van elkaar verschillen, is 
het moderne onderscheid gerechtvaardigd.

2.2.2.1.	Kronieken	over	het	minder	recente	of	verre	verleden
De kronieken over het minder recente of verre verleden beperken zich qua inhoud 
tot een aantal thema’s77: oorlog en revolte, troonsbestijging en dood van koningen, 
religieuze zaken. Die thema’s delen ze met de kronieken over het recente verleden. 
In tegenstelling tot deze laatste, die de feiten volgens regeringsjaren ordenen, zijn 
74 Omdat de dateringslijsten en de latere kronieken dezelfde basisformuleringen 

gebruiken, vroeg reeds grAyson zich af of er geen connectie tussen hen bestond; cf. 
grAyson, Or., NS 49 (1980), p. 173 en n. 160.

75 De standaardeditie van deze kronieken werd verzorgd door grAyson, Assyrian	 and	
Babylonian	 Chronicles	 (= ABC). glAssnEr zorgde in Mesopotamian	 Chronicles voor een 
nieuwe, geactualiseerde uitgave.

76 GIGAM.GIGAM, zoals op de linkerzijkant van het tablet waarop kroniek ABC 14 (glAssnEr, 
nr. 18), een kroniek over het recente verleden, staat. Kroniek ABC 20A (glAssnEr, nr. 39), 
een kroniek over het verre verleden, eindigt met het woord ‘GIGAM.DIDLI’. Beide zijn 
meervoudsvormen van het Sumerische woord GIGAM, dat in het Akkadisch met de 
woorden ippiru,	“gevecht” of tēṣētu, “tweedracht”, “conflict” vertaald wordt. Volgens 
lAnDsbErgEr & bAuEr (ZA, 17 (1927), p. 62) is dit woord de Mesopotamische naam voor het 
genre der kronieken of voor de door hen veronderstelde kroniekserie. grAyson (ABC, p. 
128) en glAssnEr (Chronicles, p. 38) stellen zich voorzichtig tot sceptisch op. De plaats 
van de notities – op het einde van de tekst of op de zijkant van het tablet, d.w.z. als 
een soort boekrugtitel – wijst op een aanduiding van het type tekst dat op het tablet 
staat. Of hieruit volgt dat “conflicten” de term was voor een ‘kroniek’ – zoals “reguliere 
waarnemingen” dat was voor een Astronomisch Dagboek (cf. supra) –, blijft onduidelijk.

77 Cf. glAssnEr, Chronicles, p. 84-88.
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zij gestructureerd volgens regeringsperioden van Babylonische koningen.
Sommige van deze kronieken zijn narratief van stijl en de grens met ‘historische 
verhalen’ is niet altijd even scherp. Dit geldt met name voor de teksten die in de 
bibliotheek van Assurbanipal in Ninive werden teruggevonden en waarschijnlijk 
Babylonisch van oorsprong zijn78. Zij zijn met hun datering in de 7de eeuw v.C. 
tevens de oudst bewaarde teksten uit deze categorie. 
De overige teksten, die uit Babylonië zelf komen, dateren van de Neo-Babylonische 
tot de hellenistische periode. Een groot aantal van deze kronieken werd in Babylon 
geschreven79. Eén kroniek, de zgn. ‘Shulgi Kroniek’, komt uit Uruk80. Tot dusver is 
een vijftiental teksten teruggevonden81. Wanneer die naast elkaar worden gelegd, 
bestrijken ze, met lacunes, de periode van Sargon van Akkad (2334-2279) tot 
ergens na Salmanassar V (726-721). Dit betekent niet dat alle koningen de revue 
passeerden: vooral voor de vroege periode zijn de teksten zeer selectief.
De vraag rijst of deze teksten kopieën van veel oudere kronieken, die tot dusver 
niet zijn teruggevonden, zijn dan wel latere creaties. Het staat vast dat kroniek 
ABC 20A (glAssnEr, nr. 39), die in de Laat-Babylonische periode werd gekopieerd, 
een late, anachronistische schepping is. De kroniek behandelt Sargon van Akkad 
en zijn ‘zoon’ Narām-Sîn (2254-2218), Šulgi (2094-2047), Erra-imittī (1868-1861) 
en Enlil-bāni (1860-1837), twee koningen van Isin, en Sumu-abum, Amoritisch 
koning in Mesopotamië (1894-1881). Voor Sargon en Narām-Sîn putte de kroniek 
uit de omenliteratuur: de tekst tekent dezelfde gebeurtenissen op die ook in 
apodoses uit een Neo-Assyrische en Neo-Babylonische ominacollectie werden 
genoteerd82. Daarnaast bevat de kroniek ‘historisch’ onjuiste feiten en duidelijke 
78 glAssnEr, nr. 41, 43 en 44. Ook Kroniek ABC 22 (glAssnEr, nr. 45) bevat narratieve 

elementen: in de tekst werden dialogen ingevoegd (ii 10-13 en iii 8-9; 11-12 en 18-19).
79 ABC 17 (glAssnEr, nr. 51), ABC 23 (glAssnEr, nr. 50), glAssnEr, nr. 46, ABC 24 (glAssnEr, nr. 

47) en ABC Babylonian	Chronicle	Fragment 2 (glAssnEr, nr. 42).
80 SpTU 1, nr. 2 (glAssnEr, nr. 48). Van de overige kronieken is de herkomst onbekend of 

onzeker.
81 Cf. glAssnEr, nr. 39-48 en nr. 50-51 en LEichty & WAlkEr, in: FrAmE, From	 the	Upper	Sea, 

p. 203-212, Teksten 1-3. glAssnEr, nr. 50 en 51 wijken van de andere kronieken af: ze 
zijn thematisch samengesteld en dateren volgens regeringsjaren. Kroniek 50 (ABC 
23), de ‘Kroniek der Marktprijzen’, geeft de prijzen van basisproducten in specifieke 
regeringsjaren uit de periode van ergens vóór Hammurabi (1792-1750) tot misschien 
Nabû-šuma-iškun (ca. 760-748). Kroniek 51 (ABC 17), de ‘Religieuze Kroniek’, noteert 
omineuze en cultische gebeurtenissen voor specifieke regeringsjaren uit de 11de-
10de eeuw. Er is een duidelijke band met de historische secties van de Astronomische 
Dagboeken (cf. infra). De zgn. ‘Weidner Kroniek’ (ABC 19 en glAssnEr, nr. 38) rekenen we 
niet tot de kronieken. De historische sectie van deze tekst lijkt op een kroniek, maar is 
in werkelijkheid onderdeel van een fictieve brief; cf. infra.

82 Het betreft hier historische omina. De parallelle passages tussen kroniek en beide 
ominacollecties zijn: ABC 20A, r. 1-17 // stArr, BiOr, 43 (1986), p. 633-638, obv., r. 22 – 
rev., r. 9 (Neo-Assyrisch) [zie ook stArr, o.c. p. 639, obv., r. 1 – rev., r. 7 (Neo-Babylonisch) 
en REinEr, in: BittEl E.A., Anatolian Studies, p. 258-259]; ABC 20A, r. 18-19 // stArr, o.c., obv., 
r. 8-11 (Neo-Assyrisch); ABC 20A, r. 24-26 // stArr, o.c., rev., r. 11-14 (Neo-Assyrisch) 



83

De BaByloniscHe Historiografie in Het eerste millennium v.c.

anachronismen83. Ook de Shulgi	Kroniek84, bekend door een kopie uit 251 v.C., is een 
latere, anachronistische creatie. 
In het geval van de overige kronieken is het niet duidelijk uit welke bronnen zij 
hebben geput. Drie Laat-Babylonische kronieken of excerpten uit kronieken, 
die de periode van de Eerste dynastie van Babylon behandelen85, vertonen geen 
overeenkomsten met de genoemde jaarnamen. Deze beschrijven echter alleen 
successen en geen tegenslagen, zoals de Laat-Babylonische teksten doen. Kroniek 
ABC 22 (glAssnEr, nr. 45), een tekst uit de Laat-Babylonische tijd die gebeurtenissen 
uit de periode van ca. 1350-1200 noteert, vertoont inhoudelijke overeenkomsten 

en p. 639, r. 8-11 (Neo-Babylonisch); ABC 20A, r. 24 // stArr, o.c., rev., r. 16-18. Erra-
imittī stierf in zijn paleis bij het slurpen van een hete brij (ABC 20A, r. 34; zie ook ABC 
20B, obv., r. 4). Deze opmerkelijke doodsoorzaak doet denken aan andere vreemde 
sterfgevallen van koningen die in historische omina werden genoteerd. Rimuš (2078-
2070) werd door zijn dienaren met hun zegels vermoord (YOS 10, nr. 42, i 4-5; Oud-
Babylonisch). Amar-Sîn (2046-2038) werd getroffen door de stoot van de hoorn van 
een rund, maar stierf door de “beet van een sandaal” (YOS 10, nr. 26, ii 51-53; Oud-
Babylonisch). Met ‘sandaal’ (šēnu) wordt mogelijk een vissoort bedoeld; zie CAD, Š/2, p. 
292, s.v. šēnu A 2 en IM 67692, 281 vv (opsomming van dierenbeten, geciteerd in CAD, 
N/2, p. 282a, s.v. nišku 1c) – contra: CAD). Misschien werd ook de doodsoorzaak van Erra-
imittī in een historisch omen beschreven, maar is dat omen nog niet teruggevonden.  
De historiciteit van de in de omina beschreven apodeses staat ter discussie. grAyson 
(Or., NS 49 (1980), p. 190) en glAssnEr (Metis, 12 (1997), p. 97-105) b.v. accepteren de 
historiciteit. coopEr (in: AlstEr, Death	 in	Mesopotamia, p. 99-105) b.v. weerlegt die. Het 
staat vast dat woordspelingen en associaties bij de verwoording van de apodose een 
rol speelden. Dit is een doorslaggevend argument tegen hun historiciteit. De juist 
geciteerde ominacollecties (en ook Kroniek ABC 20A) noteren b.v. dat Narām-Sîn de 
stad Apišal veroverde door een breuk (pilšu) in de wallen te maken (ipluš ) (woordspel 
met naam van de stad). Het is mogelijk dat ook de vreemde doodsoorzaak van Erra-
imittī geconstrueerd werd d.m.v. een woordspeling: Erra-i-mi/et-ti ~ im-me-tu (“heet”). 
Dit wil niet zeggen dat de zo gereconstrueerde feiten betekenisloze verzinsels waren. 
De Babyloniërs geloofden dat ze door woordspelingen de essentie van de zijnden 
konden achterhalen en verbanden leggen. De door woordspeling geconstrueerde 
gebeurtenissen hebben zich historisch gezien nooit voorgedaan, maar de Babyloniërs 
zelf geloofden dat ze op die manier geschied waren, vandaar hun opname in de kroniek. 
In die zin zijn de omina toch ‘historisch correct’.

83 De ‘Grote revolte’, waaraan Sargon het hoofd moest bieden, herinnert aan een 
gelijkaardige rebellie onder Narām-Sîn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Šulgi Babylon 
en het Esagila plunderde, omdat de stad in zijn tijd geen enkele rol van betekenis had. 
Koning Erra-imittī installeerde Enlil-bāni, een hovenier, als ‘substituutkoning’. Dit 
ritueel, bedoeld om door omina aangekondigd gevaar voor de koning af te wenden op 
een plaatsvervanger, is echter naar alle waarschijnlijkheid pas in het eerste millennium 
geïnitieerd; cf. glAssnEr, Chronicles, p. 80 en 86. Voor dit ritueel, zie ook bij GDB F 2 
comm.

84 glAssnEr, nr. 48; cf. cAVignEAux, in: sEFAti E.A., Experienced	Scribe, p. 63-72.
85 Kroniek ABC 20B (glAssnEr, nr. 40) en lEichty & WAlkEr, in: FrAmE, From	the	Upper	Sea, p. 

207, BM 29440, obv., r. 1-8 en p. 212, BM 29297.
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met de Synchronistische	 Kroniek86. Beide hebben, ondanks frappante verschillen, 
wellicht (deels) uit hetzelfde materiaal geput87. glAssnEr88 veronderstelt zelfs dat 
kroniek ABC 22 misschien een kopie van de Synchronistische Kroniek	is, maar hiervoor 
zijn de verschillen te groot89. Twee kronieken uit de Neo-Babylonische tijd die (o.a.) 
gebeurtenissen uit het einde van het tweede millennium noteren, gebruiken, als ze 
dezelfde gebeurtenissen beschrijven, bijna dezelfde bewoordingen90. WAlkEr91 stelde 
dat de samenstellers van deze kronieken dezelfde bronnen raadpleegden. Omdat 
beide teksten elkaar in informatie aanvullen, moeten die bronnen uitgebreider 
zijn geweest. Mogelijk putte ook de reeds genoemde kroniek ABC 22 uit dezelfde 
bronnen92. 
Al deze kronieken suggereren het bestaan van ouder chronografisch materiaal, 
dat mogelijk teruggaat tot de tijd van de beschreven feiten. Dit wil niet 
noodzakelijkerwijs zeggen dat dit ouder chronografisch materiaal toen al in de vorm 
van kronieken was gegoten. Het is mogelijk dat de Babylonische historiografen dit 
pas in het eerste millennium – naar analogie met de kronieken over het recente 
verleden – deden. Toch lijkt het waarschijnlijker dat het ‘genre’ van kronieken 
reeds vóór het eerste millennium ontstond. Zoals we gezien hebben, zijn er 
voor Assyrië koningskronieken uit de tweede helft van het tweede millennium 
geattesteerd. Qua opzet sluiten die bij de Babylonische kronieken over het verre 
verleden aan. Dit doet vermoeden dat in dezelfde tijd als die Middel-Assyrische 

86 ABC 21 (GlAssnEr, nr. 10; Ninive, 7de eeuw v.C.).
87 ABC 21, i 8’-18’ // ABC 22, i 5-14 [Aššur-uballiṭ I van Assyrië (1363-1338) en de 

troonsbestijging van Kurigalzu II van Babylonië (1332-1308)]; ABC 21, i 19’-23’ // ABC 
22, iii 20-22 [Adad-nīrārī I van Assyrië (1305-1274) en Kurigalzu II]; ABC 21, i 24’-27’ // 
ABC 22, iii 23-24 [Adad-nīrārī I en Nazimuruttaš van Babylonië (1307-1282)].

88 Chronicles, p. 278.
89 Beide spreken elkaar in een episode tegen, als het gaat om de namen van de betrokken 

koningen en de filiatie van Kurigalzu II (ABC 21, i 8’-18’ // ABC 22, i 5-14). Welke versie 
te verkiezen is, is onzeker. grAyson (ABC, p. 211-212) geeft de voorkeur aan Kroniek 
ABC 22; brinkmAn aan Kroniek ABC 21 (Catalogue	of	Cuneiform	Sources	Pertaining	to	Specific	
Monarchs	of	the	Kassite	Dynasty, p. 418-423).

90 glAsnnEr, nr. 46, r. 27-34 en nr. 47 (ABC 24), r. 4-7. Het gaat om de regeringen van 
Marduk-šāpik-zēri (1081-1069) en Adad-apla-iddina (1068-1047). Laatstgenoemde 
kroniek tekent beknopt allerhande feiten tot minstens de regering van Salmanassar V 
op en heeft veel weg van een excerptenverzameling. Wat de ratio achter de selectie is, 
is onduidelijk. Kan het gaan om een oefentablet? glAssnEr (Chronicles, p. 284) denkt aan 
een memorandum.

91 In: VAn DriEl E.A., Zikir	šumim, p. 400. Omdat in glAsnnEr, nr. 46 in r. 1 en 6 “Karduniaš”, 
een benaming voor Babylonië, verschillend wordt gespeld, meent WAlkEr dat de 
samensteller twee verschillende bronnen gebruikte (o.c., p. 403).

92 Cf. WAlkEr, in: VAn DriEl E.A., Zikir	šumim, p. 400. De kroniek tekent de overheersing van de 
Assyrische koning Tukultī-Ninurta I (1243-1207) over Babylonië en de troonsbestijging 
van Adad-šuma-uṣur (1216-1187) op (iv 1-9). glAssnEr, nr. 46 begint met beide koningen 
(r. 1-2).
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kronieken vergelijkbare Babylonische kronieken werden opgesteld93. Dit betekent 
dan dat het ‘genre’ van kronieken in Babylonië – minstens – tot de tweede helft van 
het tweede millennium teruggaat.
ABC 20B (glAssnEr, nr. 40) is de voortzetting van kroniek ABC 20A (glAssnEr, nr. 39)94. 
Samen bestrijken ze de periode van Sargon van Akkad tot de vroege Kassitische 
periode (ca. 2300-1500). Zoals we gezien hebben, putten twee, mogelijk drie 
kronieken uit hetzelfde materiaal95. Dit is echter geen voldoende bewijs om te 
veronderstellen dat er, zoals bij de kronieken over het recente verleden, in de 
latere eeuwen van het eerste millennium op basis van ouder materiaal een lopend 
feitenrelaas was samengesteld dat de oudere perioden omspande. 
Een opvallend verschil tussen de hier besproken kronieken en degene over het 
recente verleden is dat sommige uit de eerste groep het gedrag van koningen 
beoordelen en gebeurtenissen verklaren. Sargon van Akkad had de god Marduk 
kwaad berokkend (ABC 20A, r. 20). De Assyrische koning Tukultī-Ninurta I had 
Babylon kwaad aangedaan (ABC 22, iv 9-10). Om die reden worden beiden gestraft: 
Sargon krijgt af te rekenen met een opstand van zijn onderdanen en wordt door 
toedoen van Marduk door slapeloosheid getroffen (ABC 20A, r. 20-23). Tukultī-
Ninurta wordt onttroond en vermoord door zijn eigen zoon (ABC 22, iv 9-11). 
Sargon en Tukultī-Ninurta riepen tegenspoed over zich af, omdat ze Marduk en 
zijn stad kwaad hadden berokkend. We zouden dit de ‘Marduk-ideologie’ willen 
noemen: de koningen die Marduk, zijn tempel Esagila en zijn stad Babylon in ere 
houden, kennen succes; de koningen die dat niet doen, worden genadeloos gestraft. 
Dit thema sluit aan bij de boven beschreven opvatting dat het gedrag van koningen 
de houding van de goden beïnvloedt. Vanuit het perspectief van de stad Babylon 
werd het koningschap over Babylonië door Marduk verleend. Tussen koning en 
Marduk bestond een ‘verbond’. Dat werd jaarlijks tijdens het Nieuwjaarsfeest in 
Babylon, waarbij ook de band tussen god en stad werd gevierd, herbevestigd.
Deze Marduk-ideologie vinden we ook geëxpliciteerd in historische verhalen 
en literaire brieven (cf. infra). In Uruk, waar de stadsgod Anu was, bestond in de 
hellenistische tijd een parallelle Anu-ideologie. Dit blijkt uit de Shulgi Kroniek: Šulgi 

93 Een verband tussen de Babylonische en Middel-Assyrische kronieken wordt voorts 
gesuggereerd door het volgende detail: een Middel-Assyrische kroniek over koning 
Aššur-dān-ili (1317-1306) vermeldt graanprijzen (glAssnEr, nr. 12, r. 18 en 27). Dit doet 
denken aan de graanprijzen in de historische secties van de Astronomische Dagboeken 
en in de reeds genoemde ‘Kroniek der Marktprijzen’ (ABC 23 = glAssnEr, nr. 50). Het is 
meer plausibel dat de Astronomische Dagboeken en de kroniek dit thema van oudere 
Babylonische chronografische teksten hebben overgenomen dan van de Middel-
Assyrische kronieken.

94 Kroniek ABC 20A, 31-36 // Kroniek ABC 20B, 1-7: einde van Erra-imittī en troonsbestijging 
van Enlil-bāni. Het gaat echter niet om twee opeenvolgende tabletten, zoals dat bij 
Kronieken ABC 3-5 het geval is (cf. infra). Na de troonsbestijging van Enlil-bāni volgt in 
kroniek ABC 20A een synchronistische noot (r. 37): “Ilu-šūma was koning van Assyrië 
in de tijd van Sumuabum”.

95 glAssnEr, nr. 45-47.
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van Ur eerbiedigt Anu niet en wordt gestraft96. 
Een kroniek die we hier nog niet hebben genoemd, is de zgn. ‘Kroniek der 
Dynastieën’97. De benaming ‘kroniek’ is in die zin misleidend dat de tekst, zoals hij 
is overgeleverd, nauwelijks historische feiten optekent. Hij is met zijn structuur en 
de daaraan ten grondslag liggende ideologie meer met de Sumerische Koningslijst 
(cf. supra) verwant. Hij kan als de voortzetting van deze koningslijst worden gezien. 
Omdat de kroniek niet alleen qua inhoud, maar ook qua opzet heel waarschijnlijk 
een belangrijke bron voor Berossos is geweest, wijden we een afzonderlijke sectie 
aan deze tekst.

2.2.2.2.	Kroniek	der	Dynastieën
In de chronografische traditie van Mesopotamië neemt de Kroniek	der	Dynastieën, 
zoals de tekst door grAyson98 werd geheten, een unieke plaats in. We hebben goede 
redenen om aan te nemen dat Berossos deze tekst kende en gebruikt heeft: twee van 
de teruggevonden kopieën van de kroniek dateren uit de tijd van Berossos (Laat-
Babylonische periode) en komen uit Babylon. Bovendien zijn er in de Babyloniaca 
overeenkomsten met de kroniek te vinden. Daarom gaan we hier dieper op deze 
tekst in.
De Kroniek	der	Dynastieën is gekend door vier tekstexemplaren. Twee ervan werden 
ontdekt in de bibliotheek van Assurbanipal in Ninive en dateren uit de Neo-
Assyrische tijd99. De andere twee zijn Laat-Babylonisch en komen uit Babylon100. 
Op deze zijn enkel de beginsecties van de kroniek bewaard. Bij één ervan staat het 
vast dat het tablet oorspronkelijk niet meer tekst bevatte. Het tablet was dus een 
uittreksel. Deze Laat-Babylonische exemplaren wijken van de Neo-Assyrische in 
die zin af dat de antediluviaanse sectie bij hen deels tweetalig is.
Een editie van alle tekstgetuigen is te vinden bij glAssnEr (nr. 3). De kroniek is 
zeer fragmentarisch tot ons gekomen en grote delen ontbreken. Het overzicht 
van koningen begint met de antediluviaanse heersers en reikte minstens tot 
het midden van de 8ste eeuw. Daarna breekt de tekst af. De kroniek kan worden 
beschouwd als een voortzetting van de Sumerische	 Koningslijst (cf. supra). Uniek 
is dat hij verschillende tekstsoorten samenbrengt: het overzicht van koningen 
en dynastieën wordt gecombineerd met mythische stukken. De kroniek werd uit 
verschillende bronnen gecompileerd. We overlopen de verschillende delen.
1. Organisatie van de wereld en instelling van het koningschap (glAsnnEr, nr. 3, r. 
1-7)
96 glAssnEr, nr. 48.
97 glAssnEr, nr. 3 (ABC 18).
98 Kroniek ABC 18.
99 grAyson (ABC, p. 139) publiceerde drie tabletfragmenten (A, B, C) en meende dat die 

waarschijnlijk tot hetzelfde tablet behoorden. lAmbErt (JCS, 26 (1974), p. 208) en glAssnEr 
(Chronicles, p. 126) gaan van (minstens) twee tabletten uit. Aan B kon lAmbErt een klein 
fragment voegen (JCS, 26 (1974), p. 208-210). Aan A ‘joinde’ hij een groter stuk (in: bEEk 
E.A., Symbolae	biblicae	et	mesopotamicae, p. 271-275).

100 Cf. FinkEl, JCS, 32 (1980), p. 65-72 en p. 76-77.
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Het begin van de kroniek is enkel bewaard in de Laat-Babylonische exemplaren en 
is tweetalig. Elke Sumerische zin heeft een Akkadisch equivalent. De eerste twee 
regels zijn zeer beschadigd, maar volgens FinkEl101 beschrijven ze de organisatie van 
de wereld door de goden Anu, Enlil en Ea. Deze goden voerden het koningschap 
in: ze stelden een koning als herder over het land (var.: de mensen) aan en 
lieten alle “zwarthoofdigen” (d.w.z. mensen) voor zijn voeten buigen. Uit enkele 
eigenaardigheden in het Sumerisch leidt FinkEl102 af dat deze inleiding een latere 
creatie moet zijn geweest.

2. Antediluviaanse koningen (glAssnEr, nr. 3, r. 8-29)
Na de aanstelling van een koning beschrijft de kroniek andermaal de invoering 
van het koningschap. “Toen ze (d.i. de goden) het koningschap uit de hemel lieten 
neerdalen, was het koningschap in Eridu.” Deze woorden herinneren aan het begin 
van de antediluviaanse sectie van de Sumerische Koningslijst: “Toen het koningschap 
uit de hemel neerdaalde, was het koningschap in Eridu.”103 Deze antediluviaanse 
sectie is een latere toevoeging aan de Sumerische	Koningslijst, die oorspronkelijk 
met de koningen na de Vloed begon, en is gekend door tekstgetuigen uit de eerste 
helft van het tweede millennium. 
Na de invoering van het koningschap volgt een opsomming van de antediluviaanse 
steden en hun koningen. In de Neo-Assyrische exemplaren is deze sectie enkel in 
het Sumerisch; de Laat-Babylonische exemplaren voegen deels een Akkadische 
vertaling toe. Zoals in de Sumerische Koningslijst worden per stad de namen van de 
koningen en hun regeringsjaren genoteerd. Daarna worden het aantal koningen 
en hun gezamenlijke regeringsjaren opgeteld. De formule die hiervoor gebruikt 
wordt, luidt: 

x LUGAL.E(.NE) BALA naam	stad	z MU y IN.AKA.(MEŠ) 
“x koning(en), termijn van stad z, heeft (hebben) y jaren geregeerd.” 

De formule “x koningen hebben y jaren geregeerd” vinden we ook in de Sumerische 
Koningslijst terug. Eén versie van deze tekst voegt soms de zin “x jaren was de bala 
van stad z” toe104. De Kroniek	der	Dynastieën heeft beide in één zin geconstrueerd. 
Daarna volgt in de kroniek de ‘overdrachtsformule’:
Stad	x BALA.BI BA.KUR2 NAM.LUGAL.BI stad	y.ŠE3 BA.NIGIN
“Stad	x haar termijn veranderde, haar koningschap ging naar stad y.”

Het eerste deel van deze formule komt in twee versies van de postdiluviaanse 
sectie van de Sumerische Koningslijst voor105; het tweede deel is uniek106. 
De volgorde van steden in de kroniek heeft geen parallel met de antediluviaanse 
101 JCS, 32 (1980), p. 67. FinkEl wijst op parallellen met de inleiding van de astrologische 

omenserie Enūma	Anu	Enlil en van een tweetalige bezwering, BM 41328.
102 JCS, 32 (1980), p. 71.
103 Cf. glAssnEr, nr. 1, r. 1-2.
104 Versie P4 + BTT 14 (C in glAssnEr, nr. 1) uit de Isin-Larsa-tijd (ca. 2000-1800 v.C.).
105 Versies S en P5 (N en D in glAssnEr, nr. 1) uit de Oud-Babylonische tijd.
106 De Sumerische	Koningslijst gebruikt de formule “het koningschap werd gebracht (BA-

DE6) naar stad x.”
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sectie van de Sumerische Koningslijst of met andere antediluviaanse koningslijsten 
(cf. infra, GDB F 3a comm.). Al deze lijsten dateren uit de eerste helft van het tweede 
millennium. 
De kroniek besluit dat er 5 steden en 9 koningen waren. De Sumerische Koningslijst 
telt 5 steden en 8 koningen. Dit verschil in aantal koningen wordt verklaard 
doordat in de Sumerische	Koningslijst Ziusudra, de Vloedheld, niet als koning werd 
opgenomen. De Kroniek der	Dynastieën combineert met Ziusudra als 9de koning twee 
tradities: de koningen vóór de Vloed en de Vloedheld.
Uit de grote overeenkomsten met (versies van) de Sumerische Koningslijst kan 
worden geconcludeerd dat dit antediluviaanse deel van de kroniek op deze traditie 
was gebaseerd. FinkEl107 meent zelfs op grond van paleografische kenmerken dat een 
van de Laat-Babylonische exemplaren op een origineel uit de Oud-Babylonische 
periode teruggaat. Hij wijst erop dat het teken AG (om het werkwoord ‘regeren’ 
te schrijven) duidelijk archaïsch is. Een alternatieve – en waarschijnlijk betere – 
verklaring is dat de kopie met de archaïsche paleografie wilden uitstralen dat ze op 
een oude traditie teruggaat. Ook in de ‘Hellenistische Koningslijst van Babylon’108, 
een creatie uit de hellenistische tijd, werd het teken AG archaïsch geschreven.

3. De Grote Vloed (glAssnEr, nr. 3, r. 30-35 en ii 1’-9’)
Het overzicht van koningen en dynastieën wordt onderbroken door een beschrijving 
van de Vloed. De tekst is in zowel de Neo-Assyrische als de Laat-Babylonische 
exemplaren tweetalig. Dit deel van de kroniek is zeer lacuneus. Van de tekst is 
zeer weinig bewaard gebleven. Uit de enkele woorden van het begin kunnen we 
opmaken dat de voorgeschiedenis van de Vloed wordt verhaald109. Daarna breekt 
de tekst af. FinkEl110 schat dat ongeveer 41 dubbelverzen – 41 in Sumerisch en 41 in 
Akkadisch – verloren zijn. Na deze lacune volgt een zeer gehavende passage. Uit de 
restanten is op te maken dat de voorspoed is teruggekeerd111. In deze passage werd 
dus het herstel van de orde na de Vloed beschreven. Als FinkEls berekening correct 
is, besloeg dit deel van de kroniek over de Vloed en het daaropvolgende herstel 
oorspronkelijk ca. 56 dubbelverzen. 
De kroniek gaf een verkorte versie van het Vloedverhaal. Door de zeer 
fragmentarische staat kan niet worden achterhaald op welke versie de kroniek 
zich gebaseerd heeft. In Mesopotamië waren namelijk verschillende versies van 
het Vloedverhaal bekend (cf. infra, GDB F 4a). Voor de gebeurtenissen na de Vloed 
is er geen directe parallel met andere spijkerschriftteksten. De kroniek is opvallend 
genoeg tot dusver de enige tekst die een tweetalige versie van het Vloedverhaal 
107 JCS, 32 (1980), p. 71.
108 grAyson, RlA, 6, p. 98-100; cf. supra.
109 Er is o.a. sprake van Enlil (r. 30), lawaai (r. 31), vernietiging (r. 32) en mogelijk Enki (r. 

35). Uit de andere Vloedverhalen weten we dat de god Enlil zich ergerde aan het lawaai 
dat de mensen maakten en daarom besloot hen te vernietigen. Enki was daartegen.

110 JCS, 32 (1980), p. 68-69.
111 Er is o.a. sprake van “eten” of “drinken” (ii 6’), “hun zaad verspreidde zich” (ii 7’), 

“ophouden” (ii 8’), “bloeide voor de hemel” (ii 9’).
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biedt. Wellicht gaat het hier om een oorspronkelijk Akkadische versie, die naar het 
Sumerisch werd vertaald. De Sumerische vertaling moest het antieke karakter van 
het verhaal benadrukken.

4. Dynastieën na de Vloed (glAssnEr, nr. 3, ii 10’ sq.)
De goden laten het koningschap voor een tweede keer vanuit de hemel neerdalen (ii 
10’-11’). De passage is beschadigd, maar op grond van wat is bewaard, kan worden 
opgemaakt dat dezelfde bewoording wordt gebruikt als in de antediluviaanse 
sectie. Ook in de postdiluviaanse sectie van de Sumerische	 Koningslijst daalt het 
koningschap uit de hemel neer. 
Daarna volgde een lange opsomming van dynastieën, koningen en regeringsjaren. 
Van dit deel van de kroniek, dat enkel in de Neo-Assyrische versie overgeleverd is, 
zijn slechts enkele fragmenten overgebleven. Resten zijn bewaard van de mythische 
Eerste dynastie van Kish, d.i. de eerste dynastie na de Vloed, en de Eerste dynastieën 
van Babylon (ca. 1900-1595) en Zeeland, die deels synchroon met de Babylonische 
was. De kroniek volgt, zoals de Sumerische	Koningslijst en de Babylonische	Koningslijst	
A, de ideologie van het ene en onverdeelde koningschap over Babylonië: slechts één 
dynastie heerste in een gegeven periode over het hele land. Na een lange lacune 
volgen de Tweede dynastie van Zeeland (1025-1005), de Dynastie van Bīt-Bazi 
(1004-985), die van Elam (984-979) en, na een lacune, koningen uit de 8ste eeuw112. 
Daarna breekt de tekst af. Tot welke dynastie de kroniek oorspronkelijk reikte, is 
niet meer te achterhalen. Terminus	ante	quem is de 2de helft van de 7de eeuw, toen de 
Neo-Assyrische tekstexemplaren werden geschreven.
De structuur in dit deel van de kroniek is dezelfde als in de antediluviaanse sectie: 
per stad of streek worden de koningen en regeringsjaren opgetekend en nadien de 
eindbalans opgemaakt. Dezelfde formules worden gebruikt. In een paar gevallen is 
de ‘overdrachtsformule’ achterwege gelaten. Het overzicht bevat enkele fouten113.
De kroniek geeft in dit deel meer dan alleen maar chronografische informatie. Bij 
de dynastieën van Zeeland II, Bīt-Bazi en Elam wordt de afkomst van de koningen 
vermeld114. Van Simbar-Šipak, die “ridder” en “inwoner van Zeeland” wordt 

112 Marduk-apla-uṣur (regeringsjaren onbekend), zijn opvolger Erība-Marduk (ca. 770-
760?) en Nabû-šuma-iškun, wiens naam in de tekst niet bewaard is gebleven (ca. 760-
748).

113 Ammīditāna staat na Ammīṣaduqa (Babylon I) opgetekend, terwijl dit historisch gezien 
omgekeerd is. De tekst maakt voor de koningen van Zeeland II en Bazi de verkeerde 
optelsom: respectievelijk 23 jaar en 20 jaar en 3 maanden in plaats van respectievelijk 
20 jaar en 3 maanden en 16 jaar en 3 maanden. 

114 Kaššû-nādin-aḫi, de derde koning van Zeeland II, wordt “zoon van SAP-paya” geheten 
(v 7’). brinkmAn las de naam als Sippaya en meende dat dat een hypocoristicon voor 
Simbar-Šipak, de eerste koning van Zeeland II, was (Post-Kassite	Babylonia, p. 157, n. 944). 
De naam kan ook als Šappaya worden gelezen. Šappaya is geattesteerd als naam van 
een plaats, misschien in de buurt van Uruk (zADok, RGTC, 8, p. 287). Op één na worden 
alle koningen in deze sectie “zoon van plaats x” genoemd (Ḫašmar, Bazi, Elam). Daarom 
verdient deze interpretatie de voorkeur.
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genoemd, wordt gezegd dat hij in de strijd sneuvelde. Zijn opvolger, Ea-mukīn-
zēri, wordt als usurpator betiteld. Bij zes van de zeven koningen wordt aangegeven 
waar ze begraven werden. Twee werden begraven in het “paleis van Sargon” of 
“het paleis van de legitieme koning” – beide interpretaties zijn mogelijk115. De 
usurpator Ea-mukīn-zēri werd begraven in de moerassen van Bīt-Ḫašmar en een 
koning uit Bīt-Bazi in het paleis van de stad Kar-Marduk. grAyson116 heeft erop 
gewezen dat ook in het Oude Testament van patriarchen, rechters en koningen 
de begraafplaats wordt vermeld. Voor Mesopotamië zijn er aanwijzingen dat 
koningen daadwerkelijk in hun paleis werden begraven117. Zo is het geweten dat 
de koningen van de Ur III-dynastie begraven werden in hun paleis in Ur, de stad 
van waaruit ze hun rijk bestuurden118. brinkmAn119 vermoedt dat Kar-Marduk de 
hoofdstad van de Bazi-dynastie was. Ea-mukīn-zēri was uit Bīt-Ḫašmar afkomstig 
en werd in dat gebied begraven. brinkmAn120 wijst er verder op dat de tekst die de 
titel ‘De zonde van Sargon’ meekreeg, eenzelfde interesse in de begraafplaats van 
een koning deelt. Sargon II (721-705) sneuvelde roemloos in den vreemde en zijn 
lijk bleef op het slagveld achter. Sargon werd, zoals de tekst schrijft, niet in zijn 
huis begraven121. Dit werd geïnterpreteerd als een straf der goden. Wellicht moet 
ook de kroniek op dezelfde wijze worden begrepen. Een legitieme koning werd 
gesteund door de goden en werd op koninklijke wijze, in een paleis begraven. Een 
usurpator, zoals Ea-mukīn-zēri, werd op even passende wijze ter aarde besteld: in 
het moeras.
De kroniek volgt voor de periode na de Vloed eenzelfde traditie als de Sumerische 
Koningslijst, die in de overgeleverde exemplaren tot de Dynastie van Isin (ca. 
2000-1900) reikte. De Kroniek der Dynastieën zette het overzicht van dynastieën en 
koningen in de traditie van de koningslijst verder. Een vergelijkbaar overzicht van 
dynastieën, koningen, regeringsjaren na de Dynastie van Isin is te vinden in de 
Babylonische	Koningslijst	A (cf. supra). Deze wijkt op verschillende punten van de 
kroniek af. Voor sommige koningen geeft hij andere regeringsjaren122. De kroniek 
is veel specifieker, als het om de wissel van dynastieën in de 8ste eeuw gaat (r. 5’’-
9’’): van Chaldea (1 koning)123 naar Zeeland (1 koning) naar Chaldea (1 koning). 

115 Cf. brinkmAn, Post-Kassite	Babylonia, p. 158, n. 934.
116 ABC, p. 41.
117 Cf. kuhrt, in: niElsEn, Royal	palace	insitution, p. 83.
118 Cf. sAllAbErgEr, in: sAllAbErgEr & WEstEnholz, Akkade-Zeit	und	Ur	III-Zeit, p. 171.
119 Post-Kassite	Babylonia, p. 162 en n. 984.
120 Post-Kassite	Babylonia, p. 155, n. 934.
121 Zonde	van	Sargon, r. 9; ed. TADmor & lAnDsbErgEr & pArpolA, SAAB, 3 (1989), p. 10-11.
122 Simbar-Šipak, Kroniek (v 3’): 17 jaar – Koningslijst (iii 6): 18 jaar; Ea-mukīn-zēri, 

Kroniek (v 5’): 3 maanden – Koningslijst (iii 7): 5 maanden; Eulmaš-šākin-šumi, Kroniek 
(v 9’): 14 jaar – Koningslijst (iii 10): 17 jaar. Ninurta-kudurrī-uṣur, Kroniek (v 10’): 2 jaar 
– Koningslijst (iii 11): 3 jaar.

123 Marduk-apla-uṣur. grAyson acht het mogelijk dat in de tekst stond dat hij van een 
onbekende dynastie was (ABC, p. 144 ad vi 4). Deze interpretatie werd door glAssnEr 
(Chronicles, p. 132, r. 4’’) overgenomen. Tegen deze interpretatie pleit dat daarna 



91

De BaByloniscHe Historiografie in Het eerste millennium v.c.

De koningslijst rekent al deze koningen tot de Dynastie van E, waarmee heel 
waarschijnlijk Babylon wordt bedoeld124.
De Kroniek	der	Dynastieën kan om tweeërlei redenen voor Berossos een zeer belangrijk 
document zijn geweest. In de eerste plaats kon hij voor zijn koningsoverzicht 
informatie van vooral chronologische aard uit de kroniek puren. De in de kroniek 
bewaard gebleven regeringsjaren van de antediluviaanse koningen komen meer 
met Berossos overeen dan vroegere versies van de lijst uit het tweede millennium. 
Daarnaast kan Berossos zich door de opzet van de kroniek hebben laten inspireren. 
Zoals Berossos biedt de Kroniek	der	Dynastieën een – voornamelijk chronologisch – 
overzicht van de Babylonische geschiedenis van begin tot – minstens – het midden 
van de 8ste eeuw v.C. Bovendien vervlocht de kroniek, zoals Berossos, verschillende 
genres tot één geheel. Chronologische opsommingen werden gecombineerd met 
mythische passages (inleiding en Vloedverhaal). Sommige secties hebben meer 
het karakter van een kroniek, omdat ze meer informatie boden dan louter namen 
en jaren. In zekere zin kan de Kroniek	der	Dynastieën voor Berossos de stap naar een 
overzichtsgeschiedenis in Griekse stijl vergemakkelijkt hebben. 

2.2.2.3.	Kronieken	over	het	recente	verleden
Naast de kronieken over het minder recente en verre verleden, waartoe ook de 
Kroniek	der	Dynastieën behoorde, circuleerden in Berossos’ tijd ook kronieken over 
het recente verleden. Het ontstaan van deze groep teksten kan als een nieuwe fase 
in de Babylonische historiografie worden beschouwd.

A) Beschrijving van het corpus
De kronieken over het recente verleden tekenen, zoals hun benaming aangeeft, 
gebeurtenissen uit het recente verleden op (vanaf ca. 750 v.C.). De teksten zijn 
gestructureerd volgens regeringsjaren van koningen van Babylonië. Ze noteren in 
dat chronologische kader de ene gebeurtenis na de andere, die in vele gevallen 
ook volgens maand en soms volgens dag wordt gedateerd. De feiten werden 
neergeschreven in een sobere, vaak stereotype stijl. Het leggen van verbanden 
tussen gebeurtenissen, het zoeken naar oorzaak en gevolg, het evalueren van de 
feiten, kortom het ‘metaniveau’ ontbreekt; alleen het ‘naakte’ feit telt.
De opgetekende gebeurtenissen kunnen voornamelijk tot een beperkt aantal 
thema’s worden herleid, nl.:
- troonsbestijging van koningen, hun overlijden of andere wijze van regeringseinde 
en de daarmee samenhangende omstandigheden
- oorlogen, militaire campagnes, binnenlandse opstanden

vermeld wordt dat de “termijn” van Chaldea veranderd was (r. 5’’). GrAysons argument 
dat, als Marduk-apla-uṣur uit Chaldea kwam, die herkomst bij het begin van de sectie 
had moeten staan, telt niet. Ook bij de Elamiet Mār-bīti-apla-uṣur ontbreekt bij het 
begin van zijn sectie de herkomst (v 13’).

124 Babylonische	Koningslijst	A, iv 6. Voor de duiding van ‘E’ als ‘Babylon’, zie brinkmAn, Post-
Kassite	Babylonia, p. 166-168.
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- religieuze aangelegenheden, zoals het lot van godenbeelden, het geen doorgang 
vinden van het belangrijke Nieuwjaarsfeest
Bij wijze van voorbeeld citeren we de gebeurtenissen die voor het derde jaar van 
Nabonassar (745/4 v.C.) werden opgetekend:

[Derde jaar Nabonassar], koning van Babylon. [Tiglat-Pilesar (III)] besteeg 
de troon in Assyrië. Dat jaar. [De koning van Assyrië] ging af naar Babylonië, 
plunderde Rabbilu en Ḫamranu en voerde de goden van Šapazza weg.125

Een dertigtal tabletten en fragmenten met kronieken werd tot nu toe 
teruggevonden126. De oudste gebeurtenissen die werden opgetekend, dateren uit 
de regering van Nabonassar (747-734), de jongste uit het begin van de Parthische 
tijd (vanaf 141 v.C.). Samen bestrijken de teksten met heel veel onderbrekingen 
ongeveer zes eeuwen geschiedenis. Alle tabletten waarvan de herkomst vaststaat, 
komen uit Babylon127. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de tabletten met onbekende 
herkomst128. Eén kroniek komt vrijwel zeker uit Borsippa129. Het is niet onmogelijk 
dat deze vorm van chronografie, zeker in de hellenistische tijd, typisch voor 
Babylon was.
grAyson deelde de kronieken in ‘objectieve’ (ABC 1-13b) en ‘tendentieuze’ kronieken 
(ABC 14-16) op. De ‘objectieve’ kronieken gaven volgens de geleerde de feiten 
waarheidsgetrouw en objectief weer, terwijl de ‘tendentieuze’ teksten vanuit 
een bepaalde invalshoek of tendens waren geschreven. grAyson stelde dat alle 
‘objectieve’ kronieken behoorden tot of uittreksels waren van één en dezelfde serie 
en noemde die de “Babylonian Chronicle Series”130. Hierbij deelde hij de serie op in 
125 ABC 1A, i 1-5 (glAssnEr, nr. 16); cf. ABC 1B, i 2-6 (glAssnEr, nr. 17).
126 grAyson verzorgde in Assyrian and	Babylonian Chronicles de standaardeditie van de in 

zijn tijd bekende kronieken (ABC 1-16). Deze teksten werden, samen met een kroniek 
die na grAyson werd gepubliceerd, opnieuw uitgegeven door glAssnEr, Chronicles, nr. 16-
37. VAn DEr spEk heeft in samenwerking met FinkEl alle hem bekende kronieken uit de 
hellenistische periode op het internet geplaatst (siglum: BCHP). Elf ervan zijn nog niet 
eerder uitgegeven. Zie http://www.livius.org/cg-cm/chronicles/chron00.html.

127 ABC 1A en C (glAssnEr, nr. 16), ABC 1B (glAssnEr, nr. 17), ABC 2 (glAssnEr, nr. 21), ABC 
7-13b (glAssnEr, nr. 27-30 en nr. 32-36) en glAssnEr, nr. 37. 

128 Cf. grAyson, CRRAI, 17, p. 163. Het gaat om ABC 3-6 (GlAssnEr, nr. 22-25), ABC 14 (GlAssnEr, 
nr. 18) en ABC 16 (GlAssnEr, nr. 20).

129 ABC 15 (glAssnEr, nr. 19). Dit tablet was, zoals in het colofon staat, eigendom van Nabû-
kāṣir, telg uit de familie Ea-ilūta-bāni. Deze clan was uit Borsippa afkomstig en was 
een van de vooraanstaande families aldaar. De eigenaar van het tablet is mogelijk 
te identificeren met Nabû-kāṣir, zoon van Itti-Marduk-balāṭu, die van Nabonidus 
jaar 1 tot 11 (555/4-545/4) als schrijver van contracten in Borsippa is geattesteerd; 
cf. JoAnnès, Archives de Borsippa, p. 398 (index). Bovendien werd het tablet op dezelfde 
dag in het British Museum geregistreerd als tabletten uit het Ea-ilūta-bāni-archief die 
in Borsippa waren gevonden, nl. 12 april 1902. Dezelfde registratiedatum pleit voor 
een gemeenschappelijke herkomst; cf. WAErzEggErs, in: bAkEr & JursA, Approaching the 
Babylonian Economy, p. 350.

130 ABC, p. 8-10.
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Neo-Babylonische (ABC 1-7) en Laat-Babylonische Kronieken (ABC 8-13b). grAyson 
werkte hiermee een hypothese van lAnDsbErgEr & bAuEr uit. Zij hadden gepostuleerd 
dat alle in hun tijd bekende tabletten tot één officiële serie behoorden131. De 
aanname van één uniforme serie werd terecht door brinkmAn132 en VAn DEr spEk133 
van de hand gewezen. 
Ook GrAysons indeling in ‘objectieve’ en ‘tendentieuze’ kronieken is artificieel. 
‘Objectief ’ en ‘tendentieus’ zijn moderne begrippen en kunnen moeilijk gebruikt 
worden bij het definiëren van antieke teksten. Bovendien valt op GrAysons appreciatie 
van de teksten veel af te dingen. Zo meent de geleerde in de zgn. ‘Esarhaddon 
Kroniek’134 een pro-Assyrische tendens te onderkennen en onderscheidde hem 
daarom van de ‘objectieve’ kronieken ABC 1A en 1B (glAssnEr, nr. 16-17), die ook 
Esarhaddons regering behandelen. brinkmAn135 heeft terecht de pro-Assyrische 
tendens van eerstgenoemde kroniek in twijfel getrokken. Het is verder de vraag 
of de ‘objectieve’ kronieken wel zo ‘objectief ’ zijn als ze zich voordoen. grAyson 
merkte zelf op dat de ‘objectieve’ kroniek ABC 1A wel de terugkeer van (het 
standbeeld van) Bēl naar Babylon noteert (ABC 1A, iv 34-36), maar niet spreekt 
over diens 20 jaren durende verblijf in Assur – “a disgraceful episode”136. Dit feit 
is wel opgenomen in de ‘tendentieuze’ Esarhaddon	Kroniek (ABC 14, r. 32) en de 
Akītu	Kroniek (ABC 16; glAssnEr, nr. 20, r. 1-4). Ook GrAysons romantische idee dat de 
‘objectieve’ kronieken zonder bijbedoelingen, louter en alleen voor de historische 
kennis waren geschreven, is zeer discutabel (cf. infra).

B) van databank tot canon van gebeurtenissen
Tot het corpus van kronieken over het recente verleden behoren teksten die qua 
opzet soms heel sterk van elkaar afwijken. Ook zijn er verschillen in vorm en 
uiterlijk van het tablet waarop de kroniek werd geschreven. Dit kan een aanwijzing 
zijn voor een verschil in functie en gebruik van de tekst.
Sommige kronieken behandelen een korte tijdsperiode. Een tablet in de vorm van 
een Neo-Babylonisch handelscontract (ABC 9137) is enkel aan één zijde beschreven 
en de tekst heeft slechts één gebeurtenis uit het 14de jaar van Artaxerxes III (345/4) 
tot onderwerp. Uitvoerig wordt de deportatie van krijgsgevangenen van Sidon 
naar Babylon en Susa beschreven. Een ander tablet, eveneens in de vorm van een 
Neo-Babylonisch handelscontract (ABC 6 138), behandelt één jaar, het derde jaar van 
Neriglissar (557/6) en wijkt stilistisch van de andere kronieken af. De tekst is geen 

131 ZA, 17 (1927), p. 61-65. Op p. 66 geven de auteurs een reconstructie van de serie, waarin 
ze alle hen bekende tabletten inpasten.

132 In: Abusch E.A., Lingering	over	Words, p. 84-87.
133 In: VAn DEr spEk, Studies	in	Ancient	Near	Eastern	World	View, p. 280-281.
134 ABC 14 (glAssnEr, nr. 18).
135 In: Abusch E.A., Lingering	over	Words, p. 88-94.
136 grAyson, CRRAI, 17, p. 162.
137 glAssnEr, nr. 28 (Laat-Babylonische periode, Babylon).
138  glAssnEr, nr. 25 (Neo-Babylonische periode, onbekende herkomst). 
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sober relaas, maar is gedetailleerd en bevat narratieve elementen139.
Andere tabletten geven een overzicht van gebeurtenissen uit meerdere jaren van 
één koning of van meerdere koningen. Kronieken ABC 3-5 bestrijken meerdere 
regeringsjaren van Nabopolassar en Nebukadnezar II en noteren daarbij voor 
elk regeringsjaar gebeurtenissen140. Deze drie tabletten, waarvan één in de vorm 
van een Neo-Babylonisch handelscontract141, zijn met elkaar door ‘steekregels’ 
verbonden en vormen dus één geheel142. Het ene tablet eindigt met een zin, die als 
eerste op het volgende tablet wordt herhaald. Op die manier wordt, verdeeld over 
drie tabletten, de periode van het 10de jaar van Nabopolassar (616/5 v.C.) tot het 
11de jaar van Nebukadnezar II (594/3 v.C.) jaar na jaar behandeld. Ook het derde 
tablet eindigt naar alle waarschijnlijkheid met een ‘steekregel’, maar het tablet 
met de vervolgtekst werd niet teruggevonden.
De zgn. ‘Nabonidus Kroniek’143, geschreven op een fragmentarisch bewaard 
tweekolommig tablet, behandelde naar alle waarschijnlijkheid de volledige 
regeringsperiode van Nabonidus (555-539) en de eerste jaren van Cyrus (538-522). 
De tekst eindigt wellicht ook met een ‘steekregel’144. 
Kroniek ABC 1A, bewaard op een tablet in twee kolommen, beslaat de periode 
van het derde jaar van Nabonassar (745/4) tot het troonsbestijgingsjaar van 
Šamaš-šuma-ukīn (668 v.C.). Tot de regering van Esarhaddon (680-669) wordt een 
selectie van regeringsjaren behandeld. Het valt daarbij op dat vooral jaren werden 
opgetekend waarin in Babylonië, Assyrië of Elam een machtswissel plaatsvond. 
Vanaf Esarhaddon is, met uitzondering van zijn 9de jaar, elk regeringsjaar 
opgetekend. In het colofon van het tablet staat dat de tekst “eerste deel” (pirsu 
139 B.v. “over een afstand van 15 dubbelmijlen door moeilijke bergen, waar de ene man 

na de andere moest gaan” (r. 11); “over een afstand van 6 dubbelmijlen door machtige 
bergen en langs moeilijke passen” (r. 16-17).

140 glAssnEr, nr. 22-24. De herkomst van de tabletten, die uit de Neo-Babylonische periode 
dateren, is onbekend. Ze werden op dezelfde dag in het British Museum geregistreerd, 
nl. 9 april 1896. In samenhang met hun inhoudelijke verbondenheid suggereert dit dat 
ze in dezelfde stad, waarschijnlijk zelfs op dezelfde plek, werden opgegraven.

141 Abc 4 (glAssnEr, nr. 23).
142 Het eerste tablet behandelt de periode van het 10de jaar tot het 17de jaar van Nabopolassar 

(616/5-609/8). Het tweede behandelt de drie daaropvolgende jaren (608/7-606/5). Het 
derde tablet begint bij het 21ste en laatste regeringsjaar van Nabopolassar (605/4) en 
gaat tot het 11de jaar van Nebukadnezar II (594/3). De verdeling van de jaren over de 
drie tabletten lijkt niet op historische gronden te berusten, maar werd waarschijnlijk 
bepaald door het formaat van het tablet dat als schriftdrager diende.

143 ABC 7 (glAssnEr, nr. 26); Laat-Babylonische tijd, Babylon.
144 Het betreft de laatste twee regels (iv 8-9). grAyson en glAssnEr veronderstellen, o.i. 

terecht, dat dit ‘steekregels’ zijn (contra: VAn DEr spEk, in: VAn DEr spEk, Studies	in	Ancient	
Near	Eastern	World	View, p. 281). De regels zijn erg beschadigd, maar komen na een kleine 
blanco ruimte. De laatste zin stopt plots: het laatste woord, een werkwoordsvorm, 
eindigt op –ma	(= “en”). Dit achtervoegsel kondigt een volgende werkwoordsvorm aan, 
maar die volgt niet. Na dit woord is het tablet blanco. De te verwachten regel stond dan 
op het vervolgtablet.
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rēštû) is145. Van welk werk wordt niet gezegd. 
Nog andere kronieken waren duidelijk ‘thematisch’ van inhoud. De zgn. ‘Akītu 
Kroniek’146 selecteerde voor de periode 689-626 jaren die in de geschiedenis 
van het Akītu-festival, het Babylonische Nieuwjaarsfeest, belangrijk waren. 
De kroniek noteert daarbij gebeurtenissen die hadden bepaald of dit cultisch 
belangrijkste feest al dan niet plaatsvond. Voor een andere ‘excerptkroniek’, ABC 
15147, zijn de selectiecriteria onduidelijk148. Dit tablet is klein en in de vorm van 
een Neo-Babylonisch handelscontract. Het colofon noemt het een IM.GID.DA, een 
‘langtablet’ (r. 24). De kopiist was Nabû-kāṣir, die – zoals we gezien hebben – tot een 
vooraanstaande familie in Borsippa behoorde.
De vorm en opmaak van ‘overzichtskroniek’ ABC 1A, evenals zijn colofon, wijzen 
erop dat het hier om een bibliotheekexemplaar gaat. Dit geldt ook voor de 
kroniekfragmenten ABC 1B en C, die dezelfde periode behandelen. Ook de Nabonidus	
Kroniek	is, afgaande op de vorm van het tablet, een bibliotheekexemplaar. De drie 
‘seriële’ tabletten ABC 3- 5 waren eveneens voorbestemd om bewaard te worden. 
Dat bewijst het colofon van kroniek ABC 3: “Moge degene die Nabû en Marduk 
liefheeft, (het tablet) bewaren en het niet (aan anderen) overhandigen” (r. 78). 
Omdat over de archeologische context van al deze ‘bewaartabletten’ niets bekend 
is, is het niet geweten in welke bibliotheek ze werden bewaard. 
Naast de hierboven genoemde teksten waren ook de meeste kronieken uit de 
hellenistische tijd in de vorm van een Neo-Babylonisch handelscontract149. Dit type 
tablet kan niet met een specifieke functie worden verbonden. WAlkEr150 meent dat 

145 ABC 1A (glAssnEr, nr. 16). In het colofon staat dat het tablet eigendom was van Ana-Bēl-
ēreš, zoon van Libluṭu, uit de familie Ur-Nanna. Het werd geschreven te Babylon in 
het 22ste jaar van, waarschijnlijk, Darius I, d.i. 500/499. De koningsnaam is niet volledig 
zeker. De tekst was, zo staat in het colofon, een kopie van een ouder exemplaar. 

146 glAssnEr, nr. 20 (samengesteld na 626 v.C., onbekende herkomst). Steeds wordt 
genoteerd dat Nabû, de stadsgod van Borsippa, niet naar Babylon kwam (om aan het 
Nieuwjaarsfeest deel te nemen). Dit zou erop kunnen wijzen dat dit tablet, zoals vrijwel 
zeker ABC 15, uit Borsippa komt.

147 glAssnEr, nr. 19.
148 De kroniek tekent feiten van cultische of militaire aard op voor het 6de jaar van Aššur-

nādin-šumi (699-694) en jaren 4 en 14-18 van Šamaš-šuma-ukīn (667-648). Na een 
blanco ruimte volgen feiten uit de tijd van twee koningen, die vele eeuwen vroeger 
regeerden: Širikti-Šuqamuna (985 v.C.) en Nabû-šuma-iškun (ca. 760-748). In het 
colofon, dat erop volgt (r. 23), staat “niet geïntegreerde regels omwille van tašlimdu 
geëxcerpeerd uit een wastafel”. De betekenis van tašlimt/du is in deze context onzeker; 
cf. CAD, T, p. 291a. Een van de betekenissen in andere contexten is “toevoeging” en in 
deze betekenis slaat de notitie op de laatstgenoemde feiten, die als een soort appendix 
aan de tekst kunnen worden opgevat. Deze interpretatie blijft onzeker. Het is niet uit 
te sluiten dat de notitie “niet geïntegreerde regels” op alle voorafgaande feiten slaat. 
In dat geval wil ze aangeven dat het tablet een verzameling van “niet geïntegreerde”, 
d.w.z. losse feiten is.

149 Cf. VAn DEr spEk, in: VAn DEr spEk, Studies	in	Ancient	Near	Eastern	World	View, p. 282.
150 In: VAn DriEl E.A., Zikir	šumim, p. 400. ‘Private doeleinden’ is een relatief begrip, omdat 
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dit type voor private doeleinden werd gebruikt. Waarschijnlijk was ‘langtablet’ 
ABC 15 een schooltablet. Dit zou de historische fout kunnen verklaren: Širikti-
Šuqamuna was niet, zoals geschreven werd, de broer van Nebukadnezar (Nabû-
kudurrī-uṣur), maar van Ninurta-kudurrī-uṣur (r. 21).
De diverse typen kronieken, die we menen te kunnen onderkennen, geven ons een 
inzicht in de werkzaamheden van de chroniqueurs. Kronieken ABC 6 en 9 kunnen 
worden beschouwd als voorlopige notities151. Deze notities tekenden uitvoerig één 
gebeurtenis op. Een dergelijk opgetekende gebeurtenis werd later, indien dan nog 
relevant geacht, kort en zakelijk vastgelegd in kronieken die langere perioden 
omvatten. De voorlopige notities leverden m.a.w. het ruwe materiaal, ze waren 
een soort databank waaruit de ‘overzichtskronieken’152, zoals Kroniek ABC 1A en 
de Nabonidus Kroniek, putten. Deze ‘overzichtskronieken’ werden in bibliotheken 
bewaard.
Het feitenmateriaal werd ook gedepouilleerd om thematische kronieken samen te 
stellen, zoals de Akītu	Kroniek en, na Berossos, de Juridische Kroniek (glAssnEr, nr. 
37). Het is denkbaar dat een voorlopige notitie, zoals bewaard in ABC 6, met haar 
narratieve elementen, ook kon worden gebruikt bij het schrijven van ‘historische 
verhalen’ (cf. infra). Deze verhalen en de kronieken ontstonden immers in hetzelfde 
milieu.
Voor de periode van ca. 745 tot 668 v.C. zijn er vier ‘overzichtstabletten’ bewaard: 
kronieken ABC 1A, B, C en 14 (Esarhaddon	Kroniek). Dit roept de vraag op of al deze 
kronieken dezelfde feiten geven. Indien dit het geval is, zou dit kunnen wijzen 
op een soort ‘standaardisering’. Het antwoord op deze interessante vraag wordt 
sterk bemoeilijkt, omdat geen van deze teksten volledig is bewaard. We kunnen 
vaststellen dat, daar waar de teksten met elkaar kunnen worden vergeleken, ze 
over het algemeen voor de desbetreffende regeringsjaren hetzelfde feit of feiten 
hebben opgetekend. Kroniek ABC 1C, die zeer fragmentarisch is, dupliceert 
bijna volledig kroniek ABC 1A153. Ook kroniek ABC 1B noteert voor een gegeven 
regeringsjaar dezelfde feiten als kroniek ABC 1A (en 1C). Het grote verschil tussen 

er in de Perzisch-hellenistische periode geen strikte grens tussen private en publieke 
sfeer was. Private archieven werden in tempels bewaard. Personen verbonden aan de 
tempel konden thuis een tablettencollectie hebben, die ze voor de uitoefening van hun 
functie in de tempel gebruikten.

151 De tabletten waren misschien niet de oorspronkelijke notities, maar kopieën die later, 
om allerhande redenen (b.v. als schooloefening), werden gemaakt.

152 Zie ook VAn DEr spEk, in: VAn DEr spEk, Studies	in	Ancient	Near	Eastern	World	View, p. 282. 
Andere geleerden meenden dat deze tabletten excerpten uit de ‘overzichtskronieken’ 
waren; cf. WisEmAn, Chronicles, p. 4; grAyson, ABC, p. 12, n. 36 en glAssnEr, Chronicles, p. 43. 
Dit is zeer onwaarschijnlijk: de gebeurtenissen in deze ‘voorlopige notities’ worden 
uitvoeriger beschreven dan in hun zogeheten bron, de ‘overzichtskronieken’.

153 Het gaat voornamelijk om orthografische varianten. Eenmaal heeft ABC 1C een zin 
toegevoegd, nl. bij de beschrijving van de verovering van Egypte in Esarhaddons 10de 
jaar (670/669); cf. grAyson, ABC, p. 85 (tussen ABC 1A, iv 25 en 26).
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beide is dat kroniek ABC 1B meer regeringsjaren behandelt154. Zoals we reeds 
hebben opgemerkt, lijkt kroniek ABC 1A zich aanvankelijk beperkt te hebben tot 
jaren waarin in Babylonië, Assyrië of Elam een troonwissel plaatsvond. In één geval 
geeft deze kroniek informatie die niet in kroniek ABC 1B staat: ten tijde (Akk.: ana 
tarṣi) van Nabonassar woedde een oorlog tussen de steden Babylon en Borsippa, 
maar “de slag die Nabonassar met Borsippa voerde, is niet (op)geschreven.” (i 6-8). 
Deze notitie doorbreekt het chronologische kader van regeringsjaren. De melding 
dat de slag niet werd opgeschreven, suggereert dat de kopiist van het tablet hem 
niet in de brontekst had gevonden, maar er op een andere manier, b.v. via een 
ander document of mondelinge traditie, weet van had155. De verschillen tussen 
kroniek ABC 1A en de Esarhaddon	Kroniek zijn groter. Beide hebben feiten genoteerd 
die in de andere kroniek niet staan. Ook geven ze soms voor dezelfde gebeurtenis 
verschillende maand- of dagdata156. 
Kronieken ABC 1A-C zijn alle drie bibliotheekexemplaren. Het feit dat juist deze 
‘bewaarstukken’ voor een gegeven regeringsjaar dezelfde feiten optekenden, 
doet vermoeden dat zij het product zijn van een soort ‘standaardisering’: uit 
de databank van feiten die was aangelegd, werd een selectie gemaakt. Voor een 
gegeven regeringsjaar werden één of meerdere feiten geselecteerd, die als zodanig 
de ‘geschiedenisboeken’ zouden ingaan. Op die manier ontstond a.h.w. een 
‘historische canon’, een geschiedkundig standaardwerk.
Een dergelijke standaardisering en ‘canonisering’ van een tekst treffen we ook 
in andere Mesopotamische tekstgroepen aan157. Standaardisering van de tekst 
was kenmerkend voor de werken die tot de ‘traditiestroom’, de ‘culturele canon’ 
behoorden. Als voorbeelden noemen we de astrologische ominaverzameling 
Enūma Anu Enlil, de grote lexicale lijst Ur5-ra	=	ḫubullu, de topografische lijst Tintir. 
Dit neemt niet weg dat er variatie in de tekstoverlevering, zoals weglatingen, 
toevoegingen, veranderingen in de volgorde, mogelijk was. Zoals voor de redactie 
van Enūma Anu Enlil uit de vele astronomische omina een keuze werd gemaakt 
om tot een canonieke tekst te komen, zo gebeurde dat ook bij het chronografisch 
materiaal. 

154 Het begin van kroniek ABC 1B is verloren, maar het staat vast dat hij vóór het 3de 
regeringsjaar van Nabonassar (747-734), het begin van ABC 1A, aanving. Verder 
behandelt de kroniek het 6de regeringsjaar van Merodach-Baladan II (721-710) en 
de jaren 13-17 van Sargon II (721-705). Daarna breekt de tekst af. Na het 5de jaar van 
Nabonassar heeft de kroniek enkele jaren en gebeurtenissen opgenomen, maar het 
tablet is zo beschadigd dat niet meer kan worden achterhaald wat opgetekend was. Een 
vergelijking met ABC 1A is in dit deel van de kroniek daarom onmogelijk.

155 Zie ook brinkmAn, in: Abusch E.A., Lingering	over	Words, p. 81, n. 46.
156 Een overzicht van gelijkenissen en verschillen is te vinden in brinkmAn, in: Abusch 

E.A., Lingering	 over	Words, p. 88-90. De kronieken wijken feitelijk van elkaar af voor 
Esarhaddons jaar 1, 5-8, 10 en voor wat betreft zijn opvolging. Beide behandelen ze jaar 
9 niet. 

157 Dit was precies de reden waarom LAnDsbErgEr & bAuEr (ZA, 17 (1927), p. 61) postuleerden 
dat alle kronieken tot één werk behoorden. Over canonisering in Mesopotamië, zie 
VElDhuis, JCS, 50 (1998), p. 79-82.
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Was de tekst gestandaardiseerd en gecanoniseerd, dan was het belangrijk dat 
die nauwkeurig werd overgeleverd. Die nauwgezetheid werd verzekerd in de 
colofons van de tabletten (“volgens het origineel geschreven, gecontroleerd, 
gecollationeerd”). Bij het kopiëren werd die acribie tot uitdrukking gebracht door 
tekstkritische opmerkingen, zoals ḫepi (“gebroken”), hetgeen aanduidde dat het 
origineel op die plaats beschadigd en onleesbaar was. Deze notitie vinden we op 
twee plaatsen in kroniek ABC 1A158. Het colofon van die kroniek is identiek aan 
dat van een canoniek werk: “eerste deel, geschreven op grond van een origineel, 
gecontroleerd en gecollationeerd”159. De benaming ‘eerste deel’ veronderstelt dat 
dit tablet het eerste deel was van een ‘meerdelig’ gestandaardiseerd werk, een serie 
zoals ook Enūma Anu Enlil of Tintir	series van elkaar opvolgende tabletten waren. 
Op basis van de overeenkomsten tussen kronieken ABC 1A-C veronderstellen wij 
het bestaan van een ‘canoniek’ historisch werk, waarvan de drie genoemde teksten 
(gedeeltelijke) afschriften waren. Door het fragmentarische karakter kunnen deze 
teksten echter niet accuraat met elkaar worden vergeleken. Dit maakt dat onze 
hypothese speculatief moet blijven.

C) Ontstaan en relatie tot de Astronomische Dagboeken
In de sectie over de kronieken over het verre verleden hebben we gesteld dat 
deze teksten, bewaard op tabletten uit vooral de tweede helft van het eerste 
millennium, op oudere kronieken teruggaan. De kronieken over het recente 
verleden zijn in dat opzicht geen nieuw verschijnsel. Aan deze kronieken ligt 
echter wel de systematische optekening van contemporaine gebeurtenissen die 
historisch relevant werden geacht, ten grondslag. Deze systematische optekening 
is nieuw en we kunnen haar zonder meer als een nieuwe fase in de Babylonische 
chronografie betitelen. De vraag is vanaf wanneer gebeurtenissen systematisch 
werden opgetekend. 
Dit cruciale moment in de Babylonische historiografie viel heel waarschijnlijk 
samen met de regering van Nabonassar (747-734)160. De overgeleverde kronieken 
beginnen in zijn regering. Kroniek ABC 1A, volgens het colofon het “eerste 
deel”, begon met het derde jaar van Nabonassar. Kroniek ABC 1B, waarvan het 
begin verloren is, begon ergens vóór Nabonassars derde jaar. brinkmAn161 acht het 
mogelijk dat de kroniek reeds vóór de regering van Nabonassar begon. Hij is er 
daarom, zoals glAssnEr162, niet van overtuigd dat het ontstaan van de kronieken 
over het recente verleden met de regering van Nabonassar samenvalt. BrinkmAns 
tegenwerping kan echter gemakkelijk worden weerlegd: het is namelijk evengoed 
mogelijk dat de kroniek in de lacune enkel de vroegste regeringsjaren van 

158 iv 19 en 23.
159 iv 30.
160 Cf. grAyson, ABC, p. 10; VAn DEr spEk, in: VAn DEr spEk., Studies	in	Ancient	Near	Eastern	World	

View, p. 281.
161 In: Abusch E.A., Lingering over Words, p. 79, n. 35 en p. 83-84, n. 60.
162 Chronicles, p. 112.
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Nabonassar behandelde163. 
Bovendien zijn er andere aanwijzingen die ervoor pleiten dat de systematische 
optekening van contemporaine feiten onder Nabonassar begon. Er is de mededeling 
op naam van Berossos dat Nabonasaros de documenten van zijn voorgangers 
vernietigde (GDB F 7b). Dit kan worden geduid als een later geconstrueerde 
verklaring waarom pas vanaf Nabonassar systematisch contemporaine 
gebeurtenissen werden vastgelegd. Ook op het gebied van astronomie/astrologie, 
wetenschap waarmee, zoals we zullen zien, de kronieken nauw verbonden zijn, 
lijkt de regering van Nabonassar een mijlpaal te zijn geweest. De systematische 
optekening van maansverduisteringen, zoals die op Laat-Babylonische tabletten 
werd vastgelegd, begon rond 747 v.C.164. Claudius Ptolemaeus beschikte over 
Babylonische astronomische waarnemingen die naar alle waarschijnlijkheid tot 
het begin van de regering van Nabonassar teruggingen165. Dit verklaart waarom hij 
zijn Canon, die als chronologisch raamwerk voor zijn astronomische waarnemingen 
diende, met deze koning liet beginnen. Een hellenistische traditie voegt eraan toe 
dat de Babyloniërs vanaf de regering van Nabonassar nauwkeurige astronomische 
waarnemingen bijhielden166.
Omdat de zojuist vermelde Babylonische en Griekse bronnen alluderen op een 
systematische optekening van astronomische observaties vanaf Nabonassar, wordt 
aangenomen dat in dezelfde periode ook de Astronomische Dagboeken ontstonden. 
Zoals we gezien hebben, werden in de Dagboeken dag voor dag astronomische en 
meteorologische waarnemingen opgetekend en konden deze data op het einde van 
een maand worden uitgebreid met aanvullende astronomische waarnemingen, 
de prijzen van basisproducten, het rivierpeil en gebeurtenissen die zich in die 
maand hadden voorgedaan. De oudst in een Dagboek opgetekende waarnemingen 
betreffen het jaar 652 v.C.
Zoals in het geval van de kronieken is het overgrote deel van de Dagboeken, 
honderden tabletten en tabletfragmenten, uit Babylon afkomstig. Slechts één 
tabletfragment, een Dagboek voor het jaar 464 v.C., werd in de Bīt Rēš-tempel 

163 brinkmAn veronderstelt dat de lacune minstens 8 regels omvat. De kroniek wijdt aan 
Nabonassars derde jaar 5 regels (r. 2-6). Het is dus goed mogelijk dat de tekst zich in de 
lacune tot Nabonassars troonsbestijgingsjaar en jaren 1 en 2 heeft beperkt.

164 Cf. broWn, Mesopotamian	Planetary	Astronomy-Astrology, p. 259. Het gaat om de tabletten AD 
5, 2-4. Deze drie tabletten behoren vermoedelijk tot dezelfde compilatie. Deze compilatie, 
die nu onvolledig is, begon waarschijnlijk met een mogelijke maansverduistering 
tussen 748 en 740 en eindigde met één tussen 316 en 308; cf. StEElE, in: hungEr, AD, 
5, p. 391-392. Ook het Saros	Tablet, dat de 18-jarige cyclus van maansverduisteringen 
beschrijft (AD 5, 34), begon mogelijk met het troonsbestijgingsjaar van Nabonassar in 
748/7 v.C.; cf. stEElE, o.c., p. 394.

165 Synt., 3, 7. De oudste observaties die in de Almagest geciteerd worden, zijn 
maansverduisteringen uit het eerste en tweede regeringsjaar van “Mardokempados”, 
d.i. Merodach-Baladan II (721 en 720) (Synt., 4, 6).

166 Syncellus, p. 244, r. 32-33 (ed. mosshAmmEr).
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in Uruk teruggevonden167. Een andere overeenkomst met de kronieken is dat de 
diverse Dagboeken verschillende tijdsperioden bestrijken. Enkele dagboeken 
behandelen 1 of 2 maanden, andere een half of volledig jaar. Eenzelfde werkwijze 
als bij de kronieken over het recente verleden kan worden gereconstrueerd. In een 
eerste fase werden dag voor dag astronomische waarnemingen op kleitabletten (en 
wastafels168) genoteerd, die enkele dagen tot iets meer dan een maand bestreken169. 
Op basis daarvan werden Dagboeken gecompileerd, die een langere periode, b.v. 
een kwartaal, semester of jaar, beschreven. Daarnaast werd het materiaal voor 
specifieke doeleinden geëxcerpeerd170. 
De facultatieve historische notities op het einde van een maand, die in vele 
Dagboeken ontbreken, hebben vooral betrekking op gebeurtenissen die 
voor de stad Babylon of het Esagila relevant waren. Opgetekend werden o.a. 
oorlogshandelingen, honger en ziekten in het land, gebeurtenissen die het Esagila, 
zijn cultus of bestuur raakten. Ook werden ogenschijnlijke faits divers genoteerd, 
b.v.: “Die maand (d.i. Addaru, maand XII), dag 26. Een wolf ging Borsippa binnen 
en doodde twee honden. Hij ging niet weg en werd gedood”171 of “Schrikkel-
Addaru (maand XII2). (…) Dag 6. Een ooi wierp, (het jong) had geen kinnebak”172. 
Deze anekdoten werden opgetekend, omdat ze als duidelijke voortekens werden 
beschouwd. Dit brengt ons bij het dieperliggende doel van de historische secties 
in de Dagboeken: gebeurtenissen werden in het kader van divinatie en wichelarij 
opgetekend173. Zoals we boven gezien hebben, kon voor de Babyloniërs vrijwel 
alles een voorteken zijn en was het zaak die voortekens te onderkennen en te 
decoderen. De Astronomische Dagboeken moeten worden gezien als een database, 
een ‘wetenschappelijk’ instrument om toekomstige gebeurtenissen beter te 
kunnen voorspellen174.

167 AD 1, -463 (= VAn DiJk & mAyEr, BaM	Beih., 2, nr. 84).
168 Cf. AD 1, -384, rev.’, r. 6: “Maanden Araḫsamnu (VIII) en Kislīmu (IX) niet geschreven op 

de wastafel” (Dagboek voor de maanden VII tot XII van jaar 20 van Artaxerxes II); AD 5, 
nr. 60, iv 13’-15’: “Kopie van tabletten en wastafels [van?] ‘astronomische dagboeken’.” 
Dit tablet geeft Jupiterwaarnemingen voor de periode van jaar 18 van Artaxerxes II 
(387/6) tot jaar 13 van Artaxerxes III (346/5).

169 Cf. sAchs & hungEr, AD, 1, p. 12.
170 AD 1, -418 is een dergelijk excerpttablet, zoals uit het colofon blijkt: “Jaar 5 van 

Umakuš (= Darius II), geëxcerpeerd om te lezen” (‘rev., r. 15’). Een ander tablet met 
waarnemingen van Jupiter heeft die waarnemingen uit de Dagboeken geëxcerpeerd, 
zoals in het colofon staat: “Verschijningen van Jupiter van jaar 18 van Arses, die koning 
Artaxerxes (II) wordt genoemd, tot jaar 13 van Umakuš, die koning Artaxerxes (III) 
wordt genoemd. Kopie van tabletten en wastafels [van?] ‘astronomische dagboeken’.” 
(AD 5, nr. 60, iv 8’-15’).

171 AD 1, -567, ‘rev. 21’.
172 AD 1, -418, ‘rev. 9’.
173 Cf. rochbErg-hAlton, JAOS, 111 (1991), p. 330-331; VAn DEr spEk, in: hEnkElmAn & kuhrt, 

Persian	Perspective, p. 289-296.
174 Alle onderdelen van de Astronomische Dagboeken kunnen met wichelarij in verband 

worden gebracht. Het is genoegzaam bekend dat de Babyloniërs aan astronomische 
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De vraag dringt zich op of er tussen de historische secties van de Dagboeken en 
de kronieken over het recente verleden een verband bestaat. WisEmAn175 meende 
dat de kronieken extracten van een soort ‘annalen’ waren. Die ‘annalen’ waren 
mogelijk de Astronomische Dagboeken. lAmbErt 176 beschouwde de kronieken als 
“the historical part” van de Dagboeken. Volgens grAyson177 waren de Astronomische 
Dagboeken het lopende feitenrelaas waaruit de kronieken putten. brinkmAn178 trok 
terecht in twijfel dat de kronieken extracten van de Dagboeken waren en dat 
deze hun bron was. Toch bestaat er wel degelijk een relatie tussen kronieken en 
Dagboeken; alleen is het onmogelijk die precies te bepalen. Dit komt, omdat slechts 
in weinige gevallen de tot ons gekomen kronieken en historische Dagboeksecties 
dezelfde periode beslaan. Waar dat wel het geval is, blijken er inhoudelijke, soms 

fenomenen voorspellende waarde toekenden. Meteorologische omstandigheden 
konden worden voorspeld aan de hand van astronomische fenomenen, maar hadden 
zelf ook voorspellende waarde, zoals blijkt uit volgende omina: “Als in Simanu (maand 
III) op dag 6? of dag 15? regen valt: de koning sterft.” (Iqqur Ipuš, §96; ed. lAbAt); “Als 
in Araḫsamnu (maand VIII) de zuidenwind opkomt: de koning wordt gedood in 
een revolte.” (Iqqur Ipuš, §99). Ook werd gedacht dat astronomische fenomenen het 
rivierpeil aankondigden; zie b.v. Iqqur Ipuš, §67: “Als in Šabatu (maand XI) op dag 14 of 
15 de maan niet met de zon te zien is (d.i. in conjunctie is): een enorme vloed (dus een 
hoog rivierpeil) komt en de oogst is klein.” Het rivierpeil had zelf ook voorspellende 
waarde; cf. Iqqur Ipuš, §103: “Als in Nisannu (maand I) de vloed komt: er zijn doden in 
het land.”; §104: “Als in Abu (maand IV) de vloed komt en zijn water is gekleurd als 
bloed: de oogst is voorspoedig, [het graan] is overvloedig.” Gebeurt dat echter in maand 
XI, dan zullen de goden het land kwaadwillend aankijken. Een Dagboek voor het jaar 
112 v.C. heeft interessant genoeg opgetekend dat in maand IV de wateren van de rivier 
rood waren (AD 3, -111, ‘rev.’, r. 7’). Ook de marktprijzen werden door de stand der 
hemellichamen bepaald; cf. Iqqur Ipuš, §86: “Als Venus in Nisannu (maand I) verduisterd 
is: (…) de marktprijs is laag.” Is Venus verduisterd in maand XI, dan zal de marktprijs 
daarentegen hoog zijn. Een tablet uit vroeg-hellenistisch Uruk is een ander, duidelijk 
voorbeeld van de relatie tussen astrologie en marktprijzen, wat we tegenwoordig 
‘astro-economie’ noemen. De tekst voorspelt aan de hand van de bewegingen der 
hemellichamen voor het desbetreffende jaar een hoge of lage marktprijs (SpTU 1, nr. 
94). 

  De groots opgezette databank die de Astronomische Dagboeken waren, stelde de 
Babylonische geleerden niet alleen in staat de juistheid van hun omina te controleren, 
ze konden die ook aanwenden om de wichelarij te perfectioneren. De Babyloniërs 
slaagden er mettertijd – dankzij hun waarnemingen – in om de periodiciteit van 
bepaalde astronomische fenomenen te achterhalen. Het is denkbaar dat zij ervan 
uitgingen dat zij ook de periodiciteit in de geschiedenis konden ontsluiten, als zij 
er maar lang genoeg naar bleven zoeken. Met ‘periodiciteit’ bedoelen we overigens 
niet dat zich steeds weer dezelfde gebeurtenissen voordeden, wel dat in gelijke 
omstandigheden gelijkaardige gebeurtenissen konden plaatsvinden.

175 Chronicles, p. 4.
176 Oudtestamentische Studiën, 17, p. 71.
177 ABC, p. 12-14.
178 In: Abuch, Lingering	over	Words, p. 95-97.
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zelfs woordelijke overeenkomsten te zijn. Kroniek ABC 16 en een Astronomisch 
Dagboek voor het jaar 652 noteren beide dat op 27 Addaru (maand XII) van jaar 
16 van Šamaš-šuma-ukīn de legers van Babylonië en Assyrië in Ḫirit(u) slag 
leverden179. De Babylonische troepen trokken zich na een zware nederlaag terug. 
De Diadochenkroniek tekent op dat in 309 v.C. Antigonus van maand V tot X tegen 
het leger van Seleucus vocht, terwijl een Dagboek voor maand V van datzelfde 
jaar in gebroken context spreekt over vechtende troepen van Antigonus180. De zgn. 
‘Juridische Kroniek’181 noteert voor maand VIII van jaar 34 van de Seleucidische 
Era (in 278 v.C.) dat dieven de Tuin der cipressen waren binnengedrongen. Een 
Dagboek zinspeelt in gebroken context op hetzelfde incident in nagenoeg dezelfde 
woorden182. Een ander Astronomisch Dagboek spreekt voor maand V van het jaar 
149 van de Seleucidische Era (in 163 v.C.) over gevechtshandelingen, waarbij de 
burgers in Babylon met Grieks burgerrecht, de ‘politae’, betrokken waren183. Een 
kroniek schrijft over het vervolg hiervan in maand VII184.
Voor een verband tussen kronieken en Dagboeken pleit ook dat ze in hetzelfde 
milieu van Babylonische ‘schriftgeleerden’, mogelijk zelfs door dezelfde mensen, 
werden geschreven, bestudeerd, gekopieerd. Zoals we gezien hebben, komen beide 
teksttypes vooral uit Babylon en werd dezelfde werkwijze gevolgd: van voorlopige 
aantekeningen naar ‘bewaartabletten’. 
De connectie tussen de kronieken over het recente verleden en de Astronomische 
Dagboeken kan (mede) verklaren waarom deze kronieken werden opgesteld. grAyson 
oordeelde dat de opstellers van de in zijn ogen objectieve kronieken ABC 1-13b een 
zuiver wetenschappelijk doel voor ogen hadden, geschiedschrijving “for its own 
sake”185. Het feit dat de Dagboeken met het oog op divinatie werden opgesteld, 
suggereert dat deze motieven ook in het geval van de kronieken over het recente 
verleden golden. Deze kronieken waren zo objectief, omdat het voor de wichelarij 
nu eenmaal belangrijk was om over betrouwbare gegevens te beschikken. De band 
tussen kronieken en divinatie wordt ook gesuggereerd door het feit dat kronieken 
en omina eenzelfde fraseologie gebruiken186. Dit sluit niet uit dat de kronieken over 
het recente verleden, zoals die over het minder recente en verre verleden, ook als 
historische bronnen werden gebruikt.

179 ABC 16, r. 13-16 en AD 1, -651, iv 18’. In het dagboek zijn het jaar en de maand niet 
bewaard, maar beide kunnen op astronomische gronden worden gereconstrueerd.

180 ABC 10, rev., r. 14-16 en AD 1, -308, obv.’, r. 14.
181 glAssnEr, nr. 37. Deze kroniek – als we in dit geval deze benaming mogen gebruiken – 

noteert drie gevallen van tempeldiefstal: één voor jaar 34 SE (278 v.C.), twee voor jaar 
90 SE (222 v.C.), eerst in maand VI en vervolgens maand II.

182 AD 1, -277C, r. 3’ // glAssnEr, nr. 37, r. 2: …]-tu4 a-na GIŠ.KIRI6 <ŠIM>.LI KU4-u’[…] // 
ša2 ina sar-tu2 ana GIŠ.KIRI6 ŠIM-LI KU4-u2 [… (“dieven gingen de Tuin der cipressen 
binnen...”).

183 AD 3, -162, rev. 11-17.
184 BCHP 14; cf. VAn DEr spEk, in: VAn solDt, Ethnicity in ancient Mesopotamia, p. 403-404.
185 Cf. ABC, p. 11 en Or., NS 49 (1980), p. 175 en n. 168.
186 Cf. VAn DEr spEk, in: hEnkElmAn & kuhrt, Persian	Perspective, p. 289-296.
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De kronieken over het recente verleden en de Astronomische Dagboeken doen 
elk afzonderlijk vermoeden dat vanaf Nabonassar een lopend feitenrelaas 
werd bijgehouden: relevant geachte feiten werden vanaf die tijd systematisch 
opgetekend. Waarom dat precies in die periode gebeurde, is een raadsel. Misschien 
hangt dit samen met het feit dat Babylonië in deze periode door Assyrië werd 
geannexeerd. Hierdoor voelden Babyloniërs misschien de noodzaak te reflecteren 
over hun identiteit in deze nieuwe politieke context187. 
Het zou veel te ver gaan om te stellen dat alle kronieken en Dagboeken in ultimo 
terug te voeren zijn tot één en hetzelfde lopende feitenrelaas. Het is te simpel om 
alle teksten in verband te brengen met één ‘Urquelle’. Beter kunnen we uitgaan 
van verschillende tradities, van diverse vormen van een feitenrelaas188.

187 Suggestie van kuhrt. kuglEr (Sternkunde, 2, p. 368-371) legt een verband met de 
opmerkelijke astronomische fenomenen die tijdens het eerste jaar van Nabonassar 
werden waargenomen. Op zichzelf is het denkbaar dat uitzonderlijke astronomische 
fenomenen diepe indruk op de Babyloniërs nalieten en hen bij de ontwikkeling van 
astronomie/astrologie stimuleerden. De uitzonderlijk destructieve aardbeving van 
Lissabon op Allerheiligen 1755, om een modern voorbeeld te noemen, leidde tot grote 
ontwikkelingen in theologie en filosofie. Alleen is het de vraag of de Babyloniërs de 
toen waargenomen astronomische fenomenen zo uitzonderlijk vonden dat ze vanaf 
dat moment overgingen tot een systematische optekening van astronomische en 
historische feiten.

188 Uit een vergelijking van parallelle passages in de kronieken kunnen hierover geen 
zekere conclusies worden getrokken. Drie kronieken vermelden de terugkeer van Bēl 
en de andere goden van Assur naar Babylon: de (‘gestandaardiseerde’?) kroniek ABC 1A 
(iv 34-36), de Esarhaddon Kroniek (ABC 14, r. 35-37) en de Akītu	Kroniek (ABC 16, r. 5-8). 
Kroniek ABC 1A noemt de stad Assur “Libbi- āli”; de twee andere “Baltil”. Ze zijn het 
oneens over de precieze datum van terugkeer. Kroniek ABC 14 zet die op dag 25 van 
Ayyaru (maand II) van het troonsbestijgingsjaar van Šamaš-šuma-ukīn; ABC 16 op dag 
24 en ABC 1A op dag 14 of 24 – het getal is beschadigd. Kronieken 14 en 16 voegen eraan 
toe dat Nabû en de goden van Borsippa naar Babylon gingen. Deze kronieken noteren 
eerst dat Bēl 20 jaren in Assur verbleef en het Akītu-feest niet werd gevierd (ABC 14, r. 
30-32 en ABC 16, r. 1-4). ABC 14 vervolgt dat Nabû in die jaren Borsippa niet verliet (r. 
33). Dit alles blijft onvermeld in kroniek ABC 1A. 

 Kronieken ABC 1A en 14 noteren dat in het troonsbestijgingsjaar van Esarhaddon de 
goden(beelden) van Dēr naar hun stad terugkeerden (resp. iii 44-45 en r. 5). Een andere 
kroniek, ABC 15, heeft genoteerd wanneer die goden(beelden) Dēr hadden verlaten: 
in het 6de jaar van Aššur-nādin-šumi ging “Anu de grote”, de hoofdgod van Dēr, naar 
Assyrië (r. 1). Kroniek ABC 1A tekent voor dat jaar wel een campagne van Sanherib 
tegen Elam op, waarbij hij naar alle waarschijnlijkheid ook Dēr aandeed (ii 36-38), maar 
vermeldt de roof van het godenbeeld niet. Kronieken ABC 15 en 16 behandelen beide de 
jaren 16-18 van Šamaš-šuma-ukīn en complementeren elkaar. 

 Kroniek ABC 3 gebruikt twee verschillende woorden om de Meden aan te duiden: 
Madāja (r. 23; Nabopolassar jaar 11 en r. 24; jaar 12) en Ummān-manda (r. 38; jaar 14 
en r. 65; jaar 16). Dit zou erop kunnen wijzen dat de chroniqueur twee verschillende 
bronnen gebruikte. Het is echter evengoed mogelijk dat in het lopende feitenrelaas op 
een gegeven moment op de andere benaming werd overgegaan.
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2.2.2.4.	Slotbeschouwingen
De aandacht die de kronieken over het recente verleden hebben voor 
gebeurtenissen op religieus-cultisch vlak, wijst erop dat deze teksten in het milieu 
van de tempel werden opgesteld. In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat die 
tempels astronomen in dienst hadden. Hieruit kunnen we concluderen dat ook de 
Astronomische Dagboeken met hun historische secties in datzelfde tempelmilieu 
werden opgetekend. Dit geldt – zeker in de Laat-Babylonische periode – ook voor 
de kronieken over het verre verleden.
De samenstelling van de kronieken over het recente verleden en de Dagboeken 
suggereert dat er – vermoedelijk vanaf de tijd van Nabonassar – een lopend 
feitenrelaas van historisch-astrologisch relevant geachte gebeurtenissen werd 
bijgehouden. We zouden dit kunnen vergelijken met de archieven van de Egyptische 
priesters, waarover de Griekse historiografen spreken. 
We hebben hierboven geargumenteerd dat feiten uit deze databank werden 
geselecteerd en in een soort ‘canon’ van historische gebeurtenissen werden 
opgenomen.
De kronieken over zowel het recente als over het verre verleden zijn stuk voor stuk 
de sprekende getuigen van een levendige vorm van geschiedschrijving, waarvan 
alle aspecten nog niet gekend zijn en die we waarschijnlijk ook niet meer kunnen 
achterhalen. 
In dit milieu van Dagboekschrijvers en chroniqueurs verkeerde Berossos. Hij had 
dus volop de mogelijkheid om bij het verzamelen van de informatie die hij in zijn 
Babyloniaca wilde opnemen, kronieken te consulteren en over te schrijven. Naar 
alle waarschijnlijkheid raadpleegde hij de Kroniek	der	Dynastieën. Of hij ook andere 
kronieken gebruikt heeft, moet uit onze analyse blijken. 

2.3. Literaire historische verhalen en literaire profetieën

2.3.1.	Literaire	historische	verhalen189

In de Laat-Babylonische periode werden verhalen over koningen uit soms lang 
vervlogen tijden gekopieerd – en misschien zelfs voor het eerst geschreven. 
Verhalen over roemruchte koningen circuleerden in Mesopotamië al vele eeuwen 
voordien. De oudst schriftelijk vastgelegde dateren uit de Oud-Babylonische, 
misschien zelfs Oud-Akkadische periode190. Het gaat hier zowel om teksten in het 

189 Onder de noemer ‘literaire historische verhalen’ hebben we historische teksten 
samengebracht die, al dan niet in poëtische stijl, verhalend van karakter zijn. Hieronder 
rangschikken we o.a. de zgn. ‘historische epen’ en ‘pseudo-autobiografieën’ (narû-
literatuur). Voor een uiteenzetting over de historische epen verwijzen we naar grAyson, 
BHLT; voor de ‘pseudo-autobiografieën’ naar longmAn, Fictional	Akkadian	Biography; zie 
ook grAyson, Or., NS 49 (1980), p. 182-188.

190 ‘De Grote revolte tegen Narām-Sîn’ (ed. WEstEnholz, Legends	of	the	Kings	of	Akkade, nr. 15, 
p. 223-229). De tekst zou echter ook een afschrift van een authentiek koningsopschrift 
kunnen zijn; cf. FostEr, ARRIM, 8 (1990), p. 44, n. 14 en iD., Before	the	Muses, p. 59.
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Sumerisch als het Akkadisch. Tot de oudste teksten behoren verhalen over Sargon 
van Akkad en zijn kleinzoon Narām-Sîn191. Twee van deze verhalen, die in de Oud-
Babylonische tijd ontstonden – ‘Sargon, koning van de strijd’ en de ‘Cutha-legende’ 
van Narām-Sîn – werden in een aangepaste versie tot de Neo-Assyrische en Neo- 
en Laat-Babylonische periode overgeleverd192. Uit de Middel-Assyrische periode 
dateren twee poëtische verhalen over Assyrische koningen: het epos van Adad-
nīrārī I (1305-1274), dat zeer fragmentarisch is bewaard193, en dat van Tukultī-
Ninurta I (1243-1207)194.
In het eerste millennium vinden we, naast de zojuist genoemde verhalen 
over Sargon en Narām-Sîn, ook een verhaal over Sargon, dat voordien niet is 
geattesteerd, nl. zijn ‘Geboortelegende’195. De meeste historische verhalen uit 
deze periode gaan over koningen die Babylonië van een buitenlandse dwingeland 
bevrijdden: Adad-šuma-uṣur (1216-1187), die na de dood van de Assyrische koning 
Tukultī-Ninurta I Babylonië van het Assyrische juk bevrijdde en zelfs Assyrië 
wist te overvleugelen196; Nebukadnezar I (1125-1104), die een eind maakte aan 
de Elamitische hegemonie over Babylonië en het door de Elamieten geroofde 
standbeeld van Marduk naar Babylon terugbracht197; Nabopolassar (625-605), die 

191 WEstEnholz verzamelde de verhalen in Legends	 of	 the	 Kings	 of	 Akkade. Uit de Oud-
Babylonische tijd dateren ook epen en legenden over legendarische koningen als 
Gilgamesh, Aga, Enmerkar en Lugalbanda. Voor de Babyloniërs van het eerste 
millennium waren dit waarschijnlijk even historische figuren als Sargon en Narām-Sîn 
of Hammurabi.

192 Resp. WEstEnholz, Legends	of	the	Kings	of	Akkade, nr. 9D-E, p. 134-139 en nr. 22, p. 294-368.
193 Cf. GrAyson, ABC, p. 57, n. 65 en iD., Or., NS 49 (1980), p. 186, n. 207.
194 FostEr, Before	the	Muses, p. 298-317.
195 WEstEnholz, Legends	of	the	Kings	of	Akkade, nr. 2, p. 36-49.
196 grAyson, BHLT, p. 56-77. Deze fragmentarische Laat-Babylonische tekst, afkomstig uit 

Babylon, lijkt een rebellie van officieren en edelen van Babylon tegen Adad-šuma-
uṣur te beschrijven. Op deze rebellie alludeert wellicht ook een kroniek, die noteert 
dat Adad-šuma-uṣur bij zijn troonsbestijging had af te rekenen met een usurpator in 
Babylon (glAssnEr, nr. 46, r. 7-9).

197 Verschillende verhalen over de Elamitische invasie in Babylonië, Nebukadnezars 
bevrijdingscampagne en de rol van Marduk bij deze gebeurtenissen zijn overgeleverd. 
We kunnen a.h.w. spreken van een ‘epische cyclus’. Eén tekst, verdeeld over twee 
tabletten, is door kopieën uit de Neo-Assyrische tijd (bibliotheek van Assurbanipal in 
Ninive) en uit de Neo- en Laat-Babylonische tijd (verschillende steden in Babylonië, 
waaonder Babylon) geattesteerd; cf. RIMB 2, p. 23-31; zie ook FostEr, Before	the	Muses, 
p. 376-380. Twee andere teksten zijn in dezelfde bibliotheek van Assurbanipal 
teruggevonden (RIMB 2, p. 19-21; FostEr, o.c. p. 381-383 en rimb 2, p. 17-19; FostEr, o.c., 
p. 385). Laatstgenoemde tekst is volgens het colofon een afschrift van een opschrift 
uit Babylon. Twee andere teksten, die over Elamitische invasies en brandschattingen 
in Babylonië in de tijd vóór Nebukadnezar I gaan, dateren uit de Laat-Babylonische 
periode (lAmbErt, in: gAschE E.A., Cinquante-deux	 réflexions, p. 67-72 en JErEmiAs, MVAeG, 
21 (1917), p. 80-84; cf. FostEr, o.c., p. 371-375). Een epische tekst op een fragmentarisch 
Laat-Babylonisch tablet uit Babylon gaat ook over de strijd tussen een Babylonische 
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Babylonië van Assyrië onafhankelijk maakte198. Het merendeel van deze verhalen is 
gekend door tabletten uit de Laat-Babylonische tijd, toen Babylonië onder vreemde 
heerschappij stond. Mogelijk reflecteren ze een patriottistische ‘Sehnsucht’ naar 
een onafhankelijk en groots verleden. Het is onduidelijk wanneer de verhalen zelf 
ontstaan zijn. Dateren ze uit de tijd van de genoemde koningen of zijn het creaties 
uit de Laat-Babylonische tijd, al dan niet gebaseerd op tradities die teruggaan tot 
de tijd van de protagonist?
Sommige van deze teksten weerspiegelen wat we de ‘Marduk-ideologie’ hebben	
genoemd: koningen die Marduk en zijn stad in ere houden, kennen succes; zij die 
dat niet doen, worden onherroepelijk gestraft. Dit laatste wordt in een verhaal 
over Amēl-Marduk (561-560) verwoord199.
Tot slot vermelden we twee verhalen uit de Laat-Babylonische tijd. Het ene gaat 
over de ‘vermaledijde’ koning Nabû-šuma-iškun (ca. 760-748)200; het andere over 
Nabonidus (555-539)201. Beide teksten hebben kenmerken van kronieken. Zoals we 
reeds in het geval van Kroniek ABC 6 gezegd hebben, is de scheiding tussen een 
‘historisch verhaal’ en een ‘kroniek’ niet altijd even scherp.

2.3.2.	Literaire	profetieën
Een speciale categorie van historische teksten vormen de zgn. ‘literaire 
profetieën’202. Hoewel deze teksten naar eigen zeggen toekomstige gebeurtenissen 
voorspellen, beschrijven ze in werkelijkheid feiten uit het verleden (‘vaticinatio 
ex eventu’). De laatst genoemde voorspelling sanctioneert een eigentijdse 
gebeurtenis of drukt de verwachting uit dat het genoemde zich zal voltrekken. 
Omdat de eerdere voorspellingen reeds geschied waren, bevatten de profetieën 
historisch materiaal. Door de vage bewoordingen is het niet altijd duidelijk op 
welke gebeurtenis of koning de voorspelling betrekking heeft. Het is zelfs de vraag 
of elke voorspelling wel degelijk naar één concrete gebeurtenis of koning verwijst 
en niet veeleer een algemene situatie schetst. 

koning en Elam (grAyson, BHLT, p. 47-55), maar het is onduidelijk welke koning wordt 
bedoeld. grAyson stelt Kurigalzu II (1332-1308) voor.

198 grAyson, BHLT, p. 78-86 (Laat-Babylonische periode, Babylon).
199 grAyson, BHLT, p. 87-92 (Laat-Babylonische periode, Babylon).
200 glAssnEr, nr. 52 (uit Uruk).
201 glAssnEr, nr. 53 (uit Babylon); zie ook schAuDig, Inschriften	Nabonids, p. 590-595. In de tekst 

wordt op Nabonidus’ grote kennis van het spijkerschrift en de spijkerschriftliteratuur 
gealludeerd. De tekst vertegenwoordigt een pro-Nabonidustraditie en staat in sterk 
contrast tot het Verzengedicht	van	Nabonidus	en de Cyrus	Cilinder	(ed. schAuDig, o.c., p. 563-
578; p. 550-556), die overduidelijk anti-Nabonidus en pro-Cyrus van strekking zijn.

202 Met ‘literaire profetie’ wordt een literaire creatie in de vorm van een profetie bedoeld. 
Het gaat niet om de optekening of literaire bewerking van reëel geuite profetische 
uitspraken; cf. grAyson, Or., NS, 49 (1980), p. 183-185 en FostEr, Akkadian Literature, p. 27-
30; zie ook DEJong Ellis, JCS, 41 (1989), p. 127-186. In totaal gaat het om 5 teksten. 
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Uit de late tijd dateren de ‘Uruk Profetie’203 en de ‘Profetie der Dynastieën’204. Beide 
teksten voorspellen de regering van goede en slechte koningen. Deze profetieën 
geven niet alleen verhuld historische feiten, ze reflecteren ook hoe een koning werd 
beoordeeld. Het tablet waarop de Profetie	der	Dynastieën	staat, is zeer fragmentarisch. 
Een aantal koningen kan met zekerheid worden geïdentificeerd205. De Profetie kan 
met het ‘bala-concept’ in verband worden gebracht: heersers, ‘dynastieën’ komen 
en gaan. De tekst bevat – zo zal blijken uit onze analyse – historisch materiaal dat 
ook bij Berossos te vinden is (cf. GDB F 10 comm.).

2.4. Literaire brieven
Het Babylonische patriottisme en de Marduk-ideologie, die in sommige historische 
verhalen uit de late tijd naar voren komen, vinden we ook in literaire brieven uit 
dezelfde periode. Met de term ‘literaire brieven’ duiden we teksten aan die ofwel 
literaire omwerkingen van echte brieven zijn ofwel literair gestileerde fictieve 
brieven206. Het is niet altijd duidelijk of een literaire brief een latere omwerking van 
een authentieke brief is dan wel een vervalsing. Verzender en/of bestemmeling 
is een koning. De oudste literaire brieven, in Sumerisch en Akkadisch, dateren 
uit de Oud-Babylonische periode en ontstonden in het schoolmilieu207. Dit geldt 
waarschijnlijk ook voor de brieven uit het eerste millennium. Deze brieven hadden 
een meervoudige pedagogische functie: schrijfoefening, kennis over vroegere 
heersers, propaganda-indoctrinatie van de leerlingen. 
De, naar het aantal kopieën te oordelen, populairste literaire brief uit het eerste 
millennium was de tekst die als de ‘Weidner Kroniek’ bekend staat208. Het is een 
fictieve brief, waarin een koning van Isin zich tot zijn ambtsgenoot in Babylon of 
Larsa richt. De tekst geeft een lange lijst van pseudo-historische exempels, waarvan 
de strekking overduidelijk is: de koning die Marduk en zijn cultus verwaarloost, 
wordt gestraft209. Ook andere literaire brieven dragen deze Marduk-ideologie uit. 

203 SpTU 1, nr. 3 (uit Uruk); cf. bEAuliEu, in: cohEn E.A., Tablet	and	Scroll, p. 41-52.
204 grAyson, BHLT, p. 24-37 (uit Babylon); cf. VAn DEr spEk, in: hEnkElmAn & kuhrt, Persian	

Perspective, p. 311-324.
205 Neriglissar, Lābāši-Marduk, Nabonidus, Cyrus (ii 2’-24’) en Arses, Darius III en Alexander 

de Grote (v 4-23).
206 Een derde groep, de zgn. ‘godenbrieven’, brieven van of aan goden, laten we hier buiten 

beschouwing, omdat van dit ‘genre’ geen Laat-Babylonische exemplaren werden 
teruggevonden.

207 Cf. MichAloWski, RlA, 6, p. 51-59, s.v. Königsbriefe.
208 glAssnEr, nr. 38. 7 exemplaren zijn bekend. Ze dateren van de Neo-Assyrische tot de 

Laat-Babylonische periode en de tabletten waarvan de herkomst zeker of waarschijnlijk 
is, komen uit Assur, Sippar, Uruk en Babylon. grAyson meent dat het werk in de late 
Kassitische of vroege Isin II-tijd (ca. 1300-1100) werd geschreven; cf. ABC, p. 278-279; zie 
ook Al-rAWi, Iraq, 52 (1990), p. 1-2. 

209 Het ‘kroniekgedeelte’ van de brief (r. 41-75) begint bij Aka (legendarische tijd) en 
eindigt bij Ibbi-Sîn (2028-2004). In hun tijd speelden Marduk en Babylon geen rol 
van betekenis. De passage over Sargon van Akkad (r. 60-61) vertoont parallellen met 
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In een eveneens fictieve brief schrijft koning Samsu-iluna van Babylon (1749-1712) 
over de wandaden van de priesters, die de door Marduk ingestelde regels niet 
volgen210. 
De meeste literaire brieven die op tabletten uit het eerste millennium bewaard 
bleven, getuigen van een pregnant nationalistisch discours. Een eerste groep 
brieven betreft de correspondentie tussen Assyrische en Babylonische koningen 
uit de laatste eeuwen van het tweede millennium. De meeste tabletten dateren 
uit de Neo-Assyrische periode, maar de teksten zelf zijn ouder211. In deze brieven 
worden de Assyrische koningen als ondergeschikt aan de Babylonische voorgesteld. 
In brieven, gekend door kopieën uit de Neo- en Laat-Babylonische periode, gaat dit 
patriottisme vaak hand in hand met de Marduk-ideologie. Tot dit corpus behoren 
een brief van koning Kurigalzu (I of II?), waarin hij de onderworpen volken beveelt 
hem tribuut te sturen212; correspondentie tussen de Elamitische koning Kudur-
naḫḫunte (rond 1150 v.C.) en de Babyloniërs over de aanspraken van de Elamiet 
op de Babylonische troon213; een brief van Nebukadnezar I (1125-1104) aan de 

Kroniek ABC 20A (glAssnEr, nr. 39) en met de Neo-Assyrische collectie van historische 
omina; cf. supra.

210 Al-rAWi & gEorgE, Iraq, 56 (1994), p. 135-139. De brief is in twee kopieën uit de Neo-
Babylonische tijd bekend. De ene kopie staat op een tablet uit de bibliotheek van de 
Šamaš-tempel in Sippar. De andere werd, met andere teksten, neergeschreven op een 
oefentablet uit Ur.

211 Cf. röllig, RlA, 7, p. 58, s.V. Literatur. Het gaat om de volgende teksten: 1) Scheldbrief van 
de Babylonische koning Adad-šuma-uṣur (1216-1187) aan de “Assyrische koningen” 
Aššur-nīrārī III (1202-1197) en Ili-PA-da; Neo-Assyrische bibliotheek van Assurbanipal 
in Ninive (ABL 924; zie ook grAyson, Assyrian	Royal	Inscriptions, §889-891); 2) brief van een 
Babylonische koning (de naam is niet bewaard) aan de Assyrische koning Mutakkil-
Nusku (ca. 1130), bewaard op een Neo-Assyrisch tablet uit Nimrud en een ander uit 
Babylon, vermoedelijk geschreven na de beschreven gebeurtenissen en vóór de 7de 
eeuw (gEorgE & llop, AfO, 48-49 (2001-2002), p. 1-23); 3) brieffragment van een Assyrische 
koning aan zijn superieure Babylonische ambtsgenoot; bibliotheek van Assurbanipal in 
Ninive (ABL 1282; zie ook grAyson, o.c., §892-896). Omdat deze teksten anti-Assyrisch 
zijn, ligt het voor de hand dat de tabletten afschriften zijn van Babylonische originelen.

212 De brief is gekend door twee kopieën. Eén is Laat-Babylonisch en komt waarschijnlijk 
uit Babylon (WisEmAn, BSOAS, 30 (1967), p. 495-504; cf. borgEr, HKL, II, p. 324). Het andere 
exemplaar dateert uit de Neo-Babylonische tijd en werd in de bibliotheek van de 
Šamaš-tempel in Sippar ontdekt. De tekst is nog niet gepubliceerd; cf. Al-rAWi & gEorgE, 
Iraq, 56 (1994), p. 135, n. 2.

213 VAn DiJk, Or., NS 55 (1986), p. 159-170 en JErEmiAs, MVAeG, 21 (1917), p. 92-95; cf. FostEr, 
Before	 the	 Muses, p. 369-371. Eerstgenoemde brief dateert uit de Neo-Babylonische 
periode en werd in Babylon, wellicht in Nišān al-Aswad, een residentieel stadsdeel, 
gevonden. Laatstgenoemde tekst dateert uit de Laat-Babylonische tijd. In de ene brief 
werpt de Elamitische vorst zich op als de legitieme koning van Babylonië. In de andere 
verwerpen de Babyloniërs zijn aanspraken. Kudur-naḫḫunte bracht rond 1150 v.C. de 
Kassitische dynastie in Babylonië ten val en deporteerde het standbeeld van Marduk 
van Babylon naar Elam. Dit beeld zou later door Nebukadnezar I naar Babylon worden 
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Babyloniërs over zijn overwinning op Elam en de terugvoering van Marduk naar 
Babylon214; correspondentie tussen Nabopolassar (625-605) en Sîn-šarra-iškun (ca. 
625-612), de laatste Assyrische heerser over Babylonië215. 
Een aparte groep vormen de Laat-Babylonische kopieën van brieven tussen 
Assurbanipal (668-ca. 630) en de geleerden van Babylon en Borsippa216. Onderwerp 
van de correspondentie was het verzoek van de koning om hem, met het oog op de 
uitbouw van zijn bibliotheek in Ninive, tabletten te sturen. Voor het geleerden- en 
schoolmilieu van de late tijd was dat klaarblijkelijk een belangrijke gebeurtenis om 
gememoriseerd te blijven.

2.5. koningsopschriften
Wanneer Berossos in Babylon rondliep, kwam hij ongetwijfeld opschriften tegen. 
Niet dat het oprichten van steles in Mesopotamië even wijdverbreid was als in de 
Griekse wereld. Daar was het a.h.w. een ‘gedemocratiseerd’ fenomeen: verschillende 
geledingen uit de maatschappij stelden steles of standbeelden met een opschrift 
op. In Mesopotamië was dit in hoofdzaak het prerogatief van koningen of lokale 
machthebbers die (semi-)onafhankelijk waren. De koning nam in de maatschappij 
een allesoverheersende plaats in. Daarnaast was steen in Babylonië een schaars en 
daarom kostbaar materiaal. Wanneer we dus in het geval van Mesopotamië over 
‘opschriften’ spreken, handelt het hoofdzakelijk om opschriften, opgesteld door 
koningen.
De opschriften die in tempels en paleizen ‘zichtbaar’ opgesteld stonden, waren 
bedoeld om gezien en gelezen te worden. Omdat de archeologische context van 
vele opschriften onbekend is, kunnen we ons geen goed visueel beeld vormen 
van waar precies deze ‘zichtbare’ opschriften waren tentoongesteld. Onderzoek 

teruggebracht; cf. brinkmAn, Post-Kassite	Babylonia, p. 88-90.
214 RIMB 2, p. 21-23; cf. GEorgE, BiOr, 46 (1989), p. 382-383. Het tablet is een kopie uit de 

Neo-Babylonische periode en werd te Babylon in een residentieel stadsdeel (Merkes) 
gevonden.

215 Brief van Nabopolassar aan Sîn-šarra-iškun, waarin hij schrijft Babylon en 
Marduk te zullen wreken (gErArDi, AfO, 33 (1986), p. 30-38; Laat-Babylonisch, 
Babylon) en brief van Sîn-šarra-iškun aan Nabopolassar, die hij als zijn meerdere 
beschouwt (LAmbErt, ctmmA 2, 44; ca. 150 v.C., Babylon). Dit tablet is volgens het 
colofon een afschrift van een origineel uit het Esagila; zie ook GDB F 8d comm.  
FrAhm (NABU, 2005, nr. 43) maakt melding van een tekst die mogelijk een brief gericht 
aan Šamaš-šuma-ukīn (667-648) is. De tekst is nog niet uitgegeven, FrAhm en JursA 
bereiden de publicatie voor.

216 FrAmE & gEorgE, Iraq, 67 (2005), p. 265-270, nr. 1 (geleerden van Borsippa aan 
Assurbanipal) en p. 270-277, nr. 2 (Assurbanipal aan de geleerden van Babylon – of 
omgekeerd). FrAhm (NABU, 2005, nr. 43) dateert deze kopieën rond 100 v.C. Een derde 
brief, waarin Assurbanipal zich richt tot een geleerde uit Borsippa, is bewaard op twee 
Laat-Babylonische oefentabletten (CT 22, 1 en FrAmE & gEoroE, Iraq, 67 (2005), p. 280-
281). Het is onduidelijk of het in al deze gevallen om echte dan wel fictieve brieven 
gaat.
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heeft aangetoond dat de zgn. kudurru’s (‘grensstenen’) geen grensstenen waren, 
die in het landschap stonden, maar in werkelijkheid in tempels waren opgesteld217. 
Deze kuduru’s, die tussen de 12de en de 7de eeuw werden vervaardigd, legden 
landschenkingen of andere financiële privileges vast en beschrijven eerst de 
historische gebeurtenissen die tot deze verlening hadden geleid. 
De Neo-Assyrische koningen bekleedden de wanden van hun paleizen met reliëfs 
en opschriften. In woord en beeld beeldden ze hun militaire successen uit (de 
zgn. ‘Annalen’). De tekst kon overigens ook op onzichtbare opschriften, b.v. op 
funderingscilinders, worden aangebracht. Dergelijke reliëfs en opschriften zijn 
voor de paleizen van Babylon niet geattesteerd. De teruggevonden opschriften van 
de Neo-Babylonische koningen waren vooral gericht op de bouwactiviteiten van 
deze koningen en bevatten maar weinig andere historische informatie218. Sommige 
opschriften van Nabonidus vormen hierop een uitzondering. De ‘Babylon Stele’219 
b.v. verhaalt de omstandigheden van zijn troonsbestijging. De passage is zeer 
beschadigd, maar vertoont parallellen met wat Berossos schrijft (cf. GDB F 10 
comm.). 
Het plaatsen van opschriften op onzichtbare plaatsen, waarover we hierboven 
terloops spraken, was een wijdverbreide gewoonte in Mesopotamië. Inscripties, 
b.v. op cilinders, werden in bouwwerken verborgen: ze werden als een soort 
‘eerste steen’ in de funderingen van tempels en paleizen gelegd. Dit betekende 
a	priori niet dat een dergelijke inscriptie nooit meer gezien werd. Wanneer bij 
restauratiewerken de funderingen werden blootgelegd, werd een dergelijke tekst 
zichtbaar. Zo vertelt Nabonidus dat hij bij de restauratie van de Eḫulḫul-tempel in 
Sippar de oude funderingen zocht en de funderingstekst vond van “Narām-Sîn, 
de zoon van Sargon, (een tekst) die 3200 jaar lang geen koning die me voorging, 
had gezien”220. Nabonidus las het naamopschrift van zijn voorganger en legde het, 
samen met een opschrift van zichzelf, terug221.
Berossos kon koningsinscripties niet alleen in	 situ	 lezen. Er zijn ook tabletten 
teruggevonden met de tekst van een koningsopschrift. De tekst werd om 
verschillende doeleinden op een tablet opgetekend. Als het tablet uit dezelfde tijd 
als de inscriptie komt, kan het gaan om een ontwerp (Vorlage) voor de definitieve 
inscriptie of om een afschrift, b.v. bedoeld als archiefstuk of schooloefening. 
Bepalen of een tablet ontwerp dan wel afschrift is, is moeilijk222. Staat op het tablet 
217 Cf. sEiDl, Kudurru-Reliefs; slAnski, JCS, 52 (2000), p. 95-114.
218 Voor een inleiding tot deze inscripties verwijzen we naar bErgEr, Neubabylonische 

Königsinschriften en DA riVA, Neo-Babylonian	Royal	Inscriptions.
219 SchAuDig, Inschriften	Nabonids, nr. 3.3, p. 514-529.
220 schAuDig, Inschriften Nabonids, nr. 2.12, ex. 1, ii 57-58. Narām-Sîn was, zoals reeds 

gezegd, de kleinzoon van Sargon. In de late historische traditie werd hij als diens zoon 
voorgesteld. Het getal ‘3200’ is historisch onjuist. In het sexagesimale rekenstelsel is 
het een bijzonder afgerond getal (60 x 60). Wellicht verkoos Nabonidus het getal om die 
reden.

221 schAuDig, Inschriften	Nabonids, nr. 2.12, ex. 11, iii 8-10.
222 Cf. DA riVA, Neo-Babylonian	 Royal	 Inscriptions, p. 24-25, n. 111. De tekst van een 
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de tekst van een koningsinscriptie uit vroegere tijden, dan is het duidelijk dat het 
hier om een afschrift gaat. 
Vele afschriften of kopieën ervan zijn bewaard gebleven. Het kopiëren van 
(afschriften van) oude koningsopschriften behoorde tot de schoolopleiding. 
Schrijvers in opleiding raakten op die manier vertrouwd met oude spellingen, 
archaïsche taal en schrifttekens. Het bracht hun tevens kennis van de geschiedenis 
bij. Ook uit de Neo- en Laat-Babylonische tijd zijn schooloefeningen met de tekst 
van een opschrift bewaard gebleven223. Tabletten met afschriften van eeuwenoude 
koningsinscripties werden in bibliotheken bewaard. Zo werden in de Neo-
Babylonische bibliotheek van de Šamaš-tempel in Sippar tabletten ontdekt met 
afschriften van koningsopschriften van Gudea van Lagash (22ste eeuw v.C.)224, Šulgi 
van Ur (2094-2047)225, Zabāya van Larsa (1941-1933)226 en Hammurabi van Babylon 
(1792-1750)227. De teksten behoorden tot de ‘traditiestroom’, de culturele canon. 
Werden oude koningsinscripties ontdekt, werd vaak een afschrift ervan gemaakt, 
zoals in enkele colofons van tabletten is aangegeven228. 
In een aantal gevallen blijkt een afschrift van een koningsopschrift in werkelijkheid 
een vervalsing te zijn. Veelal gaat het om teksten die oude privileges moesten 

bouwinscriptie van Nabonidus uit Sippar is zowel op drie cilinders als op een tablet 
bewaard; cf. schAuDig, Inschriften Nabonids, p. 445-466 (nr. 2.14). In het colofon staat dat 
Nabonidus de tekst, ‘Daad van Sîn’ genaamd, op stenen steles had geschreven. Verder 
zijn verschillende tabletfragmenten met daarop de tekst van een inscriptie van deze 
vorst teruggevonden; cf. schAuDig, o.c., p. 468-470 en p. 474-479 (nr. 2.16-17 en 20-23). 
Bij cilinders is het moeilijk te bepalen of ze als funderingstekst dan wel als archiefstuk 
werden gebruikt; cf. DA riVA, o.c., p. 61; SchAuDig, o.c.,	p. 40; zie ook portEr,	Images,	Power,	
and	Politics, p. 111.

223 OECT 11, 104-6 en 108; cf. gEschE, Schulunterricht	in	Babylonien, p. 149. In een colofon van 
een Neo-Babylonisch tablet dat de tekst van een bouwinscriptie van Hammurabi bevat, 
staat dat de kopiist een leerling was en het tablet als wijgeschenk aan Nabû, de god van 
de schrijfkunst, had geschonken (RIME 4, p. 336-337).

224 ismA’il, Sumer, 50 (1999), p. 1-2. Het gaat om een wijopschrift aan de godin Nanše n.a.v. 
Gudea’s restauratie van haar tempel Sirara in de stad Nigin.

225 ismA’il, Sumer, 50 (1999-2000), p. 1-2. Het afschrift staat op de achterzijde van het tablet 
waarop voornoemde tekst van Gudea staat.

226 Al-rAWi, Iraq, 64 (2002), p. 247-248. Het gaat om een wijopschrift op een bronzen hert 
aan de godin Nanše.

227 FADhil & pEttinAto, Orientis	Antiqui	Miscellanea, 2 (1995), p. 173-187.
228 Cf. het colofon van een tablet uit de Neo-Babylonische tijd, UET 1, 172, iv 1-10; cf. BAK, 

nr. 73: “Kopie van een gebrande tichel uit het bouwpuin van Ur. Daden van Amar-Sîn 
[2046-2038], koning van Ur, die Sîn-balāṭ-su-iqbi, gouverneur van Ur, bij het zoeken 
naar het grondplan van Ekišnugal … (die kopie) heeft Nabû-šuma-iddina, zoon van 
Iddin-Papsukal, klaagpriester (kalû) van Sîn, gelezen en geschreven om in te zien”. 
Nabû-zēr-lišir, een schrijver uit Babylon, maakte in de tijd van Nabonidus een afschrift 
van twee inscripties op tichels die hij in Agade had gevonden. De ene inscriptie was van 
Šar-kali-šarri (2217-2193), de andere van Kurigalzu (Kassitische tijd); cf. bEAuliEu, Reign 
of Nabonidus, p. 141-142.
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ondersteunen. Een duidelijk voorbeeld vormt het zgn. ‘Kruisvormige Monument 
van Maništušu’, waarin deze Oud-Akkadische koning (2269-2255) het Ebabbar, de 
tempel van Šamaš in Sippar, privileges en inkomsten toekende229. Waarschijnlijk is 
ook het afschrift van een inscriptie van Agum-kakrime (vroege Kassitische periode), 
gevonden in de bibliotheek van Assurbanipal te Ninive, pseudepigrafisch230. In 
de tekst beschrijft de Kassitische koning hoe hij het standbeeld van Marduk, dat 
door de Hittieten in 1595 v.C. uit Babylon was geroofd, naar die stad terugbracht. 
Het motief voor een vervalsing ligt voor de hand. De Babyloniërs geloofden dat, 
wanneer Marduk toornig op Babylon en/of zijn koning was, hij wilde straffen. Ofwel 
zocht hij zich een nobele koning uit en gaf die ten koste van de slechte regerende 
vorst de macht over Babylon, zoals in de Cyrus-propaganda wordt verteld. Ofwel 
deed Marduk een beroep op een buitenlandse agressor om zijn beeld, de stoffelijke 
belichaming van de god, uit Babylon te halen. Was Marduks gramschap gestild, dan 
schakelde hij een legitieme Babylonische koning in om het beeld naar de stad terug 
te brengen. Zo wordt in de verhalencyclus rond Nebukadnezar I over zijn missie 
gesproken om Marduks beeld uit Elam terug te halen. Wanneer Marduks beeld, 
dat door de Hittieten in 1595 v.C. was buitgemaakt, niet naar Babylon zou zijn 
teruggekeerd, stelde dit onoverkomelijke theologische problemen. Om die reden 
is het zeer goed mogelijk dat de terugvoering van Marduks beeld door Agum-
kakrime verzonnen werd.

2.6. Populaire verhalen
Tot nu toe hebben we alleen gesproken over spijkerschriftdocumenten in 
Sumerisch en Akkadisch. Zoals we in Hoofdstuk 2 gezien hebben, was in Berossos’ 
tijd Aramees de spreektaal en moet er ook een literatuur in die taal hebben bestaan. 
Omdat die teksten op vergankelijk materiaal werden geschreven, ging deze 
literatuur in Mesopotamië verloren. We hebben echter aanwijzingen dat populaire 
historiserende verhalen in het Aramees in Mesopotamië circuleerden. Een Aramese 
papyrus in demotisch schrift uit Egypte, die vermoedelijk uit de 4de eeuw v.C. dateert, 
bevat een geromantiseerd verhaal over de strijd tussen de Assyrische koning 
Assurbanipal en zijn broer Šamaš-šuma-ukīn, die over Babylonië regeerde231. Het 
verhaal kende waarschijnlijk een Mesopotamische oorsprong. Het heeft er voorts 
alle schijn van dat de Griekse verhalen over Sardanapallos en Semiramis op een 
Mesopotamische ‘kern’ teruggaan. We menen dat uit de fragmenten van Berossos 
het bestaan van dergelijke populaire tradities aannemelijk kan worden gemaakt.
Naast de literatuur in het Aramees bleven – vanzelfsprekend – mondeling 
229 De tekst is bewaard in drie exemplaren: één op een kruisvormige steen (vandaar de 

naam van de tekst) en twee op tabletten; cf. sollbErgEr, JEOL, 20 (1968), p. 50-70 en Al-
rAWi & gEorgE, Iraq, 56 (1994), p. 139-148. Het is onduidelijk of deze tekst een vervalsing 
uit de Oud-Babylonische (Al-rAWi & gEorgE) dan wel de Neo-Babylonische tijd (sollbErgEr) 
is. Het schrift en de taal van de tekst zijn archaïsch.

230 VR 33; cf. LongmAn, Fictional	Akkadian	Autobiography, p. 83-88 en FostEr, Before	the	Muses, 
p. 360-364.

231 Pap.Amherst 63; cf. StEinEr, in: HAllo, Context	of	Scripture, I,	p. 309-327; zie GDB F 8d.
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overgeleverde verhalen niet bewaard. We mogen aannemen dat er in Mesopotamië 
een rijke orale traditie heeft bestaan.

3. GESCHIEDSCHRIJvING TEN TIJDE vAN BEROSSOS.
In het overzicht van bronnen hebben we vastgesteld dat sommige teksttypen 
niet strikt van elkaar gescheiden kunnen worden. Kroniek ABC 6 heeft veel weg 
van een historisch verhaal. Kroniek ABC 17, een overzichtskroniek met omineuze 
gebeurtenissen uit het verre verleden, vertoont parallellen met sommige 
aantekeningen in de historische secties van de Astronomische Dagboeken. Tussen 
kronieken over het recente verleden en Dagboeken bestonden er connecties. 
Bovendien vinden we in de late periode in diverse teksttypen dezelfde motieven 
terug. In kronieken, historische verhalen en literaire brieven werd de Marduk-
ideologie tot uitdrukking gebracht. In beide laatste ‘genres’ kan daarnaast ook 
een ‘nationalistische’ tendens worden onderkend. Deze overeenkomsten kunnen 
worden verklaard doordat al deze teksten in hetzelfde milieu ontstonden.
In de tijd van Berossos was dat milieu de tempel. Babylons hoofdtempel, 
het Esagila, was, zoals we in Hoofdstuk 2 gezien hebben, de plaats waar de 
spijkerschriftcultuur werd gekoesterd. De aandacht in de kronieken over het 
recente verleden en de historische secties van de Astronomische Dagboeken voor 
gebeurtenissen waarbij het Esagila betrokken was, bevestigt dat deze teksten in 
dat tempelmilieu ontstonden. Ook het feit dat de Marduk-ideologie vooral een 
motief in tekstafschriften uit de Perzische en hellenistische periode is, wijst erop 
dat deze teksten in en rond de tempel circuleerden.
Tijdens zijn opleiding in het spijkerschrift was Berossos al met historische 
teksten in contact gekomen. Zo kopieerden studenten afschriften van 
eeuwenoude koningsopschriften en, al dan niet fictieve, brieven van koningen. 
De Babylonische	Koningslijst	B, die de koningen van de Eerste dynastie van Babylon 
en Zeeland optekent, en de ‘excerptkroniek’ ABC 15 waren waarschijnlijk ook een 
schooloefening.
Geschiedschrijving en de studie van historische teksten bloeiden in het Esagila. 
Zoals we gezien hebben, werd een lopend feitenrelaas bijgehouden, waaruit de 
samenstellers van de Astronomische Dagboeken en de kronieken konden putten. 
Historische verhalen en literaire brieven werden gekopieerd en waarschijnlijk 
ook geschreven. In de tempelbibliotheek werden, zoals die in het Ebabbar in 
Sippar aantoont, historische teksten, zoals afschriften van koningsopschriften en 
waarschijnlijk ook kronieken, bewaard.
Het feit dat geschiedschrijving in de tijd van Berossos in en rond de tempel 
geschiedde, betekende dat die a.h.w. geïnstitutionaliseerd was. Een Babylonische 
geschiedschrijver – of beter, een schrijver die geschiedenis vastlegde – was niet, 
zoals vele Griekse collega’s, een ‘zelfstandige ondernemer’; hij moest zich niet 
positioneren op de boekenmarkt en zich van andere auteurs onderscheiden. Hij 
kon echter als ‘institutionele’ schrijver minder persoonlijke invulling aan zijn werk 
geven. 
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Het is opvallend dat een groot aantal historische teksten uit de late tijd, d.w.z. de 
periode van Achaemeniden en Grieken, dateert232. Dit heeft wellicht te maken met 
de nieuwe fase waarin de Babylonische maatschappij zich toen bevond. Babylonië 
werd overheerst door vreemde heersers met een eigen cultuur. Zoals we gezien 
hebben, was vooral de Griekse cultuur zeer dominant. Deze nieuwe situatie moet 
er onherroepelijk toe hebben geleid dat de Babylonische ‘nationale’ identiteit 
ter discussie stond. Naar het verleden werd teruggegrepen om die identiteit vast 
te leggen. Mogelijk werd dit proces versterkt door het feit dat de traditionele 
spijkerschriftcultuur aan het uitdoven was233. 
Of dit teruggrijpen naar het eigen verleden ook betekende dat deze late teksten 
uiting zijn van anti-Perzische of anti-Griekse gevoelens, zoals soms wordt vermoed, 
is minder zeker. Een aanwijzing hiervoor zou kunnen zijn dat in de Perzische 
tijd een aantal historische verhalen en literaire brieven werd gekopieerd die het 
verzet tegen en de vernietiging van de Elamitische overheersing van Babylonië 
op het einde van het tweede millennium tot onderwerp hadden. Elam was de 
traditionele benaming voor Perzië. Andere historische verhalen en brieven waren 
gewijd aan Babylonische koningen die succesvol tegen buitenlandse overheersers 
of agressoren streden en a.h.w. als ‘nationale bevrijders’ golden: Kurigalzu (I of 
II), Adad-šuma-uṣur, Nebukadnezar I en Nabopolassar. Getuigt dit van een quasi-
romantische heimwee naar een roemrucht verleden of van actuele politieke 
aspiraties? Wat er ook van zij, volgens het ‘bala-concept’ zou ook aan de Perzische 
en Griekse tijd een einde komen. Dynastieën kwamen, dynastieën gingen.

4. CONCLuSIE

In Hoofdstuk 2 hebben we gezien dat het Esagila het brandpunt van de 
spijkerschriftcultuur in Babylon was. Dit hield ook in, zoals uit dit hoofdstuk blijkt, 
dat het de plaats was waar geschiedenis bestudeerd en ‘gemaakt’ werd. Historische 
documenten werden er bewaard en gekopieerd; nieuwe teksten, zoals kronieken 
en de Astronomische Dagboeken met hun historische secties, samengesteld.
Uit ons overzicht van bronnen is op te maken dat Berossos op een grote variëteit 
van historische teksten beroep kon doen: koningslijsten, kronieken, literaire 
composities (verhalen, profetieën, brieven), (afschriften van) koningsopschriften – 
in	situ, bewaard als archiefstuk of schooloefening – en Aramese teksten. Daarnaast 
was er nog een rijke mondelinge traditie. Uit onze analyse zal moeten blijken welke 
bronnen Berossos daadwerkelijk gebruikt heeft. Deze vraag wordt bemoeilijkt 
door het feit dat we niet Berossos’ eigen tekst, maar een sterk ingekorte en soms 
corrupte versie hebben. Anderzijds is Berossos’ gebruik van het Babylonische 
materiaal tot op grote hoogte niet meer te achterhalen door het simpele feit dat 
het grootste deel van zijn Babyloniaca verloren is gegaan. 
Sommige historische spijkerschriftdocumenten kunnen waarschijnlijk worden 

232  Cf. grAyson, Or., NS 49 (1980), p. 192-193.
233  Cf. GrAyson, Or., NS 49 (1980), p. 192.
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gezien als een reactie op de overheersing van Perzen en, later, Macedoniërs. In dit 
proces van herdefiniëren van ’s volks identiteit en de daarmee samenhangende 
herformulering en herinterpretatie van het verleden kan ook Berossos’ Babyloniaca 
worden geplaatst. Maar richtten de spijkerschriftwerken zich tot de eigen 
gemeenschap, dan wilde Berossos de nieuwe politieke en culturele elite aanspreken.
Voor het schrijven van zijn werk moest Berossos niet alleen Grieks leren en 
zich op de Griekse geschiedschrijving toeleggen, hij moest ook a.h.w. in de huid 
van een Griekse historiograaf kruipen en als een eigenstandig auteur – wat 
voor Mesopotamië ongebruikelijk was – naar voren treden. Over die Griekse 
historiografie willen we het in het volgende hoofdstuk hebben.
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