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hoofdstuk 4. Berossos en de grIekse hIstorIografIe

0. INLEIDING

En nadat ik de praktische kennis van de grammatica leerde, heb ik me enorm 
ingespannen om de vakgebieden van Grieks proza en poëzie te beheersen1.

Dit schrijft de Jood Flavius Josephus, wiens moedertaal Aramees was, op het 
einde van zijn Joodse	Oudheden. Toen Berossos, zoals Josephus, het plan opvatte 
een geschiedwerk in het Grieks te schrijven, moest ook hij die taal leren. Hij 
moest daarenboven een vorm vinden waarin hij zijn geschiedenis kon gieten. De 
haast vanzelfsprekende vorm was wat door JAcoby in zijn indeling van de Griekse 
historiografie “etnografie” werd genoemd2. Dit ‘genre’ kende Berossos niet vanuit 
zijn eigen cultuur. Hij moest er zich dus eerst vertrouwd mee maken. Misschien las 
hij hiervoor Griekse etnografieën. 
In dit hoofdstuk willen we dieper op dit ‘genre’ ingaan (sectie 3). Maar er is nog 
een ander ‘genre’ in de Griekse historiografie dat Berossos bij het schrijven van 
zijn Babyloniaca	 kan hebben beïnvloed. In de eerste sectie van dit hoofdstuk 
zullen we namelijk zien dat de etnografie grote raakvlakken heeft met de Griekse 
lokale historiografie. Om die reden behandelen we in sectie 2 ook deze tak van 
geschiedschrijving. Bij beide historiografische takken beschrijven we het ‘genre’ 
en duiden thema’s aan die ook voor de Babyloniaca relevant kunnen zijn. Daarna 
beantwoorden we de vraag welke Griekse auteurs vóór Berossos de geschiedenis 
van Babylonië behandeld hebben. Berossos wilde in zekere zin met deze werken 
de ‘concurrentie’ aangaan en het beeld dat Grieken over de geschiedenis van 
Babylonië hadden, beïnvloeden (sectie 4). 
Met zijn werk wilde Berossos zijn inheemse cultuur aan de Griekstalige wereld 
voorstellen in een vorm waarmee dat publiek vertrouwd was. Hij was niet de enige 
historicus uit het Midden-Oosten die dat deed. Ook andere ‘barbaarse’ auteurs 
beschreven in het Grieks de geschiedenis van hun volk en richtten zich dus, zoals 
Berossos, tot een ‘buitenlands’ Griekstalig publiek. Op deze groep van auteurs, 
die door stErling3 “apologetische historiografen” worden genoemd, gaan we in de 
laatste sectie van dit hoofdstuk in.
In het vorige hoofdstuk hebben we de Babylonische historiografie, waarin de 
Babyloniaca geworteld was, en de bronnen die Berossos kon raadplegen, beschreven. 
Nu willen we het werk als product van de Griekse geschiedschrijving behandelen. 
Met dit hoofdstuk beogen we twee doelen: enerzijds willen we duidelijk maken 
hoe de Griekse lokale en etnografische historiografie zich ten tijde van Berossos 
ontwikkeld had en welke voorbeelden hij had. Anderzijds hopen we dat dit tot een 
1  Josephus, Ant.Jud., 20, 263.
2  Klio, 9 (1909), p. 80-123. 
3  Historiography	and	Self-Definition, p. 16.
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beter begrip van de Babyloniaca zelf zal leiden en zal duidelijk maken dat het een 
volwaardig Grieks geschiedwerk is. 
De uiteenzetting over de niet-Griekse ‘apologetische historiografen’ moet duidelijk 
maken dat Berossos geen ‘Einzelgänger’ was, maar tot een bredere stroming in de 
Griekse historiografie behoorde. 

1. DE ‘GENRE’-INDELING vAN DE GRIEkSE HISTORIOGRAfIE

zoals we zonet vermeld hebben, deelde JAcoby4 de antieke Griekse historiografie in 
een aantal ‘genres’ in. Hij onderscheidde er vijf, die in zijn visie na elkaar zouden 
zijn ontstaan. In chronologische volgorde noemt hij 1) mythografie; 2) etnografie; 3) 
chronografie; 4) contemporaine geschiedenis; 5) lokale geschiedenis. Op basis van 
deze classificatie heeft de geleerde zijn FGrH ingedeeld. JAcoby’s classificatie is, met 
de daarbij horende indeling van Grieksschrijvende historiografen, decennialang 
zeer invloedrijk geweest, maar wordt nu als te statisch en bijwijlen arbitrair 
beoordeeld5. Zo wijst FoWlEr6 erop dat de genres die traditioneel mythografie, 
lokale en universele geschiedenis en etnografie worden geheten, in werkelijkheid 
elkaar fundamenteel overlappen. Volgens shrimpton7 is etnografie niets anders dan 
de lokale geschiedenis van een niet-Grieks volk. 
Deze opvatting werd reeds in de Oudheid vertolkt. In zijn tractaat over Thucydides 
somde de Griekse historiograaf en redenaar Dionysius van Halicarnassus (ca. 2de 
helft 1ste eeuw v.C.) – al dan niet terechte – voorlopers van de grote chroniqueur 
van de Peloponnesische Oorlog op en maakte daarbij geen onderscheid tussen 
lokale geschiedschrijving en etnografie8. Deze voorlopers, stelt Dionysius, kozen 
allen hetzelfde soort onderwerp: ze schreven slechts monografieën over één stad 
of volk: 

De enen schreven werken over Griekse geschiedenis, de anderen over niet-
Griekse. Ze verbonden die geschiedenissen niet met elkaar, maar maakten 
een onderscheid volgens volkeren en steden en publiceerden ze afzonderlijk 
van elkaar9. 

Bovendien hielden deze historici er dezelfde werkwijze op na: 
Ze hadden één en hetzelfde doel voor ogen: volgens volkeren of steden alle 
tradities (μνῆμαι) publiceren die bij de lokale bevolking bewaard werden – 

4 Klio, 9 (1909), p. 80-123.
5 Cf. mArincolA, in: krAus, Limits	of	Historiography, p. 281-324.
6 In: LurAghi, Historian’s	Craft, p. 96.
7 History	and	Memory, p. 147.
8 Voor een discussie van deze passage (Thuc., 5) verwijzen we naar Von Fritz, Griechische	

Geschichtschreibung, I.	Text, p. 77 sq.; pritchEtt, On	Thucycides, p. 50-57; FornArA, Nature	
of	History, p. 17-23; AuJAc, Denys d’Halicarnasse, Opuscules rhétoriques, IV, p. 146-147. Het 
is omstreden in welke mate Dionysius’ analyse historisch correct is en inderdaad de 
Griekse geschiedschrijving vóór Thucydides beschrijft dan wel een reflectie is van hoe 
die fase in de eerste eeuw v.C. door Dionysius werd geconcipieerd. 

9 Thuc., 5, 3.



119

Berossos en De griekse Historiografie

geschriften (γραφαί) die werden opgeslagen in heilige of publieke plaatsen. 
Ze deden dit met het oog op gemeenschappelijke kennis van allen, waarbij 
ze die tradities overnamen zonder er iets aan toe te voegen of weg te laten10.

In de ogen van Dionysius baseerden deze historici zich dus op authentieke lokale 
bronnen en namen ze die getrouw over, zelfs – zo verduidelijkt hij in de daarop 
volgende zin – als het ging om mythen die sinds lang geloofd werden en theatrale 
verhalen die nu heel dwaas lijken.
Berossos had met zijn monografie over Babylonië dezelfde doelstelling en paste 
dezelfde werkwijze toe. De Babyloniër is volgens JAcoby een etnograaf. Hij kan 
echter, zoals shrimpton het ziet, inderdaad ook worden beschouwd als een historicus 
die over de eigen, lokale geschiedenis schreef en dus aan lokale geschiedschrijving 
deed. Er is echter een niet onbelangrijk verschil tussen hem en auteurs die Griekse 
steden en landstreken behandelden. Waar dezen mochten veronderstellen dat hun 
onderwerp bij het Helleense publiek bekend was, diende Berossos ervan uit te gaan 
dat Babylonië voor datzelfde publiek, dat hij wilde bereiken, een vrij onbekende en 
vreemde regio was. 

2. GRIEkSE LOkALE GESCHIEDSCHRIJvING

Toen Berossos zijn Babyloniaca	 schreef, was de Griekse geschiedschrijving over 
Griekse steden en landstreken tot volle bloei gekomen11. Tal van namen van auteurs 
en titels van werken zijn bekend, maar zonder enige uitzondering zijn al deze 
monografieën slechts in fragmenten bekend12. Gezien die fragmentarische staat 
moeten we voorzichtig zijn met algemene uitspraken. Het is hier niet de plaats om 
uitgebreid op het ‘genre’ van lokale geschiedschrijving in te gaan. We willen ons 
beperken tot enkele beschouwingen die we voor Berossos’ werk relevant achten.
Omdat van de lokale geschiedschrijving over Athene, het werk van de zgn. 
‘atthidografen’ (4de-3de eeuw v.C.), het meeste bewaard is gebleven, besteden 
we vooral aan deze historiografen aandacht 13. In hun werken behandelden de 
atthidografen de geschiedenis van Athene van de mythische periode tot hun 

10 Thuc., 5, 3. Zoals de tekst is overgeleverd, gaat het hier enkel om tradities die op schrift 
werden gesteld; cf. troiAni, Athenaeum, 61 (1983), p. 433-434. De meeste geleerden 
menen dat zowel mondelinge (μνῆμαι) als schriftelijke (γραφαί) bronnen bedoeld zijn; 
cf. JAcoby, Atthis, p. 138; Von Fritz, Griechische	Geschichtschreibung, I,	Anmerkungen, p. 74-
75; AuJAc, Denys d’Halicarnasse, Opuscules rhétoriques, IV, p. 49 en p. 147. AuJAc emendeert 
de tekst door tussen beide woorden ἢ (‘of ’) te voegen. 

11 Cf. JAcoby, Klio, 9 (1909), p. 109-121; FornArA, Nature	of	History, p. 16-23.
12 JAcoby heeft deze fragmenten opgenomen in het derde deel van zijn FGrH. 
13 JAcoby verzamelde en besprak alle atthidografen, zes in getal, in FGrH 3b, nr. 323a-328. 

Hij wijdde ook een monografie aan hen, Atthis; zie verder hArDing, Androtion	en ID., in: 
mArincolA, Greek	and	Roman	Historiography, I, p. 80-88. Hoewel het label ‘atthidograaf ’ 
doet vermoeden dat het hier om een uniforme groep werken gaat, zijn er onderling 
grote verschillen qua opzet en focus; cf. rhoDEs, in: VErDin & schEpEns & DE kEysEr, Purposes 
of History, p. 73-81; mArincolA, in: krAus, Limits of Historiography, p. 312-313.
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eigen tijd14. De stof werd chronologisch gestructureerd: gebeurtenissen werden 
volgens regering van koningen en later ambtsperiode van de eponieme archonten 
opgetekend. De werken volgden daarmee de opbouw van kronieken15. Qua inhoud 
waren ze echter ruimer van opzet: ze tekenden niet alleen politieke en militaire 
gebeurtenissen op, maar bevatten ook cultuurhistorische en religieuze informatie 
en etiologieën.
De lokale geschiedschrijving van Athene en de andere Griekse steden kende in 
de hellenistische tijd een hausse16. Dit heeft te maken met de nieuwe politieke 
en culturele context. De steden hadden hun politieke onafhankelijkheid verloren 
en maakten deel uit van grotere rijken. Inwoners voelden zich ‘ontheemd’ in een 
nieuwe wereld die te snel te groot was geworden17. De nieuwe context noopte 
Griekse steden ertoe hun identiteit te herdefiniëren. Dit bracht hen ertoe naar het 
eigen verleden terug te kijken en het, indien nodig, om te vormen. In dit proces van 
het creëren van een vernieuwde eigen identiteit hadden de geschiedwerken over 
de eigen geschiedenis een belangrijke rol. Ze waren dus niet zomaar uitingen van 
een puur nostalgisch terugkijken naar het verleden of een vorm van academisch 
antiquarisme. Ze hadden een duidelijk actuele betekenis. Lokale geschiedschrijving 
stond midden in het leven van de polis. Deze werken werden zowel door eigen 
burgers als door ‘buitenlanders’ – al dan niet in opdracht van de polis – geschreven. 
Omdat ze bijdroegen tot de identiteitsbepaling van de stad en haar burgers, is het 
niet zo verwonderlijk dat deze werken de positieve kanten van de stad benadrukten 
en dat ze vaak een zweem hebben van lokale fierheid en plaatselijk patriottisme.
Uit de fragmenten van de atthidografen en andere lokale historici blijkt dat 
dezen veel belangstelling hadden voor de mythische periode18. Vele werken 
14 Er waren wel accentverschillen. Phanomedes (2de helft 4de eeuw v.C.) lijkt vooral de 

oude geschiedenis behandeld te hebben. Zo wordt zijn werk door Dionysius van 
Halicarnassus als “de oude geschiedenis van Attica” omschreven (FGrH 325 T 6). 
Androtion (ca. 410-330; FGrH 324) en Philochorus (ca. 340-262; FGrH 328) daarentegen 
focusten op de recente geschiedenis.

15 Cf. JAcoby, Atthis, p. 86-99; hArDing, Androtion, p. 3-6. Dionysius van Halicarnassus 
kenmerkt de werken van de atthidografen als “kronieken” (Ant.Rom., 1, 8, 3). Hij vindt 
het eenvoudige literatuur, die snel verveelt. De Suda bevestigt deze kenschets: van 
Philochorus’ werk wordt gezegd dat het “de daden van de Atheners en hun koningen 
en archonten” omvatte (FGrH 328 T 1). Toch deed Philochorus meer dan alleen maar 
feiten noteren: hij wees bepaalde tradities van de hand (FGrH 328 F 92) en laste 
ook toespraken in (FGrH 328 F 69-70). Dionysius’ kenschets dient daarom niet al te 
letterlijk worden genomen. Wellicht doelde hij, naast de chronologische ordening 
van gebeurtenissen, vooral op de weinig gekunstelde en niet-literaire stijl van deze 
werken, een stijl die ook in kronieken werd gehanteerd.

16 Cf. clArkE, Making	Time	for	the	Past, p. 194
17 Cf. schEpEns, in: DEmoEn, The	Greek	city, p. 14.
18 B.v. Ion van Chios (1ste helft 5de eeuw v.C.), FGrH 392 F 1; Eumelus van Corinthe (4de eeuw 

v.C.?), FGrH 451 F 1; Epimenides van Kreta (vóór Aristoteles), FGrH 457 F 18. FoWlEr 
heeft deze drie auteurs in zijn editie van Griekse mythografen opgenomen (Early	Greek	
Mythography, I) en beschouwt hen dus in de eerste plaats als mythografen. Het bewijst 
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focusten op of beperkten zich tot deze periode19. Dit heeft alles te maken met het 
dieperliggende doel van deze werken om de identiteit van stad of volk te definiëren. 
Omdat ouderdom aanzien genereerde, werd de oorsprong van stad of volk naar de 
mythische periode teruggevoerd. Mythen, verhalen over de stichting van de stad, 
de herkomst van een volk waren bij die identiteitsbepaling dan ook belangrijke 
instrumenten. Deze interesse voor de mythische periode had ook een praktische 
reden: omdat de vroegste geschiedenis niet vastlag, gaf dit de gelegenheid om 
eigentijdse thema’s en aspiraties naar het verleden te projecteren en zo een 
historische basis te geven. Mythografie was dus geen reflectie op het verleden, 
maar eerder een uiting van opvattingen en aspiraties van het heden.
Bij het definiëren van hun identiteit was het voor de Griekse steden zaak zich 
in de bredere panhelleense wereld te positioneren. Stad of volk werden via hun 
(mythische) stichtingsverhalen en stichter (ktistès) in het grote raamwerk van 
panhelleense mythen en genealogieën geplaatst. Op die manier werden steden 
en volken van elkaar onderscheiden of juist verwantschappen tot uitdrukking 
gebracht. Zo werd voor de hoofdstad van het Attalidenrijk, Pergamon, mythen 
geconstrueerd om die stad een voorname plaats in het panhelleense raamwerk te 
geven20. Joden fingeerden genealogieën om aan te tonen dat ze met de Spartanen 
verwant waren en dus tot de Griekse wereld behoorden. Deze twee voorbeelden 
illustreren de actuele en politieke dimensie die mythografie kon hebben21.
Door middel van deze verhalen werd de identiteit van stad of streek in Helleense 
context vastgelegd. Hoe vroeger de stichter leefde, hoe indrukwekkender zijn 
stamboom22, hoe belangrijker de godheid die met de plaats kon worden verbonden, 
des te meer eigenwaarde en aanzien een stad of volk voor zich in de Helleense 
wereld kon opeisen. Op die manier ontstond een soort ‘mythische’ competitie 
tussen Griekse steden en landstreken. 
Die onderlinge rivaliteit en het zich een plaats opeisen in de panhelleense wereld 
vond zijn neerslag in de lokale geschiedwerken. We doen deze werken daarom 
geen recht aan, als we hen –zoals oud-historici vroeger vaak deden – zouden 
duiden als ‘dorps’, als het product van een in zichzelf gekeerde gemeenschap23. In 
deze werken zocht die polis aansluiting met de panhelleense wereld. Dit sluit niet 
uit dat met deze werken de belangen van een welbepaalde groep binnen de polis 

des te meer dat de grenzen tussen de verschillende genres vaag zijn.
19 Cf. schEpEns, in: DEmoEn, The	Greek	city, p. 20.
20 Cf. schEEr, in: ErskinE, Companion	to	the	Hellenistic	World, p. 220-226.
21 Voor een ander voorbeeld van de politieke impact van geconstrueerde genealogieën, 

zie de casetudy over Magnesia-aan-de-Meander door GEhrkE, in: LurAghi, Historian’s	
Craft, p. 286-313.

22 Een mooi voorbeeld van een geconstrueerde stamboom vinden we bij Pausanias. Hij 
zegt dat Corinthe genoemd werd naar Korinthos. Dit was een zoon van Zeus, maar 
Pausenias kent niemand die dat met ernst beweert, behalve de meerderheid van de 
Corinthiërs (2, 1, 1).

23 Cf. clArkE, Making Time	for	the	Past, p. 313-314.
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konden worden ondersteund24. Wat een lokaal historiograaf precies met zijn werk 
beoogde, is moeilijk te achterhalen. Dit komt, omdat het moeilijk is om te bepalen 
voor welk publiek de werken werden samengesteld. Sommige werken waren 
misschien vooral voor de eigen polis bedoeld; in vele gevallen wilden de auteurs 
waarschijnlijk ook een breder ‘buitenlands’ publiek bereiken.
Ouderdom, prioriteit in tijd en ‘authochtonie’ van volk of stad droegen bij tot 
aanzien en autoriteit. Verschillende steden beriepen zich erop dat zij de oudste 
waren25. Deze thema’s vinden we dan ook in de lokale historiografie terug. De 
Atheners geloofden dat zij als eersten steden – en dus Athene – hadden gesticht26 
en hadden voor zich de ideologie van de ‘autochtonie’ geconstrueerd. Dit 
verwoordden ze in de mythe van Erichthonios, een van hun vroegste koningen, 
die uit de Attische aarde werd geboren27. Dit verhaal zelf is in de overgeleverde 
fragmenten van de atthidografen niet bewaard gebleven, tenminste als we met 
JAcoby Amelesagoras van Eleusis niet als atthidograaf beschouwen28. Het is echter 
aannemelijk dat de mythe ook in de atthidografische traditie was opgenomen. De 
naam van Erichthonios is in ieder geval bij Hellanicus van Lesbos29, Androtion30 
en Philochorus31 terug te vinden. Andere vroege Atheense koningen werden 
‘autochtoon’32 of “uit de aarde geboren”33 genoemd. De eerste koning, Kekrops, 

24 Cf. clArkE, Making	Time	for	the	Past, p. 315.
25 B.v. Plin., Nat.Hist., 7, 194: Athenes eerste koning Kekrops stichtte een nederzetting op 

de akropolis van die stad, genaamd Kekropia. Volgens sommige auteurs had koning 
Phoroneus voor die tijd al Argos gesticht. Volgens anderen was Sicyon ouder dan 
Kekropia. De mythograaf Akusilaus, die niet voor niets uit Argos mstig was (1ste helft 5de 
eeuw v.C.) schreef dat Phoroneus de eerste mens was (FGrH 2 F 23a).

26 Steph.Byz. s.v. ἄστυ en s.v. Ἀθηναῖοι.
27 De mythe gaat als volgt: Overmand door geslachtsdrift wil Hephaestus met Athena 

de liefde bedrijven. De maagdelijke godin maakt zich echter onzichtbaar, waardoor 
Hephaestus’ sperma op de aarde valt. Uit de aarde wordt vervolgens Erichthonios 
geboren. Over de mythe of ideologie van de Atheense ‘autochtonie’, zie: LorAux, Né	de	la	
terre,	p. 9-12 en ZAchAriA, Converging	Truths, p. 56-65.

28 Amelesagoras leefde rond 300 v.C. en de mythe is terug te vinden in FGrH 330 F 1. JAcoby 
oordeelt op basis van zijn obscure naam (“unheard of for a human being”) dat hij een 
‘faker’ en geen atthidograaf was (Atthis, p. 85); zie ook JAcoby, FGrH,	3b,	Suppl.	I, p. 598-
601); zie echter: pritchEtt, On Thucydides, p. 52-53, n. 10.

29 FGrH 323a F 2. Deze ‘buitenlander’, die in de 5de eeuw v.C. leefde, was de eerste 
atthidograaf. Hellanicus schreef ook werken over mythen en over andere steden en 
landen (FGrH 4).

30 FGrH 324 F 2.
31 FGrH 328 F 8-9.
32 Kekrops, eerste koning (b.v. Apollodor., Biblioth., §177); Kranaos, zijn opvolger (b.v. 

Julius Africanus F 54b; ed. WAllrAFF & robErto); Aktaios (b.v. Marmor Parium; FGrH 239 
A1); Ogyges (e.g. Julius Africanus (b.v. Julius Africanus F 34; ed. WAllrAFF & robErto). 
Beide laatsten zijn niet in de ‘officiële’ koningslijsten van Athene opgenomen.

33 Kekrops; b.v. Hygin., Fab., 48 en Euseb., Praep.Ev., 10, 9, 8.
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halfmens, halfslang, werd in de tijd van de eerste mensen geplaatst34. Hierdoor 
werd ook de oorsprong van het volk waarover hij regeerde, de Atheners, tot die 
vroegste periode teruggevoerd35.
Dat dit concept van ‘autochtonie’ en hoge ouderdom als (retorisch) 
autoriteitsargument kon gelden, bewijzen de woorden die Herodotus de Atheense 
gezant tegen koning Gelon van Syracuse liet uitspreken. De gezant weigerde het 
bevel over de vloot aan de Syracusiër te geven, omdat de Atheners het oudste volk 
waren en als enigen van de Grieken niet waren gemigreerd36. 
De Atheners waren, ondanks de woorden van de Atheense gezant, niet de 
enige Grieken die zich op ‘autochtonie’ lieten voorstaan. Ook de Arcadiërs37, de 
Thebanen38 en de Sicyoniërs39 beriepen zich hierop. Er zijn aanwijzingen dat 
deze gemeenschappelijke claim op ‘autochtonie’ tot rivaliteit tussen Atheners en 
Arcadiërs leidde40.
Volgens de Atheense traditie introduceerde Kekrops de beschaving en was hij als 
zodanig een ‘cultuurheld’, een populaire Griekse topos41. Vele steden en streken 
hadden hun eigen ‘cultuurhheld’42. Daarnaast gold Kekrops als de ‘founding 
father’ van Athene43. Hij richtte de Atheense staat en religie in en was wetgever. 
Philochorus schrijft dat hij als eerste de Atheners in steden liet wonen44, de cultus 
van Kronos en Rhea invoerde45 en dat onder zijn regering de speer en het schild 
van wilde dierenhuid voor het eerst in gebruik werden genomen46.
Vaak werden lokale historiografen geconfronteerd met naast elkaar bestaande, 
tegenstrijdige mythen en wilden zij die tegenstrijdigheden wegwerken. Dit 

34 Kekrops wordt vermeld in de overgeleverde fragmenten van Androtion FGrH 324 F 1 en 
Philochorus FGrH 328 F 92-98. Voor een studie over deze ‘founding father’ van Athene, 
zie gourmElEn, Kékrops.

35 B.v. Thuc., 1, 2, 5: dezelfde mensen hebben altijd in Attica geleefd.
36 Herodot., 7, 161.
37 B.v. Hellanicus van Lesbos FGrH 323a F 27; Herodot., 8, 73; Xenoph., Hell., 7, 1, 23.
38 B.v. Hellanicus van Lesbos FGrH 323a F 27. De Thebaanse traditie verbond twee 

tegenstrijdige verhalen. Kadmos, een Feniciër en dus buitenlander, was van zijn 
vaderland naar Boeotië gekomen. Hij doodde daar een draak en zaaide, op aanraden 
van de godin Athena, zijn tanden in de voren van een geploegd land. Uit de grond 
kwamen gewapende krijgers, de Spartoi, tevoorschijn en samen met Kadmos stichtten 
ze Thebe. Dit is een mooi voorbeeld hoe twee tegenstrijdige verhalen tot één uniforme 
mythe werden geconstrueerd.

39 Paus., 2, 15, 5. De Sicyoniërs zeiden dat de stichter van hun stad, Aigialeus, autochtoon 
was.

40 Cf. LorAux, Né	de	la	terre, p. 69-71.
41 Cf. klEingünthEr, ΠΡΩΤΟΣ ΕΥΡΕΤΗΣ.
42 Voor Argos b.v. was dat Phoroneus (Paus., 2, 15, 5); voor Arcadië Pelasgos (Paus., 8, 1, 

4-6).
43 Cf. GourmElEn, Kékrops, 225-267.
44 FGrH 328 F 93.
45 FGrH 328 F 97. 
46 FGrH 328 F 98.
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konden ze bereiken door te trachten de verschillende versies met elkaar in 
overeenstemming te brengen of te combineren, of door één versie eenvoudigweg 
van de hand te wijzen. Van dit laatste vinden we een voorbeeld bij Philochorus. 
Hij zegt dat Aktaios en andere verzonnen namen nooit hebben bestaan47. De 
atthidograaf verwierp daarmee de traditie die stelde dat Attica naar Aktaios was 
genoemd. Mogelijk rekende hij tot de andere verzonnen namen Ogyges, die volgens 
andere tradities ouder was dan Kekrops.
Uit de overgeleverde fragmenten blijkt dat sommige atthidografen de oude 
mythische verhalen rationaliseerden. Demon (ca. 300 v.C.) transformeerde het 
legendarische monster, de Minotaurus, in Taurus, de generaal van Minos48. Het 
epitheton van Kekrops, ‘met een dubbele natuur’ (διφυής), legde Philochorus zo uit 
dat het refereerde naar zijn rijzige gestalte49. Oorspronkelijk sloeg het epitheton op 
het feit dat Kekrops in de oude traditie als halfmens, halfslang werd voorgesteld. 
Bij Philochorus is Kekrops ontmythologiseerd: hij is a.h.w. een mens van vlees en 
bloed. De atthidograaf gaf n.a.v. zijn verklaring van het woord ἄστυ (“stad”) ook 
een rationele beschrijving van de overgang van nomadisme naar sedentarisme50. 
De mensen leefden eerst verspreid als nomaden. Ze gaven die levenswijze op en 
vestigden zich in gemeenschappelijke nederzettingen, waaruit ze nooit migreerden. 
Wellicht was de atthidograaf de mening toegedaan dat Athene de oudste stad was51.
JAcoby52 vermoedt dat Philochorus’ verklaring voor ‘asty’ een reactie was op de 
etymologie die door Hecataeus van Abdera in zijn Aegyptiaca werd gegeven. Deze 
auteur stelde dat de Atheners kolonisten uit het Egyptische Saïs waren53. Een van 
zijn bewijzen is dat de Atheners, die als enige Grieken hun stad ἄστυ noemden, dat 
woord van de Egyptische stad Asty hadden afgeleid. Met een dergelijke opvatting 
kon Philochorus, die ongetwijfeld de Atheense ideologie van de ‘autochtonie’ 
voorstond, moeilijk akkoord gaan en hij gaf een andere etymologie. De controverse 
over de relatie Athene-Saïs blijkt reeds vóór Hecataeus en Philochorus ontvlamd 
te zijn. Zo draaiden een andere atthidograaf, Phanomedes54, en Callisthenes55, de 
‘hofhistoricus’ van Alexander de Grote, de relatie tussen Athene en Saïs eenvoudig 
om: de Atheners waren de voorvaderen van de Saïten.
Waren de werken over Griekse lokale geschiedenis er in de eerste plaats op gericht 
de identiteit van hun stad of streek in een panhelleense context te definiëren, dan 

47 FGrH 328 F 92.
48 FGrH 327 F 5; zie ook Philochorus FGrH 328 F 17a.
49 FGrH 328 F 93.
50 FGrH 328 F 2a+b.
51 In FGrH 328 F 2a voegt de tekst eraan toe dat de eersten die steden stichtten, de 

Atheners waren, maar volgens JAcoby komt deze toevoeging niet uit Philochorus. Hij 
gaat er wel van uit dat de atthidograaf zeer waarschijnlijk deze visie voorstond; cf. 
JAcoby, FGrH,	3b,	Suppl., I, p. 264-265.

52 FGrH,	3b,	Suppl.,	I, p. 389-390.
53 Diod., 1, 28, 4.
54 FGrH 325 F 25.
55 FGrH 124 F 51.
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werd ook de behoefte gevoeld stad of streek te positioneren in een niet-Griekse 
wereld. Naarmate de ‘barbaarse’ wereld zich voor hen opende – en dit gebeurde 
radicaal door de zegetocht van Alexander de Grote in Azië –, groeide deze behoefte. 
Toen die steden en streken later in de nevelen van de geschiedenis verdwenen, 
verloren de aan hen gewijde werken hun reden van bestaan. De werken gingen 
volledig of grotendeels verloren. Hun auteurs verwerden tot een nummer in 
JAcoby’s monumentale fragmentenverzameling.
Als Babyloniër die over zijn eigen land schreef, zou Berossos gemakkelijk als lokaal 
historicus kunnen doorgaan. Net zoals de andere Griekse lokale geschiedwerken, 
kan de Babyloniaca worden gezien als product van een ‘native’ auteur om de 
identiteit van de eigen stad te definiëren en in een nieuwe politieke en culturele 
context te plaatsen. Zoals in die andere Griekse werken, kan ook in de Babyloniaca 
trots op het eigen verleden onderkend worden. Ook een aantal van de thema’s 
vinden we bij Berossos terug. Ouderdom, prioriteit en ‘autochtonie’, komen, zij het 
minder geëxpliciteerd, in de Babyloniaca voor. 
Er zijn echter belangrijke verschillen tussen Berossos en de Griekse lokale historici. 
Berossos richtte zich in de eerste plaats tot een publiek van buitenstaanders. Voor 
dat Griekssprekende publiek was Babylonië geen vertrouwd gebied, maar het verre 
buitenland. Dit maakt dat Berossos’ Babyloniaca	uiteindelijk beter als etnografie 
kan worden gecatalogiseerd. Op dit genre gaan we nu dieper in.

3. GRIEkSE GESCHIEDSCHRIJvING OvER vREEmDE LANDEN EN vOLkEN

Naast en, in de visie van JAcoby, vóór de Griekse lokale historiografie ontwikkelde 
zich de etnografie, de geschiedschrijving over vreemde landen en volken56. In wat 
volgt geven we een overzicht van de ontwikkeling van het genre om uiteindelijk 
bij twee auteurs uit de vroege hellenistische tijd uit te komen, die Berossos kunnen 
hebben beïnvloed, nl. Hecataeus van Abdera en Megasthenes.

Als eerste etnograaf wordt Hecataeus van Milete (begin 5de eeuw v.C.) genoemd, 
hoewel de benaming ‘aardrijkskundige’ wellicht beter zou zijn. Hecataeus was 
auteur van de ‘Beschrijving van de aarde’ (Περιήγησις τῆς γῆς)57, waarbij ook een 
wereldkaart hoorde. In twee boeken, die respectievelijk ‘Europa’ en ‘Azië’ heetten, 
beschreef de Milesiër de toenmalig bekende wereld. Van het werk zijn slechts 
‘snippers’ overgebleven. Overwegend gaat het om korte, weinigzeggende notities 
in het geografische lexicon van Stephanus van Byzantium (6de eeuw n.C.). Het is 
daarom onmogelijk het exacte karakter van Hecataeus’ werk te bepalen. Het is 
echter duidelijk dat Hecataeus, die onder invloed van de Milesische natuurfilosofen 
stond, meer dan alleen maar geografische informatie gaf. Hij beschreef de fysieke 

56 Cf. JAcoby, Klio, 9 (1909), p. 88-96; TrüDingEr, Geschichte	der	griechisch-römischen	Ethnographie; 
MüllEr, Geschichte	der	antiken	Ethnographie, I; FornArA, Nature	of	History, p. 12-16. 

57  Een variante titel is ‘Rondgang op de aarde’ (Περίοδος τῆς γῆς ).
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gesteldheid van een gebied58 en de fauna die er leefde59 en zocht naar een verklaring 
voor de overstroming van de Nijl60. Daarnaast had hij oog voor de leefgewoonten 
van de plaatselijke bevolking, zoals eten61, drinken62, kledij63. Hecataeus had ook 
een meer historische interesse: hij noteerde vroegere namen van steden64 en gaf de 
etymologie van geografische namen, waarbij hij verwees naar mythen65. Hij sprak 
over vreemde bevolkingsgroepen die vóór de Grieken in Hellas geleefd hadden66.
Op basis van deze gegevens, hoe schaars die ook mogen zijn, kan worden 
vastgesteld dat Hecataeus’ werk drie elementen behandelde, die na hem in een 
Griekse etnografie een essentieel onderdeel zouden worden: geografie, vroege 
geschiedenis/oorsprong en gebruiken van een volk (νόμοι)67. Eén belangrijk 
onderdeel van de ‘klassieke’ etnografie lijkt te ontbreken: het verloop van de 
geschiedenis na de vroege periode.
De drie voornoemde elementen werden door Herodotus (ca. 485-ca. 424 v.C.) in 
meer of mindere mate overgenomen in de etnografische uitweidingen die hij in zijn 
Historiën had ingebed. Vele geleerden menen dat deze uitweidingen oorspronkelijk 
afzonderlijke werkjes waren. Dit is inderdaad zeer goed mogelijk68. Deze excursies 

58 FGrH 1 F 291: “rond de zogeheten Hyrcanische Zee (= Kaspische Zee) hoge en 
dichtbeboste bergen. Op de bergen doornige artisjokken (cynara)”; zie verder FGrH 1 F 
292a; FGrH 1 F 305: drijvend eiland in Egypte (cf. de kritiek van Herodotus, 2, 156, 2).

59 FGrH 1 F 324a+b: krokodil, nijlpaard, (mythische vogel) feniks.
60 FGrH 1 F 302a+b.
61 FGrH 1 F 322 en F 323a+b: Egyptenaren zijn tarwebroodeters; FGrH 1 F 335: graaneters 

en landbouwers (over een Libische stad).
62 FGrH 1 F 154: De Paeonen (in Thracië) drinken bier gemaakt van gerst en een drank op 

basis van gierst en een bepaald kruid. Ze zalven zich met boter; zie verder FGrH 1 F 322 
en F 323a+b.

63 FGrH 1 F 284: “De ‘Kissioi’ dragen als kledij Perzische tunieken”;	zie	verder	FGrH 1 F 287 
en F 358.

64 FGrH 1 F 129 (Chalcis op Euboia), F 239 (Heracleia in Ionië) en F 275 (Dora in Fenicië). 
Eveneens in F 239 identificeert Hecataeus de berg Latmos met een berg die door 
Homerus Phtheiron wordt genoemd.

65 FGrH 1 F 308: Kanopos (in Egypte) genoemd naar de gelijknamige stuurman van 
Menelaos, die op die plaats stierf; zie verder FGrH 1 F 76, F 120, F 307.

66 FGrH 1 F 119: opsomming van vreemde volken die zich in Griekenland hadden gevestigd. 
Zelfs Attica werd eerst bewoond door Thraciërs, hetgeen compleet indruist tegen de 
in de vorige sectie genoemde Atheense ideologie van de ‘autochtonie’. In FGrH 1 F 
127 wordt gezegd dat de Atheners uit Attica de vroegere bevolkingsgroep, Pelasgiërs, 
verdreven.

67 JAcoby (Klio, 9 (1909), p. 89) onderscheidt bij zijn omschrijving van het genre van de 
etnografie nog een vierde element, de ‘wonderbaarlijkheden (θαυμάσια). In onze 
visie is dit geen ‘bouwsteen’ of ‘rubriek’, maar eerder een thema, een topos, die zowel 
betrekking kan hebben op bouwwerken, natuurfenomenen als op gewoonten van een 
volk.

68 Dit is de zgn. ‘analytische’ richting in het Herodotus-onderzoek met aanhangers als 
JAcoby, RE Suppl., 2, kol. 205sq.; 467sq.; Von Fritz, Griechische Geschichtsschreibung, I, Text, 
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variëren in lengte en opzet. Herodotus besteedde b.v. weinig woorden aan de 
Cariërs, Cauniërs en Lyciërs, volken in Klein-Azië69, terwijl hij de Egyptenaren 
en Scythen70 uitgebreid behandelde. De historiograaf was hierbij geïnteresseerd 
in de herkomst en ouderdom van de verschillende volken – thema’s die, zoals we 
gezien hebben, ook in de Griekse lokale historiografie aan bod kwamen. De Cariërs 
en Lyciërs waren geen oorspronkelijke bewoners van Klein-Azië71. De Cauniërs 
daarentegen waren autochtonen. De Egyptenaren erkenden dat zij het op één 
na oudste volk waren; de eer van het oudste volk kwam de Phrygiërs toe (2, 2). 
De Scythen zeiden dat zij het allerjongste volk waren (4, 5). Ook had Herodotus 
aandacht voor bevolkingsaantallen72. 
De meest uitgewerkte etnografische uiteenzetting is de ‘Egyptische logos’, de 
excursie die aan Egypte en zijn geschiedenis was gewijd. Deze omvat het volledige 
boek Twee. We vinden in deze Egyptische excursie de basiselementen van de 
Hecateïsche etnografie, namelijk: 

1.  Vroege geschiedenis/oorsprong (ouderdom van het Egyptische volk; wat 
het als eerste realiseerde; eerste koning Min; 2, 2-4). 

2.  Geografische beschrijving van Egypte (2, 5-34); 
3. Zeden en gewoonten der Egyptenaren (met inbegrip van 

‘wonderbaarlijkheden’, θωμάσια) (2, 35-98). 
Herodotus biedt daarenboven ook een soms zeer selectief overzicht van de 
Egyptische geschiedenis (2, 99-182). Hij begint met Min, de eerste farao, en eindigt 
met Amasis (570-526), die door de Perzen werd onttroond73. Hiermee bevat de 
‘Egyptische logos’	alle elementen van een ‘klassieke’ Griekse historische etnografie.
Een van de manieren waarop Herodotus naar eigen zeggen zijn informatie over 
Egypte verkreeg, waren zijn gesprekken met priesters uit verschillende Egyptische 
steden (Memphis, Heliopolis, Thebe). Zij golden voor hem als dragers van de 
Egyptische cultuur. Op basis van die gesprekken en eigen oogverslagen stelde 
hij Egypte voor als een wonderlijk land74 met een eeuwenoude geschiedenis en 
cultuur. Van Min, de eerste menselijke koning, tot Sethon, tegen wie de Assyrische 

p. 442-475; AshEri, in: AshEri E.A., Herodotus,	Books	I-IV, p. 12-14. Herodotus zou eerst de 
etnografisch-geografische werkjes hebben geschreven en vatte pas later het idee op een 
geschiedwerk te schrijven. Tegen deze visie keren zich de zgn. ‘unitaristen’, die menen 
dat Herodotus zijn geschiedwerk met uitweidingen van begin af aan geconcipieerd 
had; cf. mEistEr, Griechische Geschichtsschreibung,	p. 32-35; zie ook ID., NP, 5, kol. 471.

69 Resp. 1, 171; 172; 173.
70 Resp. Boek 2 en 4, 5-82.
71 Oorspronkelijk heetten de Cariërs Leleches. Ze woonden op eilanden en waren 

onderhorig aan koning Minos van Kreta. De Lyciërs kwamen oorspronkelijk uit Kreta.
72 De Indiërs zijn het talrijkst (3, 94). Er bestaan verschillende opvattingen over het aantal 

Scythen (4, 81). De Thraciërs zijn na de Indiërs het grootste volk (5, 3).
73 In werkelijkheid was het niet Amasis, maar zijn opvolger Psammetichus III (526-525 

v.C.), die door Cambyses werd onttroond.
74 Cf. 2, 35: Egypte heeft de meeste θωμάσια en verwezenlijkingen.
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koning Sanacharibos (Sanherib) optrok75, telden de Egyptenaren 341 generaties, 
341 koningen en 341 hogepriesters, die samen 11.340 jaar omvatten (2, 142). Van 
het begin van de tweede godendynastie tot Amasis waren er 17.000 jaar verlopen (2, 
43). Vanaf de tijd dat er mensen waren, waren er Egyptenaren, zo meent Herodotus 
(2, 15). De Egyptenaren vonden als eersten de kalender uit en regelden als eersten 
de godsdienst: ze gaven als eersten de goden namen, wezen hen beelden, altaren en 
tempels toe, introduceerden als eersten religieuze feesten, processies en offerandes 
(2, 4; 58; 64). In de ogen van Herodotus was de Griekse cultuur in het algemeen en 
de Griekse godsdienst in het bijzonder aan Egypte zeer schatplichtig. Zo namen de 
Grieken, op enkele uitzonderingen na, alle godennamen van de Egyptenaren over 
(2, 50) evenals de reeds genoemde festivals, processies en offerandes76. Als bewijs 
voor deze ontleningen noemt Herodotus de prioriteit in tijd van deze Egyptische 
gebruiken. Ze bestonden sinds lange tijd, terwijl de Griekse van recente datum 
waren. Herodotus liet zich leiden door de ‘post hoc ergo propter hoc’-redenering77: 
waar hij gelijkenissen tussen Egyptische en Griekse culturele fenomenen vaststelde, 
nam hij aan dat die het gevolg waren van overname, waarbij het niet anders kon 
zijn dan dat de jongere cultuur zich door de oudere had laten beïnvloeden.
Dat de Egyptische cultuur veel ouder was dan de Helleense, was voor de Grieken een 
uitgemaakte zaak. Zo voert Plato in zijn Timaeus een discussie tussen de Atheense 
wijsgeer en politicus Solon en Egyptische priesters op. Wanneer Solon, die zijn 
gesprekspartners over de vroegste geschiedenis aan de praat wilde krijgen, sprak 
over de oudste Grieken, riep een van de Egyptenaren meewarig uit: “Solon, Solon, 
jullie Grieken zijn voor altijd kinderen! Een oude Griek bestaat niet!”. De reden 
hiervan is, aldus de priester, dat Griekenland steeds weer door natuurrampen werd 
getroffen. De beschaving werd daardoor steeds weer weggevaagd en men moest 
weer van voren af aan beginnen. Egypte daarentegen was van die catastrofen 
gespaard gebleven en op die manier bleef de oude, oorspronkelijke cultuur met 
haar geschriften bewaard78. Plato stelt dat wat ouder is, meer gezag heeft dan 
wat jonger is (Tim. 34c), een opvatting die niet alleen alom aanvaard werd in 
de antieke wereld, maar eigenlijk tot op de dag van vandaag wordt gehuldigd79. 
Ook Dicaearchus van Messene (op Sicilië; 2de helft 4de eeuw v.C.) erkent in zijn 

75 Verhaald in 2, 141. Het verhaal is historisch niet correct. De naam Sethon is gebaseerd 
op de Egyptische naam Seti, zoals twee farao’s uit de 19de dynastie (13de-12de eeuw v.C.) 
heetten. Zie ook GDB F 8a comm.

76 2, 58. Ook het orakel van Dodona had een Egyptische origine, evenals voorspellingen 
aan de hand van offerdieren (2, 54 en 58). De Grieken namen van de Egyptenaren ook 
de landmeetkunde over (2, 109). Sommige Griekse filosofen namen van hen de doctrine 
van de onsterfelijkheid van de ziel over (2, 123). De belastingwet die Solon in Athene 
invoerde, had hij van de Egyptische farao Amasis overgenomen (2, 177).

77 “hierna, dus hierom”; cf. lloyD, in: AshEri E.A., Herodotus,	Books	I-IV, p. 235.
78 Tim., 22a-23b.
79 Kenschetsend voor de Griekse houding tegenover ‘nieuwlichterij’ is dat het werkwoord 

νεωτερίζω, “vernieuwingen doorvoeren”, de negatieve afgeleide betekenissen van 
“revolutie maken”, “dwang gebruiken” heeft.
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Levensbeschrijving van Griekenland (Βίος Ἕλλαδος), een soort cultuurgeschiedenis 
van de oertijd tot zijn eigen tijd, dat de Egyptische geschiedenis veel ouder was. 
Was voor de Grieken de Trojaanse Oorlog het begin van de ‘historische periode’, 
dan konden de Egyptenaren op dat moment al (minstens) op zo’n 2500 jaar 
geschiedenis terugkijken80.
Als Herodotus’ etnografische uitweidingen inderdaad oorspronkelijk afzonderlijke 
werkjes waren, dan was hij niet de eerste in dat genre. Dergelijke werken, 
monografieën gewijd aan één vreemd volk en zijn geschiedenis, werden reeds 
vóór de ‘vader van de geschiedschrijving’ geschreven. Dionysius van Milete 
(FGrH 687), een tijdgenoot van Hecataeus van Milete, schreef een Persica. Charon 
van Lampsacus81 stelde, naast een werk over zijn vaderstad Lampsacus en over 
Kreta, een Aethiopica, Libyca en Persica samen. Charon, die dus zowel aan lokale 
geschiedschrijving als aan etnografie deed, werkte in de eerste helft van de 5de eeuw 
v.C. en wordt door Dionysius van Halicarnassus in zijn lijst van voorgangers van 
Thucydides genoemd82. Een auteur die eveneens door Dionysius wordt genoemd is 
Hellanicus van Lesbos83, die we reeds als atthidograaf hebben ontmoet. Hij schreef, 
naast verschillende monografieën over Griekse steden en streken, ook een Persica	
en	verder een werk over Egypte en één over de Scythen. Het is omstreden of deze 
historiograaf een jongere dan wel oudere tijdgenoot van Herodotus was84.
Al deze werken zijn zeer fragmentarisch overgeleverd en het is daarom onmogelijk 
om gefundeerde uitspraken over hun opzet en structuur te doen. In het geval van 
Dionysius van Milete is het zelfs niet eens zeker of de aan hem toegeschreven 
fragmenten wel degelijk uit zijn Persica komen. De naam van het werk wordt niet 
genoemd, terwijl het bekend is dat de Milesiër meer werken heeft geschreven. 
Hoe ongrijpbaar deze etnografische werken ook mogen zijn, ze bewijzen wel dat 
de etnografie in de 5de eeuw v.C. tot volle ontwikkeling was gekomen. Dat vooral 
werken over de Perzen werden geschreven, houdt ongetwijfeld verband met 
de intense interactie in die tijd tussen de Griekse stadstaten en het rijk van de 
Perzische Grootkoning.
Herodotus beschreef alle vreemde volken vanuit een ‘hellenocentristische’ visie 
en deze attitude kunnen we ook voor de andere etnografen postuleren. Ze keken 

80 F 59; ed. mirhADy. Dicaearchus had ook aandacht voor ‘uitvindingen’. Een van de vroegste 
koningen, Sesonchosis (= Sesostris) voerde wetten in, waardoor zonen verplicht waren 
het beroep van hun vader over te nemen. Hij of Oros (= Horus) vond als eerste het 
berijden van paarden uit (F 58). Ook vermeldde Dicaearchus Ninos en Chaldaios, die 
volgens hem de stichter van Babylon en naamgever van de Chaldeeën was (F 60-61). 
Naar alle waarschijnlijkheid dateerde Dicaearchus ook hen vóór het begin van de 
Griekse geschiedenis.

81 FGrH 262; FGrH 687b (Persica).
82 Thuc., 5 (FGrH 262 T 2a); cf. supra.
83 FGrH 4; zie ook FGrH 608a (Aegyptiaca) en 687a (Persica).
84 De antieke testimonia dateren hem vóór Herodotus, maar zijn dateerbare werken 

stammen uit het laatste kwart van de 5de eeuw; cf. MEistEr, griechische	Geschichtsschreibung, 
p. 41; lEnFAnt, in: mArincolA, Greek	and	Roman	Historiography, p. 202.
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met Griekse ogen en verwachtingen naar de ‘barbaren’. Hun werken waren er niet 
zozeer op gericht de identiteit van de vreemde volken te definiëren, maar wilden 
veeleer aan de hand van het ‘anders-zijn’ van die ‘barbaren’ de eigen, Griekse 
identiteit en waarden benadrukken.
De eerste, zij het sterk gehelleniseerde, ‘barbaar’ die zelf de schrijfstift ter hand 
nam en een geschiedenis over zijn eigen land in het Grieks schreef, was Xanthos 
de Lydiër85. We gaan hier daarom dieper op deze historiograaf in. Xanthos leefde 
in de eerste helft van de 5de eeuw v.C. en was mogelijk uit Sardis afkomstig. Het is 
onbekend hoe de Lydiër ertoe kwam een werk over zijn eigen land te schrijven. 
Werd hij gestimuleerd door wat Hecataeus van Milete in zijn Beschrijving van	de	
aarde over Lydië had geschreven en wilde hij daar zijn eigen versie tegenover 
stellen? Werd hij geïnspireerd door de etnografieën van auteurs als Dionysius van 
Milete, Charon van Lampsacus? We kunnen er enkel naar gissen. Wat we wel weten 
is dat Lydië in de 5de eeuw in de Griekse belangstelling stond, getuige het werk dat 
Hellanicus van Lesbos aan dat land wijdde86, en Herodotus’ uiteenzetting in zijn 
eerste boek87.
Een dertigtal korte fragmenten van Xanthos’ werk, dat Lydiaca heette, is bewaard. 
Mogelijk staat een aantal van hen ten onrechte op naam van de Lydiër. Ene 
Dionysius Scytobrachion gebruikte de naam van Xanthos om eigen verhalen te 
schrijven88. 
De opzet en structuur van Xanthos’ werk zijn niet meer te achterhalen. De Lydiaca 
bestond uit 4 boeken. Het enige betekenisvolle fragment uit het laatste boek heeft 
betrekking op de mythische geschiedenis89, maar hieruit mogen we niet besluiten 
dat Xanthos hoofdzakelijk de vroege geschiedenis beschreef. Hij vermeldde ook 
gebeurtenissen uit de recente tijd. Hij zegt ergens in zijn werk dat Thasos rond 
de 18de Olympiade (708-5) werd gesticht (FGrH 765 F 30) en sprak over een grote 
droogte in Klein-Azië onder de regering van Artaxexes I (465-425) (FGrH 765 F 12).
Xanthos lijkt met een geografische inleiding begonnen te zijn en in boek 1 Lydië 
omschreven te hebben (FGrH 765 F 1). Uit andere fragmenten blijkt dat hij aandacht 
besteedde aan de natuurlijke gesteldheid van het gebied90. Daarnaast behandelde 

85 FGrH 765; cf. Von Fritz,	Griechische	Geschichtsschreibung,	 I.	Text, p. 88-91; ID. Griechische	
Geschichtsschreibung,	I.	Anmerkungen, p. 348-377; DrEWs, Greek	Accounts, p. 100-103; lEnDlE, 
Einführung	 in	 die	 griechische	 Geschichtsschreibung, p. 25-28. Ook Xanthos wordt door 
Dionysius van Halicarnassus in de lijst van voorgangers van Thucydides genoemd.

86 FGrH 4 F 58.
87 1, 6-94 (met digressies over andere onderwerpen). Het grootste deel gaat over de laatste 

Lydische koning, Croesus.
88 FGrH 765 T 5.
89 FGrH 765 F 8: De Lydische koning Akiamos doodt Askalos, de stichter van de stad 

Askelon. 
90 Toen Xanthos vaststelde dat in het binnenland van Klein-Azië versteende mosselen 

en afdrukken daarvan en zoutwatermoerassen te vinden waren, concludeerde hij 
dat die vlakten vroeger zee waren geweest (FGrH 765 F 12). Xanthos schreef over de 
fysiologische veranderingen in Katakekaumene, een streek die door Lydiërs en Mysiërs 
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hij de vroegste geschiedenis. Zoals Herodotus, die mogelijk door hem tot schrijven 
werd geprikkeld91, had Xanthos aandacht voor de herkomst van volken92. De Lydiërs 
ontleenden hun naam aan hun eerste koning, Lydus, toen diens vaders rijk onder 
hem en zijn broer werd verdeeld (FGrH 765 F 16)93. Deze methode om geografische 
namen terug te voeren tot eponieme legendarische personen is typisch Grieks. 
Xanthos fingeerde een Lydische stichtingsgeschiedenis ‘op zijn Grieks’ en nam 
a.h.w. het Griekse ‘instrumentarium’ over. Ook vermeldde de Lydiër Griekse 
mythologische figuren94 en personen uit de tijd van de Trojaanse Oorlog, voor de 
Grieken een ijkpunt in hun geschiedenis95. Hieruit kunnen we afleiden dat Xanthos 
de Lydische geschiedenis met de panhelleense wilde verbinden. Hij situeerde zijn 
land in de Griekse context. Daarin verschilt Xanthos fundamenteel van Berossos: 
deze wilde zijn eigen cultuur precies tegen de Griekse afzetten.

Met de veroveringen van Alexander de Grote en de opkomst van de hellenistische 
rijken in het oosten ging de Griekse etnografie een nieuwe fase in. Exotische, 
sprookjesachtige gebieden die vroeger aan de rand van de Griekse wereld lagen, 
werden nu door Grieken en Macedoniërs overheerst. Dit leidde er echter niet 
toe dat Grieken op basis van gedegen ‘veldwerk’ en grondige studie van lokale 
archieven de geschiedenis en cultuur van die gebieden gingen beschrijven. 
In de vroege periode van het hellenisme, ruwweg rond 300 v.C., verschenen 
twee etnografische werken, geschreven door Grieken. Beide werken deden 
zich als betrouwbare geschiedwerken voor, maar zijn in werkelijkheid veeleer 
utopieën. Het gaat om de Aegyptiaca van Hecataeus van Abdera en de Indica van 
Megasthenes. Naast de genoemde overeenkomsten tussen beide werken is er 

werd bewoond (FGrH 765 F 13a). Mogelijk verklaarde hij het vulkanische karakter van 
die streek door een mythe, tenminste als deze etiologie op hem teruggaat (FGrH 765 F 
13b). Het vulkanische landschap zou de plaats zijn geweest waar de strijd tussen Zeus 
en het monster Typhon plaatsvond. Zeus vernietigde het monster door de aarde met 
zijn bliksem te verschroeien. Hesiodus, die deze strijd in zijn Theogonie (vv. 820-865) 
beschrijft, situeerde het gevecht aan de Etna. Indien de etiologie op Xanthos teruggaat, 
lijkt het erop dat hij naar goede Griekse traditie een voorganger heeft willen corrigeren. 
Door deze gebeurtenis in Klein-Azië te situeren maakte hij bovendien duidelijk dat 
Lydië tot de panhelleense wereld behoorde.

91 FGrH 765 T 5: Xanthos gaf Herodotus τὰς ἀφορμάς. Alleen is de betekenis van ἀφορμή 
(lett. “vertrekpunt”) hier onduidelijk. De betekenis kan variëren van “gelegenheid”, 
“aansporing”, “middelen”, “stof”.

92 De Phrygiërs kwamen na de Trojaanse Oorlog uit Europa (FGrH 765 F 14). De Mysiërs 
waren Lydiërs en als bewijs hiervoor geeft Xanthos dat hun naam van een Lydisch 
woord was afgeleid (FGrH 765 F 15).

93 Die broer heette Torebos en naar hem werden de Toreboi genoemd. Xanthos gebruikte 
deze verwantschap om de grote overeenkomsten tussen het Lydisch en het Torebisch 
te verklaren.

94 FGrH 765 F 20a+b (Niobe) en F 22 (Amazonen).
95 FGrH 765 F 14 (Askania) en F 21 (Astyanax).
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ook een overeenkomst tussen de auteurs zelf: ze waren beiden verbonden aan de 
hoven van de nieuwe hellenistische heersers. Hecataeus werkte voor Ptolemaeus 
I; Megasthenes verbleef aan het hof van Seleucus I. Het is zeer goed mogelijk dat 
Berossos beide werken kende en door hen werd beïnvloed. Daarom blijven we hier 
langer bij deze etnografieën en hun auteurs stilstaan.
Over het leven van Hecataeus van Abdera is niet veel geweten. Hij floreerde in de 
tijd van Alexander de Grote en de Diadochen. Onder de regering van Ptolemaeus I 
bezocht hij het Egyptische Thebe96. Het is onduidelijk welke functie hij aan het hof 
van de Lagide bekleedde97. De antieke bronnen zagen Hecataeus in de eerste plaats 
als filosoof98.
De Aegyptiaca is niet als zelfstandig werk bewaard gebleven. Algemeen wordt 
aanvaard dat het werk aan de basis lag van Diodorus’ beschrijving van Egypte99. 
Tot hetzelfde werk behoorde waarschijnlijk ook een uitweiding over de Joden, 
die in een ander, fragmentarisch overgeleverd deel van Diodorus’ werk te vinden 
is100. De aanleiding voor de uitweiding was dat bij een uitbraak van de pest 
buitenlanders uit Egypte werden verjaagd: sommigen trokken onder leiding van 
Danaos en Kadmos naar Griekenland; anderen gingen onder aanvoering van Mozes 
naar Judea. Wanneer Hecataeus zijn Aegyptiaca schreef, is onzeker. Wellicht was 
dat op het einde van de 4de eeuw v.C. 101. Er zijn aanwijzingen dat het boek onder 
Ptolemaeus I werd geschreven102.
Hecataeus volgde in zijn Aegyptiaca de ‘klassieke’ structuur van een historische 
etnografie, zoals we die ook in Herodotus’ boek 2 vinden. Hij behandelde 1) vroege 

96 Diod., 1, 46, 8 (FGrH 264 T 4).
97 Mogelijk ging hij in opdracht van Ptolemaeus I als ambassadeur naar Sparta; cf. Plut., 

Lyc., 20, 3 (FGrH 264 T 5); zie het commentaar van JAcoby, FGrH	3a.	Komm, p. 33-34.
98 FGrH 264 T 1 en T 3a.
99 Diod., 1, 10-98 = FGrH 264 F 25; voor fragmenten bij andere auteurs, zie FGrH 264 F 1 en 

F 3-5. Diodorus zelf noemt Hecataeus niet als bron voor zijn Egyptische geschiedenis 
en laat in het midden op wie hij zich baseerde. Wel noemt hij in de loop van zijn exposé 
Hecataeus (1, 46, 8) en citeert diens beschrijving van een koningsgraf in Thebe (1, 
47, 1 – 49, 5). Diodorus’ relaas bevat elementen die na Hecataeus dateren en die dus 
als toevoegingen te duiden zijn. Zo wordt in Diod., 1, 41, 4 Agatharchides van Cnidos 
genoemd, een geograaf uit de 2de eeuw v.C. burton (Diodorus	Siculus.	Book	 I, p. 10-34) 
heeft de communis	opinio dat Diodorus’ relaas op Hecataeus teruggaat, in vraag gesteld. 
Volgens haar is het al te gemakkelijk om het grootste deel van Diodorus’ Boek I aan 
Hecataeus toe te schrijven. Toch blijft ook in haar visie Hecataeus een belangrijke bron. 
Voor een beknopt overzicht van de wetenschapsgeschiedenis van het probleem, zie 
stErling, Historiography	and	Self-Definition, p. 61-64.

100 Diod., 40, 3 (= FGrH 264 F 6); cf. stErn, Greek	and	Roman	Authors	on	Jews, I,	p. 20-35; BAr-
kochVA, Pseudo-Hecataeus, p. 18-43.

101 Cf. stErn & murrAy, JEA, 59 (1973), p. 163-168.
102 Zo wordt de naam van Ptolemaeus I genoemd in Diod., 1, 31, 7; 46, 7 en 8 en 84, 8. 

In 1, 39, 7 wordt de opvatting van Ephorus, een historicus uit de 4de eeuw v.C., als de 
recentste geciteerd. In 1, 26, 1 wordt gerekend tot het moment dat Alexander de Grote 
naar Azië overstak.
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geschiedenis/oorsprong; 2) beschrijving van het land; 3) geschiedenisoverzicht; 4) 
zeden en gewoonten.

1. Vroege geschiedenis/oorsprong (Diod., 1, 10-29)
De Egyptenaren, zo begint Hecataeus, zeggen dat toen de wereld ontstond, de eerste 
mensen in Egypte tot leven kwamen (Diod. 10, 1). De gevolgtrekking is evident: de 
Egyptenaren zijn het oudste volk ter wereld. De eerste heersers waren mensen die 
later vergoddelijkt werden (een euhemeristisch-hellenistische opvatting). Een van 
hen, Osiris, stichtte Thebe (Diod., 1, 15) en beschaafde de hele bewoonde wereld 
(Diod., 1, 17-20). Ook hiervan is de implicatie duidelijk: het geciviliseerde leven van 
alle mensen is aan Egypte te danken. Na Osiris’ dood werden vanuit Egypte zeer 
vele kolonies over de gehele wereld gesticht. Belos bracht kolonisten naar Babylon 
en stelde priesters, door de Babyloniërs “Chaldeeën” genoemd, aan, die, zoals 
Egyptische priesters, vrijgesteld waren van belasting en dienst aan de staat. Zij 
observeerden de sterren in imitatie van de Egyptische priesters, natuurkundigen 
en astrologen (Diod., 1, 28, 1). De Babylonische wetenschap bij uitstek, astronomie-
astrologie, ging dus volgens Hecataeus op de Egyptenaren terug.
In dit relaas over de vroege geschiedenis noteerde de Griek dat de Egyptische 
priesters van de eerste koning Helios tot het moment dat Alexander de Grote naar 
Azië overstak, afgerond 23.000 jaar rekenden (Diod., 1, 26, 1)103.

2. Beschrijving van het land (Diod., 1, 30-41)
In dit deel wordt Egypte beschreven, zijn ligging, bevolking, fauna en flora. Veel 
aandacht gaat naar de wondere Nijl. 

3. Geschiedenis van de koningen (Diod., 1, 44-68)
Na de heerschappij van de goden behandelt Hecataeus nu de geschiedenis van 
de ‘historische’ koningen vanaf de eerste vorst Menas tot Amasis (570-526), die 
door de Perzische Grootkoning Cambyses van de troon werd gestoten. Daarmee 
eindigde volgens Hecataeus de onafhankelijkheid van Egypte104. In de inleiding tot 
dit geschiedenisoverzicht zegt Hecataeus dat het overgrote deel van deze koningen, 
475 om precies te zijn, inheemse Egyptenaren waren (Diod., 1, 44, 3). Tot Cambyses 
hadden vier buitenlanders, met name Ethiopiërs, over Egypte geheerst. Over al 
deze koningen bezaten de Egyptische priesters sinds vroege tijden optekeningen in 
heilige boeken, die ze steeds aan hun opvolgers doorgaven (Diod., 1, 44, 4). Hierop 
zal Hecataeus, zo zegt hij, zijn uiteenzetting over de koningen baseren.
Hecataeus heeft vooral aandacht voor de daden van de Egyptische koningen. Hij 
combineert chronologische opsommingen met verhalende stukken. Onder de 

103 In Diod., 1, 44, 1 zegt Diodorus dat van de eerste koning tot de 118de Olympiade (60-56 
v.C.) iets meer dan 23.000 jaren waren verstreken.

104 Zoals we reeds bij Herodotus hebben gezien, was het niet Amasis, maar zijn opvolger 
Psammetichus III, die door Cambyses werd onttroond. Dit kan erop wijzen dat 
Hecataeus deze informatie van Herodotus had overgenomen.
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koningen wier daden worden beschreven, neemt Sesoösis de belangrijkste plaats 
in (Diod., 1, 53-58)105. Sesoösis wordt geschilderd als de grootste Egyptische koning, 
een wereldveroveraar die ook de Ganges overstak106. Zijn veroveringen overtroffen 
zelfs die van Alexander de Grote (Diod., 1, 55, 3-4).

4. Zeden en gewoonten (Diod., 1, 69-95)
Na het geschiedenisoverzicht geeft Hecataeus een uiteenzetting over een keure 
aan Egyptische instellingen en gewoonten. De Egyptenaren zeggen, aldus de Griek, 
dat bij hen het schrift, de sterrenkunde, geometrie en de meeste vaardigheden 
(technai) werden uitgevonden (Diod., 1, 69, 5). Ook polemiseert hij tegen Herodotus, 
die hij bij name noemt, en tegen andere auteurs, die naar zijn zeggen bewust 
wonderverhalen en verzinsels vertellen (Diod., 1, 69, 7). Hecataeus zelf zal in zijn 
exposé over Egyptische instellingen en gewoonten enkel vermelden wat hij in 
de archieven van de Egyptische priesters heeft gevonden en op waarheid heeft 
onderzocht. Ondanks zijn aanvallen op andere Griekse auteurs heeft Hecataeus die 
schrijvers wel degelijk gebruikt107. Deze ‘dubbelzinnige’ attitude behoorde tot de 
geplogenheden van het Griekse literaire bedrijf.
Het beeld dat Hecataeus hier van Egypte geeft, is geïdealiseerd en verheerlijkend. 
Deze sectie weerspiegelt meer de filosofische en utopische denkbeelden van de 
auteur dan dat het een objectieve beschrijving is.

Hecataeus besluit zijn geschiedenis met een overzicht van Grieken die volgens de 
archieven van de Egyptische priesters Egypte hebben bezocht en somt op wat ze 
aan kennis en vaardigheden naar Griekenland meenamen (Diod., 1, 96-98).

Naar eigen zeggen baseerde Hecataeus zijn Aegyptiaca, behalve voor het 
geografische deel, op autochtone, Egyptische bronnen. De koningsgeschiedenis en 
de beschrijving van de Egyptische zeden en gewoonten zijn een weergave van de 
optekeningen (anagraphai) van de Egyptische priesters. Deze claim moet met de 
nodige scepsis ontvangen worden. Toch hebben sommige moderne geleerden op 
Egyptische invloeden in het werk gewezen108. 
Hecataeus stelt de Egyptenaren voor als oudste volk en Egypte is de bakermat van 
alle cultuur. Alle andere volken zijn de Egyptische cultuur schatplichtig, waarbij 
Hecataeus vooral wijst op Griekse overnames109. Hiermee nam Hecataeus een 
duidelijk standpunt in het debat in, dat in de hellenistische periode bijzonder 
actueel was geworden: wat was het oudste volk, wat was de oudste – en dus meest 

105 De biografie gaat in grote lijnen op Herodotus terug (2, 102-110), die hem Sesostris 
noemt.

106 Een Indische veldtocht is niet bij Herodotus vermeld en is dus een toevoeging van 
Hecataeus.

107 Cf. murrAy, JEA, 56 (1970), p. 151-152.
108 Cf. JAcoby, FGrH	3a,	Komm., p. 84-85; murrAy, JEA, 56 (1970), p. 153-157.
109 B.v. Diod., 1, 16, 2; 23, 8; 96-98.
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prestigieuze – cultuur? Sommige moderne geleerden menen dat Hecataeus met zijn 
lof op Egypte de nieuwe Ptolemeïsche staat, waarvan het Nijlland de machtsbasis 
was, wilde ondersteunen110. Indien deze interpretatie correct is, is de Aegyptiaca 
niet alleen een ‘statement’ in het debat tussen rivaliserende culturen, maar is het 
ook een uiting van de propagandaslag die de nieuwe hellenistische dynastieën met 
elkaar leverden.
Het kan niet met zekerheid worden aangetoond, maar mogelijk was Hecataeus’ 
Aegyptiaca een direct model voor Berossos’ Babyloniaca. De Babyloniër imiteerde dit 
model, maar wilde waarschijnlijk ook een Babylonisch wederwoord bieden op het 
glorierijke beeld dat Hecataeus van Egypte had geschetst. Voor hem stond het vast: 
de Babylonische geschiedenis en cultuur waren veel ouder.
Aan de andere kant van Alexanders rijk, in het ‘verre oosten’, verbleef Megasthenes. 
Hij vertoefde bij Sibyrtius, die in het laatste kwart van de 4de eeuw v.C. satraap van 
Arachosië en Gedrosië was (FGrH 715 T 2a). Ook verbleef hij aan het hof van Seleucus 
I (FGrH 715 T 1). Megasthenes werd als gezant naar Sandrokottos (Čandragupta), 
de stichter van het Maurya-rijk in Indië (ca. 320-295), gezonden (FGrH 715 T 2a-c). 
Mogelijk bezocht hij ook de Indische koning Poros (gest. 317), die door Alexander 
de Grote was onderworpen111. Wanneer Megasthenes Indië aandeed, is onzeker. De 
meeste geleerden denken dat dit gebeurde op het einde van de 4de eeuw v.C. of het 
begin van de 3de eeuw v.C., maar als Megasthenes inderdaad ook naar Poros werd 
gezonden, dan moet zijn (eerste) gezantschap vroeger worden gedateerd112.
Naar aanleiding van zijn verblijf in Indië schreef Megasthenes een etnografisch 
werk over dat land, Indica	geheten. Ook dit werk is slechts in fragmenten tot ons 
gekomen. Het langste excerpt is te vinden in Diodorus’ tweede boek. De tekst begint 

110 Cf. murrAy, JEA, 56 (1970), p. 166-167; JAcoby, FGrH	 3a,	 Komm., p. 37; FrAsEr, Ptolemaic	
Alexandria, p. 504-505; stErling, Historiography	and	Self-Definition, p. 73-75.

111 De tekst van FGrH 715 T 2b leest καὶ Πώρῳ ἔτι τούτου μείζονι (“en Poros, nog groter 
dan hem”, d.i. Sandrokottos), hetgeen betekent dat Megasthenes, naast Sandrokottos, 
ook Poros bezocht. De zinsnede wordt echter traditioneel geëmendeerd tot Πώρου - 
τούτῳ (Sandrokottos, “zelfs nog groter dan Poros”). bosWorth heeft, o.i. overtuigend, 
tegen deze emendatie geargumenteerd (CPh, 91 (1996), p. 113-117).

112 Cf. stEin, RE, 15, kol. 231-233 (waarschijnlijk tussen 303 en 292 v.C.); mookErJi, in: nilAkAntA 
sAstri, History	 of	 India, 22, p. 8 (tussen 304 en 299 v.C.); SchWArz, in: AlthEim & stiEhl, 
Geschichte	Mittelasiens	im	Altertum, p. 284 (rond 303/2 v.C. gezonden en langdurig verblijf 
in Indië). Ervan uitgaande dat Megasthenes ook naar Poros ging, dateert bosWorth (CPh., 
91 (1996), p. 121) zijn gezantschap rond 319-318. Hij zou, zo meent bosWorth, zijn Indica 
rond 310 v.C. hebben geschreven. Dit zou kunnen betekenen dat hij vóór Hecataeus 
schreef, maar de datering van de Aegyptiaca van deze laatste kan evenmin exact worden 
gedateerd. gmirkin (Berossus	and	Genesis, p. 257-258) meent dat Megasthenes zijn werk na 
Berossos schreef. Op grond van het feit dat Josephus in Ant.	Jud., 10, 227 na het excerpt 
uit Berossos schrijft dat ook Megasthenes deze feiten vermeldt (μνημονεύει αὐτῶν), 
veronderstelt gmirkin dat Megasthenes uit Berossos citeerde. O.i. moet Josephus hier 
niet letterlijk worden genomen; het gaat hier om een redactionele techniek om het 
daarna volgende citaat uit Megasthenes met het voorafgaande te verbinden.
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met een beschrijving van het gebied (Diod., 2, 35-37)113. Indië werd bewoond door 
vele verschillende volken, die alle, zo wordt gedacht, autochtoon waren (Diod. 2, 38, 
1)114. Ze ontvingen geen kolonies uit den vreemde en zonden ook geen kolonisten 
uit. Als we ervan uitgaan dat Megasthenes na Hecataeus schreef115, kunnen we 
deze opmerking als een reactie op het werk van laatstgenoemde zien. Hecataeus 
schreef namelijk dat Egypte over de hele wereld kolonies stichtte. Daarna gaat 
Megasthenes over naar de vroege geschiedenis. De eerste mensen leefden van 
wilde gewassen en waren, zoals de Grieken, gekleed in dierenvellen. Naarmate de 
noodzaak zich voordeed, vonden ze geleidelijk alle vaardigheden uit, die nuttig 
waren voor het leven (Diod., 2, 38, 2). Volgens een andere mythe, verteld door de 
geleerdste Indiërs, was het Dionysus, die na zijn aankomst in Indië alle voor het 
leven nuttige vaardigheden onderwees. Hij stichtte belangrijke steden, leerde het 
goddelijke te vereren en voerde wetten en rechtbanken in (Diod., 2, 38, 3; cf. FGrH 
715 F 12). Volgens deze mythe was dus Dionysus de cultuurheld par excellence, op 
wie alle (Indische) cultuur teruggaat.
Van het verdere verloop van de geschiedenis, zo Megasthenes die al uitgebreid 
behandelde, is weinig bewaard. In een ander fragment wordt gezegd dat de Indiërs 
van Dionysus tot Sandrakottos 153 koningen en 6042 jaar telden116. Daarnaast 
beschrijft Megasthenes zeden en gewoonten van Indië117. Zoals bij Hecataeus geeft 
hij geen objectieve, maar een geïdealiseerde, geconstrueerde voorstelling van 
Indië.
Ook Megasthenes geeft kritiek op zijn voorgangers. Ergens in zijn historische 
sectie reageert hij tegen “oude geschiedenissen over Indië”, die niet mogen 
worden geloofd (FGrH 715 F 11). Nooit is een leger uit Indië gestuurd en nooit heeft 
een buitenlands leger Indië veroverd, behalve dan dat van Heracles, Dionysus 
en de Macedoniërs. Sesostris de Egyptenaar en andere grote wereldveroveraars 
hebben Indië nooit bereikt en Semiramis is vóór haar onderneming tegen dat 
land gestorven118. Hiermee reageert Megasthenes waarschijnlijk tegen Hecataeus, 
die – zoals we gezien hebben – schrijft dat Sesoösis (Sesostris) de Ganges was 
overgestoken119, en tegen Ctesias, die een mislukte campagne van Semiramis tegen 

113 Zie ook FGrH 715 F 6-10 en F 21-30. Daarnaast spreekt Megasthenes over de steden van 
Indië (FGrH 715 F 17) en beschrijft hij de naar zijn zeggen grootste stad, Pali(m)bothra, 
die hij had bezocht (FGrH 715 F 18a-b).

114 Arrianus noemt het getal van 118 volken (FGrH 715 F 12).
115 Dit is de traditionele opinie, zoals die b.v. door murrAy (CQ, NS 22 (1972), p. 207-208) en 

zAmbrini (ANSP, 3, 12 (1982), p. 71-149) wordt vertolkt. Zoals we gezien hebben, dateert 
bosWorth (CPh., 91 (1996), p. 121) de Indica rond 310 v.C., hetgeen een datering vóór 
Hecataeus’ Aegyptiaca mogelijk maakt. 

116 FGrH 715 F 14. Gedurende die jaren waren er volgens Megasthenes drie perioden van 
‘vrijheid’, d.w.z. perioden waarin de monarchie was afgeschaft.

117 Diod., 2, 39, 5 - 42, 4; FGrH 715 F 2, F 15-16, F 19-20, F 31-34.
118 Dit fragment wordt behandeld bij GDB F 9a-h, excursus 1.
119 Diod., 1, 55, 4.
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Indië beschrijft120.
Het is onzeker of Megasthenes zijn Indica voor Seleucus I heeft geschreven121. 
Evenmin is het met zekerheid geweten of Berossos dit werk onder ogen heeft 
gehad, maar dit is zeer goed mogelijk.

De overeenkomst in opzet en thematiek tussen Hecataeus’ Aegyptiaca en 
Megasthenes’ Indica zijn frappant. Toen Berossos zijn Babyloniaca schreef, had hij 
duidelijke voorbeelden voor zich, waarnaar hij zijn werk kon modelleren. Maar 
wat was er in die tijd in de Griekse wereld reeds over de Babylonische geschiedenis 
bekend? Dat zetten we kort uiteen in de volgende sectie.

4. BAByLONIë IN DE GRIEkSE HISTORIOGRAfIE vóóR BEROSSOS

Toen Berossos zijn Babyloniaca	schreef, moest hij, of hij dat nu wilde of niet, de 
concurrentie aangaan met wat Grieken vóór hem over de geschiedenis van 
Babylonië hadden geschreven. In deze sectie willen we kort de werken voorstellen 
waarin de Babylonische geschiedenis ter sprake was gekomen.
Vóór Berossos waren geen afzonderlijke monografieën over Babylonië uitgebracht. 
Herodotus zegt in zijn excursie over Babylonië dat hij de Babylonische koningen 
zal vermelden in zijn ‘Assyrische verhalen’ (ἐν τοῖσι Ἀσσυρίοισι λόγοισι; 1, 184, 1), 
maar het is omstreden of hij hiermee doelde op een monografie die hij voornemens 
was te schrijven122. Als hij dit inderdaad bedoelde, dan is hij hier nooit toe gekomen. 
Herodotus laste, zoals hierboven gezegd, in zijn geschiedwerk een korte 
etnografische uitweiding over Babylonië in (1, 178-200), waarbij hij de termen 
‘Babylonië’ en ‘Assyrië’ als synoniemen gebruikt. In deze ‘Babylonische logos’ 
besteedt hij vooral aandacht aan de beroemdste en sterkste stad van ‘Assyrië’, 
Babylon. Die stad was na de val van Ninive de residentiestad van de koningen 
geworden (1, 178, 1). Herodotus maakt geen onderscheid tussen de Assyrische 

120 Diod., 2, 16-19.
121 Als gevolg van zijn vroege datering stelt bosWorth de vermeende pro-Seleucidische 

strekking van het werk ernstig in vraag (CPh, 91 (1996), p. 112-127). Een ‘democratische’ 
tendens kan in het werk worden onderkend, wat minder in de Seleucidische 
propaganda past. Megasthenes vermeldt tweemaal dat de monarchie werd afgeschaft 
en de steden een democratisch bestuur kregen (Diod., 2, 38, 6; 39, 4). Hij vermeldt dat 
er in de Indische geschiedenis drie perioden van ‘vrijheid’ waren (FGrH 715 F 14). Of 
zou dit een oproep aan Seleucus kunnen zijn om de autonomie van de Griekse steden, 
die in de Diadochentijd ter discussie stond en als propagandamiddel werd gebruikt, 
te garanderen? Zo proclameerden Antigonos en Ptolemaeus in 315 de vrijheid van 
alle Griekse steden; cf. Will, Histoire politique,	I, p. 56-58. Zie ook FGrH 715 F 19a, waar 
enerzijds over koningen en anderzijds over autonome steden wordt gesproken.

122 Zie de discussie bij AshEri, Erodoto, I, p. 373-374 en AshEri E.A., Herodotus,	Books	 I-IV, p. 
203-204. In de discussie wordt ook verwezen naar 1, 106, 2, waar Herodotus aankondigt 
in “andere verhalen” te zullen uitleggen hoe de Medische koning Cyaxares Ninive kon 
innemen.
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koningen, voor wie Ninive een van de hoofdsteden was, en de Neo-Babylonische 
vorsten, die na de val van Ninive en de ondergang van het Assyrische rijk vanuit 
Babylon over grote delen van het Nabije Oosten heersten. 
De historiograaf geeft een beschrijving van Babylon, dat, voor zover hij weet, 
geen gelijke heeft (1, 178-183). Hierbij focust hij op de tempel van Belos en vooral 
op de stadsmuren. Die zijn 480 stadia lang, zijn zo breed dat een vierspan erop 
kan rijden en hebben honderd bronzen poorten. Hierna behandelt Herodotus de 
bouwwerken van twee koninginnen, Semiramis en vooral Nitocris (1, 184-187). 
Nitocris’ zoon heette Labynetos en het was tegen deze koning dat Cyrus optrok 
(1, 188). Zo kan Herodotus moeiteloos overgaan naar Cyrus’ invasie in Babylonië 
en de inname van Babylon (1, 189-191). De historiograaf besluit zijn excursie met 
de obligate etnografische thema’s: hij spreekt over het land (1, 192-193), beschrijft 
de boten – na Babylon het grootste ‘wonder’ (1, 194) – en eindigt met zeden en 
gewoonten (1, 195-200). 
Herodotus’ uitweiding over Babylon en zijn geschiedenis en gebruiken heeft weinig 
met de realiteit te maken123. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat zijn 
beschrijving van Babylon op belangrijke punten verkeerd is. Koningin Nitocris is 
een gefingeerde figuur en Herodotus’ relaas over de val van Babylon wordt door de 
spijkerschriftbronnen tegengesproken (cf. GDB 10a).
Hellanicus van Lesbos sprak over Babylon in de marge van zijn Persica124. In zijn 
eerste boek stelt de Lesbische historiograaf dat het gebied van Babylonië eerst 
“Kephenia” heette en de inwoners “Kephenes” (FGrH 687a F 1b). Naar goede 
Griekse gewoonte werden de namen van land en inwoners verklaard door een 
eponieme mythische held, in dit geval Kepheus. Hij was de zoon van Belos en de 
grootvader van Perses, naar wie de Perzen werden vernoemd125. Toen de Kephenes 
uit dat gebied waren verdreven, zo stelt Hellanicus, werd de streek “Chaldeïsch” en 
de bewoners “Chaldeeën” genoemd. 
Interessanter is Hellanicus’ tweede fragment. Hij zegt in zijn tweede boek namelijk 
dat er twee ‘Sardanapalossen’ waren: de ene was energiek en edelmoedig, de andere 
verwijfd (FGrH 687a F 2a+b). Met de verwijfde Sardanapalos wordt de gefingeerde 
figuur bedoeld die in de Griekse literatuur het prototype van Oosterse decadentie 
en verwijfdheid was. De eerste lijkt te verwijzen naar de ‘historische’ Sardanapalos, 
Assurbanipal, die ook door Berossos wordt vermeld (cf. GDB F 8c-d).
Het geschiedwerk waarmee Berossos vooral had rekening te houden, was de Persica 
123 Cf. rollingEr, Herodots	 babylonischer	 Logos; zie ook kuhrt, in: bAkkEr E.A., Companion	 to	

Herodotus, p. 475-496.
124 Het is omstreden of dit werk vóór Herodotus’ Historiën werd geschreven. Zoals we 

hierboven gezien hebben, is het onzeker of Hellanicus een oudere dan wel jongere 
tijdgenoot van Herodotus was. Zijn dateerbare werken zijn na de voltooiing van 
Herodotus’ geschiedwerk tot stand gekomen, maar dat wil niet zeggen dat dit voor alle 
werken van Hellanicus – minstens 28 in totaal – geldt; cf. DrEWs, Greek	Accounts, p. 23-
24. lEnFAnt (in: mArincolA, Greek	and	Roman	Historiography, p. 202) acht het, zoals DrEWs, 
waarschijnlijker dat Hellanicus zijn Persica	vóór Herodotus’ Historiën schreef.

125 Cf. Herodot., 7, 61.
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van Ctesias. Deze inwoner van Cnidos verbleef rond 400 v.C. jarenlang aan het 
Perzische hof als lijfarts van Artaxerxes II (405/4-359/8). In de Persica behandelde 
Ctesias in 23 boeken de Perzische geschiedenis tot 398/7. De eerste zes boeken 
wijdde hij aan de Assyrische geschiedenis en aan wat zich voor de Perzen had 
afgespeeld. Hoewel Ctesias’ werk grote impact had, is het slechts fragmentarisch 
overgeleverd. Het langste excerpt uit de Assyrische geschiedenis is te vinden in 
Diodorus’ boek 2126. We noemen enkel de belangrijkste passages m.b.t. Assyrië en 
Babylonië. 
Ctesias begint zijn verhaal met Ninos, koning der Assyriërs en de eerste 
noemenswaardige heerser in de geschiedenis van ‘Azië’. Deze oorlogszuchtige 
Assyriër veroverde Babylonië (Diod., 2, 1, 7) en stichtte Ninive (Diod., 2, 2-4). Hij 
huwde Semiramis, die hem na zijn dood opvolgde. Zij stichtte Babylon. Ctesias gaat 
uitvoerig in op de fantastische bouwwerken die Semiramis in die stad optrok (Diod., 
2, 7, 2 – 9, 9)127. Semiramis stichtte daarna nog andere steden langs de Eufraat en 
Tigris (Diod., 2, 11, 1) en richtte een monolieten obelisk langs de bekendste weg van 
Babylonië op, die tot de ‘Zeven wereldwonderen’ wordt gerekend (Diod., 2, 11, 5). 
Na haar dood werd Semiramis opgevolgd door haar zoon Ninyas. Hij werd op zijn 
beurt opgevolgd door een lange reeks van koningen totdat onder Sardanapallos 
het Assyrische rijk ten onder ging (Diod., 2, 21, 1-8). Deze Sardanapallos was een 
verwijfd en decadent despoot (Diod., 2, 23, 1-4). 
Daarna beschrijft Ctesias hoe Arbaces de Mediër, aangespoord door Belesys de 
Babyloniër, tegen zijn soeverein in opstand kwam en hem na een lange strijd ten 
val bracht (Diod., 1, 2, 24, 1-27, 3). Sardanapallos stak zichzelf en zijn paleis te Ninive 
in brand. Arbaces nam de heerschappij over Azië over en stelde zijn bondgenoot 
Belesys als gouverneur van Babylonië aan (Diod., 2, 28, 1-7). Daarmee eindigde, na 
meer dan 1300 jaar, de Assyrische heerschappij en begon de Medische (Diod., 2, 28, 
8). 
Ctesias’ uiteenzetting over de geschiedenis van Assyrië-Babylonië staat ver van 
de historische realiteit. Ninos is een door de Grieken gefingeerde figuur. Aan de 
figuren van Semiramis en Sardanapallos liggen Mesopotamische tradities ten 
grondslag, maar wat Ctesias over hen schrijft, gaat terug op Griekse fantasie. 
Ctesias’ uiteenzetting heeft alles weg van een ‘historische roman’, waarbij het 
historische gehalte heel ver te zoeken is.
Een andere Griek in dienst van een Achaemenide en tijdgenoot van Ctesias was 
Xenophon. Hij nam deel aan de veldtocht van Cyrus de Jongere tegen zijn broer 
Artaxerxes II en marcheerde met hem mee tot Cunaxa in Babylonië. In de slag 
die daar volgde (in 401 v.C.) , sneuvelde Cyrus en Xenophon keerde, zoals 

126 2, 1, 4 - 28, 8 = FGrH 688 F 1a; zie verder F 1b-q. Dit uittreksel uit Ctesias werd besproken 
door boncquEt, Diodorus Siculus.

127 Ctesias beschrijft uitvoerig de muren, kaden, brug over de Eufraat, twee paleizen, de 
tempel van Belos. De passage over de ‘Hangende Tuinen’ (Diod., 2, 10, 1-6) is naar alle 
waarschijnlijkheid niet van de hand van Ctesias, maar is een interpolatie in het relaas 
dat op hem teruggaat (zie GDB F 9a.1).
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algemeen geweten, na een heroïsche tocht naar Hellas terug. Xenophon sprak 
over de Babylonische geschiedenis in zijn Cyropaedia (“Opvoeding van Cyrus”), 
een geromantiseerde levensbeschrijving van Cyrus de Grote, de Grootkoning die 
het Neo-Babylonische rijk ten val bracht. Het werk is een ‘vorstenspiegel’ en is 
meer pedagogisch dan historisch van karakter. Xenophon schildert uitvoerig de 
oorlogshandelingen tussen Cyrus en de ‘Assyrische’128 koning (Cyr., 3, 3, 22 – 4, 6, 
12) en beschrijft Cyrus’ beleg en verovering van Babylon (Cyr., 7, 5, 1-36). Voor deze 
episode liet Xenophon zich door Herodotus inspireren.

De werken van Herodotus en Ctesias hadden grote invloed en waren bepalend voor 
de Griekse kennis over de Babylonische geschiedenis. Wat zij en de andere Griekse 
auteurs over die geschiedenis schreven, had echter weinig met de historische 
werkelijkheid te maken. Hoe goed Berossos die Griekse werken kende, is niet 
geweten, maar het moet bij hem tot grote ontzetting hebben geleid. Het maakte 
de door hem gestelde missie, een Babylonische geschiedenis schrijven op basis van 
betrouwbare bronnen, meer dan noodzakelijk. Zo kon hij de Griekse opvattingen 
over de Babylonische geschiedenis corrigeren. Dit kon hij impliciet doen door 
stilzwijgend zijn versie van de feiten te geven of expliciet, door zich uitdrukkelijk 
tegen incorrecte Griekse verhalen te keren. In de overgeleverde fragmenten 
is te lezen dat Berossos de Griekse historici die de stichting van Babylon en de 
schitterende bouwwerken in die stad aan Semiramis toeschreven, fel bekritiseerde 
(GDB F 9a.1). Hiermee richtte hij zich tegen Ctesias.

5. CONCLuSIE: BEROSSOS, EEN LOkALE HISTORIOGRAAf vOOR EEN 
‘INTERNATIONAAL’ PuBLIEk

Toen Berossos voor een Griekssprekend publiek een geschiedwerk over Babylonië	
wilde schrijven, lag het voor de hand dat hij dat werk zou modelleren als een Grieks 
historisch-etnografisch werk. De fundamenten van dit genre legde Hecataeus van 
Milete in het begin van de 5de eeuw v.C. met zijn ‘Beschrijving van de aarde’. In de 
loop van dezelfde eeuw kwam het genre tot volle ontwikkeling met monografieën 
van auteurs als Dionyius van Milete, Charon van Lampsacus en Hellanicus van Lesbos 
en met de etnografische uitweidingen in Herodotus’ Historiën, die mogelijk van 
oorsprong afzonderlijke werkjes waren. Directe voorbeelden voor Berossos waren 
wellicht de Aegyptiaca van Hecataeus van Abdera en de Indica van Megasthenes, 
auteurs die beiden in zijn tijd leefden. Een Griekse etnografie had inhoudelijk 
vier vaste bestanddelen: geografie, ontstaansgeschiedenis, geschiedenisoverzicht, 
zeden en gewoonten.
Daarnaast bestond er in de Griekse wereld een rijke traditie aan lokale historiografie 
met auteurs, zoals de atthidografen, die de geschiedenis van eigen stad of streek 
wilden vastleggen. Impliciet wilden ze daarmee ook de identiteit van stad of streek 
definiëren in een panhelleense context. Het verleden werd door elke, zichzelf 

128 Xenophon gebruikt, zoals Herodotus, ‘Assyrisch’ als synoniem voor ‘Babylonisch’.
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respecterende stad of streek gebruikt om een bijzondere positie in het panhelleense 
‘gemenebest’ op te eisen en de lokale geschiedwerken reflecteren die ideologie. 
Daarbij was een prestigieuze ontstaansgeschiedenis een doeltreffend instrument; 
goed begonnen was half gewonnen. Anciënniteit, ‘autochtonie’, een beroemde 
stichter, bakermat van ‘heuremata’, het waren ronkende adelbrieven waarmee een 
Griekse stad of streek kon uitpakken. Op die manier ontstond een propagandaslag, 
een ‘historische’ concurrentiestrijd tussen de steden en streken. Ook in de 
Babyloniaca – zoals uit onze analyse zal blijken – vinden we deze thema’s – 
anciënniteit, bakermat van uitvindingen, autochtonie – terug. 
Xanthos de Lydiër was de eerste ‘buitenlander’ die zich in deze literaire strijd 
mengde. Hij schreef in de 5de eeuw v.C. een geschiedwerk over zijn vaderland Lydië. 
Met de Lydiaca, zoals dat werk heette, wilde de Lydiër zijn land in panhelleense 
context situeren. Xanthos, etnograaf of toch lokaal historicus? Het toont hoe vaag 
de grenzen tussen de genres zijn.

Met de onderwerping van het Midden-Oosten begonnen ook de volken uit deze 
gebieden zich in de strijd te mengen. Zij zagen zich genoodzaakt hun identiteit te 
herdefiniëren in de nieuwe context van het hellenisme en wilden zich profileren 
tegenover een overheersende Griekse cultuur. Een poging tot ‘Graecia capta 
victorem cepit’ op zijn oosters om het zo maar te noemen.
De volken van het Midden-Oosten hadden hierbij een strategisch heel belangrijk 
voordeel: de Grieken zelf waren ervan overtuigd dat die oosterse volken veel ouder 
waren dan zijzelf en beschouwden hen als de bakermat van de beschaving. Dat 
konden die ‘oosterlingen’ zelf lezen in etnografieën die Grieken over het Midden-
Oosten, vooral over Egypte, hadden geschreven. Nu was het zaak voor deze 
inheemse auteurs zelf de schrijfstift ter hand te nemen en de door de Grieken 
bereide weg verder te gaan. Niet alleen om die Grieken met hun rijke verleden te 
overtroeven, maar ook elkaar. De eerste die deze uitdaging aanging, was Berossos. 
Hij zou spoedig gevolgd worden door andere ‘barbaarse’ schrijvers. Over wat hen 
en hun werken bindt, willen we het in de volgende sectie hebben.

6. BEROSSOS EN DE ‘APOLOGETISCHE HISTORIOGRAfIE’

Wellicht gaat het te ver om Berossos een ‘trendsetter’ te noemen, maar wat wel 
gezegd kan worden, is dat hij een van de eersten, misschien zelfs de eerste in een 
lange rij van autochtone auteurs uit het Oude Nabije Oosten was, die in het Grieks 
een werk over de eigen geschiedenis en cultuur schreven. Egyptenaren, Judeeërs, 
Feniciërs volgden Berossos’ voorbeeld. De geschiedwerken van deze autochtone 
auteurs kunnen tot eenzelfde historiografische stroming worden gerekend, die 
stErling129 de naam ‘apologetische historiografie’ geeft – een term die misschien 
een te defensieve, negatieve connotatie heeft. Al deze ‘inside’ auteurs vertelden 
de geschiedenis van hun groep (inhoud) en kozen voor dat verhaal, gebaseerd op 

129  Historiography	and	Self-Definition, p. 17.
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inheemse tradities, Griekse vormen en conventies (vorm). Doel was de identiteit 
van de groep te definiëren of, correcter, te herdefiniëren in de nieuwe context 
van de hellenistische oecumene	 (functie). Dit leidde, zoals we zullen zien, tot de 
constructie van een eigen glorieus verleden. Dit verhaal kan zowel voor ‘outsiders’ 
als voor de eigen groep bedoeld zijn. In deze sectie willen we uiteenzetten wat 
deze auteurs nog meer bindt. We doen dit voornamelijk aan de hand van Berossos 
zelf (Babylonië), Manetho (Egypte), Flavius Josephus (Judea) en Philo van Byblos 
(Fenicië), om de eenvoudige reden dat hun werken het beste gekend zijn. Hun 
geschiedwerken waren in de eerste plaats bedoeld voor buitenstaanders. 
Doel van deze sectie is aan te tonen dat Berossos geen ‘uniek geval’ in de Griekse 
historiografie is. Daarnaast kan de vergelijking met ‘geestesgenoten’ tot een beter 
begrip van zijn werk leiden.
Eerst stellen we de niet-Babylonische auteurs en hun werk voor.

Manetho130, een Egyptenaar van geboorte die vertrouwd was met de Griekse 
cultuur (FGrH 609 T 7a ), was ‘priester’ of ‘hogepriester’ en was afkomstig uit 
Sebynnetos, een plaats in de Nijldelta. Hij was een tijdgenoot van Berossos. Volgens 
Plutarchus was hij onder Ptolemaeus I Soter (koning van 305 tot 283/2) bij de 
invoering van de syncretistische cultus van Serapis betrokken131. Zijn werk over de 
Egyptische geschiedenis, Aegyptiaca geheten, omvatte drie boeken en behandelde 
de Egyptische geschiedenis vanaf de regering van de eerste dynastie der goden 
en de eerste mensen tot de 30ste of 31ste Egyptische dynastie132. Zoals bij Berossos 
was het werk chronologisch gestructureerd volgens dynastieën en regeringen van 
individuele koningen. Volgens Syncellus imiteerde Manetho het werk van Berossos, 

130 Cf. VErbrugghE & WickErshAm, Berossos, p. 95-212 (met vertaling van de fragmenten); 
DillEry, in: mArincolA, Companion	to	Greek	and	Roman	Historiography, p. 225-228.

131 FGrH 609 T 3; zie ook T 5. Clemens van Alexandrië (Protr., 1, 48, 1-3) plaatst de invoering 
van de Serapis-cultus onder Ptolemaeus II Philadelphus (285-246 v.C.). Voor een 
discussie van deze en andere versies over de introductie van de cultus, zie stAmbAugh, 
Sarapis, p. 6-14.

132 FGrH 609 F 1-12. De 30ste dynastie eindigde met farao Nectanebo II (360-343) en was 
de laatste inheemse dynastie. De 31ste dynastie viel samen met de tweede Perziche 
overheersing en kwam ten val, toen Alexander de Grote in 332 v.C. Egypte inlijfde. 
De getuigenissen geven beide einddata. In Hieronymus’ bewerking van Eusebius’ 
Kroniek	(FGrH 609 T 8c)	staat dat Manetho’s werk eindigde met de machtsovername 
van Artaxerxes III, nadat deze Nectanebo II uit Egypte had verdreven. In de Armeense 
vertaling van dezelfde Kroniek (FGrH 609 T 8a) staat dat het werk eindigde met Darius 
III (336-332). Syncellus (FGrH 609 T 8e) geeft tegenstrijdige informatie: volgens hem 
schreef Manetho over de 31 dynastieën tot Artaxerxes III en Nectanebo II. Deze 
conflicterende getuigenissen lijken het gemakkelijkst te verklaren als we ervan uitgaan 
dat Manetho’s oorspronkelijke werk tot de 30ste dynastie, de laatste autochtone farao’s, 
reikte en later met de Perzische koningen werd uitgebreid; zie ook lloyD, in: BAinEs E.A., 
Pyramid	Studies, p. 154-160; contra: VErbrugghE & WickErshAm, Berossos, p. 100.
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maar of dit werkelijk zo is, is onzeker133. Manetho openbaart zich in het werk als 
een Egyptische ‘nationalist’, maar tegelijkertijd ondersteunde hij waarschijnlijk de 
Ptolemeïsche rijksideologie134. Ook hierin komt hij met Berossos overeen.
Naast de Aegyptiaca staat op naam van Manetho nog een aantal andere werken: 
‘Tegen Herodotus’ (FGrH 609 F 13), ‘Heilige Boek’, ‘Over de ouderdom en vroomheid’ 
(FGrH 609 F 14), ‘Over feesten’ (FGrH 609 F 15), ‘Over de preparatie van kyphi-
wierook’ (FGrH F 16a-c) en ‘Samenvatting van natuurkunde’ (FGrH 609 F 17). Van 
het ‘Heilige boek’ is alleen de titel bekend, van de andere werken is telkens slechts 
één fragment bewaard. Het is onzeker of het in al deze gevallen om afzonderlijke 
werken gaat dan wel om uittreksels uit de Aegyptiaca, die onder een eigen titel 
bekend raakten.
Flavius Josephus stellen we in bij de tekstoverlevering voor. Het werk waarmee 
deze zich in de groep van Berossos en Manetho schaarde, is de Antiquitates Judaica, 
zijn Joodse ‘oude geschiedenis’, waarin hij in twintig boeken de geschiedenis van 
het Joodse volk vanaf de schepping van de wereld tot het begin van de Joodse 
Opstand in 66 n.C. beschrijft. Josephus was een ‘multiculturele’ persoonlijkheid. 
Waar we dit bij Berossos en Manetho enkel kunnen deduceren, zijn we in het geval 
van Josephus hier beter over ingelicht, omdat hij er zich zelf in zijn werken over 
heeft geuit. We moeten hierbij wel rekening houden met het feit dat in de tijd 
van Josephus de hellenistische cultuur tot volle rijpheid was gekomen, terwijl 
die in de periode van Berossos en Manetho nog in volle ontwikkeling was. In zijn 
werken stelt Josephus zich voor als een ‘rasechte’ Jood135. Hij was naar eigen zeggen 
afkomstig uit Jeruzalem, het oude centrum van het Jodendom, kwam uit een zeer 
eerbiedwaardige priesterfamilie en was verwant met de dynastie der Hasmoneeën136. 
Als bewijs voor zijn priesterlijke afkomst beschrijft hij zijn stamboom, zoals hij die 
in de archieven terugvond. Josephus’ moedertaal was naar alle waarschijnlijkheid 
het Aramees137 en het leidt geen twijfel dat hij ook de lingua sacra, Hebreeuws, 
kende. Josephus genoot, zoals hij zelf schrijft, een gedegen traditionele Joodse 
opvoeding en kende de religieuze stromingen van het toenmalige judaïsme door 

133 FGrH 609 T 11c (= GDB T 4a) en GDB T 4b; Zie de chronologische discussie bij GDB T 4a.
134 Cf. mEnDEls, in: VErDin E.A., Purposes	of	History, p. 91-110.
135 Volgens enkele handschriften verklaarde Josephus in Bell.Jud., 1, 3 dat hij een Hebreeuwer 

van afkomst was (γένει Ἑβραίων). In een andere, betere teksttraditie wordt deze frase 
echter achterwege gelaten. Daarom beschouwen de moderne tekstuitgevers haar als 
een latere interpolatie; cf. niEsE, Flavii	Iosephi	Opera, VI, p. 3; thAckErAy, Josephus, II, p. 2.

136 Bell.Jud., 1, 3 en Vita, 1-6.
137 In Bell.Jud., 1, 3 schrijft Josephus dat hij eerst in zijn ‘vadertaal’ een verslag van de Joodse 

Opstand schreef en dat nu in het Grieks wilde vertalen. Meestal wordt het Aramees als 
Josephus’ moedertaal genoemd; cf. hölschEr, RE, 9, kol. 1939; schürEr, History	of	the	Jewish	
People,	III.1, p. 186; schrEckEnbErg, RAC, 18, kol. 763; mEiJEr & WEs, Joodse	Oorlog, p. 33 en 
587. Sommige geleerden denken ook aan het Hebreeuws; cf. thAckErAy, Josephus, II, p. 
4; bilDE, Josephus, p. 79; rAJAk, Josephus, p. 230-232. rAJAk concludeert dat Josephus beide 
talen grondig beheerste.
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en door138. Met zijn geschriften wilde Josephus de ‘Joodse zaak’ dienen. Zo wilde 
hij met zijn Bellum	Judaicum	– naast andere motieven – zijn volk vrijpleiten van het 
feit dat ze tegen de Romeinen in opstand waren gekomen. Dat volk werd immers 
misleid en gemanipuleerd door een klein aantal fanatici. 
Josephus was echter ook een inwoner van het ‘Imperium Romanum’ en bracht de 
tweede helft van zijn leven in Rome door. Hij bezat het Romeinse burgerrecht en 
genoot de gunst van de Flavische dynastie139. Vermoedelijk kende hij ook Latijn140.
En natuurlijk kende hij ook de lingua franca van zijn tijd, Grieks. Naar alle 
waarschijnlijkheid was Josephus al vroeg met die taal in contact gekomen. We 
mogen veronderstellen dat de inwoners van Jeruzalem – en zeker de hogere 
klassen, waartoe Josephus behoorde – in meer of mindere mate met het Grieks 
vertrouwd waren141. Bovendien was de stad een kosmopolitisch centrum, dat 
bezocht werd door Griekssprekende Joden uit de Diaspora. Dat Josephus als 
jongeman reeds Grieks kende, suggereert ook het feit dat hij in 64 als ambassadeur 
naar Rome afreisde142. Toch was Josephus’ kennis van het Grieks aanvankelijk niet 
goed genoeg om er een literair werk in te schrijven. In	Contra	Apionem bekent hij dat 
hij zich bij het schrijven van zijn eerste werk, Bellum	Judaicum, voor het Grieks liet 
helpen143. Waarschijnlijk ging het om het stilistisch polijsten van zijn manuscript. 
In de inleiding van zijn tweede werk, de Antiquitates, verklaart Josephus dat hij 
er aanvankelijk voor terugdeinsde een dergelijk omvangrijk werk in een hem 
vreemde taal te schrijven144. Dit is ongetwijfeld overdreven en kan als een literaire 

138 Vita, 7-12, waar hij zijn opvoeding en religieuze zoektocht beschrijft; cf. rAJAk, Josephus, 
p. 26-39. Die kennis van het Jodendom blijkt ook uit zijn werken.

139  Josephus kreeg o.a. landerijen in Judea en een financiële toelage (Vita, 422-425; 428-
429). Volgens Cotton & Eck (in: EDmonDson E.A., Josephus	and	Flavian	Rome, p. 37-52) was 
Josephus een cliens	van de keizer, maar stelde dit weinig voor: hij was slechts een van 
de velen. Zij concluderen dat de Judeeër geen nauwe contacten bij de Romeinse socio-
politieke elite had.

140 Harde bewijzen voor Josephus’ kennis van Latijn hebben we niet. niEsE (in: Hastings 
Encyclopaedia, 7, p. 571) wijst op een citaat uit Livius in Ant.Jud., 14, 68 en een Latijns 
woordspel in Ant.Jud., 19, 270. Josephus kan beide echter uit een Griekse bron hebben 
overgenomen. WAgnEr (NP, 5, kol. 1089) vermoedt dat Josephus Latijn leerde tijdens zijn 
diplomatieke missie in de jaren 64-66.

141 Cf. schürEr, History	of	the	Jewish	People, II, p. 74-80; rAJAk, Josephus, p. 46-62; schrEckEnbErg, 
Rezeptionsgeschichtliche Untersuchungen, p. 173, n. 8. Een duidelijk voorbeeld van de 
verspreiding van het Grieks in Jeruzalem is dat op Jezus‘ kruis naast een tekst in 
Latijnse en Hebreeuwse letters ook een tekst in het Griekse alfabet stond; cf. Luc., 23, 
38; Joh., 19, 19. FElDmAn, Jew	and	Gentile, p. 19-24 minimaliseert daarentegen de invloed 
van het Grieks in Palestina.

142 Cf. rAJAk, Josephus, p. 46.
143 Ap., 1, 50: χρησάμενός τισι πρὸς τὴν Ἑλληνίδα φωνὴν συνεργοῖς. thAckErAy (Josephus, 

passim) meende dat Josephus ook voor de Antiquitates beroep deed op helpers, die een 
grote invloed hadden op de stijl van het werk. Deze stelling wordt hedentendage niet 
meer aanvaard; cf. rAJAk, Josephus, p. 233-236.

144 Ant.Jud., 1, 7.
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vorm van bescheidenheid worden beschouwd, zoals we die vaak in proëemia 
vinden. Op het einde van de Antiquitates	 spreekt Josephus nogmaals over zijn 
kennis van het Grieks145. Nadat hij de grammatica geleerd had, maakte hij zich ook 
de Griekse literatuur146 eigen. Alleen met de uitspraak bleef hij problemen hebben. 
Josephus’ grondige kennis van de Griekse literatuur en cultuur blijkt duidelijk uit 
zijn werken147. 
Onze volgende auteur, Philo van Byblos, was een jongere tijdgenoot van Josephus. 
Philo148, een Griekstalige ‘grammaticus’ (d.i. filoloog) uit het Fenicische Byblos, 
werd in de tweede helft van de 1ste eeuw n.C. geboren en floreerde in de tijd van 
keizer Hadrianus (117-138). Hij was een bekende van Severus Herennius, die op 
een niet meer te achterhalen tijdstip Romeins consul was. Philo, die mogelijk een 
cliens van Severus was, verkeerde dus in hoge Romeinse kringen. Zijn ‘Fenicische 
geschiedenis’ (Phoenica), die uit 8 of 9 boeken bestond149, is naar Philo’s zeggen een 
vertaling van het Fenicische werk van Sanchuniathon, die vóór of ten tijde van de 
Trojaanse Oorlog wordt gedateerd150. Philo’s geschiedenis behandelde dus alleen 

145 Ant.Jud., 20, 263.
146 Τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων; cf. niEsE, Flavii	 Iosephi	 Opera, IV, p. 320. Sommige 

handschriften lezen τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων καὶ ποιητικῶν μαθημάτων (πολλά); 
cf. FElDmAn, Josephus, IX, p. 526. In dit geval gaat het om “proza” en “poëzie”. Voor een 
bespreking van deze passage verwijzen we naar rAJAk, Josephus, p. 47-50.

147 Zo citeert Josephus een keure aan Griekse auteurs en past hij zijn exposé aan de Griekse 
smaak aan. Voor dit laatste, zie b.v. FElDmAn, in: mulDEr & sysling, Mikra, p. 481-494 en iD., 
Josephus’s	Interpretation	of	the	Bible, passim (b.v. p. 12-13 en p. 171-179).

148 Cf. BAumgArtEn, Phoencian	History.
149 De getuigenissen spreken elkaar tegen: 8 volgens Porphyrius (FGrH 790 T 3); 9 volgens 

Eusebius van Caesarea (FGrH 790 F 1).
150 Sanchuniathon, Σαγχουνιάθων (var.: Σαγχωνιάθων), is de Griekse weergave van סכניתן 

(*Sakkun-yaton); cf. BAumgArtEn, Phoenician	 History, p. 42-51. Philo is de eerste die 
over Sanchuniathon spreekt en de vraag dient gesteld of het hier niet gaat om een 
gefingeerde figuur die Philo’s ‘Fenicische geschiedenis’ antiquiteit en autoriteit moest 
geven. De datering van Sanchuniathon, vóór of ten tijde van de Trojaanse Oorlog, 
wijst in die richting: voor de Grieken was de Trojaanse Oorlog de eerste ‘historisch’ 
gefundeerde gebeurtenis en voor schrijvers uit het Nabije Oosten, die wilden bewijzen 
dat hun cultuur en geschiedenis ouder waren dan de Griekse, was het zaak hun 
cultuurhelden vóór die tijd te dateren. Als Sanchuniathon een gecreëerde figuur is, 
rijst de vraag in hoeverre Philo’s werk authentiek is. Geleerden menen dat het werk 
Fenicisch en Ugaritisch gedachtegoed reflecteert, maar onderkennen ook dat dat 
gedachtegoed sterk hellenistisch gekleurd is (cf. BAumgArtEn, Phoenician	History, passim). 
Zo stelt Philo dat de meeste goden niets anders waren dan verdienstelijke mensen, die 
na hun dood vereerd werden (FGrH 790 F 1 §29), hetgeen een verwijzing is naar het 
(van oorsprong Griekse) euhemerisme. bAumgArtEn concludeert dat Philo in zijn werk 
recente versies van oude tradities heeft opgenomen (Phoenician	History, p. 262-269). 
We willen nog een stap verder gaan: o.i. kan het niet worden uitgesloten dat Philo 
zijn Fenicische geschiedenis in werkelijkheid – weliswaar met gebruikmaking van oude 
Fenicische tradities – grotendeels heeft gefingeerd, zoals Hecataeus van Abdera dat 
in zijn Aegyptiaca deed. Voor ons onderzoek maakt deze bedenking in die zin weinig 
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de vroege Fenicische geschiedenis.

Naast de reeds genoemde gelijkenissen – inhoud, vorm, functie – hebben deze 
auteurs en Berossos meer kenmerken met elkaar gemeen. Allen benadrukken 
ze dat hun werk gebaseerd is op authentieke lokale bronnen, die tot ver in de 
tijd teruggaan en die ze getrouw overnamen. Berossos schrijft dat in Babylon 
geschriften die meer dan 2.150.000 of 150.000 jaar geschiedenis behandelden, met 
zorg werden bewaard151. Alhoewel dit in het excerpt niet wordt gezegd, mogen we 
ervan uitgaan dat hij eraan toevoegde dat zijn werk op die bronnen was gebaseerd. 
Manetho zegt dat hij de Egyptische geschiedenis op grond van de “heilige 
geschriften” in het Grieks vertaalde (FGrH 609 T 7a-b). Van ene Ptolemaeus van 
Mendes, die in het Grieks “de daden van de koningen (van Egypte) uiteenzette”, 
wordt gezegd dat hij de geschriften van de Egyptenaren, die accurate kronieken 
bijhielden, interpreteerde (FGrH 611 T 1a)152. Philo van Byblos maakte een Griekse 
vertaling van het werk van Sanchuniathon (FGrH 790 T 3 en F 1 §20). Ene Laetius, 
die verder onbekend is, vertaalde volgens Tatianus de in het Fenicisch geschreven 
werken van Theodotus, Hypsicrates en Mochus in het Grieks (FGrH 784 T 1)153. 
Josephus’ relaas over de oude geschiedenis der Joden en hun staatsinrichting is, 
zoals hij schrijft, een vertaling van de Hebreeuwse geschriften (Ant.Jud., 1, 5), die 
5000 jaar geschiedenis omvatten (Ant.Jud., 1, 13) en die hij in detail, in de juiste 
volgorde, zegt te zullen weergeven, zonder er iets aan toe te voegen of weg te laten 
(Ant.Jud., 1, 17)154. 
Op zichzelf is de claim zich op authentieke lokale bronnen te baseren niet nieuw. 
Ctesias schrijft dat hij op basis van de Perzische koningsarchieven de feiten 
onder elke koning nauwkeurig onderzocht en op basis daarvan een geschiedwerk 
samenstelde, dat hij voor de Grieken uitbracht (Diod., 2, 32, 4). Hecataeus van 
Abdera baseerde naar eigen zeggen zijn geschiedenis van de Egyptische koningen 
op de aantekeningen die de Egyptische priesters in de “heilige boeken” hadden 
opgetekend (Diod., 1, 44, 4-5). Ook zette hij de gebruiken van de Egyptenaren 

uit dat Philo in ieder geval zijn lezers wilde voorhouden dat zijn geschiedwerk op 
eeuwenoude, lokale bronnen was gebaseerd.

151 GDB F 1a (150.000 jaar) en F 1b (2.150.000 jaar).
152 = Tatian., Ad Graec., 38. Tatianus dateert Ptolemaeus vóór Apion (eerste helft eerste 

eeuw n.C.). Ptolemaeus kan niet nader worden gedateerd.
153 Deze Fenicische auteurs zijn verder onbekend. Van Mochos wordt gezegd dat hij uit 

Sidon afkomstig was en vóór de Trojaanse Oorlog leefde (FGrH 784 F 6). 
154 Omdat Josephus’ geschiedwerk allesbehalve een getrouwe weergave van het Oude 

Testament is, is aan de interpretatie van deze frase in de moderne literatuur heel wat 
aandacht besteed; cf. cohEn, Josephus, p. 24-33; bilDE, Flavius Josephus, 92-98; FElDmAn, 
Josephus’ Rewritten Bible, p. 539-543; iD., in: mulDEr, Mikra, p. 466-470; bEgg & spilsbury, 
Judean	Antiquities	1-4, p. 3-5, n. 4. De algemene conclusie is dat Josephus’ bewering niet al 
te letterlijk moet worden genomen en dat zijn werkwijze past binnen de Joodse traditie 
van omgaan met het Oude Testament. Bovendien behoort een dergelijke uitspraak tot 
de gemeenplaatsen van de antieke historiografie.
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uiteen op basis van de optekeningen van de Egyptische priesters, die hij met ijver 
en acribie had bestudeerd (Diod., 1, 69, 7). Menander van Ephese (vóór 1ste eeuw 
v.C.), een Griek, vertaalde naar eigen zeggen de archieven van Tyrus in het Grieks 
(FGrH 783 T 3a+b) en leerde de geschiedenis van Grieken en niet-Grieken door de 
inheemse geschriften van het betrokken volk te bestuderen (FGrH 783 T 3c). Het is 
echter weinig waarschijnlijk dat Menander als inwoner van Ephese (of Pergamon, 
zoals ook wordt overgeleverd) Fenicisch en andere niet-Griekse talen kende.
De schrijvers uit het Nabije Oosten stelden zich voor als een ‘objectief doorgeefluik’ 
van door hun bronnen gevalideerde feiten. Waar een historicus als Herodotus 
zijn bronnen evalueert en zijn eigen mening geeft, laten deze schrijvers enkel de 
bronnen zelf aan het woord. Deze ‘methodologie’ doet denken aan wat Dionysius van 
Halicarnassus over de vroegste schrijvers van lokale en uitheemse geschiedwerken 
heeft geschreven155: zij namen lokale tradities en documenten over zonder er iets 
aan toe te voegen of weg te laten en namen daarbij ook onhistorische mythen en 
‘soapachtige’ vertelsels op. Hoewel de auteurs hun werk voorstellen als zuivere 
vertalingen, blijkt dit in werkelijkheid een literaire fictie te zijn. De historici 
selecteerden hun materiaal, herwerkten het, pasten het aan een Griekssprekend 
publiek, dat eigen interesses en conventies had, aan. Josephus’ Antiquitates hebben 
weinig weg van een vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, zoals de Septuagint dat 
wel was156. Zoals we gezien hebben, is het de vraag in hoeverre Philo’s werk de 
vertaling van een Fenicisch origineel was. 
Van Berossos en Manetho wordt gezegd dat ze ‘priesters’ waren, hetgeen ze 
waarschijnlijk zelf in het proëmium van hun werk hebben verklaard. Ptolemaeus 
van Mendes was eveneens priester (FGrH 611 T 1a). Josephus vertelt in zijn Vita, 
die een appendix bij zijn Antiquitates was, dat hij telg was van een aanzienlijke 
priesterfamilie (Vita, 1-2). In zijn Contra	Apionem schrijft hij dat hij door afstamming 
priester was en om die reden vertrouwd was met de “filosofie in die geschriften”, 
d.w.z. het Oude Testament, waarvan zijn Antiquitates	 naar eigen zeggen, zoals 
we gezien hebben, een vertaling was (Ap., 1, 54). ‘Priesters’, geleerden – of ook 
‘schriftgeleerden’ in die zin dat ze toegang tot de inheemse geschreven bronnen 
hadden – waren in het Midden-Oosten dragers van de oude traditionele culturen. 
Het is dus niet verwonderlijk dat het juist zij waren die geschiedwerken over de 
eigen geschiedenis schreven. Hun expertise in de eigen geschiedenis en wijsheid 
werd door de Grieken ook erkend. Plato fingeert een gesprek tussen de Atheense 
wetgever en filosoof Solon en Egyptische priesters over oude geschiedenis (Tim., 
21e sq.). Herodotus liet zich informeren door priesters uit verschillende Egyptische 
steden. Voor Berossos, Manetho, Josephus was hun ‘priesterschap’ een ideale 
‘geloofsbrief ’, waarmee ze bij hun Griekse publiek de nodige autoriteit hoopten 

155 Thuc., 5, 3; cf. supra.
156 De consequente opdeling van Egyptische farao’s in elkaar opeenvolgende dynastieën 

is volgens VErbrugghE & WickErshAm (Berossos, p. 98) een innovatie van Manetho, maar 
reeds in de de Egyptische koningslijst Canon	van	Turijn	(ca. 1300 v.C.) zijn farao’s volgens 
stad van herkomst gegroepeerd en wordt het totaal van hun regeringsjaren gegeven . 
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te verwerven. Ook konden ze zich op deze manier afzetten tegen hun Griekse 
‘concurrenten’: waar dezen slechts de opvattingen van de oosterse priesters 
citeerden, namen deze ‘priesters’ nu zelf het woord.
Daarbij lieten deze ‘priesters’ en hun geestesverwanten, zoals Philo van Byblos, 
niet na hun Griekse voorgangers te bekritiseren en foutieve informatie die dezen 
hadden gegeven, aan de kaak te stellen. Berossos hekelt die Griekse auteurs 
die de stichting van Babylon aan Semiramis toeschrijven en haar de wondere 
bouwwerken van die stad toedichten (GDB F 9a). Manetho beschuldigt de ‘vader 
van de geschiedenis’, Herodotus, ervan dat hij zich uit onwetendheid op het gebied 
van de Egyptische geschiedenis op vele punten vergiste (FGrH 609 F 7a)157. Ook 
Philo van Byblos beschuldigt de Grieken van een fout: zij hebben uit onwetendheid 
de Fenicische namen verkeerd geïnterpreteerd (FGrH 790 F 2 §8).
Ook deze kritiek op voorgangers was niet nieuw in de Griekse historiografie. 
Kritiek op voorgangers en het benadrukken van de eigen verdiensten behoorden 
a.h.w. tot de geplogenheden van het genre. Herodotus ridiculiseerde Hecataeus 
van Milete, die ten overstaan van priesters in het Egyptische Thebe beweerde dat 
hij in de 16de generatie van een god afstamde en door hen werd terechtgewezen 
(2, 143). Ctesias noemde Herodotus dan weer een “leugenaar” en een fantast, een 
‘praatjesmaker’ (logopoios) (FGrH 688 T8). Hecataeus van Abdera kwam tot hetzelfde 
oordeel: Herodotus en sommige andere auteurs over Egypte vonden verhalen uit 
en verkozen bewust – met het oog op het vermaak van hun publiek – het vertellen 
van wonderverhalen en het verzinnen van mythen boven de waarheid (Diod., 1, 
69, 7).
Bovenal wilden de autochtone auteurs uit het Oosten hun cultuur onderscheiden 
van de Griekse en haar eigen waarde, ja zelfs meerwaarde tot uitdrukking 
brengen. De Helleense cultuur, de cultuur van de nieuwe bestuurselite, mocht 
dan wel dominant en expansionistisch zijn, de oosterse culturen waren veel ouder 
en konden om die reden aanspraak maken op aanzien, respect en autoriteit. De 
Grieken zelf erkenden, zoals we gezien hebben, de ouderdom van die beschavingen. 
Alle autochtone auteurs benadrukten in hun werk de ouderdom van hun volk en 
zijn lange geschiedenis. Josephus rekende voor de geschiedenis van het Joodse volk 
5000 jaar (Ant.Jud., 1, 13). Een andere Jood, Eupolemus, die wellicht rond 150 v.C. 
een geschiedwerk over de Joden schreef158, kwam voor de periode van Adam tot 
het 5de jaar van Demetrius I (158/7 v.C.) uit op 5149 jaar (FGrH 723 F 5). Manetho 
157 Het is niet toevallig dat deze kritiek van Manetho en die van Berossos te lezen is in 

Josephus’ Contra	 Apionem. Hij argumenteert in het eerste deel van zijn werk dat 
historici uit het oosten veel betrouwbaarder zijn dan hun Griekse collega’s, die het met 
de waarheid niet zo nauw nemen.

158 Cf. WAcholDEr, Eupolemus; DorAn, in: ANRW, II, 20.1, p. 263-270; hollADAy, Jewish	Hellenistic	
Authors,	I, p. 93-156; stErling, Historiography	and	Self-Definition, p. 207-222. Veelal wordt 
gedacht dat deze Eupolemus dezelfde persoon is als de gelijknamige ambassadeur die 
Judas Maccabaeus naar Rome stuurde (1Macc., 8, 17; 2Macc., 4, 11); contra: gruEn, Heritage	
and	Hellenism, p. 139-141. Eupolemus’ werk, ‘Over de Joden’ of ‘Over de koningen van 
Judea’ geheten, was in de eerste plaats gericht tot een Joods publiek.
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kwam voor de Egyptische mythische periode, de tijd vóór de eerste ‘menselijke’ 
dynastie, uit op 24.900 jaar (FGrH 609 F 3a). Ene Mosmes, die verder onbekend is, 
stelde in het eerste boek van zijn Aegyptiaca dat de Egyptenaren het oudste volk 
waren (FGrH 614 T 1), een opvatting die door velen werd gedeeld. Philo van Byblos 
rekende Egyptenaren en Feniciërs tot de oudste ‘barbaarse’ volken (FGrH 790 F 
1 §29). Bij Berossos duurde de antediluviaanse periode in Babylonië 432.000 jaar 
(GDB F 3a-b), hetgeen betekende dat de Babylonische geschiedenis veel ouder was 
dan die van andere volken. Impliciet geeft Berossos te kennen dat de Babyloniërs 
het oudste volk ter wereld waren. 
Naast ouderdom was ‘autochtonie’ een belangrijk argument voor de eigenheid van 
het eigen volk. Manetho maakt duidelijk dat de eerste koningen die over Egypte 
regeerden, alle Egyptenaren en dus autochtoon waren (FGrH 609 F 3a), Berossos 
benadrukt dat de eerste koningen die over Babylonië heersten, uit het land 
zelf afkomstig waren (GDB F 3a-b). Josephus voelt zich na de publicatie van zijn 
Antiquitates verplicht de eigenheid van de Joden te verdedigen. Hij schrijft in de 
inleiding van Contra Apionem dat hij in zijn Antiquitates duidelijk aantoonde dat de 
Joden een eigen oorsprong hadden (Ap., 1, 1), maar dat hij nu moet constateren 
dat velen hem niet geloven. Die critici menen immers dat de Joden oorspronkelijk 
Egyptenaren waren. Dat weerlegt Josephus in zijn huidige werk (cf. Ap., 2, 289). 
De autochtone historiografen stelden hun volk niet alleen als oud en dus respectabel 
voor, ze zagen hun cultuur ook graag als bakermat van de beschaving. Philo van 
Byblos schrijft dat de Feniciër Taautos het schrift uitvond en als eerste documenten 
opstelde (FGrH 790 F 1 §24). Deze Taautos werd, zo voegt Philo eraan toe, door 
de Egyptenaren Thoth en door de Grieken Hermes genoemd. Kronos-El gaf hem 
Egypte als koninkrijk (FGrH 790 F 2 §38). Philo suggereert daarmee dat de bekende 
Egyptische god van de wijsheid Thoth van oorsprong een Feniciër was. Op die manier 
kon Philo Hecataeus van Abdera van repliek dienen, die stelde dat het schrift door 
Hermes (Thoth) was uitgevonden (Diod., 1, 16, 1)159. In zijn genealogisch overzicht 
van de eerste generaties noteert Philo wat elkeen uitvond (FGrH 790 F 2 §9-14). 
Vaardigheden, zoals het aanmaken van vuur, visvangst, jacht, kleding, smeedkunst, 
het bouwen van dorpen en hoeden van kudden, scheepvaart werden in de vroegste 
tijden door Feniciërs uitgevonden. Eupolemus schrijft dat Mozes de eerste wijze 
was en het schrift aan de Joden gaf, waarna de Feniciërs het van hen overnamen en 
van de Feniciërs de Grieken (FGrH 723 F 1a). Volgens (Pseudo-?)Eupolemus160 vond 
159 In de Oudheid woedde een fel debat wie het schrift had uitgevonden. Zo geloofden 

Hecataeus van Milete (FGrH 1 F 20) en Herodotus (5, 58) dat het schrift in Fenicië was 
uitgevonden. Anticlides van Athene (FGrH 140 F 11a-b) dacht, zoals Hecataeus van 
Abdera, dat het een Egyptische uitvinding was. Volgens de Jood Eupolemus gaf Mozes 
het schrift aan de Joden, van wie de Feniciërs het overnamen (FGrH 723 F 1a). Dosiadas, 
auteur van een werk over Kreta, situeerde de uitvinding op dat eiland (FGrH 458 F 6). 
Volgens Plinius de Oudere waren de Assyriërs de uitvinders (Nat.Hist., 1, 192). Andere 
auteurs schrijven de uitvinding aan de Grieken Mousaios, Prometheus of Palaemedes 
toe; cf. Hecataeus van Milete FGrH 1 F 20; Plin., Nat.Hist., 7, 192-193.

160 Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen de Jood Eupolemus (FGrH 723) 
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Abraham, samen met de Babyloniërs, de sterrenkunde uit en onderwees die eerst 
aan de Feniciërs en later aan de Egyptische priesters in Heliopolis, die hij ook nog 
vele andere dingen leerde (FGrH 724 F 1)161. De eerste echter die de sterrenkunde 
uitvond, was Enoch, zo vervolgt (Pseudo-?)Eupolemus, en niet de Egyptenaren. 
Het polemische karakter van deze opmerking is duidelijk162. Josephus verklaart in 
zijn Contra	Apionem	dat Mozes de oudste wetgever was en daarbij veel ouder was 
dan zijn Griekse tegenhangers (Ap., 2, 154)163. Voor een andere Joodse auteur, Philo 
van Alexandrië (ca. 25 v.C. - ca. 45 n.C.) staat het bovendien vast dat Mozes ook 
de beste wetgever was (Vita	Mosis, 2, 12)164. Manetho schrijft dat farao Tosorthros 
(var.: Sesorthos; 3de dynastie) omwille van zijn geneeskundige kennis door de 
Egyptenaren Asclepius werd genoemd en dat hij het bouwen met gehouwen stenen 
uitvond en zich toelegde op het schrift (FGrH 609 F 2//F 3b)165. Berossos’ standpunt 
over de oorsprong van de beschaving is duidelijk: in den beginne leerde Oannes de 
Babyloniërs, het oudste volk, alles wat nodig was voor een geciviliseerd leven en 
sindsdien werd er niets meer uitgevonden (GDB F 1a-b); kortom: Babylonië was de 
bakermat van elke beschaving.
Op deze manier werd in de hellenistische tijd een culturele concurrentiestrijd 
uitgevochten. Josephus schrijft dat iedereen zijn eigen gebruiken tot de vroegste 
tijden trachtte terug te voeren om niet de indruk te geven anderen na te volgen 
en zelf geordend leven aan anderen te hebben geleerd (Ap. 2, 152). De Egyptenaar 
Chaeremon, die in het midden van de eerste eeuw n.C. leefde en een zeer 
fragmentarische overgeleverde ‘Egyptische geschiedenis’ schreef, benadrukte dat 
op het gebied van astronomie Egyptenaren noch Babyloniërs bij elkaar in de leer 
gingen, maar eigen leermeesters hadden (FGrH 619 F 7). De Babyloniërs liegen 
als ze zeggen dat de Egyptenaren hun kennis van hen leerden. Chaeremon was 
Egyptisch priester, die hiëroglyfen kende, en stoïcijns filosoof, die in Alexandrië 

en een Eupolemus, die een Samaritaan zou zijn en Pseudo-Eupolemus wordt genoemd 
(FGrH 724). Dit onderscheid wordt hedentendage in twijfel getrokken; cf. DorAn, in: 
chArlEsWorth, Old	Testament	Pseudepigrapha, II, p. 874-876; iD., ANRW, II, 20.1, p. 270-274; 
gruEn, Heritage	and	Hellenism, p. 147-148.

161 De opvatting dat Abraham de Egyptenaren astronomie onderwees, is ook te vinden bij 
de Joodse auteur Artapanus (ergens tussen 250 en 40 v.C.), wiens werk over de Joden 
het karakter van een ‘historische roman’ heeft (FGrH 726 F 1) en Josephus, Ant.Jud., 1, 
167-168.

162 Volgens Hecataeus van Abdera vonden namelijk de Thebanen als eerste de astronomie 
uit (Diod., 1, 50, 1) en leerden de Babyloniërs die wetenschap van de Egyptische 
priesters (Diod., 1, 81, 6).

163 Eupolemus schrijft dat Mozes de Joden als eerste wetten gaf (FGrH 723 F 1a), maar 
hieruit volgt niet noodzakelijkerwijs dat hij ’s werelds eerste wetgever was.

164 Philo stelde ook als eerste Mozes voor als een auteur, die, geholpen door God, de 
Pentateuch schreef en doorgaf (Vita Mosis, 2, 11).

165 Mogelijk besteedde Manetho meer aandacht aan de topos van Egypte als bakermat van 
alle uitvindingen, maar werd dit door de excerptoren, die voornamelijk in chronografie 
en de Joodse Exodus geïnteresseerd waren, achterwege gelaten.
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onderwees. Hij is dus, zoals Flavius Josephus, een mooi voorbeeld van het leven in 
twee culturen in deze fase van het hellenisme166.
De ‘culturele wedijver’ werd niet alleen onderling tussen de oude culturen van 
het Nabije Oosten gevoerd, ook de Grieken namen aan deze strijd deel, zoals uit 
Diodorus van Sicilië blijkt: “Over de ouderdom van het menselijke ras strijden niet 
alleen Grieken, maar ook vele niet-Grieken. Allen zeggen dat ze autochtoon zijn 
en als eersten van alle mensen uitvonden wat nuttig is voor het leven en dat de 
gebeurtenissen die bij hen plaatsvonden, de oudste waren die het verdienden om 
opgetekend te worden” (1, 9, 3). Onze sectie over de Griekse lokale historiografie 
toont aan dat Diodorus het bij het rechte eind heeft.
Het eerste deel van Josephus’ Contra	Apionem, dat ook wel de titel ‘Over de ouderdom 
van de Joden’ meekreeg, kan als het ‘manifest’ gelden van de ‘apologetische 
historiografie’ -misschien is ‘emancipatorische geschiedschrijving’ een positievere 
benaming: de historici van het Oude Nabije Oosten wilden immers voor zich een 
plaats opeisen in de Griekse historiografie. In dit ‘manifest’ legt Josephus uit 
waarom de werken die de volken uit het Oosten over de vroegste geschiedenis 
schreven, betrouwbaarder zijn dan de Griekse. De aanleiding voor zijn uiteenzetting 
is de volgende: Josephus moet vaststellen dat zijn Antiquitates maar weinig succes 
kenden. Vele mensen geloven zijn woorden over de ouderdom van het Joodse volk 
niet, omdat geen van de bekendste Griekse historiografen hen heeft vermeld. 
Daarom wil Josephus nu een beknopte verhandeling schrijven om de ouderdom 
van het Joodse volk te bewijzen (Ap., 1, 1-5).
De Joodse historicus zegt zeer verbaasd te zijn dat, als het gaat om de oudste 
geschiedenis, alleen maar Griekse auteurs worden bestudeerd. Hij legt zijn 
verbazing uit. De Griekse beschaving is a.h.w. pas gisteren ontstaan, het gebruik 
van het schrift is er relatief modern en de eerste Griekse historiografen leefden 
kort vóór de Perzische Oorlogen. Hoe anders is dit bij Egyptenaren, Babyloniërs, 
Feniciërs en Joden. Zij bezitten, zoals de Grieken zelf toegeven, een zeer oude 
en ononderbroken overlevering van het verleden. Hun gebieden werden – in 
tegenstelling tot de Griekse wereld, waarvan de beschaving telkens weer door 
ontelbare rampen werd weggevaagd – nauwelijks door catastrofen geteisterd. 
Ze konden dus terugkijken op een lange, ononderbroken geschiedenis. Die 
geschiedenis werd ook schriftelijk vastgelegd. De oosterse volken waren er immers 
op bedacht dat geen gebeurtenissen uit het verleden werden vergeten en dat ze 
steeds in publieke archieven werden vastgelegd door de wijste mannen. Iedereen 
geeft toe, zo stelt Josephus, dat de Egyptenaren en de Babyloniërs vanaf de vroegste 
tijden zorgden voor archiefstukken en dat de zorg en de studie ervan werden 
toevertrouwd aan priesters. De Joden hadden eenzelfde – om niet te zeggen, 
grotere – zorg voor hun documenten, die ze toewezen aan hun hogepriesters en 
profeten. De profeten waren de auteurs van deze documenten, in totaal 22 boeken 
(d.i. het Oude Testament), terwijl de hogepriesters hen met zorg bewaarden.
Die zorg voor archieven was de Grieken eerst vreemd. Zij legden er zich aanvankelijk 

166 Cf. VAn DEr horst, Chaeremon.
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niet op toe om publieke archieven aan te leggen. Dit verklaart waarom de Griekse 
historici elkaar voortdurend tegenspreken en hun voorgangers corrigeren. Dit 
komt ook omdat de Griekse historiografen meer bedacht zijn op stijl en bellettrie 
dan op waarheidsvinding. De conclusie is simpel: in tegenstelling tot oosterse 
historiografen, bieden Griekse auteurs geen gefundeerde kennis, maar enkel 
feiten, zoals die door de individuele auteur worden vermoed (Ap., 1, 6-41).
Na dit pleidooi voor de oosterse historiografie voert Josephus Egyptische 
(Manetho), Fenicische en Babylonische (Berossos) getuigen op, die de ouderdom 
van het Joodse volk moeten bewijzen (Ap., 1, 73-160). In weerwil van zijn kritiek op 
Griekse bronnen laat Josephus daarna toch Griekse getuigen aan het woord (Ap., 
1, 161-212). Hij voelt zich verplicht in te gaan op de eis van lieden die niet-Griekse 
documenten niet geloven en alleen vertrouwen hechten aan de Griekse.
Josephus had het bij het rechte eind: de meeste Grieken en Romeinen bleven trouw 
aan hun eigen geschiedwerken over het Nabije Oosten, misschien zoals westerse 
geleerden meer vertrouwen stellen in westerse studies. Berossos en consorten 
werden in heidense kringen nauwelijks gelezen. Als Joden en christenen niet in 
hen geïnteresseerd waren geweest, was er van hun werken amper iets bewaard 
gebleven. Zonder de christenen had Josephus’ oeuvre naar alle waarschijnlijkheid 
hetzelfde lot ondergaan. Eusebius van Caesarea, de redder bij uitstek van deze 
autochtone historici, mag dan wel beweren dat Josephus bij de Romeinen in zo’n 
hoog aanzien stond dat in Rome een standbeeld voor hem werd opgericht en dat 
zijn werken in de bibliotheek werden bewaard167; Hieronymus mag hem dan wel de 
“Griekse Livius” noemen168; in de heidense literatuur vinden we van die populariteit 
niets terug en alles wijst erop dat heidenen deze Livius liever links lieten liggen169. 
En Joden wilden met deze ‘volksverrader’ al helemaal niets te maken hebben.
‘Apologetische’, ‘emancipatorische’, ‘autochtone historiografie’, hoe men 
Berossos en consorten ook noemt, het schrijven tussen culturen had in de antieke 
historiografie niet de impact die beoogd werd. Ex oriente lux, alleen bleken vele 
Grieken voor dat licht blind te zijn…

167 Hist.Ecc., 3, 9, 2.
168 Hieronym., Ep., 22, 35, 8.
169 Josephus wordt enkel geciteerd door Suetonius (Vit.Vesp., 5, 6) en	Cassius Dio   

(66, 1). Misschien raadpleegde ook Tacitus zijn werk; cf. schrEckEnbErg, Flavius	Josephus-
Tradition, p. 69.


