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testImonIa

t 1a                                               t 1b
Syncellus,	Ecloga	chronographica,	p. 28, r. 
21-22 (ed. mosshAmmEr)

Eusebius,	Chronik	[Arm.], p. 6, r. 16-18

Βήρωσσος δὲ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν 
Βαβυλωνιακῶν φησι γενέσθαι μὲν 
αὐτὸν κατὰ ᾽Αλέξανδρον τὸν Φιλίππου 
τὴν ἡλικίαν … (→ F 1a)

Berosos fürwahr berichtet im ersten 
babylonischen Buche, daß er gewesen 
ein Zeitgenosse des Alexandros, des 
(Sohnes) von Philippos, und die Bücher 
Vieler geschrieben habe, ... (→ F 1b)

T 1c 
Syncellus,	Ecloga	chronographica,	p. 14, r. 22 – p. 15, r. 3 (ed. mosshAmmEr)
Ἐπειδὴ δὲ Βήρωσσος ὁ τῆς Χαλδαïκῆς ἀρχαιολογίας συγγραφεὺς ἀκμάσας κατὰ 
τοὺς χρόνους Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, ὥς φησι, καὶ εὑρὼν ἐν Βαβυλῶνι 
πολλῶν ἀναγραφὰς φυλασσομένας ἐπιμελῶς, αἳ περιεῖχον ἐτῶν μυριάδας που 
ιε’ καὶ μικρὸν πρός, ἱστορίας τινὰς περὶ οὐρανοῦ τε καὶ γῆς καὶ θαλάσσης καὶ 
βασιλέων ἀρχαιότητος καὶ τῶν πράξεων αὐτῶν, περί τε θέσεως τῆς Βαβυλωνίας 
γῆς καὶ καρποφορίας αὐτῆς καὶ ζῴων τινῶν ἐκ τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης φανέντων 
παρὰ φύσιν τῷ εἴδει, καὶ ἄλλα τινὰ μυθώδη, ταῦτα κομπολογίᾳ τινὶ συνέγραψεν, 
ἅτινα πάντα κατὰ τὸν ἀληθῆ λόγον πλάσματα δαιμόνων εἶναι δοκεῖ, ἀναγκαῖον 
ἡγοῦμαι καὶ τούτων τὸν χρόνον ἐν κανονίῳ παραθέσθαι ἀπὸ τοῦ ´ανθ´’ἔτους τοῦ 
κόσμου ὄντα, καίπερ πληροφορούμενος ὅτι δοξάσαι θέλων τὸ τῶν Χαλδαίων 
ἔθνος καὶ δεῖξαι πάντων τῶν ἐθνῶν ἀρχαιότερον ὁ Βήρωσσος καὶ οἱ κατ’ αὐτόν, ὁ 
Ἀλέξανδρος, φημί, ὁ Πολυίστωρ λεγόμενος καὶ Ἀβυδηνός, ταῦτα γεγράφασι.

t 2
Tatianus,	Ad	Graecos,	36
Zie ook Eusebius,	Praeparatio	Evangelica,	10, 11, 8-9; Clemens Alexandrinus,	Stromateis,	1,	122, 1-2.

Βηρωσὸς ἀνὴρ Βαβυλώνιος, ἱερεὺς τοῦ παρ᾽ αὐτοῖς Βήλου, κατ᾽ ᾽Αλέξανδρον 
γεγονώς, ᾽Αντιόχῳ τῷ μετ᾽ αὐτὸν1 τρίτῳ τὴν Χαλδαίων ἱστορίαν ἐν τρισὶ βιβλίοις 
κατατάξας καὶ τὰ περὶ τῶν βασιλέων ἐκθέμενος, ἀφηγεῖται … (→ F 9f). 
Βηρωσὸς δέ ἐστιν ἀνὴρ ἱκανώτατος· καὶ τούτου τεκμήριον, ᾽Ιόβας περὶ ᾽Ασσυρίων 
γράφων παρὰ Βηρωσοῦ φησι μεμαθηκέναι τὴν ἱστορίαν.

1 μετὰ Σέλευκον Eusebius
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testImonIa

t 1a 
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 28, r. 
21-22 
Berossos zegt in het eerste boek van 
de Babyloniaca dat hij qua leeftijd een 
tijdgenoot van Alexander, de zoon van 
Philippus was. ... (→ F 1a)

T 1b
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 6, r. 16-18
Berossos bericht inderdaad in zijn 
eerste Babylonische boek dat hij een 
tijdgenoot van Alexander, (de zoon) van 
Philippus, was en dat hij de boeken van 
velen schreef, ... (→ F 1b)

T 1c 
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 14, r. 22 – p. 15, r. 3
Berossos, de auteur van de Chaldeeuwse oude geschiedenis, floreerde, zoals hij zegt, 
in de tijd van Alexander de Macedoniër. Hij vond in Babylon geschriften van velen, 
die met zorg werden bewaard. Ze besloegen ongeveer 150.000 jaar en een beetje 
meer: bepaalde verhalen over de hemel, aarde en zee en de oudste geschiedenis 
van de koningen en hun daden, over de ligging van het land Babylonië en zijn 
vruchtbaarheid en over bepaalde wezens die uit de Perzische Golf verschenen en 
tegennatuurlijk van uiterlijk waren en sommige andere fabelachtige verhalen. 
Berossos schreef dit met een zekere snoeverij. Dit alles lijkt volgens de ware 
rede verzinselen van demonen te zijn. Daarom acht ik het noodzakelijk ook de 
chronologie daarvan in het chronologische overzicht vanaf het wereldjaar 1059 
op te nemen, hoewel ik er volledig van overtuigd ben dat Berossos het volk van 
de Chaldeeën wil verheerlijken en wil aantonen dat het ouder is dan alle andere 
volken en dat hij en zijn navolgers – ik bedoel Alexander, die Polyhistor wordt 
geheten, en Abydenus – dat daarom hebben geschreven.

T 2
Tatianus, Ad	Graecos, 36 
Berossos, een Babyloniër, priester bij hen van Belos, die leefde ten tijde van 
Alexander, schreef voor Antiochus, de derde na hem1, de geschiedenis van de 
Chaldeeën in drie boeken. In zijn uiteenzetting over de koningen vertelt hij… (→ 
F 9f). 
Berossos is een zeer bekwaam man. Dit bewijst eveneens het volgende: Juba, die 
over de Assyriërs schrijft, zegt dat hij van Berossos de geschiedenis heeft geleerd.

1 Eusebius: “na Seleucus”. VERBRUGGHE & WICKERSHAM vertalen deze zinsnede als “in the 
third year of King Antiochus” (Berossos, p. 38). Ze leggen niet uit hoe ze tot deze verrassende en 
foutieve vertaling zijn gekomen.
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T 3
Josephus,	Contra	Apionem,	1, 129
Zie ook Eusebius,	Chronik	[Arm.], p. 21, r. 5-10.

Μάρτυς δὲ τούτων Βηρῶσος, ἀνὴρ Χαλδαῖος μὲν τὸ γένος, γνώριμος δὲ τοῖς περὶ 
παιδείαν ἀναστρεφομένοις, ἐπειδὴ περί τε ἀστρονομίας καὶ περὶ τῶν παρὰ Χαλδαίοις 
φιλοσοφουμένων αὐτὸς εἰς τοὺς ῞Ελληνας ἐξήνεγκε τὰς συγγραφάς ... (→ F 9a.1)

T 4a
Syncellus,	Ecloga	chronographica,	p. 16, r. 33 – p. 17, r. 6 en r. 11-16 (ed. mosshAmmEr)
Τῆς οὖν Χαλδαïκῆς ἀρχῆς ἀπὸ Νεβρὼδ ἀποδεδειγμένης, συναποδέδεικται δηλονότι 
καὶ τὰ περὶ τῶν Αἰγυπτιακῶν δυναστειῶν ὑπὸ Μανεθῶ τοῦ Σεβεννύτου πρὸς 
Πτολεμαῖον τὸν Φιλάδελφον συγγεγραμμένα πλήρη ψεύδους καὶ κατὰ μίμησιν 
Βηρώσσου πεπλασμένα κατὰ τοὺς αὐτοὺς σχεδόν που χρόνους ἢ μικρὸν ὕστερον· 
πλὴν καὶ αὐτὰ ἀνωφελῆ ὄντα στοιχειωθήσεται ἐκ τῶν παρὰ πολλοῖς ἱστορικοῖς 
κανονισθέντων. (…) Ὁ ἀκριβῶς ἐφιστάνων τοῖς ὑποκειμένοις δυσὶ κανονίοις 
αὐτόθεν ἕξει πᾶσαν πληροφορίαν ὅτι ἐπίπλαστός ἐστιν ἡ τούτων ἐπίνοια ἀμφοτέρων, 
ὡς προείρηται, τοῦ τε Βηρώσσου καὶ τοῦ Μανεθῶ τὸ ἴδεον ἔθνος θέλοντος δοξάσαι, 
τοῦ μὲν τὸ τῶν Χαλδαίων, τοῦ δὲ τὸ τῶν Αἰγυπτίων. θαυμαζέτω δὲ πῶς οὐκ 
ᾐσχύνθησαν ἀφ’ ἑνος καὶ τοῦ αὐτοῦ ἔτους ἀρχὴν θέσθαι τοῖς τερατώδεσιν αὐτῶν 
συγγραφαῖς, … 

T 4b
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 18, r. 22-24 (ed. mosshAmmEr)
Μανεθῶ ὁ Σεβεννύτης ἀρχιερεὺς τῶν ἐν Αἰγύπτῳ μιαρῶν ἱερῶν μετὰ Βήρωσσον 
γενόμενος ἐπὶ Πτολεμαίου τοῦ Φιλαδέλφου γράφει τῷ αὐτῷ Πτολεμαίῳ, 
ψευδηγορῶν καὶ αὐτὸς ὡς Βήρωσσος, περὶ δυναστειῶνʹ,

T 4c
Descriptio	totius	mundi,	3
Post hunc de provinciis et temporibus sequentia dixit Berosus, Chaldaeorum 
philosophus, cuius litteras secuti sunt Manethon, Aegyptius propheta, et 
Apollonius, similiter Aegyptiorum philosophus.

T 5
Tertullianus, Apologeticum, 19, 5-6
Reseranda antiquissimarum etiam gentium archiva, Aegyptiorum Chaldaeorum 
Phoenicum. Advocandi municipes eorum, per quos notitia subministrata est, 
aliqui Manethon Aegyptius et Berosus Chaldaeus, sed et Hieromus Phoenix, Tyri 
rex; sectatores quoque ipsorum,Mendesius Ptolemaeus et Menander Ephesius et 
Demetrius Phalereus et rex Iuba et Apion et Thallus et, si quis istos aut probat aut 
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T 3
Josephus, Contra Apionem, 1, 129
Een getuige hiervoor is Berossos, een Chaldeeër van afkomst, maar bekend bij 
hen die zich met wetenschap bezighouden. De reden is dat hij geschriften over 
astronomie en over de wijsheid van de Chaldeeën voor de Grieken uitbracht... (→ 
F 9a.1)

T 4a
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 16, r. 33 – 17, r. 6 en r. 11-16 (ed. mosshAmmEr)
Nu is aangetoond dat het Chaldeeuwse koninkrijk met Nimrod begon, is tegelijkertijd 
ook aangetoond dat wat Manetho van Sebennytos voor Ptolemaeus Philadelphus 
over de Egyptische dynastieën schreef, vol leugens is en dat het in navolging van 
Berossos in haast ongeveer dezelfde periode of een weinig later verzonnen is. 
Toch zal dit materiaal, hoewel het nutteloos is, op basis van de tabellen die bij 
vele historici te vinden zijn, in chronologische orde worden gegeven. (…) Wie zijn 
aandacht nauwkeurig op de onderstaande twee chronologische tabellen vestigt, 
zal er meteen volledig zeker van zijn dat, zoals boven gezegd is, het gedachtegoed 
van hen beiden – nl. Berossos en Manetho – verzonnen is. Elk wil het eigen volk 
verheerlijken, eerstgenoemde dat van de Chaldeeën, laatstgenoemde dat van de 
Egyptenaren. Wees verbaasd hoe ze zich niet schaamden om hun fantasierijke 
werken vanaf één en hetzelfde jaar te laten beginnen.

T 4b
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 18, r. 22-24 (ed. mosshAmmEr)
Manetho van Sebennytos, hogepriester van de bezoedelde tempels in Egypte, 
leefde na Berossos ten tijde van Ptolemaeus Philadelphus. Aan dezelfde Ptolemaeus 
schrijft hij, terwijl hij zelf ook, zoals Berossos, leugens verkondigt, over 6 dynastieën,

T 4c 
Descriptio	totius	mundi, 3
Na hem (d.i. Mozes) heeft Berossos, filosoof van de Chaldeeën, over de opeenvolging 
van gewesten en tijden geschreven. Zijn geschriften zijn nagevolgd door Manetho, 
de Egyptische profeet en Apollonius, eveneens een filosoof van de Egyptenaren.

T 5
Tertullianus, Apologeticum, 19, 5-6
Ook de archieven van de oudste volken, de Egyptenaren, Chaldeeën en Feniciërs, 
moeten worden ontsloten. Hun inwoners die kennis aanreikten, moeten ter hulp 
worden geroepen; mensen zoals Manetho de Egyptenaar, Berossos de Chaldeeër, 
verder ook Hieromus de Feniciër, koning van Tyrus; ook hun navolgelingen, 
Ptolemaeus van Mendes, Menander van Ephese, Demetrius van Phaleron, koning 
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revincit, Iudaeus Iosephus, antiquitatum Iudaicarum vernaculus vindex.

T 6a
Pausanias,	Descriptio	Graecae,	10, 12, 9
Ἐπετράφη2 δὲ καὶ ὕστερον τῆς Δημοῦς παρ᾽ ῾Εβραίοις τοῖς ὑπὲρ τῆς Παλαιστίνης 
γυνὴ χρησμολόγος· ὄνομα δὲ αὐτῇ Σάββη· Βηρόσου δὲ εἶναι πατρὸς καὶ ᾽Ερυμάνθης 
μητρός φασι Σάββην. οἱ δὲ αὐτὴν Βαβυλωνίαν, ἕτεροι δὲ Σίβυλλαν καλοῦσιν 
Αἰγυπτίαν.

T 6b
Suda,	s.v.	Σίβυλλα	Δελφίς
... ὅτι ὁ πατὴρ Σιβύλλης τῆς Χαλδαίας Βηρωσσὸς ἐκαλεῖτο, ἡ δὲ μήτηρ αὐτῆς 
᾽Ερυμάνθη.

T 6c
Ps.-Justinus,	Ad	Graecos,	37, 1
Ταύτην (sc. τῆς παλαιᾶς Σιβύλλης) δὲ ἐκ μὲν Βαβυλῶνος ὁρμῆσαί φασι, Βηρωσσοῦ 
τοῦ τὴν Χαλδαïκὴν ἱστορίαν γράψαντος θυγατέρα οὖσαν, εἰς δὲ τὰ μέρη τῆς 
Καμπανίας οὐκ οἶδ᾽ ὅπως διαβᾶσαν ἐκεῖ τοὺς χρησμοὺς ἐξαγορεύειν ἔν τινι Κουμᾷ 
οὕτω καλουμένῃ πόλει...

T 7 
Moses van Chorene,	Armeense	geschiedenis,	1, 2; vert. thomson,	Moses	Khorenatsʻi,	p. 67
– but also many famous scholars from the land of Greece were concerned not 
merely to translate into Greek the archives of other nations’ kings and temples 
– as we find the ones who urged to this task Berossus, the Chaldaean skilled in all 
wisdom…

T 8a
Vitruvius,	De	archictectura,	9, 6, 2
cetera ex astrologia quos effectus habeant signa XII, stellae V, sol, luna ad humanae 
vitae rationem, Chaldaeorum ratiocinationibus est concedendum, quod propria 
est eorum genethlialogiae ratio uti possint antefacta et futura ex ratiocinationibus 
astrorum explicare. Eorum autem inventiones reliquerunt, inque sollertia 
acuminibusque fuerunt magnis qui ab ipsa natione Chaldaeorum profluxerunt, 
primusque Berosus in insula et civitate Coo consedit ibique aperuit disciplinam; 
postea studens Antipater iterumque Achinapolus, qui etiam non e nascentia sed ex 
conceptione genethlialogiae rationes explicatas reliquit.

2 Emendatie voor ἐπεγράφη (“werd opgetekend”), de lezing van de manuscripten; cf. ROCHA-
PEREIRA, Pausaniae	Graeciae	descriptio,	III, p. 115. 
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Juba, Apion en Thallus en degene die hen ofwel goedkeurt ofwel weerlegt, Josephus 
de Judeeër, de autochtone verdediger van de Joodse oude geschiedenis.

T 6a
Pausanias, Descriptio Graecae, 10, 12, 9
En later dan Demo groeide bij de Hebreeuwen in Palestina een vrouw op, die 
orakels gaf. Haar naam was Sabbe. Ze zeggen dat Berossos de vader van Sabbe was 
en Erymanthe haar moeder. Sommigen noemen haar een Babylonische Sibylle, 
anderen een Egyptische.

T 6b
Suda, s.v. Delphische	Sibylle.
... dat de vader van de Chaldeeuwse Sibylle Berossos werd geheten, haar moeder 
Erymanthe.

T 6c
Ps.-Justinus, Ad Graecos, 37, 1 
Ze zeggen dat zij (nl. de oude Sibylle) een dochter van Berossos, de schrijver van de 
Chaldeeuwse geschiedenis, was en dat ze uit Babylon vertrok en op een of andere 
manier naar de streken van Campanië overstak. Daar sprak ze orakels uit in een 
stad die Cumae wordt geheten...

T 7
Mozes van Chorene, Armeense	geschiedenis, 1, 2 
– maar ook waren vele beroemde geleerden uit Griekenland er niet alleen op 
bedacht de archieven van de koningen en tempels van andere volken in het Grieks 
te vertalen – zoals we diegenen vinden die Berossos, de Chaldeeër, bedreven in alle 
wijsheid, tot deze taak aanzetten…

T 8a 
Vitruvius, De	architectura, 9, 6, 2
Met betrekking tot de resterende vraag over astronomie, welke invloeden de twaalf 
dierenriemtekens, de vijf planeten, de zon en de maan op het verloop van het leven 
van de mens hebben, die moet aan de berekeningen van de Chaldeeën worden 
overgelaten, omdat zij de methode om horoscopen te trekken bezitten. Hierdoor 
kunnen ze op grond van astronomische berekeningen verleden en toekomst 
uitleggen. Hun ontdekkingen zijn ons nagelaten door lieden die bedreven en 
zeer scherpzinnig waren en die uit het volk der Chaldeeën zelf voortkwamen. En 
Berossos was de eerste. Hij vestigde zich op het eiland en in de stad Cos en opende 
daar een school. Daarna legde Antipater er zich op toe en opnieuw Achinapolus. 
Deze liet zelfs methoden achter om horoscopen te trekken, die niet gebaseerd 
waren op het moment van de geboorte, maar van de conceptie.
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T 8b 
Vitruvius,	De	architectura,	9, 2, 1
Berosus, qui ab Chaldaeorum civitate sive natione progressus in Asia etiam 
disciplinam Chaldaicam patefecit... (→ F 21a)

T 8c
Vitruvius,	De	architectura,	9, 8, 1 
Hemicyclium excavatum ex quadrato ad enclimaque succisum Berosus Chaldaeus 
dicitur invenisse.

T 9 
Seneca,	Naturales	Quaestiones,	3, 29, 1
Berosos, qui Belum interpretatus est... (→ F 22)

T 10a
Plinius,	Naturalis	Historia,	7, 123 
Variarum artium scientia innumerabiles enituere, quos tamen attingi par sit florem 
hominum libantibus: astrologia Berosus, cui ob divinas praedictiones Athenienses 
publice in gymnasio statuam inaurata lingua statuere; grammatica Apollodoros, 
cui Amphictyones Graeciae honorem habuere; Hippocrates medicina…

T 10b
Plinius,	Naturalis	Historia,	1, 7
ex auctoribus … externis … Epigene, Beroso, Petosiri, Nechepso, Alexandro 
Polyhistore…

T 11
Hippolytus,	Refutatio	omnium	haeresium,	5, 14, 8 
Δύναμις δεξι(ά)· ἐξουσιάζει καρπῶν. Τοῦτον ἡ ἀγνωσία ἐκάλεσε Μῆνα· οὗ κατ’ 
εἰκόνα ἐγένοντο Βουμέγας, Ὀστάνης, Ἑρμῆς Τρισμέγιστος, Κουρίτη(ς), Πετόσιρις, 
Ζωδάριον, Βηρωσός, Ἀστράμψουχος, Ζωρόαστρις.
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T 8b
Vitruvius, De architectura, 9, 2, 1 
Berossos, die van de staat of, zo men wil, het volk der Chaldeeën vertrok en in Azië 
zelfs de Chaldeeuwse leer bekendmaakte... (→ F 21a)

T 8c
Vitruvius, De architectura, 9, 8, 1
Van Berossos de Chaldeeër wordt gezegd dat hij een halfcirkelvormige zonnewijzer, 
uitgehold uit een kubus en uitgehakt in verhouding tot de inclinatie tot de pool, 
uitvond.

T 9
Seneca, Naturales Quaestiones, 3, 29, 1
Berossos, die Belus uitlegde... (→ F 22)

T 10a 
Plinius, Naturalis Historia, 7, 123
Ontelbare mensen hebben in de kennis van de verschillende wetenschappen 
uitgeblonken. Toch moeten zij in onze bloemlezing van de mensheid worden 
aangestipt. Op het gebied van de astronomie is dat Berossos, voor wie de Atheners 
omwille van zijn goddelijke voorspellingen van staatswege in het gymnasium 
een standbeeld met vergulde tong oprichtten; op het gebied van de filologie 
Apollodorus, die door de Amphictyones van Griekenland geëerd werd, Hippocrates 
op het vlak van geneeskunde…”

T 10b
Plinius, Naturalis Historia, 1, 7 
Uit auteurs … van buitenlandse afkomst … Epigenes, Berossos, Petosiris, 
Nechepso, Alexander Polyhistor …

T 11 
Hippolytus, Refutatio	omnium	haeresium, 5, 14, 8
Een rechtermacht: zij oefent macht uit op vruchten. De onwetendheid noemde 
haar Men. Naar zijn beeld ontstonden Boumegas, Ostanes, Hermes Trismegistos, 
Kourites, Petosiris, Zodarion, Berossos, Astrampsuchos, Zoroastris.
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f 1a
Syncellus,	Ecloga	chronographica,	p. 28, r. 
17 – p. 30, 24 (ed. mosshAmmEr)
Zie ook ibd., p. 14, r. 22-29.
᾽Εκ τοῦ ᾽Αλεξάνδρου τοῦ Πολυίστορος περὶ 
τῶν πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ βασιλευσάντων 
δέκα βασιλέων τῶν Χαλδαίων καὶ αὐτοῦ 
τοῦ κατακλυσμοῦ [[καὶ περὶ τοῦ Νῶε καὶ τῆς 
κιβωτοῦ]], ἐν οἷς καί τινα διὰ μέσου τερατώδη 
φάσκει ὡς τῷ Βηρωσσῷ γεγραμμένα.

Βήρωσσος δὲ ἐν τῇ πρώτῃ τῶν 
Βαβυλωνιακῶν φησι γενέσθαι μὲν 
αὐτὸν κατὰ ᾽Αλέξανδρον τὸν Φιλίππου 
τὴν ἡλικίαν, ἀναγραφὰς δὲ πολλῶν ἐν 
Βαβυλῶνι φυλάσσεσθαι μετὰ πολλῆς 
ἐπιμελείας ἀπὸ ἐτῶν που ὑπὲρ μυριάδων 
ιε’ περιεχούσας χρόνον· περιέχειν δὲ τὰς 
ἀναγραφὰς ἱστορίας περὶ τοῦ οὐρανοῦ 
καὶ θαλάσσης καὶ πρωτογονίας καὶ 
βασιλέων καὶ τῶν κατ᾽ αὐτοὺς πράξεων. 
καὶ πρῶτον μὲν τὴν Βαβυλωνίων 
γῆν φησι κεῖσθαι ἐπὶ τοῦ Τίγριδος καὶ 
Εὐφράτου ποταμοῦ μέσην. φύειν δὲ 
αὐτὴν πυροὺς ἀγρίους καὶ κριθὰς καὶ 
ὦχρον καὶ σήσαμον. καὶ τὰς ἐν τοῖς ἕλεσι 
φυομένας ῥίζας ἐσθίεσθαι· ὀνομάζεσθαι 
αὐτὰς γόγγας· ἰσοδυναμεῖν δὲ τὰς ῥίζας 
ταύτας κριθαῖς. γίνεσθαι δὲ φοίνικας καὶ 
μῆλα καὶ τὰ λοιπὰ ἀκρόδρυα καὶ ἰχθύας 
καὶ ὄρνεα χερσαῖά τε καὶ λιμναῖα. εἶναι 
δὲ αὐτῆς τὰ μὲν κατὰ τὴν ᾽Αραβίαν μέρη 
ἄνυδρά τε καὶ ἄκαρπα, τὰ δὲ ἀντικείμενα 
τῇ ᾽Αραβίᾳ ὀρεινά τε καὶ εὔφορα. ἐν δὲ 
τῇ Βαβυλῶνι πολὺ πλῆθος ἀνθρώπων 
γενέσθαι ἀλλοεθνῶν κατοικησάντων 
τὴν Χαλδαίαν3, 
ζῆν δὲ αὐτοὺς ἀτάκτως ὥσπερ τὰ θηρία. 
Ἐν δὲ τῷ πρώτῳ ἐνιαυτῷ φανῆναι 
ἐκ τῆς ᾽Ερυθρᾶς θαλάσσης κατὰ τὸν 

3 [[ἀλλοεθνῶν κατοικησάντων τὴν 
Χαλδαίαν]] JACOBY

f 1b
Was es nun aber auch immer sei was derselbe 
Berosos eben dort im ersten geschichtlichen 
Buche schreibt, ich werde es erzählen und werde 
zu dem ersten bereits gesagten hinzufügen, was 
eben gerade in jenes sein Buch der Polyhistor 
eingeschlagen hat. Derselbe führt eines nach 
dem anderen auf, folgenderweise in dieser 
Form der Darstellung.Über die chaldäische 
unverbürgte Geschichte aus des Polyhistor 
Alexandros dieselben Chaldäer betreffendem 
Buche.
Berosos fürwahr berichtet im ersten 
babylonischen Buche, daß er gewesen 
ein Zeitgenosse des Alexandros, des 
(Sohnes) von Philippos, und die Bücher 
Vieler geschrieben habe, die mit 
großer Sorgfalt zu Babelon aufbewahrt 
wurden seit zweihundert und 
fünfzehn Myriaden Jahren, worin die 
Berechnungen der Zeiten und die Schrift 
der Geschichten von dem Himmel und 
von der Erde und vom Meere und von 
der Urschöpfung und von den Königen 
und von ihren Werken und Taten 
erzähle. Und zuerst [setzt er]47 sagt er, 
daß das Land der Babylonier sich stütze 
auf den Fluß Deklath, und daß der 
Aratzani mitten hindurch fließe. Und 
[in ihm gibt es]58 wilden Weizen, Gerste, 
Linse, Hirse und Sesam bringe das Land 
hervor. Und in den Sumpfniederungen 
und Röhrichten des Flußes fänden sich 
gewisse eßbare Wurzeln, welche mit 
dem Namen Gong bezeichnet würden; 
es hätten diese Wurzeln die Kraft des 
Gerstenbrotes. Erzeugt würden daselbst 
auch Datteln und Äpfel und noch 
allerlei anderes Obst; auch Fische und 

4 G om EN 
5 leeft, var. vanzelf spontaan of zelf gegroeid 
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f 1a
Uit Alexander Polyhistor over de tien koningen 
van de Chaldeeën die vóór de vloed regeerden 
en over de vloed zelf [[en over Noë en de ark]], 
waarin hij ook enkele fabelachtige verhalen 
inlast, zoals die geschreven werden door 
Berossos.

Berossos zegt in het eerste boek van 
de Babyloniaca dat hij qua leeftijd een 
tijdgenoot van Alexander, de zoon van 
Philippus was. Geschriften van velen, 
die een periode van ongeveer meer dan 
150.000 jaar bestrijken, worden, zo zegt 
hij, in Babylon met grote zorg bewaard. 
De geschriften bevatten verhalen over 
de hemel en de zee, de eerste generaties 
en de koningen en de daden in hun tijd. 
En eerst zegt hij dat het land van de 
Babyloniërs tussen de rivieren de Tigris 
en de Eufraat ligt. Het land brengt 
zelf wilde tarwe, gerst, kikkererwten 
en sesam voort. Er worden wortels 
gegeten die in de moerassen groeien. 
Zij worden “gonga’s” genoemd. Deze 
wortels hebben dezelfde eigenschappen 
als gerst. Er zijn dadels, appels en alle 
andere boomvruchten, vissen en land- 
en watervogels. De gebieden bij Arabië 
zijn droog en onvruchtbaar, de gebieden 
die tegenover Arabië liggen, zijn 
bergachtig en vruchtbaar. In Babylon 
leefde een groot aantal mensen van 
vreemde afkomst, die zich in Chaldea 
hadden gevestigd.
Ze leefden zonder beschaving zoals de 
wilde dieren. 
In het eerste jaar verscheen uit de 
Perzische Golf bij een plaats die aan 
Babylonië grenst, een [[dom]] wezen met 
de naam Oannes, [[zoals ook Apollodorus 

f 1b
Wat het nu ook moge zijn wat dezelfde Berossos 
precies daar in zijn eerste historische boek 
schrijft, ik zal het vertellen en ik zal aan wat 
ik reeds gezegd heb, toevoegen wat Polyhistor 
precies in dat boek van hem opschreef. Dezelfde 
voert het ene na het andere op de volgende 
manier op in deze vorm van voorstellen:
Over de Chaldeeuwse onbevestigde geschiedenis 
uit het boek van Alexander Polyhistor over 
dezelfde Chaldeeën.
Berosos bericht inderdaad in zijn eerste 
Babylonische boek dat hij een tijdgenoot 
van Alexander, (de zoon) van Philippus, 
was en dat hij de boeken van velen 
schreef, die met grote zorgvuldigheid 
in Babylon sinds 2.150.000 jaar 
werden bewaard. Hierin verhaalt hij 
de berekeningen van de tijden en 
het geschrift van de geschiedenissen 
over de hemel, de aarde, de zee, de 
oerschepping en de koningen en hun 
werken en daden.
En eerst [zet hij uiteen en] zegt dat 
het land der Babyloniërs aan de rivier 
de Tigris ligt en dat de Eufraat er 
midden doorheen stroomt. En [daarin 
is er] het land brengt wilde tarwe, 
gerst, linzen, gierst en sesam voort. 
En in het moerassige laagland en het 
rietland van de rivier worden bepaalde 
eetbare wortels aangetroffen, die met 
de naam “gong” worden aangeduid. 
Deze wortels hebben de kracht van 
gerstebrood. Ook worden daar dadels, 
appels en nog allerlei andere vruchten 
geteeld; ook vissen en zowel veld- als 
moerasvogels. Hetzelfde land heeft 
ook droge en onvruchtbare streken, 
namelijk de Arabische, en tegenover 
het land van de Arabieren bergachtige 

hIstorIsChe fragmenten: vertalIng
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ὁμοροῦντα τόπον τῇ Βαβυλωνίᾳ 
ζῷον [[ἅφρενον]] ὀνόματι ᾽Ωάννην, 
[[καθὼς καὶ ᾽Απολλόδωρος ἱστόρησε]], 
τὸ μὲν ὅλον σῶμα ἔχον ἰχθύος, ὑπὸ 
δὲ τὴν κεφαλὴν παραπεφυκυῖαν 
ἀνθρωπίνην κεφαλὴν ὑποκάτω τῆς 
τοῦ ἰχθύος κεφαλῆς, καὶ πόδας ὁμοίως 
ἀνθρώπου, παραπεφυκότας δὲ ἐκ τῆς 
οὐρᾶς τοῦ ἰχθύος· εἶναι δὲ αὐτῷ φωνὴν 
ἀνθρώπου· τὴν δὲ εἰκόνα αὐτοῦ ἔτι καὶ 
νῦν διαφυλάσσεσθαι· τοῦτο δέ φησι 
τὸ ζῷον, τὴν μὲν ἡμέραν διατρίβειν 
μετὰ τῶν ἀνθρώπων, οὐδεμίαν τροφὴν 
προσφερόμενον, παραδιδόναι τε τοῖς 
ἀνθρώποις γραμμάτων καὶ μαθημάτων 
καὶ τεχνῶν παντοδαπῶν ἐμπειρίαν, καὶ 
πόλεων συνοικισμοὺς καὶ ἱερῶν ἱδρύσεις 
καὶ νόμων εἰσηγήσεις καὶ γεωμετρίαν 
διδάσκειν, καὶ σπέρματα καὶ καρπῶν 
συναγωγὰς ὑποδεικνύναι, καὶ συνόλως 
πάντα τὰ πρὸς ἡμέρωσιν ἀνήκοντα βίου 
παραδιδόναι τοῖς ἀνθρώποις. ἀπὸ δὲ τοῦ 
χρόνου ἐκείνου οὐδὲν ἄλλο περισσὸν 
εὐρεθῆναι. τοῦ δὲ ἡλίου δύνοντος τὸ 
ζῷον τουτονὶ ᾽Ωάννην δῦναι πάλιν 
εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ τὰς νύκτας ἐν 
τῷ πελάγει διαιτᾶσθαι· εἶναι γὰρ αὐτὸ 
ἀμφίβιον.
ὕστερον δὲ φανῆναι καὶ ἕτερα ζῷα ὅμοια 
τούτῳ, περὶ ὧν ἐν τῇ τῶν βασιλέων 
ἀναγραφῇ φησι δηλώσειν. τὸν δὲ 
᾽Ωάννην περὶ γενεᾶς καὶ πολιτείας 
γράψαι καὶ παραδοῦναι τόνδε τὸν λόγον 
τοῖς ἀνθρώποις.
Γενέσθαι φησὶ χρόνον, ἐν ᾧ τὸ πᾶν 
[[σκότος καὶ]] ὕδωρ εἶναι, καὶ ἐν τούτῷ 
ζῷα τερατώδη καὶ ἰδιοφυεῖς74 τὰς ἰδέας 
ἔχοντα ζωογονεῖσθαι. ἀνθρώπους 
γὰρ διπτέρους γεννηθῆναι, ἐνίους δὲ 
καὶ τετραπτέρους καὶ διπροσώπους· 
καὶ σῶμα μὲν ἔχοντας ἕν, κεφαλὰς δὲ 

7 Emendatie RICHTER, JACOBY; εἰδιφυεῖς 
handschriften; αὐτοφυεῖς MAI

Geflügel, sowohl Feld- als Sumpf(vögel). 
Es habe dasselbe auch wasserlose und 
unfruchtbare Gegenden, die arabischen; 
und gegenüber dem Araberlande 
gebirgige und fruchtbare. In Babe̲lon 
aber sei eine ungeheure Masse fremden 
Volkes angesiedelt gewesen im Lande 
der Chaldäer69; und sie lebten in 
Ungebundenheit wie die vernunftlosen 
Tiere und das wilde Vieh. Und im ersten 
Jahr sei erschienen aus dem Roten Meere 
eben dort inmitten des Gebietes der 
Babylonier ein [[furchtbares]] Untier, 
dessen Name Ôan heiße, [[wie denn 
auch Apolodoros berichtet in seinem 
Buche]], daß sein ganzer Körper der 
eines Fisches war, und unter dem Kopfe 
des Fisches ein anderer Kopf an jenen 
angefügt, und am Schweife Füße wie die 
eines Menschen, und die Stimme gemäß 
der Stimme der Menschen; dessen Bild 
noch bis jetzt in Zeichnung aufbewahrt 
werde. Und von demselben Tier sagt 
er, daß es tagsüber mit den Menschen 
verkehre und irgendwelcher Speise sich 
durchaus nicht nahe. Und es lehre die 
Menschen die Schriftkunde und die 
mannigfaltigen Verfahrungsweisen 
der Künste, die Bildungen von Städten, 
und die Gründungen von Tempeln; 
auch der Gesetze Handhabung sowie 
der Grenzen und der Teilungen 
Bedingungen lehre dasselbe; auch der 
Getreide und der Früchte Ernten zeige 
dasselbe; und überhaupt alles, was nur 
immer der Häuslichkeit des Lebens der 
Welt zu statten kommt, überliefere 
es den Menschen. Und seit jener Zeit 
werde von keinem anderen mehr etwas 
erfunden. Und bei Sonnenuntergang 
tauche das Untier Ôan wieder 
zurückkehrend in das Meer unter und 

6 [[im Lande der Chaldäer]] JACOBY
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verhaalt]]. Hij had het volledige lichaam 
van een vis, maar onder zijn hoofd was 
er daarbij een mensenhoofd onder de 
viskop. Op dezelfde wijze groeiden 
voeten van een mens uit de visstaart. 
Hij had de stem van een mens. Een 
beeld van hem wordt ook nu nog met 
zorg bewaard. Dat wezen, zegt hij, 
bracht overdag de tijd met de mensen 
door zonder enig voedsel aan te raken. 
Het gaf de mensen de kennis van het 
schrift, wetenschappen en veelsoortige 
vaardigheden. Het leerde ook steden 
te stichten, heiligdommen te bouwen, 
wetten in te voeren en land te meten 
en toonde hen zaden en het verzamelen 
van vruchten. Alles bij elkaar genomen 
leerde het de mensen alles wat verband 
houdt met een beschaafd leven. Sinds 
die tijd werd er niets anders meer 
uitgevonden. Als de zon onderging, 
dook dat wezen Oannes opnieuw in 
zee en leefde ’s nachts in volle zee: hij 
was immers zelf een amfibie. Later 
verschenen ook andere wezens, die op 
hem geleken. Over hen, zegt Berossos, 
zal hij uitleg geven in het geschrift 
over de koningen. Oannes schreef 
over het volk en de staatsinrichting 
en gaf aan de mensen het volgende 
verhaal door.Er was een tijd, zegt hij, 
waarin alles [[duisternis en]] water 
was. Daarin kwamen fabelachtige 
wezens met eigenaardig uiterlijk tot 
leven. Want mensen met twee vleugels 
werden geboren; sommigen met 
zowel vier vleugels als twee gezichten; 
mensen met één lichaam en twee 
hoofden – dat van een man en van een 
vrouw – en met dubbele genitalia – 
mannelijke en vrouwelijke. En andere 
mensen werden geboren, sommigen 
met geitenpoten en hoorns, anderen 

en vruchtbare. In Babylon hadden zich 
zeer vele vreemde volken gevestigd in 
het land der Chaldeeën.
En zij leefden ongebonden, zoals de 
domme dieren en het wilde vee. 
En in het eerste jaar verscheen uit de 
Perzische Golf precies in het midden 
van het gebied van de Babyloniërs een 
[[vreselijk]] monster, met de naam 
Oan, [[zoals ook Apollodorus bericht 
in zijn boek]]. Zijn hele lichaam was 
dat van een vis en onder de viskop was 
daaraan een ander hoofd gevoegd en 
aan de staart voeten zoals die van een 
mens. De stem was zoals de stem van 
de mensen. Een afbeelding van hem 
wordt tot op heden in een tekening 
bewaard. En over hetzelfde dier zegt hij 
dat het overdag bij de mensen verbleef 
en helemaal geen voedsel tot zich nam. 
En het leerde de mensen de schrijfkunst 
en de veelsoortige vaardigheden van 
de kunsten, het bouwen van steden en 
het stichten van tempels. Hetzelfde dier 
leerde ook de toepassing van wetten 
en de voorwaarden om grenzen en 
verdelingen te bepalen. Ook toonde 
het hoe granen en vruchten te oogsten. 
In alle opzichten overleverde het aan 
de mensen alles wat bij het huiselijke 
leven van de wereld past. En sinds die 
tijd werd er door niemand anders meer 
iets uitgevonden. En bij zonsondergang 
dook het monster Oan, opnieuw 
terugkerend, in zee onder en ging ’s 
nachts in volle zee slapen zodat het in 
zekere zin een dubbelleven leidde. Ook 
later zijn er nog andere monsters, die op 
hem geleken, verschenen, waarover, zo 
zegt Berossos, in het boek der koningen 
melding gemaakt wordt. En over Oan 
zegt hij dat hij over de schepping en 
het staatswezen schreef en taal en 
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δύο, ἀνδρείαν τε καὶ γυναικείαν, καὶ 
αἰδοῖα δὲ δισσά, ἄρρεν καὶ θῆλυ· καὶ 
ἑτέρους ἀνθρώπους, τοὺς μὲν αἰγῶν 
σκέλη καὶ κέρατα ἔχοντας, τοὺς δὲ 
ἱππόποδας, τοὺς δὲ τὰ ὀπίσω μὲν μέρη 
ἵππων, τὰ δὲ ἔμπροσθεν ἀνθρώπων, οὓς 
ἱπποκενταύρους τὴν ἰδέαν εἶναι. 
ζωογονηθῆναι δὲ καὶ ταύρους 
ἀνθρώπων κεφαλὰς ἔχοντας καὶ κύνας 
τετρασωμάτους, οὐρὰς ἰχθύος ἐκ τῶν 
ὄπισθεν μερῶν ἔχοντας, καὶ ἵππους 
κυνοκεφάλους καὶ ἀνθρώπους καὶ ἕτερα 
ζῷα κεφαλὰς μὲν καὶ σώματα ἵππων 
ἔχοντα, οὐρὰς δὲ ἰχθύων, καὶ ἄλλα 
δὲ ζῷα παντοδαπῶν θηρίων μορφὰς 
ἔχοντα, πρὸς δὲ τούτοις ἰχθύας καὶ 
ἑρπετὰ καὶ ὄφεις καὶ ἄλλα ζῷα πλείονα 
θαυμαστὰ καὶ παρηλλαγμένας τὰς ὄψεις 
ἀλλήλων ἔχοντα· ὧν καὶ τὰς εἰκόνας 
ἐν τῷ τοῦ Βήλου ναῷ ἀνακεῖσθαι. 
ἄρχειν δὲ τούτων πάντων γυναῖκα, 
ᾗ ὄνομα ᾽Ομόρκα85· εἶναι δὲ τοῦτο 
Χαλδαïστὶ μὲν †Θαλάτθ, ῾Ελληνιστὶ δὲ 
μεθερμηνεύεσθαι Θάλασσα, [[κατὰ δὲ 
ἰσόψηφον σελήνη]].

8 Emendatie SCALIGER, JACOBY; Ὁμόρωκα 
handschriften

gehe nachtsüber in der hohen See zur 
Rüste, so daß es gewissermaßen ein 
doppellebiges Leben lebe. Auch später 
seien noch andere diesem ähnliche 
Untiere erschienen, über welche, 
sagt er, im Buch der Könige Meldung 
geschehe. Und vom Ôan sagt er, es 
habe dieser über die Schöpfung und 
das Staatswesen geschrieben und habe 
verliehen Sprache und Kunstfertigkeit 
den Menschen. Es war, sagt er, einstens 
eine Zeit, da durch das All hin [[Finsternis 
und]] Wasser war[[en]]. Und es waren 
daselbst gewisse andere Untiere, von 
denen ein Teil selbsterzeugte waren 
und mit lebenerzeugenden Formen 
ausgestattete. Und sie hätten erzeugt 
Menschen, doppeltbeflügelte; dazu 
auch andere mit vier Flügeln und zwei 
Gesichtern; und einem Leib und zwei 
Köpfen, Frauen und Männer(köpfen), 
und zwei Naturen, männlichen und 
weiblichen; weiter noch andere 
Menschen mit Schenkeln von Ziegen 
und Hörnern am Kopfe; noch andere, 
pferdefüßige; und andere von 
Pferdegestalt an der Hinterseite und 
Menschen(gestalt) an der Vorderseite, 
welche der Hippokentauren [Jušaparik] 
Formen haben. Erzeugt hätten sie auch 
Stiere, menschenköpfige, und Hunde, 
vierleibige, deren Schweife nach Art 
der Fischschwänze rückseits aus den 
Hinterteilen hervorliefen; auch Pferde 
mit Hundeköpfen; und Menschen sowie 
noch andere Ungeheuer, pferdeköpfige 
und menschenleibige und nach Art 
der Fische beschwänzte; dazu weiter 
auch allerlei drachenförmige Unwesen; 
und Fische [Jušapariks] und Reptilien 
und Schlangen und eine Menge von 
Wunderwesen, mannigfaltig gearteten 
und untereinander verschieden 
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met paardenbenen. Nog anderen 
hadden de achterkant van een paard 
en de voorkant van een mens, die qua 
gedaante hippocentauren waren. Ook 
stieren met een mensenhoofd werden 
verwekt en honden met vier lichamen, 
die een visstaart aan hun achterkant 
hadden; en paarden met hondenkoppen 
en mensen en andere wezens met het 
hoofd en het lichaam van een paard en 
een visstaart; en andere wezens met 
de vormen van veelsoortige beesten. 
Naast deze wezens waren er ook vissen, 
reptielen, slangen en nog veel meer 
andere wonderbaarlijke wezens, die 
van elkaar qua uiterlijk verschilden. 
Beelden van hen staan ook in het 
heiligdom van Belos opgesteld. Over 
al deze wezens heerste een vrouw met 
de naam Omorka. Dit betekent in het 
Chaldeeuws †Thalatth, in het Grieks 
wordt het als “Zee” vertaald [[en 
volgens de gelijkheid in numerieke 
waarde “maan”]].

kunstvaardigheid aan de mensen gaf.
Er was, zegt hij, eens een tijd waarin 
overal in het heelal [[duisternis en]] 
water was. En er waren bepaalde 
andere monsters, waarvan een deel 
vanzelf verwekt was en uitgerust was 
met levensverwekkende vormen. En 
zij verwekten mensen met dubbele 
vleugels; verder ook andere met vier 
vleugels en twee gezichten; en met 
één lichaam en twee hoofden, een 
vrouwelijk en een mannelijk, en met 
twee naturen, een mannelijke en 
vrouwelijke; verder nog andere mensen 
met geitenpoten en hoorns aan het 
hoofd; nog andere met paardenvoeten; 
en andere met het uiterlijk van een 
paard aan de achterkant en dat van een 
mens aan de voorkant, die de vormen 
van hippocentauren [Jushaparik] 
hadden. Ze verwekten ook stieren met 
een mensenhoofd en honden met vier 
lichamen, waarvan de staart, zoals 
vissenstaarten, aan de rugzijde uit de 
achterkant uitliep; ook paarden met 
een hondenkop; en mensen evenals nog 
andere monsters met paardenhoofden 
en menselijke lichamen en staarten 
zoals vissen; daarbij verder ook allerlei 
draakachtige monsters; en vissen 
[Jushaparik], reptielen en slangen en 
een grote groep van wonderbaarlijke 
wezens met velerlei vormen, die qua 
uiterlijk van elkaar verschilden. Ze 
bewaarden hun afbeeldingen in de 
tempel van Belos, de ene naast de 
andere voorgesteld. En over al deze 
monsters heerste een vrouw, wier 
naam Markaye luidt. In het Chaldeeuws 
wordt ze †Thalattha geheten, hetgeen 
in het Grieks als Thalattha vertaald 
wordt [dat is Zee].Terwijl nu dit alles 
in een chaotische massa georganiseerd 
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Οὕτως δὲ τῶν ὅλων συνεστηκότων, 
ἐπανελθόντα Βῆλον σχίσαι τὴν γυναῖκα 
μέσην, καὶ τὸ μὲν ἥμισυ αὐτῆς ποιῆσαι 
γῆν, τὸ δὲ ἄλλο ἥμισυ οὐρανόν, καὶ τὰ 
ἐν αὐτῇ ζῷα ἀφανίσαι. ἀλληγορικῶς 
δέ φησι τοῦτο πεφυσιολογῆσθαι· ὑγροῦ 
γὰρ ὄντος τοῦ παντὸς καὶ ζῴων ἐν 
αὐτῷ γεγεννημένων, τοῦτον τὸν θεὸν 
ἀφελεῖν τὴν ἑαυτοῦ κεφαλήν, καὶ τὸ 
ῥυὲν αἷμα τοὺς ἄλλους θεοὺς φυρᾶσαι 
τῇ γῇ, καὶ διαπλάσαι τοὺς ἀνθρώπους· 
δι᾽ ὃ νοερούς τε εἶναι καὶ φρονήσεως 
θείας μετέχειν.

Τὸν δὲ Βῆλον, [[ὃν Δία μεθερμηνεύουσι,]] 
μέσον τεμόντα τὸ σκότος χωρίσαι γῆν 
καὶ οὐρανὸν ἀπ᾽ ἀλλήλων, καὶ διατάξαι 
τὸν κόσμον· τὰ δὲ ζῷα οὐκ ἐνεγκόντα 
τὴν τοῦ φωτὸς δύναμιν φθαρῆναι. 
ἰδόντα δὲ τὸν Βῆλον χώραν ἔρημον 
καὶ <ἀ>καρποφόρον κελεῦσαι ἑνὶ τῶν 
θεῶν τὴν κεφαλὴν ἀφελόντι ἑαυτοῦ 
τῷ ἀπορρυέντι αἵματι φυρᾶσαι τὴν γῆν 
καὶ διαπλάσαι ἀνθρώπους καὶ θηρία τὰ 
δυνάμενα τὸν ἀέρα φέρειν106.ἀποτελέσαι 
δὲ τὸν Βῆλον καὶ ἄστρα καὶ ἥλιον καὶ 

10 [[Τὸν δὲ Βῆλον - τὰ δυνάμενα τὸν ἀέρα 
φέρειν]] emendatie JACOBY

geformten, deren Bilder sie im Tempel 
des Belos, eins neben dem anderen 
dargestellt, aufbewahrten. Und es habe 
über alle diese ein Weib geherrscht, 
dessen Name Markaye̲ heiße910, das auf 
chaldäisch †Thalattha genannt werde 
und auf griechisch verdolmetscht werde 
Thalattha [das ist Meer]. Während 
nun dieses sämtliche aufgeregt stand 
zu einer chaotischen Masse, sei Be̲los 
dagegen angestürmt und habe das Weib 
mitten entzwei gespalten; aus der einen 
Hälfte habe er gemacht die Erde, aus der 
anderen Hälfte den Himmel. Und auch 
die anderen Tiere, die in ihr waren, 
habe er vernichtet. Sinnbildlicherweise 
aber, sagt er, und in übertragener 
Bedeutung sei solches mythologisiert 
worden über die Naturen: daß nämlich, 
als noch überall Feuchtigkeit und 
Wasser war und allein die Ungeheuer 
in demselben waren, jener Gott sich das 
Haupt abgeschlagen habe; und das Blut, 
das von ihm herabrann, die anderen 
Götter aufgefangen, mit Erde verknetet 
und Menschen daraus gebildet 
hätten; weshalb diese auch weise und 
des Geistes des Göttergeschlechtes 
teilhaftig würden. 
Und von Be̲los sagt man, [[der auf 
griechisch Dios übersetzt wird]] [und 
auf armenisch Aramazd], er habe die 
Finsternis mitten durchschnitten 
und habe getrennt von einander den 
Himmel und die Erde und habe ordnend 
eingerichtet die Welt; die Untiere aber 
hätten nicht ertragen des Lichtes Kraft 
und seien untergegangen. Be̲los aber als 
er eine öde und <un>fruchtbare Gegend 
sah, habe einem von den Göttern Befehl 
gegeben, von dem Blute, das von seinem 
abgetrennten Haupte herabfließe, mit 

9 [[dessen Name Markaye̲ heiße]] JACOBY
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Toen alles op deze wijze was 
georganiseerd, stond Belos op en 
splitste de vrouw in tweeën. Van haar 
ene helft maakte hij de aarde, van haar 
andere helft de hemel en hij vernietigde 
de levende wezens in haar. Hij zegt dat 
hiermee op allegorische wijze over 
natuurprincipes werd gesproken: want 
toen alles vochtig was en levende 
wezens daarin tot leven kwamen, hieuw 
die god zijn eigen hoofd af. De andere 
goden vermengden het bloed, dat was 
weggevloeid, met aarde en vormden de 
mensen. Om deze reden zijn de mensen 
intelligent en hebben ze deel aan het 
goddelijke denken.

Belos, [[die ze als “Zeus” vertalen,]] 
sneed de duisternis doormidden. Hij 
scheidde aarde en hemel van elkaar en 
ordende de kosmos. De levende wezens 
die de kracht van het licht niet konden 
verdragen, werden vernietigd. Toen 
Belos de lege en <on>vruchtbare aarde 
zag, beval hij één van de goden zijn 
hoofd af te houwen, het bloed, dat was 
weggevloeid, met aarde te vermengen 
en mensen en dieren te vormen, die in 
staat waren lucht te verdragen.Belos 
schiep zowel de sterren als de zon, de 
maan en de vijf planeten. 

was, liep Belos daartegen storm en 
splitste de vrouw midden in twee; uit 
de ene helft maakte hij de aarde, uit de 
andere helft de hemel. En ook de andere 
dieren die in haar waren, vernietigde 
hij. Zinnebeeldig echter, zegt hij, en in 
overdrachtelijke betekenis werd het 
volgende gemythologiseerd over de 
naturen: namelijk, toen overal nog vocht 
en water was en alleen de monsters 
daarin waren, die god zich het hoofd 
afsloeg en de andere goden het bloed, 
dat uit hem stroomde, opvingen, met 
aarde verkneden en daaruit mensen 
maakten. Om deze reden werden dezen 
verstandig en hadden ze deel aan het 
intellect van het godengeslacht.
En over Belos, [[die in het Grieks als 
“Dios” vertaald wordt]] [en in het 
Armeens als Aramazd], zegt men dat 
hij de duisternis temidden doorsneed, 
hemel en aarde van elkaar scheidde 
en de wereld ordende en organiseerde. 
De monsters verdroegen echter de 
kracht van het licht niet en gingen 
ten onder. Maar toen Belos een lege 
en <on>vruchtbare streek zag, gaf hij 
één van de goden het bevel het bloed, 
dat uit zijn afgehouwen hoofd vloeide, 
met aarde te vermengen en mensen 
te maken en eveneens andere dieren 
en wild vee, die deze lucht konden 
verdragen.
Belos creëerde het gesternte en de zon 
en de maan en de vijf planeten.
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Erde zu vermischen und Menschen zu 
bilden sowie andere Tiere und wildes 
Vieh, die diese Luft ertragen könnten .
Gegründet habe Be̲los die Gestirne und 
die Sonne und den Mond und die fünf 
Wandelsterne.
Dieses erzählt nach des Polyhistors (Zeugnis) 
Berosos im ersten Buche; im zweiten aber 
beschreibt derselbe die Könige, einen nach 
dem andern, und läßt die Zeit der zehn Könige, 
worüber wir vorhin gesprochen über mehr als 40 
Myriaden von Jahren sich erstrecken.

f 1c 
Eusebius,	Praeparatio	Evangelica,	9, 41, 5          
καὶ περὶ τοῦ κτίσαι δὲ τὸν Ναβουχοδονόσορ τὴν 
Βαβυλῶνα ὁ αὐτὸς ταύτα γράφει· 
Λέγουσιν δὲ πάντα μὲν ἐξ ἀρχῆς 
ὕδωρ εἴναι, Θάλασσαν καλεομένην, 
Βῆλον δέ σφεα παῦσαι, χῶρην ἐκάστῳ 
ἀπονείμαντα, καὶ Βαβυλῶνα τείχει 
περιβαλεῖν… (→ F 9)                                     

f 1e
Papyri	Oxyrhynchus,	70, 4182 F 10, r. 9-10 (ed. schironi)
..] θάλασσα κατờ Πέρσας. Βήρωσσος [… | ἐν] α Βαβυλωνιακῶν. [

f 2
Athenaeus,	Deipnosophistae,	14, 639C
Βήρωσος δ᾽ ἐν πρώτῳ Βαβυλωνιακῶν τῷ Λώῳ φησὶ μηνὶ ἑκκαιδεκάτῃ ἄγεσθαι 
ἑορτὴν Σάκαια προσαγορευομένην ἐν Βαβυλῶνι ἐπὶ ἡμέρας πέντε, ἐν αἷς ἔθος εἶναι 
ἄρχεσθαι τοὺς δεσπότας ὑπὸ τῶν οἰκετῶν, ἀφηγεῖσθαί τε τῆς οἰκίας ἕνα αὐτῶν, 
ἐνδεδυκότα στολὴν ὁμοίαν τῇ βασιλικῇ, ὃν καὶ καλεῖσθαι ζωγάνην. Μνημονεύει 
τῆς ἑορτῆς καὶ Κτησίας ἐν δευτέρῳ Περσικῶν.

σελήνην καὶ τοὺς πέντε πλανήτας.

Ταῦτά φησιν ὁ Πολυίστωρ ᾽Αλέξανδρος τὸν 
Βήρωσσον ἐν τῇ πρώτῃ φάσκειν, ἐν δὲ τῇ 
δευτέρᾳ τούς δέκα βασιλεῖς τῶν Χαλδαίων καὶ 
τὸν χρόνον τῆς βασιλείας αὐτῶν, σάρους ἑκατὸν 
εἴκοσιν ἤτοι ἐτῶν μυριάδας τεσσαράκοντα τρεῖς 
καὶ δύο χιλιάδας ἕως τοῦ κατακλυσμοῦ. (® F 4a)

f 1d
Eusebius,	Chronik	[Arm.],	p. 19, r. 18–22
Und wiederum an anderer Stelle erzählt derselbe 
Mann nach dieser Art und Weise:
Alles, sagt er, war von Anbeginn an 
Wasser, das mit Namen Meer genannt 
wurde. Und Belos schränkte sie (die 
Gewässer) ein, und an jegliche verteilte, 
vergab er ihre Länder, und Babelon mit 
Mauer umschließend befestigte er… (→ 
F 9e)
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f 1c
Eusebius, Praeparatio	 Evangelica, 9, 41, 
5 

En over het feit dat Nabuchodonosor Babylon 
stichtte, schreef dezelfde auteur het volgende: 
Ze zeggen dat alles in het begin water 
was, dat Zee werd geheten. Belos maakte 
hieraan een einde door aan elk een 
plaats toe te delen en hij omgaf Babylon 
met een omwalling… (→ F 9d) 

f 1d
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 19, r. 18-22 
Eusebius, Chronik [Arm.], 
En opnieuw op een andere plaats vertelt dezelfde 
man op deze wijze:
Alles, zegt hij, was van in het begin water, 
dat Zee werd geheten. En Belos perkte 
hen (de wateren) in. Hij verdeelde aan 
elk, kende hun landen toe. Hij omringde 
Babylon met wallen en versterkte het… 
(→ F 9e)

f 1e
Papyri	Oxyrhynchus, 70, 4182 F 10, r. 9-10 (ed. schironi)
..] zee volgens de Perzen. Berossos [… | in] boek 1 van de Babyloniaca. [

f 2
Athenaeus, Deipnosophistae, 14, 639C
Berossos zegt in het eerste boek van de Babyloniaca dat in de maand Loös op de 
16de dag een feest dat de Sacaea wordt geheten, in Babylon gedurende vijf dagen 
wordt gevierd. Hierbij is het de gewoonte dat de meesters door hun slaven worden 
gecommandeerd. Eén van hen is meester van het huis en is gekleed in een gewaad 
dat op een koninklijk kleed gelijkt. Deze slaaf wordt ook ‘zoganes’ geheten. Ook 
Ctesias maakt in het tweede boek van de Persica melding van dit feest. 

Alexander Polyhistor zegt dat Berossos dat 
in het eerste boek beweert. In het tweede 
boek <vermeldt hij> de tien koningen van de 
Chaldeeën en de periode van hun koningschap 
tot de vloed, 120 saroi of 432.000 jaren.

Dit is wat Berossos volgens Polyhistor in het 
eerste boek vertelt. In het tweede beschrijft hij 
de koningen, de ene na de andere, en hij laat de 
tijd van de tien koningen [[waarover wij boven 
hebben gesproken]] meer dan 400.000 jaar 
beslaan.
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f 3a
Syncellus,	Ecloga	chronographica,	p.	40, r. 
5–25 (ed. mosshAmmEr)
Zie ook ibd., p. 18, r. 11- 20 (Julius Africanus); 
Michael Syrus, Kroniek, 1, 4 (vert. chAbot, 
Chronique, i, p. 5-8).

Πρὸς τούτοις καὶ ᾽Απολλόδωρος ὁμοίως τούτοις 
τερατευόμενος οὕτω λέγει· 
ταῦτα μὲν ὁ Βήρωσσος ἱστόρησε, 
πρῶτον γενέσθαι βασιλέα ῎Αλωρον ἐκ 
Βαβυλῶνος Χαλδαῖον, βασιλεῦσαι δὲ 
σάρους δέκα. 

Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 17, 
r. 16-19 (ed. mosshAmmEr)
… ἀλλ᾽ ὁ μὲν Βήρωσσος διὰ σάρων 
καὶ νήρων καὶ σώσσων ἀνεγράψατο, 
ὧν ὁ μὲν σάρος τρισχιλίων καὶ 
ἑξακοσίων ἐτῶν χρόνον σημαίνει, ὁ δὲ 
νῆρος ἐτῶν ἑξακοσίων, ὁ δὲ σῶσσος 
ἑξήκοντα. καὶ συνῆξε σάρους ἑκατὸν 
εἴκοσι διὰ βασιλέων δέκα ἤτοι χρόνον 
ἐτῶν μυριάδων τεσσαράκοντα τριῶν 
καὶ δύο χιλιάδων.

καὶ καθεξῆς ᾽Αλάπαρον καὶ ᾽Αμήλωνα 
τὸν ἐκ Παυτιβίβλων· εἶτα ᾽Αμμένωνα 
τὸν Χαλδαῖον, ἐφ᾽ οὗ φησι φανῆναι τὸν 
[[μυσαρὸν]] ᾽Ωάννην τὸν ᾽Αννήδωτον 
ἐκ τῆς ᾽Ερυθρᾶς· [[ὅπερ ᾽Αλέξανδρος 
προλαβὼν εἴρηκε φανῆναι τῷ 
πρώτῳ ἔτει, οὗτος δὲ μετὰ σάρους 
τεσσαράκοντα, ὁ δὲ ᾽Αβυδηνὸς τὸν 
δεύτερον ᾽Αννήδωτον μετὰ σάρους 
εἴκοσιν ἕξ]]. εἶτ᾽ ᾽Αμεγάλαρον11 ἐκ 
Παυτιβίβλων πόλεως, βασιλεῦσαι 
δ᾽ αὐτὸν σάρους ὀκτωκαίδεκα. καὶ 
μετὰ τοῦτον Δάωνον ποιμένα ἐκ 
Παυτιβίβλων βασιλεῦσαι σάρους δέκα· 
κατὰ τοῦτον πάλιν φησὶ φανῆναι ἐκ 
τῆς ᾽Ερυθρᾶς ᾽Αννήδωτον τέταρτον12, 

11 Emendatie JACOBY; εἶτα Μεγάλαρον 
handschriften

12 Ἀννηδώτων τετράδα emendatie VON 
GUTSCHMID

f 3b
Eusebius,	Chronik [Arm.], p. 4, r. 17 – p. 
6, r. 4

Und er beginnt zu schreiben nach folgender Art 
der Darstllung:
Apolodoros berichtet daß zuerst König 
gewesen Alôros zu Babe̲lon. Er war aber 
ein Chaldäer, regierend zehn Šaren, ein 
Šar geteilt in die Zahl von dreitausend 
und sechshundert Jahren, wobei er 
zugleich auch die Neren und Sossen 
beschreibt; ein Ner, sagt er von den 
Neren, ist 600 Jahre, und ein Sos von den 
Sossen 60 Jahre, unter Zählung solcher 
Jahre nach irgend einer uranfänglichen 
Weise der Alten. Dieses berichtet er und 
weiter vorwärtsschreitend zählt er im 
einzelnen der Reihe nach die Könige 
der Assyrer auf, 10 Könige von Alôros, 
dem ersten König, bis zu Xisuthron, 
unter welchem, sagt er, die große und 
erste Sintflut gewesen sei, deren auch 
Môse̲s Erwähnung tut. Und die Zeiten 
der Herrschaft dieser Könige gibt er auf 
100 und 20 Šaren an, welches im ganzen 
43 Myriaden von Jahren sind. Und er 
schreibt im einzelnen dieserweise: 
Nach dem Tode des Alôros, sagt er, 
regierte dessen Sohn Alaparos 3 Šaren. 
Und nach Alaparos Ame̲lon von den 
Chaldäern aus der Stadt Pautibiblon; 
er regierte 13 Šaren. Und nach Ame̲lon 
Amme̲nôn aus der Stadt Pautibiblon; er 
habe regiert 12 Šaren; zu dessen Tagen 
sei ein Untier erschienen, welches sie 
Idôtiôn nennen, aus dem Roten Meere, 
das die Formen des Menschen und des 
Fisches hatte. Und nach diesem des 
Amegalaros aus der Stadt Pautibiblon 
Regierung, 18 Šaren. Und nach diesem 
sei die des Daonos des Hirten aus 
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f 3b
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 4, r. 17 – p. 
6, r. 4

En hij (Berossos) begint te schrijven volgens de 
volgende manier van voorstellen:
Apollodorus bericht dat eerst Aloros 
koning in Babylon was. Hij was een 
Chaldeeër en regeerde 10 šaren. Eén šar 
bestaat uit 3600 jaar. waarbij hij tegelijk 
ook de neren en de sossen beschrijft. Eén 
ner, zegt hij over de neren, is 600 jaar en 
over de sossen zegt hij: één sos is 60 jaar. 
De telling van dergelijke jaren verloopt 
volgens een of andere primitieve manier 
van de ouden. Dit is wat hij vermeldt en 
wanneer hij verder voortgaat, somt hij 
de koningen van de Assyriërs één voor 
één in volgorde op: 10 koningen van 
Aloros, de eerste koning, tot Xisuthros, 
onder wiens regering, zegt hij, de grote 
en eerste zondvloed plaatsvond. Ook 
Mozes maakt hiervan melding. En de 
lengte van de heerschappij van deze 
koningen stelt hij vast op 120 šaren, wat 
in totaal 430.000 jaar is. En hij schrijft in 
detail als volgt: 
Na de dood van Aloros, zegt hij, 
regeerde zijn zoon Alaparos 3 šaren. En 
na Alaparos Amelon van de Chaldeeën 
uit de stad Pautibiblon. Hij regeerde 13 
šaren. En na Amelon Ammenon uit de 
stad Pautibiblon; hij regeerde 12 šaren. 
In zijn dagen verscheen een monster, 
dat ze Idotion noemen, uit de Perzische 
Golf. Het had de gedaante van een mens 
en een vis. En na hem de regering van 
Amegalaros uit de stad Pautibiblon, 18 
šaren. En na hem kwam de regering van 
Daonos de herder uit de stad Pautibiblon; 
hij regeerde ook 10 šaren. Onder zijn 
regering verschenen nogmaals vier 
monsterachtige dieren met hetzelfde 

f 3a
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 40, r. 
5–25 (ed. mosshAmmEr)

In aansluiting met hen zegt ook Apollodoros, die 
soortgelijke fabeltjes verzint, het volgende: 
Berossos gaf het volgende relaas. Als 
eerste was Aloros, een Chaldeeër uit 
Babylon, koning. Hij regeerde 10 saroi. 

Syncellus, Ecloga	 chronographica, 
p. 31, r. 16-19 (ed. mosshAmmEr)
… maar Berossos tekende op door 
middel van saroi, neroi en sossoi, 
waarbij de saros een periode 
van 3600 jaar aanduidt, de neros 
600 jaar en de sossos 60 jaar. En 
hij kwam tot een totaal van 120 
saroi voor 10 koningen, dat is een 
periode van 432.000 jaar.

En achtereenvolgens Alaparos en 
Amelon uit Pautibibla; vervolgens 
Ammenon, de Chaldeeër. Onder zijn 
regering verscheen, zo zegt hij, [[de 
afschuwelijke]] Oannes de Annedotos 
uit de Perzische Golf. [[Dit dateerde 
Alexander vroeger, wanneer hij zei dat 
die in het eerste jaar verscheen; volgens 
Apollodorus gebeurde dat na 40 saroi. 
Abydenos zei dat de tweede Annedotos 
na 26 saroi verscheen.]] Vervolgens 
Amegalaros uit de stad Pautibibla. Hij 
regeerde 18 saroi. En na hem regeerde 
Daonos, herder uit Pautibibla, 10 saroi. 
In zijn tijd, zegt hij, verscheen opnieuw 
uit de Perzische Golf een vierde 
Annedotos, die hetzelfde uiterlijk had 
als de bovengenoemde wezens, nl. de 
combinatie van een vis met een mens. 
Vervolgens kwam Euedora<n>chos uit 
Pautibibla aan de macht en regeerde 
18 saroi. Onder zijn regering, zegt hij, 
verscheen een ander wezen uit de 
Perzische Golf, dat in de combinatie van 
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der Stadt Pautibiblon; regiert habe 
auch dieser 10 Šaren; unter ihm seien 
abermals erschienen aus dem Roten 
Meere, mit eben denselben Gestalten des 
Menschen und des Fisches behaftet, vier 
Ungeheuertiere. Darauf habe regiert 
Evedôranchos aus der Stadt Pautibiblon 
18 Šaren; und unter ihm sei wiederum 
erschienen aus dem Roten Meere ein 
anderes Fisch und menschenähnliches, 
dessen Name Ôdakôn genannt wurde. 
Dieses sämtliche gibt er vor aus dem 
Ôan auszugsweise, eins nach dem 
anderen, berichtet zu haben. Danach 
die Herrschaft des Ame̲mpsinos, des 
Chaldäers aus Lanchara; regiert habe 
auch er 10 Šaren. Und hierauf die 
Herrschaft des Otiarte̲s, des Chaldäers 
aus Lanchara; regiert habe auch er 8 
Šaren. Dann, nach dem Tode des Otiarte̲s, 
dessen Sohnes Xisuthros Regierung 18 
Šaren; unter diesem sei gewesen die 
große Sintflut. Alle zusammen sind es 
10 Könige, 120 Šaren.
Berechnet werden sie aber 
folgenderweise:
1. Alôros  Šaren 10
2. Alaparos               Šaren 3
3. Ame̲lon                Šaren 13
4. Amme̲nôn             Šaren 12
5. Amegalaros            Šaren 18
6. Daonos                Šaren 10
7. <Ev>edô<r>anchos     Šaren 18
8. Ame̲npsinos           Šaren 10
9. Otiarte̲s               Šaren 8
10. Xisuthros            Šaren  18

Im ganzen 10 Könige, 120 Šaren. Und 
120 Šaren sollen 43 Myriaden von 
Jahren	ausmachen,	wenn	ein	Šar	3	Tausend	
und	 sechshundert	 Jahre	 bedeutet.	 Dieses	
berichtet	des	Polyhistor	Alexandros	Buch.

τὴν αὐτὴν τοῖς ἄνω ἔχοντα διάθεσιν καὶ 
τὴν ἰχθύος πρὸς ἀνθρώπους μίξιν. εἶτα 
ἄρξαι Εὐεδώρα<γ>χον ἐκ Παυτιβίβλων, 
καὶ βασιλεῦσαι σάρους ὀκτωκαίδεκα· 
ἐπὶ τούτου φησὶν ἄλλον φανῆναι ἐκ 
τῆς ᾽Ερυθρᾶς θαλάσσης ὅμοιον κατὰ τὴν 
ἰχθύος πρὸς ἄνθρωπον μίξιν, ᾧ ὄνομα 
᾽Ωδάκων. τούτους δέ φησι πάντας τὰ 
ὑπὸ ᾽Ωάννου κεφαλαιωδῶς ῥηθέντα 
κατὰ μέρος ἐξηγήσασθαι. [[περὶ τούτου 
᾽Αβυδηνὸς οὐδὲν εἶπεν.]] εἶτα ἄρξαι 
᾽Αμεμψινὸν Χαλδαῖον ἐκ Λαράγχων, 
βασιλεῦσαι δὲ αὐτὸν ὄγδοον σάρους 
δέκα. εἶτα ἄρξαι ᾽Ωτιάρτην Χαλδαῖον 
ἐκ Λαράγχων, βασιλεῦσαι δὲ σάρους η’. 
᾽Ωτιάρτου δὲ τελευτήσαντος τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ Ξίσουθρον βασιλεῦσαι σάρους 
ὀκτωκαίδεκα· ἐπὶ τούτου τὸν μέγαν 
κατακλυσμόν φησι γεγενῆσθαι. ὡς 
γίνεσθαι ὁμοῦ πάντας βασιλεῖς δέκα, 
σάρους δὲ ἑκατὸν εἴκοσι.
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uiterlijk van een mens en een vis uit 
de Perzische Golf. Daarna regeerde 
Evedoranchos uit de stad Pautibiblon 
18 šaren. Onder zijn regering verscheen 
wederom een wezen uit de Perzische 
Golf, dat op een vis en een mens geleek. 
Zijn naam was Odakon. Hij beweert 
dat hij dit alles, het ene na het andere, 
vertelde op basis van de excerpten 
uit Oan. Daarna de heerschappij van 
Amenpsinos, de Chaldeeër uit Lanchara; 
hij regeerde ook 10 šaren. En hierna de 
heerschappij van Otiartes, de Chaldeeër 
uit Lanchara; hij regeerde ook 8 šaren. 
Dan, na de dood van Otiartes de regering 
van zijn zoon Xisuthros gedurende 
18 šaren. Onder zijn regering vond de 
grote zondvloed plaats. Alles tezamen 
zijn het 10 koningen, 120 šaren.
Berekend worden ze als volgt:
1. Aloros  šaren 10
2. Alaparos  šaren  3
3. Almelon  šaren 13
4. Ammenon  šaren 12
5. Amegalaros  šaren 18
6. Daonos  šaren 10
7. <Ev>edo<r>anchos šaren 18
8. Amenpsinos  šaren 10
9. Otiartes  šaren 8
10. Xisuthros  šaren 18

In totaal 10 koningen, 120 šaren. En 120 
šaren moeten als resultaat 430.000 jaren 
geven, als één šar 3600 jaar betekent. 
Dit bericht het boek van Alexander 
Polyhistor.

een vis met een mens aan de andere 
gelijk was. Zijn naam was Odakon. Al 
deze wezens, zegt hij, legden in detail 
uit wat in hoofdlijnen door Oannes 
was gezegd. [[Daarover zegt Abydenos 
niets.]] Vervolgens kwam Amempsinos, 
een Chaldeeër uit Larancha, aan de 
macht. Deze regeerde als achtste koning 
10 saroi. Vervolgens kwam Otiartes, een 
Chaldeeër uit Larancha, aan de macht 
en regeerde 8 saroi. Na de dood van 
Otiartes regeerde zijn zoon Xisuthros 18 
saroi. Onder zijn regering, zegt hij, vond 
de grote vloed plaats. Alles tezamen 
waren er 10 koningen en 120 saroi.
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f 3c
Syncellus,	Ecloga	chronographica,	p. 38, r. 
34 – p. 39, r. 15 (ed. mosshAmmEr)
Λέγει γὰρ ὁ ᾽Αβυδηνός, συνάιδων μέν, οὐκ ἐν 
πᾶσι δέ, τῷ ᾽Αλεξάνδρῳ· 
᾽Εκ τῶν ᾽Αβυδηνοῦ περὶ τῆς τῶν 
Χαλδαίων βασιλείας.Χαλδαίων μὲν τῆς 
σοφίης πέρι τοσαῦτα. βασιλεῦσαι δὲ τῆς 
χώρας πρῶτον λέγουσιν ῎Αλωρον, τὸν 
δὲ ὑπὲρ ἑωυτοῦ λόγον διαδοῦναι ὅτι 
μιν τοῦ λεὼ ποιμένα ὁ θεὸς ἀποδείξαι· 
βασιλεῦσαι δὲ σάρους δέκα. σάρος δέ 
ἐστιν ἑξακόσια καὶ τρισχίλια ἔτεα, νῆρος 
δὲ ἑξακόσια, σῶσσος δὲ ἑξήκοντα. μετὰ 
δὲ τοῦτον ᾽Αλάπαρον ἄρξαι [[σάρους 
τρεῖς]], μεθ᾽ ὃν ᾽Αμίλλαρος ἐκ πόλεως 
Παυτιβίβλιος [[ἐβασίλευσε σάρους 
ιγ’]]. ἐφ᾽ οὗ δεύτερον ᾽Αννήδωτον τὴν 
θάλασσαν ἀναδῦναι, παραπλήσιον 
᾽Ωάννῃ τὴν ἰδέαν, ἡμιδαίμονα. μεθ᾽ 
ὃν ᾽Αμμένων [[ἐκ Παυτιβίβλων ἦρξε 
σάρους ιβ’]]. μεθ᾽ ὃν Μεγάλαρος 
[[ἐκ Παυτιβίβλων ἦρξε σάρους ιη’]]. 
εἶτα Δαὼς ποιμὴν [[ἐκ Παυτιβίβλων 
ἐβασίλευσε σάρους ι’]], ἐφ᾽ οὗ δ’ διφυεῖς 
γῆν ἐκ θαλάσσης ἀνέδυσαν, ὧν τὰ 
ὀνόματα ταῦτα· Εὐέδωκος, ᾽Ενεύγαμος, 
᾽Ενεύβουλος, ᾽Ανήμεντος. ἐπὶ δὲ τοῦ 
μετὰ ταῦτα Εὐεδωρέσχου ᾽Ανώδαφος. 
μεθ᾽ ὃν ἄλλοι τε ἦρξαν καὶ Σίσουθρος ἐπὶ 
τούτοις, ὡς τοὺς πάντας εἶναι βασιλεῖς 
δέκα, ὧν ὁ χρόνος τῆς βασιλείας συνῆξε 
σάρους ἑκατὸν εἴκοσι.

f 3d
Eusebius,	Chronik	[Arm.], p. 15, r. 24 – p. 
16, r. 8
Dasselbe macht auch Abidenos 
übereinstimmend mit diesem in der 
‘Geschichte der Chaldäer’ offenbar; 
denn auch er erzählt gleich dem 
Polyhistor folgendes: Des Abide̲nos von 
dem ersten Königtum der Chaldäer. 
Über die Weisheit der Chaldäer nun 
soviel. Regiert aber habe über das Land 
zuerst Alôros, sagen sie; in Betreff 
seiner Person aber ist soviel an Worten 
zu berichten, daß ihn dem Volke der 
allsorgende Gott als Hirten angewiesen 
habe. Welcher regierte 10 Šaren; und ein 
Šar ist 3000 und 600 Jahre, und ein Ner 
600, und ein Sos 60. Nach ihm regierte 
Alapauros. Nach diesem Alme̲lon aus der 
Stadt Pautibiblon, unter welchem der 
zweite Anido[s]tos hervorstieg aus dem 
Meere, ähnlich dem Ôan, dessen Formen 
die der Halbgötter [Göttersprößlinge] 
waren. Nach welchem Amme̲non. Nach 
welchem Ame̲galaros. Darauf Daonos 
der Hirte, unter welchem die vier 
Doppelwesen aus dem Meere auf das 
Festland hervorbrachen: der Jôdokos, 
der Êneugamos, der Êneubolos, und der 
Ane̲me̲ntos. Und unter Êdôreschos, der 
nach jenem regierte, der Anodaphos. 
Nach welchem regierten andere und 
Xisuthros.
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f 3d
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 15, r. 24 – p. 
16, r. 8
Hetzelfde verkondigt ook Abydenus in 
overstemming met hem in de ‘Geschiedenis van 
de Chaldeeën’; want, zoals Polyhistor, vertelt hij 
ook het volgende:
Van Abydenus over het eerste koningschap der 
Chaldeeën.
Zoveel dus over de wijsheid van de 
Chaldeeën. Over het land regeerde 
Aloros als eerste, zeggen ze. Over 
zijn persoon kan zoveel aan woorden 
worden bericht dat de al zorgende god 
hem als herder voor het volk aanwees. 
Hij regeerde 10 šaren. En een šar is 
3600 jaar, een ner 600 en een sos 60. 
Na hem regeerde Alapauros. Na deze 
Almelon uit de stad Pautibiblon. Onder 
zijn regering kwam de tweede Anido[s]
tos te voorschijn uit de zee. Hij geleek 
op Oan, wiens vormen die van de 
halfgoden [godentelgen] waren. Na 
hem Ammenon. Na hem Amegalaros. 
Daarop Daonos de herder, onder wiens 
regering de vier dubbelwezens uit 
de zee op het vasteland verschenen: 
Jodokos, Eneugamos, Eneubolos en 
Anementos. En onder Edoreschos, die 
na hem regeerde, Anodaphos. Na hem 
regeerden anderen en Xisuthros.

f 3c
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 38, r. 
34 – p. 39, r. 15 (ed. mosshAmmEr)
Want wat Abydenus zegt, is in overeenstemming 
–maar niet op alle punten – met Alexander.
Uit Abydenus over het koningschap van de 
Chaldeeën

Zoveel over de wijsheid van de 
Chaldeeën. Ze zeggen dat Aloros als 
eerste over het land regeerde. Hij 
verspreidde in zijn eigen belang het 
verhaal dat god hem als herder van het 
volk had aangewezen. Hij regeerde 10 
saroi. Een saros is 3600 jaar, een neros 
600 en een sossos 60. Na hem heerste 
Alaparos [[3 saroi]]. Na hem [[regeerde]] 
Amillaros uit de stad Pautibiblis [[13 
saroi]]. Onder zijn regering dook een 
tweede Annedotos uit de zee op, die qua 
uiterlijk bijna gelijk was aan Oannes, een 
halfgod. Na hem [[heerste]] Ammenon 
[[uit Pautibibla 12 saroi]]. Na hem 
[[heerste]] Megalaros [[uit Pautibibla 
18 saroi]]. Vervolgens [[regeerde]] 
Daos, herder [[uit Pautibibla, 10 saroi]]. 
Onder zijn regering doken vier wezens 
met een dubbele natuur uit de zee aan 
land op. Ze hadden de volgende namen: 
Euedokos, Eneugamos, Eneuboulos en 
Anementos. Daarna, onder de regering 
van Euedoreschos, Anodaphos. Na 
hem heersten anderen en uiteindelijk 
Sisouthros. Dit resulteerde erin dat er 
in totaal 10 koningen waren, van wie de 
regeringstijd op 120 saroi uitkwam.
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f 4a
Syncellus,	Ecloga	chronographica,	p. 30, r. 
24 – p. 32, r. 5 (ed. mosshAmmEr)
Zie ook Cyrillus, Contra	 Julianum, 1, 6-8 (ook // 
F 4d); Michael Syrus, Kroniek, 2, 1 (vert. chAbot, 
Chronique, I, p. 14-15.

Λέγει γὰρ ὁ αὐτὸς ᾽Αλέξανδρος ὡς ἀπὸ τῆς 
γραφῆς τῶν Χαλδαίων αὖθις παρακατιὼν ἀπὸ 
τοῦ ἐνάτου βασιλέως ᾽Αρδάτου ἐπὶ τὸν δέκατον 
λεγόμενον παρ᾽ αὐτοῖς Ξίσουθρον οὕτως· 
᾽Αρδάτου δὲ τελευτήσαντος τὸν υἱὸν 
αὐτοῦ Ξίσουθρον βασιλεῦσαι σάρους 
ὀκτωκαίδεκα· ἐπὶ τούτου μέγαν 
κατακλυσμὸν γενέσθαι, ἀναγεγράφθαι 
δὲ τὸν λόγον οὕτως· τὸν Κρόνον αὐτῷ 
κατὰ τὸν ὕπνον ἐπιστάντα φάναι 
μηνὸς Δαισίου πέμπτῃ καὶ δεκάτῃ 
τοὺς ἀνθρώπους ὑπὸ κατακλυσμοῦ 
διαφθαρήσεσθαι. κελεῦσαι οὖν διὰ 
γραμμάτων πάντων ἀρχὰς καὶ μέσα 
καὶ τελευτὰς ὀρύξαντα θεῖναι ἐν πόλει 
῾Ηλίου Σι[σ]πάροις, καὶ ναυπηγησάμενον 
σκάφος ἐμβῆναι μετὰ τῶν συγγενῶν 
καὶ ἀναγκαίων φίλων· ἐνθέσθαι δὲ 
βρώματα καὶ πόματα, ἐμβαλεῖν δὲ καὶ 
ζῷα πτηνὰ καὶ τετράποδα, καὶ πάντα 
εὐτρεπισάμενον πλεῖν. ἐρωτώμενον 
δὲ ποῦ πλεῖ, φάναι· πρὸς τοὺς θεούς, 
εὐξόμενον13 ἀνθρώποις ἀγαθὰ γενέσθαι. 
τὸν δ’ οὐ παρακούσαντα ναυπηγήσασθαι 
σκάφος τὸ μὲν μῆκος σταδίων πέντε, 
τὸ δὲ πλάτος σταδίων δύο, τὰ δὲ 
συνταχθέντα πάντα συνθέσθαι, καὶ 
γυναῖκα καὶ τέκνα καὶ τοὺς ἀναγκαίους 
φίλους ἐμβιβάσαι. 
Γενομένου δὲ τοῦ κατακλυσμοῦ καὶ 
εὐθέως λήξαντος τῶν ὀρνέων τινὰ τὸν 
Ξίσουθρον ἀφιέναι, τὰ δὲ οὐτε τροφὴν 
εὑρόντα οὐτε τόπον ὅπου καθίσαι, πάλιν 
ἐλθεῖν εἰς τὸ πλοῖον. τὸν δὲ Ξίσουθρον 
πάλιν μετά τινας ἡμέρας ἀφιέναι τὰ 

13 Emendatie VON GUTSCHMID, JACOBY; 
εὐξάμενον handschriften

f 4b
Eusebius,	Chronik	[Arm.], p. 10, r. 17 – p. 
12, r. 5

Alexandros des Polyhistors von der Sintflut aus 
derselben Schrift, von welcher gesprochen ist. 
Nach dem Ende des Otiarte̲s, sagt er, 
habe dessen Sohn Xisuthros regiert 18 
Šaren, und unter diesem sei gewesen 
die große Wasserflut. Und das einzelne 
in die Schrift einschlagend, erzählt er 
dieserweise: Krôn, sagt er, habe ihm im 
Schlafe geoffenbart [derselbe, den sie 
‘Vater des Aramazd’ nennen, und andere 
‘Zeit’], daß am fünfzehnten des Monats 
De̲sios [das ist Mareri] die Menschheit 
durch die Sintflut untergehen werde. 
Befehl habe er gegeben, sämtliche - 
sowohl die ersten als die mittleren und 
die letzten Schriftwerke - zu vergraben 
und niederzulegen in der Sonnenstadt 
der Siparer; ein Schiff zu bauen und 
in das Innere einzugehen mit seinen 
Geschlechtsgenossen und nötigen 
(nächsten) Freunden; aufzuspeichern 
darinnen Mundvorräte und Getränke; 
hineinzuführen auch wilde Tiere und 
Vögel und Vierfüßler; und mit allen 
Zurüstungen sich bereit zu halten zur 
Schifffahrt. Gefragt habe er, wohin denn 
nur er schiffen werde; Antwort sei ihm 
geworden: zu den Göttern, Gebete zu 
verrichten, damit Heil den Menschen 
werde. Und nicht unterließ er zu wirken 
das Werk des Schiffswerkes, dessen 
Länge war fünfzehn Pfeilschüsse und 
seine Breite zwei Pfeilschüsse. Fertig, 
ausgerüstet nach allem, wie er auch 
Befehl erhalten hatte, habe er Frau und 
Kinder und die nötigen Freunde in das 
Innere eingeführt. 
Als nun die Sintflut hereingebrochen 
und eilends wieder abgenommen, 
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f 4b
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 10, r. 17 – p. 
12, r. 5

Van Alexander Polyhistor over de zondvloed uit 
hetzelfde werk, waarover gesproken is. 
Na het einde van Otiartes, zeg hij, 
regeerde zijn zoon Xisuthros 18 šaren. 
Onder zijn regering vond de grote 
watervloed plaats. En terwijl hij alles 
één voor één in zijn boek optekent, 
bericht hij als volgt:
Kronos, zegt hij, openbaarde Xisuthros 
in zijn slaap [dezelfde (nl. Kronos) die 
zij “vader van Ahuramazda” noemen 
en anderen “Tijd”,] dat op de 15de 
van de maand Desios [dat is Mareri] 
de mensheid door de zondvloed zou 
ten onder gaan. Hij gaf het bevel alle 
geschriften – zowel de eerste als de 
middelste als de laatste – te begraven 
en te deponeren in de zonnestad van de 
Sipareërs. Hij beval een schip te bouwen, 
met zijn familieleden en nodige (naaste) 
vrienden aan boord te gaan, in het schip 
mondvoorraden en drinken op te slaan, 
ook wilde dieren, vogels en viervoeters 
aan boord te brengen en zich met alle 
voorbereidingen klaar te houden voor 
de scheepsvaart. Hij vroeg waarheen 
hij dan toch zou varen. Hij kreeg het 
antwoord: “naar de goden, om te bidden 
dat er voor de mensen heil zou zijn”. 
En hij verzuimde niet aan de bouw van 
het schip te werken, waarvan de lengte 
15 boogscheuten was en de breedte 2 
boogscheuten. Klaar, toegerust voor 
alles, zoals hij ook bevel had gekregen, 
bracht hij vrouw, kinderen en zijn 
naaste vrienden aan boord. 
Wanneer nu de zondvloed was 
losgebroken en zich snel opnieuw had 
teruggetrokken, liet Xisuthros enkele 

f 4a
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 30, r. 
24 – p. 32, r. 5 (ed. mosshAmmEr)

Want wanneer dezelfde Alexander verderop 
opnieuw van de negende koning Ardates naar 
de tiende, die bij hen Xisuthros wordt geheten, 
gaat, zegt hij, citerend uit het geschrift van de 
Chaldeeën, het volgende: 

Na de dood van Ardates regeerde zijn 
zoon Xisuthros 18 saroi. Onder zijn 
regering was er een grote vloed. Het 
relaas werd als volgt opgetekend: 
Kronos stond bij Xisuthros in zijn 
slaap en zei dat de mensen op de 15de 
van de maand Daisios zouden worden 
vernietigd. Hij beval hem daarom begin, 
midden en einde van alle geschriften 
te begraven en te verbergen in de stad 
van de Zon, Si[s]para. En hij moest een 
schip bouwen en met zijn verwanten en 
naaste vrienden inschepen. Hij moest 
eten en drinken inladen en moest zowel 
gevleugelde dieren als viervoeters aan 
boord brengen. Wanneer hij alles in 
gereedheid had gebracht, moest hij 
varen. Als hij gevraagd werd waarheen 
hij voer, moest hij zeggen: “naar de 
goden, om te bidden dat er voor de 
mensen goede dingen zouden zijn”. 
Xisuthros was niet ongehoorzaam. Hij 
bouwde een schip met een lengte van 5 
stadia en een breedte van 2 stadia. Hij 
bracht alles wat hem was opgedragen, 
in orde en bracht zijn vrouw, kinderen 
en naaste vrienden aan boord.
De vloed kwam en meteen nadat ze 
beëindigd was, liet Xisuthros enkele 
vogels los. Deze vonden geen voedsel 
noch een plaats waar ze konden landen 
en keerden naar het schip terug. 
Xisuthros liet na enkele dagen de vogels 
opnieuw los. Die kwamen opnieuw naar 
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ὄρνεα· ταῦτα δὲ πάλιν εἰς τὴν ναῦν 
ἐλθεῖν, τοὺς πόδας πεπηλωμένους 
ἔχοντα. τὸ δὲ τρίτον ἀφεθέντα οὐκ ἔτι 
ἐλθεῖν εἰς τὸ πλοῖον. τὸν δὲ Ξίσουθρον 
ἐννοηθῆναι γῆν ἀναπεφηνέναι, 
διελόντά τε τῶν τοῦ πλοίου ῥαφῶν 
μέρος τι καὶ ἰδόντα προσοκεῖλαν τὸ 
πλοῖον ὄρει τινί, ἐκβῆναι μετὰ τῆς 
γυναικὸς καὶ τῆς θυγατρὸς καὶ τοῦ 
κυβερνήτου, προσκυνήσαντα τὴν γῆν 
καὶ βωμὸν ἱδρυσάμενον καὶ θυσιάσαντα 
τοῖς θεοῖς, γενέσθαι μετὰ τῶν ἐκβάντων 
τοῦ πλοίου ἀφανῆ. τοὺς δὲ ὑπομείναντας 
ἐν τῷ πλοίῳ μὴ εἰσπορευομένων τῶν 
περὶ τὸν Ξίσουθρον ἐκβάντας ζητεῖν 
αὐτόν, ἐπὶ ὀνόματος βοῶντας· τὸν 
δὲ Ξίσουθρον αὐτὸν μὲν αὐτοῖς οὐκ 
ἔτι ὀφθῆναι, φωνὴν δὲ ἐκ τοῦ ἀέρος 
γενέσθαι, κελεύουσαν ὡς δέον αὐτοὺς 
εἶναι θεοσεβεῖς· καὶ γὰρ αὐτὸν διὰ τὴν 
εὐσέβειαν πορεύεσθαι μετὰ τῶν θεῶν 
οἰκήσοντα· τῆς δὲ αὐτῆς τιμῆς καὶ τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὴν θυγατέρα καὶ 
τὸν κυβερνήτην μετεσχηκέναι. εἶπέ 
τε αὐτοῖς ὅτι ἐλεύσονται πάλιν εἰς 
Βαβυλῶνα, καί ὡς εἵμαρται αὐτοῖς, ἐκ 
Σι[σ]πάρων ἀνελομένοις τὰ γράμματα 
διαδοῦναι τοῖς ἀνθρώποις, καὶ ὅτι ὅπου 
εἰσίν, ἡ χώρα ᾽Αρμενίας ἐστί. τοὺς δὲ 
ἀκούσαντας ταῦτα, θῦσαί τε τοῖς θεοῖς 
καὶ πεζῇ πορευθῆναι εἰς Βαβυλῶνα. 

Τοῦ δὲ πλοίου τούτου κατακλιθέντος 
ἐν τῇ ᾽Αρμενίᾳ ἔτι μέρος τι ἐν τοῖς 
Κορδυαίων ὄρεσι τῆς ᾽Αρμενίας 
διαμένειν, καί τινας ἀπὸ τοῦ πλοίου 
κομίζειν ἀποξύοντας ἄσφαλτον, χρᾶσθαι 
δὲ αὐτῇ πρὸς τοὺς ἀποτροπιασμούς. 

entlasse Xisuthros etliche Vögel, 
und sie finden keine Nahrung und 
weder Stelle noch Standort sich 
niederzulassen; zurückgekehrt nehme 
er sie wieder in das Schiff auf. Und 
nach einigen wenigen Tagen entlasse 
er wieder andere Vögel, und auch diese 
kehren abermals in das Schiff zurück, 
von Lehm schlammige Krallen führend. 
Darauf lasse er ein drittes Mal welche 
los, und sie kehren nicht wieder in das 
Schiff zurück. Da erkenne Xisuthros, 
daß die Erde zum Vorschein gekommen 
und offen liege; er erbreche eine Seite 
des Schiffsdeckes und sehe das Schiff 
aufgefahren, an einen Berg angelehnt. 
Er steige heraus begleitet von Frau und 
einer Tochter, mitsamt dem Baumeister 
des Schiffes, und bete an †auf der 
Erde, errichte einen Altar und bringe 
den Göttern Opfer dar. Und seither 
sei er aus den Augen entschwunden 
gewesen samt jenen, die mit ihm aus 
dem Schiffe herausgestiegen waren. 
Und die dort im Schiffe geblieben 
waren und mit den Xisuthriden nicht 
herausgegangen waren, als sie nachher 
hinausgetreten, suchten sie ihn, und 
umherirrend riefen sie ihn laut an, mit 
Namen nennend. Xisuthros ist ihnen 
fürderhin nicht mehr erschienen; der 
Schall einer Stimme jedoch, die aus 
den Lüften kam, gab Vorschrift, daß 
es ihnen Pflicht sei, Götterverehrer zu 
werden; und daß er selbst von wegen 
seiner Götterverehrung hingefahren in 
der Wohnung der Götter wohne, und 
daß seine Gattin und Tochter und der 
Schiffbaumeister eben dieselbe Ehre 
genössen. Und er gebe ihnen Weisung 
und Vorschrift, wiederum nach Babylon 
zu gehen – so nämlich laute für sie der 
Schicksalsspruch der Götter: zu gehen, 
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vogels los. Zij vonden geen voedsel 
noch plaats of plek om te landen. Bij 
hun terugkeer nam hij hen opnieuw 
in het schip op. En na enkele dagen 
liet hij opnieuw andere vogels los. Ook 
deze keerden andermaal naar het schip 
terug, met klauwen, modderig door klei. 
Daarop liet hij een derde keer enkele 
vogels los en zij keerden niet opnieuw 
naar het schip terug. Xisuthros begreep 
toen dat de aarde tevoorschijn was 
gekomen en bloot lag. Hij brak een zijde 
van het scheepsdek open en zag dat het 
schip was gestrand en op een berg lag. 
Hij ging van boord, begeleid door zijn 
vrouw, een dochter en de bouwmeester 
van het schip. Hij aanbad †op de aarde, 
richtte een altaar op en bracht de goden 
offers. En sindsdien was hij uit het zicht 
verdwenen samen met degenen die met 
hem waren ontscheept. Wanneer zij 
die daar op het schip waren gebleven 
en niet met de Xisuthriden van boord 
waren gegaan, nadien aan land gingen, 
zochten zij hem en ronddolend riepen zij 
hem luid bij zijn naam. Van toen af was 
Xisuthros hen niet meer verschenen. 
Het geluid van een stem, die uit de 
lucht kwam, gaf echter het bevel dat 
het hun plicht was godenvereerders 
te worden. Ze zei dat Xisuthros zelf 
omwille van zijn godsvrucht naar de 
woning van de goden was gegaan en 
daar nu woonde en dat zijn echtgenote, 
dochter en de scheepsarchitect ook 
dezelfde eer genoten. Ze gaf hen het 
bevel en het voorschrift opnieuw naar 
Babylon te gaan – zo luidde namelijk 
voor hen de lotspreuk van de goden: 
te gaan en in de stad van de Sipareërs 
de boeken, die daar verborgen lagen, 
op te graven en weg te halen en hen 
aan de mensheid te overhandigen. De 

de boot met modder aan hun poten. De 
derde keer keerden de vogels die waren 
losgelaten, niet meer naar het schip 
terug. Xisuthros begreep dat het land 
opnieuw tevoorschijn was gekomen. 
Hij brak een deel van de voegen van 
het schip open en zag dat het schip op 
een berg was gestrand. Hij ging met 
zijn vrouw, dochter en de stuurman 
aan land, knielde en kuste de grond. Hij 
bouwde een altaar en bracht de goden 
offers. Daarna verdween hij samen met 
degenen die van het schip aan land waren 
gegaan. Toen de groep van Xisuthros 
niet terugkeerde, gingen degenen die 
in het schip waren achtergebleven, 
aan land en zochten hem, terwijl ze 
hem bij zijn naam riepen. Xisuthros 
zelf zagen ze niet meer, maar er kwam 
een stem uit de lucht, die hen beval 
godvruchtig te zijn. Want Xisuthros was 
door zijn vroomheid op weg om bij de 
goden te wonen. Zowel zijn vrouw als 
zijn dochter en de stuurman deelden in 
dezelfde eer. De stem vertelde hen dat 
ze opnieuw naar Babylon moesten gaan 
en dat ze, zoals het door het lot beschikt 
was, in Si[s]para de geschriften zouden 
halen en aan de mensen doorgeven. 
Ook zei de stem dat de plaats waar ze 
zich bevonden, het land Armenië was. 
Toen ze dat hoorden, brachten ze de 
goden offers en trokken te voet naar 
Babylonië. 
Een deel van dat schip, dat in Armenië 
strandde, is nog bewaard gebleven in 
de bergen van de Cordyaei in Armenië. 
Sommige mensen schrapen van het 
schip bitumen af en nemen het mee. Ze 
gebruiken het als amuletten. 
Ze gingen dus naar Babylonië en 
groeven de geschriften uit Si[s]para 
op. Ze stichtten vele steden, richtten 
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f 4c
Josephus,	Antiquitates	Judaicae,	1, 93
Τοῦ δὲ κατακλυσμοῦ τούτου καὶ τῆς λάρνακος μέμνηνται πάντες οἱ τὰς βαρβαρικὰς 
ἱστορίας ἀναγεγραφότες, ὧν ἐστι καὶ Βηρωσσὸς ὁ Χαλδαῖος. διηγούμενος γὰρ τὰ 
περὶ τὸν κατακλυσμὸν οὕτως που διέξεισι·
Λέγεται δὲ καὶ τοῦ πλοίου ἐν τῇ ᾽Αρμενίᾳ πρὸς τῷ ὄρει τῶν Κορδυαίων ἔτι μέρος 
τι εἶναι, καὶ κομίζειν τινὰς τῆς ἀσφάλτου ἀφαιροῦντας· χρῶνται δὲ μάλιστα οἱ 
ἄνθρωποι τῷ κομιζομένῳ πρὸς τοὺς ἀποτροπιασμούς.

ἐλθόντας οὖν τούτους εἰς Βαβυλῶνα τά 
τε ἐκ Σι[σ]πάρων γράμματα ἀνορύξαι, 
καὶ πόλεις πολλὰς κτίζοντας καὶ ἱερὰ 
ἀνιδρυομένους πάλιν ἐπικτίσαι τὴν 
Βαβυλῶνα.

Τούτων δὴ ἀπὸ Ἀλεξάνδρου τοῦ 
Πολυίστορος, ὡς ἀπὸ Βηρώσσου τοῦ τὰ 
Χαλδαïκὰ ψευδηγοῦροντος.

aus der Stadt der Siparer ausgrabend 
die Bücher zu holen, die dort geborgen 
lägen, und sie der Menschheit zu 
übergeben - und daß der Ort, woselbst 
sie gelandet sich befänden, das Land 
Armenien sei. Und jene, als sie alles 
dies vernommen, hätten den Göttern 
Opfer dargebracht und seien zu Fuß 
nach Babylon gezogen. Von dem 
Schiffe aber soll dort, wo es landend 
sich niedergelassen in Armenien, noch 
bis auf heute ein kleiner Teil auf dem 
Korduäergebirge im Armenierland als 
Überrest geblieben sein; und etliche 
sollen von der Naphtatünche des 
Schiffes Abschabsel mitnehmen zu 
Heilzwecken und als Schutzmittel zur 
Abwehr von Krankheiten. Und jene 
seien abgereist. Angelangt zu Babe̲lon, 
hätten <sie> nachgegraben in der 
Stadt der Siparer und die Schrift<en> 
hervorgezogen und viele Städte gebaut 
und Tempel den Göttern errichtet und 
abermals Babe̲lon erneuert.

f 4d
Eusebius,	Praeparatio	Evangelica,	9, 12, 
1-5
Zie ook Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 39, r. 
16-27 (ed. mosshAmmEr).
Ἐγὼ δέ σοι τὰ Μηδικὰ καὶ ᾽Ασσύρια διελθών ἐκ 
τῆς ᾽Αβυδηνοῦ γραφῆς, περὶ τῆς αὐτῆς ἱστορίας 
τάσδε τοῦ ἀνδρὸς παραθήσομαι τὰς λέξεις. 
᾽Απὸ τῆς ᾽Αβυδηνοῦ γραφῆς περὶ τοῦ αὐτοῦ 

f 4e
Eusebius,	Chronik	[Arm.], p. 16, r. 8-29
Wie nun also in diesem der erwähnte 
Geschichtsschreiber mit dem Polyhistor 
übereinstimmt, so auch schreibt er von der 
Sintflut in derselben Weise. 
Des Abide̲nos von der Sintflut. 
Nach welchem andere regierten und 
Xisuthros, welchem Kronos im voraus 
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plaats waar zij zelf waren geland en 
zich bevonden, was het land Armenië. 
Toen zij dit alles vernomen hadden, 
brachten ze de goden offers en trokken 
daarna te voet naar Babylon. Van het 
schip blijft daar waar het in Armenië 
was gestrand en lag, een klein deel als 
restant nog tot op heden bewaard in het 
gebergte van de Cordyaëen in Armenië. 
En sommigen nemen schraapsels van 
de bitumenlagen van het schip mee ter 
genezing en als beschermmiddel om 
ziekten af te weren. 
En zij vertrokken. Aangekomen in 
Babylon groeven zij in de stad van de 
Sipareeërs de geschriften op en haalden 
hen tevoorschijn. Ze bouwden vele 
steden, richtten voor de goden tempels 
op en vernieuwden andermaal Babylon.

f 4d
Eusebius, Praeparatio Evangelica, 9, 12, 
1-5
Ik heb voor jou het Medische en Assyrische 
materiaal uit het werk van Abydenus overlopen 
en ik zal over dezelfde geschiedenis de volgende 
woorden van de man citeren.
Uit het werk van Abydenus over 
dezelfde vloed.

f 4e
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 16, r. 8-29
Zoals nu dus de genoemde geschiedschrijver 
hierin met Polyhistor overeenstemt, zo schrijft 
hij ook over de zondvloed op dezelfde wijze.
Van Abydenus over de zondvloed.
Na hem regeerden anderen en 
Xisuthros. Aan hem voorspelde Kronos 
op voorhand dat er een overvloed aan 

heiligdommen op en stichtten opnieuw 
Babylon.

Deze woorden zijn van Alexander Polyhistor, 
zoals hij die had overgenomen van Berossos, 
die leugens verkondigde in zijn Chaldaica.

f 4c
Josephus, Antiquitates	Judaicae, 1, 93
Alle auteurs die niet-Griekse geschiedenissen optekenden, vermelden die vloed en 
de ark. Onder hen is ook Berossos de Chaldeeër. Want in zijn uitvoerige beschrijving 
van de gebeurtenissen omtrent de vloed vertelt hij ergens omstandig het volgende: 
Ze zeggen ook dat een deel van het schip zich nog in Armenie in het gebergte 
van de Cordyaei bevindt. Sommigen rukken het bitumen af en nemen het mee. De 
mensen gebruiken wat is meegenomen, vooral als amuletten.
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κατακλυσμοῦ· 
Μεθ᾽ ὃν ἄλλοι τε ἦρξαν καὶ Σείσιθρος, 
ᾧ δὴ Κρόνος προσημαίνει μὲν ἔσεσθαι 
πλῆθος ὄμβρων Δεσίου πέμπτῃ ἐπὶ 
δέκα, κελεύει δὲ πᾶν ὅ τι γραμμάτων 
ἦν ἐχόμενον ἐν ῾Ηλίου πόλει τῇ ἐν 
Σιππάροισιν ἀποκρύψαι. Σείσιθρος δὲ 
ταῦτα ἐπιτελέα ποιήσας, εὐθέως ἐπ᾽ 
᾽Αρμενίης ἀνέπλωε, καὶ παραυτίκα μιν 
κατελάμβανε τὰ ἐκ θεοῦ. τρίτῃ δὲ ἡμέρῃ 
ἐπεί τε ὕων ἐκόπασε, μετίει τῶν ὀρνίθων 
πείρην ποιεύμενος, εἴ κου γῆν ἴδοιεν 
τοῦ ὕδατος ἐκδῦσαν· αἱ δὲ ἐκδεκομένου 
σφέας πελάγεος ἀχανέος, ἀπορέουσαι 
ὅκη κατορμίσονται, παρὰ τὸν Σείσιθρον 
ὀπίσω κομίζονται· καὶ ἐπ᾽ αὐτῇσιν 
ἕτεραι. ὡς δὲ τῇσι τρίτῃσι εὐτύχεεν 
- ἀπίκατο γὰρ δὴ πηλοῦ κατάπλεοι 
τοὺς ταρσούς -, θεοί μιν ἐξ ἀνθρώπων 
ἀφανίζουσι· τὸ δὲ πλοῖον ἐν ᾽Αρμενίῃ 
περίαπτα ξύλων ἀλεξιφάρμακα τοῖσιν 
ἐπιχωρίοισι παρείχετο. Ταῦτα μὲν οὖν 
οὗτος.	

weissagte, daß ein Überfluß von Regen 
sein würde am fünf<zehn>ten des 
Monats De̲sios [das ist Mareri]. Befehl 
gibt er, die Bücher sämtlich in der 
Sonnenstadt der Siparer zu verbergen. 
Und als Sisithros dieses zur Ausführung 
gebracht und erledigt hatte, da 
während sie gehißten Segels nach 
Armenien schiffen wollten, da kamen 
unversehens †an die Schiffsführer von 
Gott. Am dritten Tage als die Regengüsse 
nachließen, entließ er etliche Vögel aus 
den Vögeln, sein Augenmerk darauf 
nehmend, ob sie die Erde als aus dem 
Wasserschwall hervortauchende zu 
erblicken vermöchten; diese aber 
über das unendliche, allverbreitete 
Wogenmeer hintreibend, fanden 
nirgends Ruhestätte für ihre Füße; 
daher sie sich wiederum wendeten, zu 
Sisithros zurückkehrend. Drei weitere 
Tage gerastet habend, entsandte er 
abermals; und sie kamen, führten mit 
Schlamm beschmierte Fänge. Da alsbald 
machten ihn die Götter spurverloren 
von den Menschen. Und das Schiff, 
nach dem Lande Armenien treibend, 
blieb stehen, und spendete aus seinem 
Holze ein heilkräftiges Arzneimittel 
den Bewohnern des Landes.

f 5a
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 12, r. 18 – p. 
13, r. 8
Zie ook Michael Syrus, Chronique, III, p. 442 
(vert. chAbot).
Nach der Sintflut herrschte über das 
Chaldäerland Euechios14, vier Neren. 
Und nach ihm übernahm die Herrschaft 
dessen Sohn Chomasbelos, vier Neren 
und fünf Sossen. Von Xisuthros aber 
und von der Sintflut bis die Meder 

14 Emendatie Karst.	Euexios handschriften

f 5b
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 88, 
r. 13-24

᾽Αλέξανδρος ὁ Πολυίστωρ [[ἐκ τοῦδε 
τοῦ ‚βυε’ κοσμικοῦ ἔτους]] βούλεται 
πάλιν τὴν μετὰ τὸν κατακλυσμὸν τῶν 
Χαλδαίων βασιλείαν κατάρξασθαι, 
μυθολογῶν διὰ σάρων καὶ νήρων καὶ 
σώσσων βεβασιλευκέναι Χαλδαίων 
καὶ Μήδων βασιλεῖς πς’ ἐν τρισμυρίοις 
ἔτεσι καὶ ‚δc’, τουτέστιν ἐν σάροις θ’ καὶ 
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Na hem heersten anderen en Seisithros. 
Aan hem voorspelde Kronos op 
voorhand dat er op 15 Desios heel veel 
regens zouden zijn. Hij beval hem alles 
wat met geschriften te maken had, 
in Heliopolis in Sippara te verbergen. 
Toen Seisithros dat ten uitvoer had 
gebracht, voer hij meteen naar Armenië 
en terstond overkwam hem wat van 
godswege was voorspeld. Op de derde 
dag, toen de regen was gestopt, liet hij 
vogels los om te testen of ze zouden 
zien dat ergens land uit het water 
tevoorschijn was gekomen. Omdat de 
zee hen wijdopen ontving, zagen ze geen 
mogelijkheid waar ze konden landen en 
keerden naar Seisithros terug. En na 
hen overkwam een tweede groep vogels 
hetzelfde. Toen hij met een derde groep 
succes had – want ze kwamen aan, 
de poten vol met modder –  lieten de 
goden hem uit de wereld van de mensen 
verdwijnen. In Armenië verschafte het 
schip de inwoners houten amuletten 
als afweermedicijnen. Tot zover deze 
auteur.

f 5a
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 12, r. 18 
– p. 13, r. 8

Na de zondvloed heerste Euechios over 
het land der Chaldeeën, 4 neren. En 
na hem nam zijn zoon Chomasbelos 
de heerschappij over, 4 neren en 5 
sossen. Van Xisuthros echter en van 
de zondvloed totdat de Meden Babylon 
innamen, telt Polyhistor in totaal 86 

regen op de <1>5de van de maand Desios 
[dat is Mareri] zou zijn. Hij gaf bevel de 
boeken allemaal in de Zonnestad van de 
Sipareeërs te verbergen. Toen Sisisthros 
dit had uitgevoerd en volbracht, en ze 
met gehesen zeilen naar Armenië wilden 
varen, kwamen de scheepskapiteins van 
God onverwacht aan. Op de derde dag, 
toen de regenstromen ophielden, liet hij 
enkele vogels uit de groep vogels los en 
richtte zijn aandacht erop of ze konden 
zien of de aarde uit de watervloed 
tevoorschijn was gekomen. Zij dreven 
echter over de oneindige, alom 
tegenwoordige deinende zee en vonden 
nergens rustplaatsen voor hun poten. 
Vandaar keerden ze zich opnieuw om 
en gingen naar Sisithros terug. Na een 
rust van drie verdere dagen stuurde 
hij hen andermaal weg. En ze kwamen 
terug met klauwen besmeurd met slijk. 
Aanstonds lieten de goden hem voor de 
mensen verdwijnen. En het schip, dat 
naar het land Armenië was gedreven, 
bleef daar gestrand. Het verschafte van 
zijn hout de bewoners van het land een 
geneeskrachtig medicijn.

f 5b
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 
88, r. 13-24

[[Vanaf dit wereldjaar 2405]] wil 
Alexander Polyhistor opnieuw beginnen 
met het koninkrijk van de Chaldeeën na 
de vloed. Hij fantaseert door middel van 
saroi, neroi en sossoi dat 86 koningen 
van de Chaldeeën en Meden 34.090 
jaar regeerden, d.i. 9 saroi, 2 neroi en 8 
sossoi.
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Babe̲lon nahmen, zählt Polyhistor im 
ganzen 86 Könige. Und mit Namen 
erwähnt er einen jeden aus des Berosos 
Buch; und die Zeit der sämtlichen 
faßt er zusammen in die Zahl von drei 
Myriaden Jahren und dreitausend und 
einundneunzig. 
Und nach ihnen, auf ihre so 
gewaltige Dynastie, haben die Marer, 
nachdem sie ein Heer gegen Babe̲lon 
zusammengezogen, es eingenommen 
und daselbst Gewalthaber aus ihnen 
selbst eingesetzt. Hiernach führt er 
auch die Namen der Gewalthaber der 
Marer an: 8 an der Zahl, und ihre Jahre 
224. 
Und wiederum 11 Könige und Jahre 
†28. Dann auch die chaldäischen, 49 
Könige und 458 Jahre. Darauf auch die 
arabischen: 9 Könige und 245 Jahre. 
Nach welchen Jahren er auch der 
Šamiram Herrschaft über Assyrien 
berichtet. Dann wiederum zählt er 
einzeln auf die Namen von 45 Königen 
und setzt deren Jahre an auf 526. 
Nach welchen, sagt er, gewesen sei 
der König der Chaldäer, dessen Name 
ist Phulos, welchen wiederum auch 
die Geschichte der Hebräer erwähnt 
und Phulos nennt; von welchem sie 
sagen, daß er gegen das Land Judäa 
gezogen sei. Und nach ihm, so berichtet 
der Polyhistor, sei Senecherib König 
gewesen, den die hebräischen Bücher 
erwähnen als geherrscht habend unter 
König Ezekia und unter dem Propheten 
Esaia.

νήροις β’ καὶ σώσσοις η’, [[ἅπερ τινὲς τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ἡμῶν ἱστορικῶν οὐ 
καλῶς ἐξελάβοντο πάλιν εἰς ἔτη ἡλιακὰ 
cδ’ καὶ μῆνας η’....]]. ἀπὸ δὲ τούτου 
τοῦ χρόνου τῶν πς’ δύο μὲν Χαλδαίων 
βασιλέων, Εὐηχοίου καὶ Χωμασβήλου, 
πδ’ δὲ Μήδων, Ζωροάστρην καὶ τοὺς 
μετ᾽ αὐτὸν ζ̄’ Χαλδαίων βασιλεῖς 
εἰσάγει, ἔτη κρατήσαντας ἡλιακὰ ρc’, 
ὁ αὐτὸς Πολυίστωρ οὐκ ἔτι διὰ σάρων 
καὶ νήρων καὶ σώσσων καὶ τῆς λοιπῆς 
ἀλόγου μυθικῆς ἱστορίας, ἀλλὰ δι᾽ 
ἡλιακῶν ἐτῶν.

f 6 
Josephus, Antiquitates	Judaicae, 1, 158
Μνημονεύει δὲ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἁβράμου Βηρωσός, οὐκ ὀνομάζων, λέγων δ᾽ 
οὕτως· Μετὰ τὸν κατακλυσμὸν δεκάτῃ γενεᾷ παρὰ Χαλδαίοις τις ἦν δίκαιος ἀνὴρ 
καὶ μέγας καὶ τὰ οὐράνια ἔμπειρος.
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f 6
Josephus, Antiquitates	Judaicae, 1, 158
Berossos vermeldt onze vader Habramos zonder hem bij name te noemen. Hij zegt 
het volgende: Na de zondvloed was er in de tiende generatie bij de Chaldeeën een 
rechtvaardig en groot man, die bedreven was in de hemelkunde.

koningen. En uit het boek van Berossos 
vermeldt hij de ene koning na de andere 
bij naam; en de tijd van hen allen vat hij 
samen in het getal van 33.091 jaar. 
En na hen, na hun zo machtige dynastie 
trokken de Meden een leger tegen 
Babylon samen, namen het in en 
stelden in die stad tirannen uit hun 
eigen midden aan. Hierna noemt hij 
ook de namen van de tirannen van de 
Meden: 8 in aantal en hun jaren 224. 
En opnieuw 11 koningen en †28 jaar. 
Dan ook de Chaldeeuwse dynastie, 49 
koningen en 458 jaar. Daarop ook de 
Arabische: 9 koningen en 245 jaar. En 
na deze jaren maakt hij ook melding 
van de heerschappij van Semiramis 
over Assyrië. Dan somt hij opnieuw de 
namen van 45 koningen afzonderlijk op 
en stelt hun jaren op 526 vast. 
Na hen, zegt hij, kwam de koning van 
de Chaldeeën, wiens naam Phulos 
was. Deze wordt opnieuw ook door de 
geschiedenis der Hebreeën vermeld en 
wordt daar Phulos geheten. Over hem 
zeggen ze dat hij tegen het land Judea 
optrok. En na hem, zo meldt Polyhistor, 
was Senecherib koning, over wie de 
boeken der Hebreeën melden dat hij in 
de tijd van koning Hizkia en de profeet 
Jesaja heerste

[[Dit hebben sommigen van onze 
kerkhistorici opnieuw incorrect als 94 
zonnejaren en 8 maanden opgevat, wat 
– volgens hun zeggen – samenvalt met 
het wereldjaar 2499...]] 
Na die tijd van 86 koningen – twee waren 
Chaldeeën, Euechoios en Chomasbelos, 
en 84 Meden – introduceerde hij 
Zoroaster en de 7 koningen van de 
Chaldeeën die na hem regeerden. Ze 
heersten 190 zonnejaren. Dezelfde 
Polyhistor doet dit niet meer d.m.v. 
saroi, neroi en sossoi of aan de hand 
van een ander irrationeel en mythisch 
verhaal, maar d.m.v. zonnejaren.
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f 7a
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 4, r. 9-17
Aus dem Polyhistor Alexandros über die Schriften der Chaldäer und über das erste Königtum 
derselben. 
Dieses hat Berosos im ersten Buch erzählt; und im zweiten hat er die Könige, einen 
nach dem andern darstellend, beschrieben †wie er sagt: Nabonassaros war zu jener 
Zeit König†. Der Könige Namen nur tut er sammelnd aufschichten, ihre etwaigen 
Taten jedoch erzählt er keineswegs genau, oder auch erachtet sie gar nicht einmal 
der Erwähnung würdig, wenn <nur> dabei die Zahl der Könige aufgestellt werde. 
… (→ F 3b)

f 7b
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 244, r. 32 – p. 245, r. 4 (ed. mosshAmmEr)
Ἀπὸ δὲ Ναβονασάρου τοὺς χρόνους τῆς τῶν ἀστέρων κινήσεως Χαλδαῖοι ἠκρίβωσαν 
καὶ ἀπὸ Χαλδαίων οἱ παρ᾽ ῞Ελλησι μαθηματικοὶ λαβόντες, ἐπειδή, ὡς ὁ ᾽Αλέξανδρος 
καὶ Βήρωσσός φασιν, οἱ τὰς Χαλδαïκὰς ἀρχαιολογίας περιειληφότες, Ναβονάσαρος 
συναγαγὼν τὰς πράξεις τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων ἠφάνισεν, ὅπως ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ 
καταρίθμησις γίνεται τῶν Χαλδαίων βασιλέων.

f 8a
Josephus, Antiquitates	Judaicae, 10, 20
Βηρωσὸς δὲ ὁ τὰ Χαλδαïκὰ συγγραψάμενος μνημονεύει τοῦ βαοιλέως τοῦ 
Σεναχειρίμου, καὶ ὅτι τῶν ᾽Ασσυρίων ἦρχε καὶ ὅτι πάσῃ ἐπεστρατεύσατο τῇ ᾽Ασίᾳ 
[καὶ τῇ Αἰγύπτῳ], λέγων οὕτως *** 

f 8b
Josephus, Antiquitates	Judaicae, 10, 34
Μνημονεύει δὲ τοῦ τῶν Βαβυλωνίων βασιλέως Βαλαδᾶ Βηρωσός. 

f 8c
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 13, r. 18 - p. 15, r. 4
Zie ook Michael Syrus, Chronique, III, p. 443-444 (vert. chAbot).
Den Senecherib jedoch und seinen Sohn Asordan und den Marodach Baldan erwähnt auch der 
chaldäische Geschichtsschreiber, nebst diesen auch den Nabuchodonosor, wie die hier erwähnte 
Abhandlung ist, geschrieben in ihrem Betreffe mit folgenden Worten:
Desselben Alexandros von Senecherib und von Nabuchodonosor und von ihren Werken und 
Großtaten.	
Nach der Regierung des Bruders des Senecherib und nach der Herrschaft des 
Akise̲s über die Babylonier, bevor er noch dreißig Tage die Herrschaft innegehabt 
hatte, ward er getötet von Marudach Baldan. Und Marudach Baldan behauptete 
sich als Gewaltherrscher sechs Monate, und es tötete ihn einer, dessen Name 
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f 7a
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 4, r. 9-17
Uit Alexander Polyhistor over de geschriften van de Chaldeeën en over hun eerste koninkrijk. 
Dit heeft Berossos in het eerste boek verteld en in het tweede heeft hij de koningen, 
die hij de ene na de andere voorstelt, beschreven, †zoals hij zegt: “Nabonassaros 
was in die tijd koning”†. Hij verzamelt enkel de namen van de koningen in een 
opsomming. Hun gebeurlijke daden beschrijft hij echter allerminst nauwkeurig of 
ook acht hij ze zelfs niet waard om vermeld te worden, wanneer, naast de namen, 
<enkel> het aantal koningen wordt genoteerd. … (→ F 3b)

f 7b
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 244, r. 32 – p. 245, r. 4 (ed. mosshAmmEr)
Vanaf Nabonasaros hielden de Chaldeeën de tijden van de bewegingen van de 
sterren nauwkeurig bij en de Griekse astronomen namen die van de Chaldeeën 
over. De reden is dat – zoals Alexander en Berossos, die de Chaldeeuwse oude 
geschiedenis behandelden, zeggen – Nabonasaros de ‘res gestae’ van de koningen 
vóór hem verzamelde en vernietigde opdat de lijst van de koningen der Chaldeeën 
met hem zou beginnen.

f 8a 
Josephus, Antiquitates Judaicae, 10, 20
Berossos, de auteur van de Chaldaica, maakt melding van koning Senacheirimos, 
namelijk dat hij over de Assyriërs heerste en dat hij veldtochten tegen heel Azië 
[en Egypte] ondernam. Hij vertelt als volgt ***

f 8b
Josephus, Antiquitates	Judaicae, 10, 34 
Berossos maakt melding van de koning van de Babyloniërs, Baladas.

f 8c
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 13, r. 18 - p. 15, r. 4
Maar de Chaldeeuwse geschiedschrijver vermeldt ook Senecherib en zijn zoon Asordan en Marodach 
Baldan, samen met hen ook Nabuchodonosor, zoals de hier vermelde verhandeling is, waarin over 
hen de volgende woorden geschreven staan:
Van dezelfde Alexander over Senecherib en Nabuchodonosor en over hun daden en grote 
verwezenlijkingen.
Na de regering van de broer van Senecherib en na de heerschappij van Akises 
over de Babyloniërs, voordat deze zelfs dertig dagen de heerschappij had bekleed, 
werd hij door Marudach Baldan gedood. En Marudach Baldan handhaafde zich 6 
maanden als tiran. En een man, wiens naam <B>elibos was, doodde hem en werd 
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war <B>elibos, und er wurde König. Und im dritten Jahr der Regierung desselben 
sammelte Senecheribos, König der Assyrer, ein Heer gegen die Babylonier, bot 
Stirne gegen sie und siegte; und gefangen nehmend ihn samt seinen Freunden ließ 
er (sie) führen in das Land der Assyrer. Er herrschte über die Babylonier und setzte 
als König über sie seinen Sohn, den Asordanisos15; und er selbst zog hin in das Land 
der Assyrer. 
Wie ihm das Gerücht geworden, daß angerückt seien Griechen in das Land der 
Kilikier, Krieg zu führen, eilte er gegen sie; Front gegen Front stellte er auf; und 
nachdem viele von seinen eigenen Truppen durch die Feinde niedergehauen waren, 
siegte er in der Schlacht; und als Denkmal des Sieges ließ er sein auf der Stätte 
errichtetes Bildnis zurück, und befahl in chaldäischer Schrift seine Tapferkeit 
und Heldentat einzugraben zum Gedächtnis für die künftigen Zeiten. Und die 
Stadt Tarson, so berichtet er, erbaute derselbe nach dem Ebenbild Babe̲lons, und 
er legte der Stadt den Namen Tharsin bei. Und nach allen den übrigen Taten des 
Sinecherim bemerkt er noch dieses hinzusetzend: †18 Jahre† lebte er; und indem 
ihm ein Hinterhalt bereitet wurde von seinem Sohne Ardumuzan, endete er. Soweit 
der Polyhistor. 
Aber auch die Zeiten fürwahr sind übereinstimmend mit den von den Göttlichen 
Schriften gesprochenen Worten. Denn unter Ezekia regierte Sinecherim, wie 
der Polyhistor darstellt, †18 Jahre; und nach ihm sein Sohn †8 Jahre; und darauf 
Sammuge̲s 21 Jahre; und dessen Bruder 21 Jahre; und darauf Nabupalsar 20 Jahre; 
und nach ihm Nabukodrossoros 43 Jahre. Und im ganzen werden zusammengefaßt 
von Sinecherim bis zum Nabukodrossoros 88 Jahre. Auch nach den Hebräerschriften 
findet man es, wenn man es genau betrachtet, diesem entsprechend: denn nach 
Ezekia regiert über die zurückgebliebenen Juden Manasse, Sohn des Ezekia, 55 
Jahre; darauf Amôs [1]2 Jahre; und nach diesem Jôsia 31 Jahre; und danach Jôakim, 
zu dessen Regierungsbeginn Nabuchodonosor heranzog, Jerusalem belagerte und 
die Gefangenschaft der Juden nach Babelon wegführte. Es ergeben sich aber von 
Ezekia bis auf Nabuchodonosor 88 Jahre, ebenso viel wie auch Polyhistor aus dem 
chaldäischen Schriftberichte herausgerechnet hat. 
Und nach all diesem erzählt wiederum Polyhistor etliche Werke und Taten des 
Senecherib, und er gedenkt dessen Sohnes in gemäßheit mit der Hebräerschrift, 
und zählt im einzelnen alles auf. [[Auch wird berichtet, daß Pythagoras der Weise 
um diese Zeit unter diesen gewesen sei]]. 
Und nach Samoge̲s gelangte Sardanapallos *** zur Regierung über die Chaldäer 21 
Jahre. Dieser sandte zu Aždahak, dem Stammhäuptling und Satrapen der Marer, 
Heerestruppen zu Hilfe, um als Gattin zu erhalten für seinen Sohn Nabukodrossoros 
eine Tochter des Aždahak, die Amuhean. Und darauf regierte Nabukodrossoros 
43 Jahre; und ein Heer zusammenziehend zog er aus, nahm gefangen die Juden 
und Phöniker und Syrer. Daß nun auch in diesem mit den Hebräischen Schriften 
übereinstimmend sei der Polyhistor, darüber bedarf es nicht vieler Worte. 

15 Asordanisos E, Michael Syrus Asordanios GN
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koning. In het derde jaar van zijn regering verzamelde Senecheribos, koning 
van de Assyriërs, een leger tegen de Babyloniërs, ging de strijd met hen aan en 
behaalde de overwinning. Hij nam <B>elibos samen met zijn vrienden gevangen en 
liet hen naar Assyrië afvoeren. Hij heerste over de Babyloniërs en stelde zijn zoon 
Asordanisos als koning over hen aan. Zelf trok hij naar Assyrië weg. 
Toen hem het nieuws bereikte dat Grieken het land van de Ciliciërs snel naderden 
om oorlog te voeren, haastte hij zich tegen hen. Hij stelde zijn leger in slagorde op 
en nadat velen van zijn eigen soldaten door de vijanden waren gedood, zegevierde 
hij in de slag. Als overwinningsmonument richtte hij een standbeeld van zichzelf 
op die plek op en liet het daar achter. Hij beval op dat beeld in Chaldeeuws schrift 
zijn moed en heldendaad in te houwen als herinnering voor toekomstige tijden. 
Hij bouwde de stad Tarsus, zo bericht hij, naar het evenbeeld van Babylon en gaf 
de stad de naam Tharsis. Na al de andere daden van Sinecherim voegt hij nog de 
volgende opmerking toe: hij regeerde †18 jaar. In een hinderlaag, die zijn zoon 
Ardumuzan tegen hem had voorbereid, stierf hij. Tot zover Polyhistor.
Maar ook de tijden stemmen werkelijk overeen met de woorden gesproken door 
de Goddelijke schriften. Want onder Hizkia regeerde Sinecherim, zoals Polyhistor 
schrijft, †18 jaar en na hem zijn zoon †8 jaar; daarop Sammuges 21 jaar; zijn broer 
21 jaar; daarop Nabupalsar 20 jaar en na hem Nabukodrossoros 43 jaar. In totaal 
beslaat de tijd van Sinecherim tot Nabukodrossoros 88 jaar. Ook in de geschriften 
der Hebreeuwen vindt men, als men het precies onderzoekt, hetzelfde getal: want 
na Hizkia regeerde over de achtergebleven Joden Manasse, zoon van Hizkia, 55 
jaar; daarop Amon [1]2 jaar en na deze Josia 31 jaar; daarna Jojakim. In het begin 
van zijn regering kwam Nabuchodonosor aangerukt, belegerde Jeruzalem en 
voerde de Joden in gevangenschap naar Babylon weg. Dit geeft van Hizkia tot 
Nabuchodonosor 88 jaar als resultaat, evenveel als ook Polyhistor op grond van de 
Chaldeeuwse geschriften uitrekende.
En na dit alles verhaalt Polyhistor opnieuw enkele werken en daden van Senecherib. 
Hij brengt zijn zoon in herinnering in overeenstemming met de Hebreeuwse 
schrift en somt alles één voor één op. [[Ook wordt gezegd dat Pythagoras de wijze 
omstreeks deze tijd onder zijn regering leefde.]]
Na Samoges kwam Sardanapallos *** aan de macht en regeerde 21 jaar over de 
Chaldeeën. Deze stuurde troepen als hulp naar Aždahak, stamhoofd en satraap van 
de Meden, om als echtgenote voor zijn zoon Nabukodrossoros een dochter van 
Aždahak, Amuhean, te verkrijgen. Daarop regeerde Nabukodrossoros 43 jaar. Hij 
trok een leger samen, rukte uit en nam de Joden, Feniciërs en Syriërs gevangen. 
Dat Polyhistor ook hierin overeenkomt met de Hebreeuwse geschriften, behoeft 
geen vele woorden.
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f 8d
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 17, r. 25 - p. 18, r. 26
Des Abide̲nos über Sinecherim. 
Zu jener Zeit wurde als der fünfundzwanzigste endlich auch Sinecherib gefunden von 
den Königsherrschern, der Babe̲lon seiner Botmäßigkeit unterwerfend bezwang, 
und an der Seeküste des kilikischen Landes das Geschwader der seekämpfenden 
Schiffe der Griechen besiegte und in die Flucht schlug. Und er baute auch den 
Tempel der †Athener, errichtete eherne Säulen, und inschriftlich fürwahr, sagt er, 
ließ er seine Großtaten einhauen. Auch Tarson erbaute er nach Plan und Muster 
Babilons, so daß ebenso durch Tarson der Fluß Kydnos hindurchflösse wie der 
Aratzani durch Babe̲lon.	
Auf ihn und nach ihm regierte Nergilos, der von seinem Sohne Adramelos beseitigt 
wurde.	Und diesen tötete dessen Bruder Axerdis, von demselben Vater, nicht aber 
von derselben Mutter. Und verfolgend warf er seine Streitmacht in die Stadt der 
†Byzantier, welche zuvor Söldnertruppen ihm zu Hilfe gesammelt hatte, [[aus 
welchen einer war Pythagoras, der chaldäischen Weisheit Schüler.]] Weiter nahm 
Axerdis Egiptos und die Gegenden des Hohlen Syriens erobernd in Besitz. Aus 
welchem auch Sardanapallos war. Nach ihm regierte Sarakos über die Assyrer. 
Als er erfahren, daß ein aus gemischten Scharen zusammengerottetes Heervolk 
vom Meere herauf gegen ihn angestürmt komme, entsandte er schleunig den 
<Na>busalossoros als Heerführer nach Babe̲lon. Und dieser, im Entschlusse der 
Empörung entschlossen, verlobte die Amuhidin, die Tochter des Aždahak, des 
Häuptlings der Marer, seinem Sohne Nabukodrossoros zur Gattin; und hierauf 
eilends aufbrechend zog er hin zum Angriffe gegen Ninus [das ist die Stadt Ninve̲]. 
Kunde ward von allem diesem dem König Sarakos; in Feuer ließ er aufflammen 
seine Königsburg Evôrits. Nabukodrossoros aber, nachdem er übernommen die 
Herrschaft des Königtums, umgab Babe̲lon mit einer festen Mauer.

f 8e
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 248, r. 31- p. 249, r. 6 (ed. mosshAmmEr)	
Τοῦτον (sc. Ναβοπαλάσαρον) ὁ Πολυίστωρ ᾽Αλέξανδρος Σαρδανάπαλον καλεῖ 
πέμψαντα πρὸς ᾽Αστυάγην σατράπην Μηδίας καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ᾽Αμυΐτιν 
λαβόντα νύμφην εἰς τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ναβουχοδονόσωρ. Οὗτος στρατηγὸς ὑπὸ Σάρακος 
τοῦ Χαλδαίων βασιλέως σταλείς, κατὰ τοῦ αὐτοῦ Σάρακος εἰς Νίνον ἐπιστρατεύει· 
οὗ τὴν ἔφοδον πτοηθεὶς ὁ Σάρακος ἑαυτὸν σὺν τοῖς βασιλείοις ἐνέπρησε, καὶ 
τὴν ἀρχὴν Χαλδαίων καὶ Βαβυλῶνος παρέλαβεν ὁ αὐτὸς Ναβοπαλάσαρος, ὁ τοῦ 
Ναβουχοδονόσωρ πατήρ.
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f 8d
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 17, r. 25 - p. 18, r. 26
Van Abydenus over Sinecherim.
In die tijd werd ten slotte ook Sinecherib als 25ste koning gevonden. Hij bracht 
Babylon onder zijn heerschappij en onderwierp het. Aan de zeekust van het 
Cilicische land overwon hij de vloot van de op zee strijdende schepen van de Grieken 
en dreef haar op de vlucht. Hij bouwde ook de tempel van de †Atheners, richtte 
bronzen zuilen op en liet werkelijk, zo zegt hij, zijn grote daden in een opschrift 
houwen. Ook bouwde hij Tarsus naar het plan en voorbeeld van Babylon, nl. op 
die manier dat, zoals de Eufraat door Babylon stroomt, zo ook de rivier de Cydnus 
door Tarsus vloeit. Daaropvolgend en na hem regeerde Nergilos, die door zijn zoon 
Adramelos geliquideerd werd. Deze werd door zijn broer Axerdis – van dezelfde 
vader, maar niet dezelfde moeder – gedood. In de achtervolging wierp hij zijn 
strijdmacht in de stad der †Byzantijnen, die voordien voor hem huurlingentroepen 
als hulp verzameld had. [[Eén van hen was Pythagoras, leerling in de Chaldeeuwse 
wijsheid.]] Verder veroverde Axerdis Egypte en de gebieden van het Holle Syrië en 
nam die in bezit. Hiervandaan kwam ook Sardanapallos. Na hem regeerde Sarakos 
over de Assyriërs. Toen hij vernomen had dat een krijgsvolk, een ongeregelde horde, 
vanaf de zee tegen hem kwam aanstormen, zond hij <Na>busalossoros onmiddellijk 
als legeraanvoerder naar Babylon. En deze, vastbesloten te rebelleren, verloofde 
met het oog op een huwelijk Amuhidin, de dochter van Aždahak, de leider van 
de Meden, met zijn zoon Nabukodrossoros. Hierna brak hij snel op en trok tegen 
Ninus, [dat is de stad Ninive,] op om het aan te vallen. Koning Sarakos geraakte van 
dit alles op de hoogte. Hij liet de koningsburcht van Evorit in vlammen opgaan. 
Toen Nabukodrossoros de heerschappij over het koninkrijk had overgenomen, 
omgaf hij Babylon met een sterke muur.

f 8e
Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 248, r. 31 – p. 249, r. 6 (ed. mosshAmmEr)
Alexander Polyhistor noemt deze (d.i. Nabopolasaros) Sardanapalos. Hij zond naar 
Astyages, satraap van Medië, en kreeg diens dochter Amyïtis als bruid voor zijn 
zoon Nabuchodonosor. Toen deze als legeraanvoerder door Sarakos, de koning 
van de Chaldeeën, was uitgestuurd, trok hij naar Ninive tegen dezelfde Sarakos 
op. Beangstigd door zijn opmars stak Sarakos zichzelf en zijn paleis in brand. En 
dezelfde Nabopalasaros, de vader van Nabuchodonosor, nam de heerschappij van 
de Chaldeeën en van Babylon over. 
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f 9a.1 
Josephus, Contra	Apionem, 1, 131-142
Zie ook Eusebius, Chronik [Arm.], p. 22, r. 3 - p. 
23, r. 15; Eusebius, Praeparatio	 Evangelica, 9, 40, 
1-2; Syncellus, Ecloga	 chronographica, p. 262, r. 
11 – p. 263, r. 19 (ed. mosshAmmEr); Michael Syrus, 
Chronique, III, p. 444-445 (vert. chAbot). 
(131) Εἶτα τοὺς ἀπὸ Νώχου καταλέγων 
καὶ τοὺς χρόνους αὐτοῖς προστιθείς, 
ἐπὶ Ναβοπαλάσσαρον παραγίνεται τὸν 
Βαβυλῶνος καὶ Χαλδαίων βασιλέα, (132) 
καὶ τὰς τούτου πράξεις ἀφηγούμενος 
λέγει, τίνα τρόπον πέμψας ἐπὶ τὴν 
Αἴγυπτον καὶ ἐπὶ τὴν ἡμετέραν γῆν 
τὸν υἱὸν τὸν ἑαυτοῦ Ναβουχοδονοσὸρ 
μετὰ πολλῆς δυνάμεως, ἐπειδήπερ 
ἀφεστῶτας αὐτοὺς ἐπύθετο, πάντων 
ἐκράτησεν, καὶ τὸν ναὸν ἐνέπρησε τὸν 
ἐν ̔ Ιεροσολύμοις, ὅλως τε πάντα τὸν παρ᾽ 
ἡμῶν λαὸν ἀναστήσας εἰς Βαβυλῶνα 
μετῴκισεν· συνέβη δὲ καὶ τὴν πόλιν 
ἐρημωθῆναι χρόνον ἐτῶν ἑβδομήκοντα 
μέχρι Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως. 
(133) κρατῆσαι δέ φησι τὸν Βαβυλώνιον 
Αἰγύπτου, Συρίας, Φοινίκης, ᾽Αραβίας, 
πάντας δὲ ὑπερβαλόμενον ταῖς 
πράξεσι τοὺς πρὸ αὐτοῦ Χαλδαίων 
καὶ Βαβυλωνίων βεβασιλευκότας. 
(134) [εἶθ᾽ ἑξῆς ὑποκαταβὰς ὀλίγον ὁ 
Βηρῶσος, πάλιν παρατίθεται ἐν τῇ τῆς 
ἀρχαιότητος ἱστοριογραφίᾳ.] αὐτὰ δὲ 
παραθήσομαι τὰ τοῦ Βηρώσου, τοῦτον 
ἔχοντα τὸν τρόπον· 
Ἀκούσας δ᾽ ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
Ναβοπαλάσσαρος, ὅτι ὁ τεταγμένος 
σατράπης ἔν τε Αἰγύπτῳ καὶ τοῖς 
περὶ τὴν Συρίαν τὴν Κοίλην καὶ τὴν 
Φοινίκην τόποις ἀποστάτης γέγονεν, 
οὐ δυνάμενος αὐτὸς ἔτι κακοπαθεῖν, 
συστήσας τῷ υἱῷ Ναβοκοδροσόρῳ ὄντι 
ἔτι ἐν ἡλικίᾳ μέρη τινὰ τῆς δυνάμεως, 
ἐξέπεμψεν ἐπ᾽ αὐτόν. (136) συμμίξας 
δὲ Ναβοκοδρόσορος τῷ ἀποστάτῃ καὶ 

f 9a.2 
Josephus, Antiquitates	 Judaicae, 10, 219-
226

(219) Ὁ δὲ βασιλεὺς Ναβουχοδονόσορος 
ἔτη τρία καὶ τεσσαράκοντα βασιλεύσας 
τελευτᾷ τὸν βίον, ἀνὴρ δραστήριος καὶ 
τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων εὐτυχέστερος 
γενόμενος. μέμνηται δ᾽ αὐτοῦ τῶν 
πράξεων καὶ Βηρωσὸς ἐν τῇ τρίτῃ τῶν 
Χαλδαïκῶν ἱστοριῶν, λέγων οὕτως·

(220) Ἀκούσας δ᾽ ὁ πατὴρ αὐτοῦ 
Ναβοπαλάσσαρος16,18ὅτι ὁ τεταγμένος 
σατράπης ἐν τῇ Αἰγύπτῳ καὶ τοῖς περὶ 
τὴν Συρίαν τὴν Κοίλην καὶ τὴν Φοινίκην 
τόποις ἀποστάτης αὐτοῦ γέγονεν, 
οὐ δυνάμενος αὐτὸς ἔτι κακοπαθεῖν, 
συστήσας τῷ υἱῷ Ναβοκοδροσόρῳ ὄντι 
16 Emendatie. De manuscripten lezen 

Ναβουχοδονόσορος/Ναβουχαδανάσ(σ)αρος.
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f 9a.2
Josephus, Antiquitates Judaicae, 10, 219-
226
Koning Nabuchodonosoros stierf na 
een regering van 43 jaar. Hij was een 
energiek man en had meer succes dan 
de koningen vóór hem. Ook Berossos 
vermeldt zijn daden in het derde boek 
van de ‘Chaldeeuwse geschiedenis’ en 
wel met de volgende woorden:

(220) Toen zijn vader Nabopalassaros 
hoorde dat de satraap die in Egypte 
en in de districten in Coele-Syrië en 
Fenicië was aangesteld, in opstand 
was gekomen, stelde hij, omdat hij zelf 
niet langer in staat was ontberingen te 
verdragen, zijn zoon Nabokodrosoros, 
die in de bloei van zijn leven was, 
aan over enkele delen van het leger 
en stuurde hem tegen de satraap uit. 
(221) Nabokodrosoros ging de strijd 
met de opstandeling aan en in een 
geregelde veldslag overwοn hij hem. 

f 9a.1 
Josephus, Contra	 Apionem, 1, 131-
142 
(131) Vervolgens vertelt hij over de 
afstammelingen van Noë, waarbij hij hun 
data geeft, en komt bij Nabopalassaros, 
de koning van Babylon en de Chaldeeën. 
(132) En in de uiteenzetting over zijn 
daden vertelt hij op welke manier hij 
zijn eigen zoon Nabuchodonosor met 
een groot leger tegen Egypte en ons 
land stuurde, toen hij had vernomen 
dat zij in opstand waren gekomen en 
hoe hij allen overwon en de tempel in 
Jeruzalem in brand stak, heel ons volk 
volledig naar Babylon overbracht en 
daar vestigde. Zo gebeurde het dat de 
stad gedurende een periode van 70 jaar 
tot Cyrus, de koning van de Perzen, 
verlaten was. (133) Hij zegt dat de 
Babyloniër Egypte, Syrië, Fenicië en 
Arabië veroverde en dat hij in daden 
alle koningen die vóór hem over de 
Chaldeeën en de Babyloniërs geregeerd 
hadden, overtrof. [(134) Vervolgens 
daarna keert Berossos iets verderop 
in de tekst terug en hij citeert hem 
opnieuw in zijn historische boek over 
de oudheid]. Ik zal de eigen woorden 
van Berossos citeren. Die gaan als volgt:
(135) Toen zijn vader Nabopalassaros 
hoorde dat de satraap die in Egypte 
en in de districten in Coele-Syrië en 
Fenicië was aangesteld, in opstand 
was gekomen, stelde hij, omdat hij zelf 
niet langer in staat was ontberingen te 
verdragen, zijn zoon Nabokodrosoros, 
die nog in de bloei van zijn leven was, 
aan over enkele delen van het leger 
en stuurde hem tegen de satraap uit. 
(136) Nabokodrosoros ging de strijd 
met de opstandeling aan en in een 
geregelde veldslag overweldigde hij 
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παραταξάμενος, αὐτοῦ τ᾽ ἐκυρίευσε καὶ 
τὴν χώραν ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τὴν αὐτῶν 
βασιλείαν ἐποιήσατο· τῷ τε πατρὶ 
αὐτοῦ συνέβη Ναβοπαλασσάρῳ κατὰ 
τοῦτον τὸν καιρὸν ἀρρωστήσαντι ἐν 
τῇ Βαβυλωνίων πόλει μεταλλάξαι τὸν 
βίον, ἔτη βεβασιλευκότι κα17.16(137) 
αἰσθόμενος δὲ μετ᾽ οὐ πολύν χρόνον τὴν 
τοῦ πατρὸς τελευτὴν Ναβοκοδρόσορος, 
καταστήσας τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον 
πράγματα καὶ τὴν λοιπὴν χώραν, καὶ 
τοὺς αἰχμαλώτους ᾽Ιουδαίων τε καὶ 
Φοινίκων καὶ Σύρων καὶ τῶν κατὰ τὴν 
Αἴγυπτον ἐθνῶν συντάξας τισὶ τῶν 
φίλων μετὰ τῆς βαρυτάτης δυνάμεως 
καὶ τῆς λοιπῆς ὠφελείας ἀνακομίζειν 
εἰς τὴν Βαβυλωνίαν, αὐτὸς ὁρμήσας 
ὀλιγοστὸς παρεγένετο διὰ τῆς ἐρήμου 
εἰς Βαβυλῶνα. (138) καταλαβὼν δὲ τὰ 
πράγματα διοικούμενα ὑπὸ Χαλδαίων 
καὶ διατηρουμένην τὴν βασιλείαν ὑπὸ 
τοῦ βελτίστου αὐτῶν, κυριεύσας ἐξ 
ὁλοκλήρου τῆς πατρικῆς ἀρχῆς, τοῖς 
μὲν αἰχμαλώτοις παραγενομένοις 
συνέταξεν [αὐτοῖς] κατοικίας ἐν τοῖς 
ἐπιτηδειοτάτοις τῆς Βαβυλωνίας τόποις 
ἀποδεῖξαι, (139) αὐτὸς δὲ ἀπὸ τῶν ἐκ 
τοῦ πολέμου λαφύρων τό τε Βήλου 
ἱερὸν καὶ τὰ λοιπὰ κοσμήσας φιλοτίμως, 
τήν τε ὑπάρχουσαν ἐξ ἀρχῆς πόλιν καὶ 
ἑτέραν ἔξωθεν †προσχαρισάμενος, 
καὶ ἀναγκάσας† πρὸς τὸ μηκέτι 
δύνασθαι τοὺς πολιορκοῦντας τὸν 
ποταμὸν ἀναστρέφοντας ἐπὶ τὴν πόλιν 
κατασκευάζειν, ὑπερεβάλετο τρεῖς 
μὲν τῆς ἔνδον πόλεως περιβόλους, 
τρεῖς δὲ τῆς ἔξω, τούτων <δὲ> τοὺς 
μὲν ἐξ ὀπτῆς πλίνθου καὶ ἀσφάλτου, 
τοὺς δὲ ἐξ αὐτῆς τῆς πλίνθου. (140) 
καὶ τειχίσας ἀξιολόγως τὴν πόλιν καὶ 
τοὺς πυλῶνας κοσμήσας ἱεροπρεπῶς, 

17 Emendatie. Het manuscript leest 
εἰκοσιεννέα (“29”).

ἐν ἡλικίᾳ μέρη τινὰ τῆς δυνάμεως, 
ἐξέπεμψεν ἐπ᾽ αὐτόν. (221) συμμίξας 
δὲ Ναβοκοδρόσορος τῷ ἀποστάτῃ καὶ 
παραταξάμενος, αὐτοῦ τε ἐκράτησε καὶ 
τὴν χώραν ἐκ ταύτης τῆς ἀρχῆς ὑπὸ 
τὴν αὐτοῦ βασιλείαν ἐποιήσατο. τῷ τε 
πατρὶ αὐτοῦ Ναβοπαλασσάρῳ19 συνέβη 
κατ’ αὐτὸν τὸν καιρὸν ἀρρωστήσαντι 
ἐν τῇ Βαβυλωνίων πόλει μεταλλάξαι 
τὸν βίον, ἔτη βασιλεύσαντι εἴκοσι καὶ 
ἓν. (222) αἰσθόμενος δὲ μετ᾽ οὐ πολὺν 
χρόνον τὴν τοῦ πατρὸς τελευτὴν 
Ναβοπαλασσάρου20 καὶ καταστήσας τὰ 
κατὰ τὴν Αἴγυπτον πράγματα καὶ τὴν 
λοιπὴν χώραν, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους 
᾽Ιουδαίων τε καὶ Φοινίκων καὶ Σύρων 
καὶ τῶν κατ’ Αἴγυπτον ἐθνῶν συντάξας 
τισὶ τῶν φίλων μετὰ τῆς βαρυτάτης 
δυνάμεως καὶ τῆς λοιπῆς ὠφελείας 
ἀνακομίζειν εἰς τὴν Βαβυλωνίαν, αὐτὸς 
ὁρμήσας ὀλιγοστὸς διὰ τῆς ἐρήμου 
παραγίνεται εἰς Βαβυλῶνα. (223) 
παραλαβὼν δὲ τὰ πράγματα διοικούμενα 
ὑπὸ Χαλδαίων καὶ διατηρουμένην 
τὴν βασιλείαν ὑπὸ τοῦ βελτίστου 
αὐτῶν, κυριεύσας ὁλοκλήρου τῆς 
πατρικῆς ἀρχῆς, τοῖς μὲν αἰχμαλώτοις 
παραγενομένοις συνέταξεν ἀποικίας ἐν 
τοῖς ἐπιτηδειοτάτοις τῆς Βαβυλωνίας 
τόποις ἀποδεῖξαι, (224) αὐτὸς δ’ ἀπὸ 
τῶν ἐκ τοῦ πολέμου λαφύρων τό τε 
τοῦ Βήλου ἱερὸν καὶ τὰ λοιπὰ κοσμήσας 
φιλοτίμως, τήν τε ὑπάρχουσαν ἐξ ἀρχῆς 
πόλιν καὶ ἑτέρᾳ21†καταχαρισάμενος22, 
καὶ ἀναγκάσας† πρὸς τὸ μηκέτι 
δύνασθαι τοὺς πολιορκοῦντας τὸν 

19 Emendatie. De manuscripten lezen 
Ναβουχοδονοσόρῳ/Ναβουχαδανασσάρῳ.

20 Emendatie. De manuscripten lezen 
Ναβουχοδονοσόρου/Ναβουχαδανασσάρου.

21 Emendatie. De manuscripten lezen ἕτερα 
(“andere”; mv.).

22 καταχειρισάμενος; καταχρησάμενος 
handschriften; contulit Lat.
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hem. Hij bracht het gebied opnieuw 
onder hun heerschappij. In die periode 
werd zijn vader Nabopalassaros in de 
stad der Babyloniërs ziek en stierf na 
een regering van 21 jaar. (137) Toen 
Nabokodrosoros korte tijd daarna de 
dood van zijn vader vernam, regelde 
hij de aangelegenheden in Egypte en de 
rest van het gebied en beval hij enkelen 
van zijn vrienden de krijgsgevangenen 
– Joden, Syriërs, Feniciërs en de volken 
in Egypte – met het gros van het leger 
en de rest van de buit naar Babylonië 
te brengen. Zelf ging hij met een klein 
escorte op weg en na een tocht door de 
woestijn kwam hij in Babylon aan. (138) 
Bij zijn aankomst constateerde hij dat 
de zaken door de Chaldeeën werden 
bestuurd en dat het koningschap door 
de beste van hen werd waargenomen. 
Hij nam het volledige rijk van zijn vader 
in bezit. Toen de krijgsgevangenen 
waren aangekomen, beval hij dat zij 
op de meest geschikte plaatsen van 
Babylonië nederzettingen toegewezen 
kregen. (139) Zelf verfraaide hij met 
de oorlogsbuit de tempel van Belos 
en de andere tempels overdadig. Hij 
†renoveerde(?) de bestaande oude stad 
en †voegde er buiten de stadsmuren een 
andere aan toe(?). Opdat belegeraars 
niet langer in staat zouden zijn de 
rivier om te keren en tegen de stad 
te manipuleren, omringde hij de 
binnenstad met drie wallen en de 
buitenstad met drie. Daarvan waren 
de eerstgenoemde van baksteen en 
bitumen; de laatstgenoemde van 
steen alleen. (140) Nadat hij de stad op 
indrukwekkende wijze versterkt had, 
verfraaide hij de poorten op een manier 
die bij hun heilige karakter paste. En bij 
het paleis van zijn vader bouwde hij een 

Hij bracht dat rijksgebied onder zijn 
heerschappij. In dezelfde periode 
werd zijn vader Nabopalassaros in de 
stad der Babyloniërs ziek en stierf na 
een regering van 21 jaar. (222) Toen 
Nabokodrosoros korte tijd daarna de 
dood van zijn vader Nabopalassaros 
vernam, regelde hij de aangelegenheden 
in Egypte en de rest van het gebied en 
beval hij enkelen van zijn vrienden 
de krijgsgevangenen –	 Joden, Syriërs, 
Feniciërs en de volken in Egypte – met 
het gros van het leger en de rest van 
de buit naar Babylonië te brengen. Zelf 
ging hij met een klein escorte op weg 
en na een tocht door de woestijn kwam 
hij in Babylon aan. (223) Hij vernam dat 
de zaken door de Chaldeeën werden 
bestuurd en dat het koningschap door 
de beste van hen werd waargenomen. 
Hij nam het volledige rijk van zijn vader 
in bezit. Toen de krijgsgevangenen 
waren aangekomen, beval hij dat 
zij op de meest geschikte plaatsen 
van Babylonië kolonies toegewezen 
kregen. (224) Zelf verfraaide hij met 
de oorlogsbuit de tempel van Belos 
en de andere tempels overdadig. Hij 
†renoveerde(?) de bestaande oude stad 
en †verenigde(?) die met een andere. 
Opdat belegeraars niet langer in staat 
zouden zijn de rivier om te keren en 
tegen de stad te manipuleren, omringde 
hij de binnenstad met drie wallen en de 
buitenstad met drie. Daarvan waren ze 
van baksteen. (225) Nadat hij de stad op 
indrukwekkende wijze versterkt had, 
verfraaide hij de poorten op een manier 
die bij hun heilige karakter paste. En in 
het paleis van zijn vader bouwde hij een 
ander paleis, dat hij daarmee verbond. 
Het zou wellicht teveel zijn om over de 
hoogte en de luister in het algemeen van 
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ποταμὸν ἀναστρέψαντας ἐπὶ τὴν πόλιν 
κατασκευάζειν, ὑπερεβάλετο τρεῖς μὲν 
τῆς ἔνδον πόλεως περιβόλους, τρεῖς 
δ’ ἔξω τούτων δὲ τῆς ὀπτῆς πλίνθου. 
(225) καὶ τειχίσας ἀξιολόγως τὴν 
πόλιν καὶ τοὺς πυλῶνας κοσμήσας 
ἱεροπρεπῶς, κατεσκεύασεν ἐν τοῖς 
πατρικοῖς βασιλείοις ἕτερα βασίλεια 
ἐχόμενα αὐτῶν, ὧν τὸ μὲν ἀνάστημα 
καὶ τὴν λοιπὴν πολυτέλειαν περισσὸν 
ἴσως ἂν ἐίη λέγειν, πλὴν ὡς ὄντα23 
μεγάλα καὶ ὑπερήφανα συνετελέσθη 
ἡμέραις πεντεκαίδεκα. (226) ἐν δὲ τοῖς 
βασιλείοις τούτοις ἀναλήμματα λίθινα 
ἀνῳκοδόμησε, τὴν ὄψιν ἀποδοὺς 
ὁμοιοτάτην τοῖς ὄρεσι, καταφυτεύσας 
δένδρεσι παντοδαποῖς, ἐξειργάσατο 
καὶ κατεσκεύασε τὸν καλούμενον 
κρεμαστὸν παράδεισον διὰ τὸ τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ ἐπιθυμεῖν τῆς οἰκείας 
διαθέσεως, ὡς τεθραμμένην ἐν τοῖς 
κατὰ Μηδίαν τόποις.

23 Emendatie op basis van de lezing van enkele 
manuscripten: πλὴν ὅσον τὰ…

f 9b
Eusebius, Praeparatio	 Evangelica, 9, 41, 
6-8
Zie ook Michael Syrus, Chronique, III, p. 445 (vert. 
chAbot)
Καὶ μεθ’ ἕτερα ἑπιλέγει·
Ναβουχοδονόσορος δὲ διαδεξάμενος 
τὴν ἀρχήν, Βαβυλῶνα μὲν ἐτείχισε 
τριπλῷ περιβόλῳ ἐν πεντεκαίδεκα 
ἡμέρῃσι, τόν τε <N>αρμακάλην ποταμὸν 
ἐξήγαγεν, ἐόντα κέρας Εὐφρήτεω, †τόν 
τε ᾽Αράκανον24. ὑπὲρ δὲ τῆς Σιππαρηνῶν 
πόλιος λάκκον ὀρυξάμενος, περίμετρον 

24 var. ᾽Ακράκανον

f 9c
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 18, r. 27 – p. 
19, r. 17
Und nach diesen Worten stellt Abide̲nos auch was 
nur immer für Berichte über Nabuchodonosoros 
sind, übereinstimmend mit den Hebräischen 
Schriften anordnend, dar in folgender Weise: 
Der Abide̲nos über Nabuchodonosoros. 
Nabukodrossoros nachdem er 
übernommen die Herrschaft, 
ummauerte Babe̲lon mit Mauer und 
mit dreifachem Walle innerhalb einer 
Zeit von nahezu fünfzehn Tagen. Und 
den Fluß <N>armakale̲s leitete er, aus 
dem Aratzani herführend, ab. Und 

προσκατεσκεύασεν τοῖς πατρικοῖς 
βασιλείοις ἕτερα βασίλεια ἐχόμενα 
ἐκείνων, ὑπὲρ ὧν1817 ἀνάστημα καὶ 
τὴν λοιπὴν πολυτέλειαν μακρὸν ἴσως 
ἔσται, ἐάν τις ἐξηγῆται, πλὴν ὄντα γε 
ὑπερβολὴν ὡς μεγάλα καὶ ὑπερήφανα 
συνετελέσθη ἡμέραις δεκαπέντε. (141) ἐν 
δὲ τοῖς βασιλείοις τούτοις ἀναλήμματα 
λίθινα ὑψηλὰ ἀνοικοδομήσας καὶ τὴν 
ὄψιν ἀποδοὺς ὁμοιοτάτην τοῖς ὄρεσι, 
καταφυτεύσας δένδρεσι παντοδαποῖς, 
ἐξειργάσατο καὶ κατεσκεύασε τὸν 
καλούμενον κρεμαστὸν παράδεισον διὰ 
τὸ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐπιθυμεῖν τῆς 
ὀρείας διαθέσεως, τεθραμμένην ἐν τοῖς 
κατὰ τὴν Μηδίαν τόποις. 
(142) Ταῦτα μὲν οὕτως ἱστόρηκεν 
περὶ τοῦ προειρημένου βασιλέως 
καὶ πολλὰ πρὸς τούτοις ἐν τῇ τρίτῃ 
βίβλῳ τῶν Χαλδαïκῶν, ἐν ᾗ μέμφεται 
τοῖς ῾Ελληνικοῖς συγγραφεῦσιν, ὡς 
μάτην οἰομένοις ὑπὸ Σεμιράμεως τῆς 
᾽Ασσυρίας κτισθῆναι τὴν Βαβυλῶνα 
καὶ τὰ θαυμάσια κατασκευασθῆναι 
περὶ αὐτὴν ὑπ᾽ ἐκείνης ἔργα ψευδῶς 
γεγραφόσι. . 
18 Emendatie op basis van Syncellus. Het 

manuscript leest ἐπαίρων.
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dat paleis te spreken, behalve dan dat 
het, hoewel het groot en imposant was, 
in 15 dagen werd voltooid. (226) In dat 
paleis richtte hij hoge stenen terrassen 
op en liet die zeer op bergen gelijken 
door hen met bomen van allerlei soort 
te beplanten. Zo construeerde en richtte 
hij de zogenaamde ‘Hangende tuin’ in. 
Dit deed hij, omdat zijn vrouw, die in de 
contreien van Medië was opgegroeid, 
naar het haar vertrouwde landschap 
verlangde.

ander paleis, dat hij daarmee verbond. 
Het zou wellicht te lang duren als iemand 
de hoogte en de luister in het algemeen 
van dat paleis zou beschrijven, behalve 
dan dat het, hoewel het buitengewoon 
groot en imposant was, in 15 dagen 
werd voltooid. (141) In dat paleis 
richtte hij hoge stenen terrassen op en 
liet die zeer op bergen gelijken door 
hen met bomen van allerlei soort te 
beplanten. Zo construeerde en richtte 
hij de zogenaamde ‘Hangende tuin’ in. 
Dit deed hij, omdat zijn vrouw, die in de 
contreien van Medië was opgegroeid, 
naar een bergachtig landschap 
verlangde.
(142) Dit vertelde Berossos op deze 
manier over de voornoemde koning 
in het derde boek van de Chaldaica en 
hij voegde er nog veel meer aan toe. 
In dit boek verwijt hij ook de Griekse 
auteurs dat ze verkeerdelijk denken dat 
Babylon door Semiramis, de Assyrische, 
werd gesticht. Ook verwijt hij hen dat 
ze leugenachtig hebben geschreven dat 
de wonderlijke bouwwerken in die stad 
door haar werden gebouwd.  

f 9b
Eusebius, Praeparatio Evangelica, 9, 41, 
6-8
En na andere woorden voegt hij toe: 
Toen Nabuchodonosoros de 
heerschappij had overgenomen, 
omwalde hij Babylon met een 
driedubbele omwalling in 15 dagen. Hij 
leidde de rivier de <N>armakales af, een 
zijarm van de Eufraat, †de Arakanos. 
Boven de stad van de Sipparenen groef 
hij een reservoir met een perimeter 
van 40 parasangen en een diepte van 20 
ellen. Hij bevestigde er poorten aan, die 

f 9c
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 18, r. 27 – p. 
19, r. 17
En na deze woorden geeft Abydenus ook 
de verhalen over Nabuchodonosoros, 
wat die ook zijn, en hij structureert hen 
in overstemming met de Hebreeuwse 
geschriften. Hij beschrijft als volgt:
Van Abydenus over Nabuchodonosoros.
Nadat Nabukodrossoros de heerschappij 
had overgenomen, omwalde hij 
Babylon binnen een periode van 
bijna 15 dagen met een muur en met 
driedubbele wallen. En hij leidde de 
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f 9d
Eusebius,	 Praeparatio	 Evangelica, 9, 41, 
5-6
(← F 1c)… Τῷ χρόνῳ δὲ τῷ ἱκνευμένῳ 
ἀφανισθῆναι, τειχίσαι δὲ αὖθις 
Ναβουχοδονόσορον τὸ μέχρι τῆς 
Μακεδονίων ἀρχῆς διαμεῖναν, ἐὸν 
χαλκόπυλον.

μὲν τεσσαράκοντα παρασαγγέων, βάθος 
δ᾽ ὀργυιέων εἴκοσι, πύλας ἐπέστησε, 
τὰς ἀνοίγοντες ἄρδεσκον τὸ πεδίον· 
καλέουσι δ᾽ αὐτὰς ἐχετογνώμονας. 
Ἐπετείχισε δὲ καὶ τῆς ̓Ερυθρῆς θαλάσσης 
τὴν ἐπίκλυσιν, καὶ Τερηδόνα πόλιν 
ἔκτισε κατὰ τὰς ᾽Αράβων εἰσβολάς· τά τε 
βασιλήια δένδροις ἤσκησε, κρεμαστοὺς 
παραδείσους ὀνομάσας.

das Wasserbecken der Hochfläche, 
dasjenige bei der Stadt der Siparener, 
umgrub er ringsum, 40 Parasangen 
(weit) und auf eine Tiefe von 20 Ellen; 
und er errichtete Pforten daran, die 
sich öffneten und die ganze Ebene 
bewässerten; und der Name der Pforten 
heißt Êche̲tognomonas, gleich als ob 
sie Willen oder Willfährigkeit aus sich 
selbst hätten. Er bemauerte auch die 
Küste des Roten Meeres gegen die 
Wogenbrandung. Und er erbaute die 
Stadt Te̲redon an den Zugängen des 
Landes der Araber. Und die Königsburg 
schmückte er aus mit zartgewachsenen 
Baumpflanzen und nannte dieses 
‘Hängende Gärten’». Hierauf bietet 
er im einzelnen die Erklärung der 
genannten Hängenden Gärten, welche, 
sagt er, auch die Griechen unter die 
sogenannten Sieben Außerordentlichen 
Wunderwerke rechnen.

f 9e
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 19, r. 22-25
(← F 1d) … Und als hinreichend 
lange Zeiten darüber hingegangen 
waren, verfiel sie. Sie umgab abermals 
Nabukodrossoros mit Mauer, und sie 
dauerte, hielt aus bis zu den Zeiten der 
makedonischen Herrschaft mit ehernen 
Toren

f 9f
Tatianus, Oratio	ad	Graecos, 36
Zie ook Clemens Alexandrinus, Stromateis. 1, 122, 1; Eusebius, Praeparatio	Evangelica, 10, 11, 8. 
Βηρωσὸς ... (→	T 2) τὰ περὶ τῶν βασιλέων ἐκθέμενος, ἀφηγεῖταί τινος αὐτῶν ὄνομα 
Ναβουχοδονόσωρ, τοῦ στρατεύσαντος ἐπὶ Φοίνικας καὶ ᾽Ιουδαίους, ἅτινα διὰ τῶν 
καθ᾽ ἡμᾶς προφητῶν ἴσμεν κεκηρυγμένα γεγονότα μὲν πολὺ τῆς Μωσέως ἡλικίας 
κατώτερα, πρὸ δὲ τῆς Περσῶν ἡγεμονίας ἔτεσιν ἑβδομήκοντα.
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f 9d
Eusebius, Praeparatio Evangelica, 9, 41, 
5-6 
(← F 1d) … Met het voortschrijden van 
de tijd verdween zij (d.i. de omwalling). 
Nabuchodonosoros bouwde opnieuw 
een omwalling met bronzen poorten. Zij 
bleef tot in de tijd van de heerschappij 
van de Macedoniërs bestaan.

opengingen en de vlakte bevloeiden. Ze 
werden “Echetognomones” genoemd. 
Hij bouwde ook dijken tegen de 
overstroming van de Perzische Golf 
en stichtte de stad Teredon tegen de 
invallen van de Arabieren. Hij verfraaide 
het koninklijk paleis met bomen, die hij 
de ‘Hangende Tuinen’ noemde.

rivier de <N>armakales af door die uit 
de Eufraat af te voeren. En hij groef 
het waterbekken op de hoogvlakte bij 
de stad van de Siparenen, rondom 40 
parasangen (breed) en op een diepte 
van 20 ellen; en hij bevestigde daaraan 
poorten, die opengingen en de hele 
vlakte bevloeiden. De naam van de 
poorten luidt “Echetognomonas”, alsof 
ze een eigen wil of bereidwilligheid 
hadden. Hij versterkte ook de kusten 
van de Perzische Golf tegen de branding 
van de golven. En hij bouwde de stad 
Teredon bij de toegangsroutes tot het 
land van de Arabieren. Hij verfraaide de 
koningsburcht met jonge boomplanten 
en noemde dit ‘Hangende Tuinen’. 
Hierna geeft hij een gedetailleerde 
verklaring voor de genoemde Hangende 
Tuinen, die – zegt hij – ook door de 
Grieken tot de zogenaamde ‘Zeven 
uitzonderlijke Wonderen’ worden 
gerekend.

f 9e
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 19, r. 22-25
(← F 1d)… En wanneer voldoende lange 
tijd was verstreken, was hij (d.i. de muur) 
in verval geraakt. Nabukodrossoros 
omgaf Babylon andermaal met een 
muur met bronzen poorten. Deze bleef 
bestaan tot de tijd van de Macedonische 
heerschappij.

f 9f 
Tatianus, Oratio	ad	Graecos, 36
Berossos ... (→ T 2), die de verhalen over de koningen (der Chaldeeën) uiteenzet, 
spreekt uitvoerig over een van hen, Nabuchodonosor genaamd. Deze voerde oorlog 
tegen de Feniciërs en de Joden. Zoals we weten, geschiedden deze gebeurtenissen, 
die door onze profeten werden aangekondigd, veel later dan de tijd van Mozes, nl. 
70 jaar vóór de heerschappij van de Perzen.
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f 9g
Theophilus van Antiochië, Ad	Autolycum, 3, 29
Ἔτι δὲ περὶ ὧν φαμεν χρόνων συνᾴδει καὶ Βήρωσος, ὁ παρὰ Χαλδαίοις φιλοσοφήσας 
καὶ μηνύσας Ἕλλησιν τὰ Χαλδαïκὰ γράμματα, ὃς ἀκολούθως τινὰ εἴρηκε τῷ Μωυσεῖ, 
περί τε κατακλυσμοῦ καὶ ἑτέρων πολλῶν ἐξιστορῶν. ἔτι μὴν καὶ τοῖς προφήταις 
῾Ιερεμίᾳ καὶ Δανιὴλ σύμφωνα ἐκ μέρους εἴρηκε, τά γε συμβάντα τοῖς ᾽Ιουδαίοις 
ὑπὸ τοῦ βασιλέως Βαβυλωνίων, ὃν αὐτὸς ὀνομάζει ᾽Αβοβάσσαρον, κέκληται δὲ 
παρὰ ῾Εβραίοις Ναβουχοδονόσοωρ. μέμνηται καὶ περὶ τοῦ ναοῦ ἐν ῾Ιεροσολύμοις, 
ὡς ἠρημῶσθαι ὑπὸ τοῦ Χαλδαίων βασιλέως, καὶ ὅτι Κύρου τὸ δεύτερον ἔτος 
βασιλεύσαντος τοῦ ναοῦ τῶν θεμελίων τεθέντων, Δαρείου πάλιν βασιλεύσαντος τὸ 
δεύτερον ἔτος ὁ ναὸς ἐπετελέσθη.

f 9h
Julius Africanus, Chronographiae F 34 (ed. WAlrAFF & robErto & pinggérA) [= Eusebius,	
Praeparatio	Evangelica, 10, 10, 3] 
Τοῦ δὴ Ναβουχοδονόσορ μνημονεύει Βηρωσσὸς ὁ Βαβυλώνιος.

f 10a
Josephus, Contra	Apionem, 1, 145-153
Zie ook Eusebius, Praeparatio	 Evangelica, 9, 40, 
3-11; Eusebius,	Chronik [Arm.], p. 23, r. 30 - p. 24, 
r. 28.
(145) Τὰ δὲ περὶ τοῦ ναοῦ προειρημένα τοῦ ἐν 
῾Ιεροσολύμοις, ὅτι κατεπρήσθη μὲν ὑπὸ τῶν 
Βαβυλωνίων ἐπιστρατευσάντων, ἤρξατο δὲ 
πάλιν ἀνοικοδομεῖσθαι Κύρου τῆς ᾽Ασίας τὴν 
βασιλείαν παρειληφότος, ἐκ τῶν Βηρώσου 
σαφῶς ἐπιδειχθήσεται παρατεθέντων. λέγει γὰρ 
οὕτως διὰ τῆς τρίτης·
(146) Ναβουχοδονόσορος μὲν οὖν μετὰ 
τὸ ἄρξασθαι τοῦ προειρημένου τείχους 
ἐμπεσὼν εἰς ἀρρωστίαν, μετήλλαξε 
τὸν βίον, βεβασιλευκὼς ἔτη μγ’, τῆς δὲ 
βασιλείας κύριος ἐγένετο ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
Εὐειλμαράδουχος. (147) οὗτος προστὰς 
τῶν πραγμάτων ἀνόμως καὶ ἀσελγῶς, 
ἐπιβουλευθεὶς ὑπὸ τοῦ τὴν ἀδελφὴν 
ἔχοντος αὐτοῦ Νηριγλισσοροόρου 
ἀνῃρέθη, βασιλεύσας ἔτη β’. μετὰ <δὲ> 
τὸ ἀναιρεθῆναι τοῦτον διαδεξάμενος 
τὴν ἀρχὴν ὁ ἐπιβουλεύσας αὐτῷ 

f 10b
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 15, r. 5-10
Und nach Nabukodrossoros regierte 
sein Sohn Amilmarudochos [1]2 
Jahre, [[den die Hebräergeschichte 
Ilmarudochos nennt]]. Und nach ihm, 
sagt der Polyhistor, regierte über 
die Chaldäer Ne̲glisaros 4 Jahre. Und 
darauf Nabode̲nos 17 Jahre; unter 
welchem Kyros des Kambyse̲s (Sohn) 
Heeressammler wurde gegen das 
Land der Babylonier, welchem sich 
entgegenwarf Nabode̲nos, der eine 
Niederlage erlitt und flüchtig wurde.
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f 9g
Theophilus van Antiochië, Ad Autolycum, 3, 29
Bovendien komt inzake de tijdspannen waarover wij spreken, Berossos, die bij de 
Chaldeeën filosoof was en de Chaldeeuwse geschriften voor de Grieken ontsloot, 
hiermee overeen. Hij volgt in zijn relaas op verschillende punten Mozes, wanneer 
hij over de vloed en vele andere gebeurtenissen vertelt. Hij stemt zelfs gedeeltelijk 
ook met de profeten Jeremia en Daniel overeen, met name in wat de Joden 
door toedoen van de koning van de Babyloniërs overkwam. Hij zelf noemt deze 
Abobassaros, maar bij de Hebreeuwen wordt hij Nabuchodonosor geheten. Hij 
spreekt over de tempel in Jeruzalem, nl. dat die door de koning van de Chaldeeën 
werd verwoest en dat in het tweede jaar van de regering van Cyrus de funderingen 
werden gelegd en dat opnieuw in het tweede jaar van de regering van Darius de 
tempel werd voltooid.

f 9h 
Julius Africanus, Chronographiae F 34 (ed. WAlrAFF & robErto & pinggérA) [= Eusebius, 
Praeparatio Evangelica 10, 10, 3]
Berossos de Babyloniër maakt melding van Nabuchodonosor.

f 10a
Josephus, Contra	Apionem, 1, 145-153.
(145) Wat vooraf over de tempel in Jeruzalem 
werd gezegd, namelijk dat hij door de Babyloniërs 
na hun invasie in as werd gelegd en dat met de 
wederopbouw werd begonnen, toen Cyrus het 
koningschap over Azië had overgenomen, zal 
duidelijk worden aangetoond op grond van de 
citaten uit Berossos. Want hij zegt in het derde 
boek het volgende:
(146) Toen Nabuchodonosoros met de 
bovenvermelde muur was begonnen, 
werd hij ziek en stierf na een regering 
van 43 jaar. Zijn zoon Eueilmaraduchos 
werd meester van het koninkrijk. (147) 
Omdat hij de staatszaken wetteloos en 
immoreel behartigde, beraamde de 
man van zijn zuster, Neriglissoroöros, 
tegen hem een samenzwering en 
vermoordde hem. Eueilmaraduchos had 
2 jaar geregeerd. Na zijn vermoording 
nam Neriglissoroöros, die tegen hem 
de samenzwering beraamd had, de 
heerschappij over en regeerde 4 jaar. 

f 10b
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 15, r. 5-10
En na Nabukodrossoros regeerde 
zijn zoon Amilmarudochos [1]2 jaar, 
[[die door de geschiedenis van de 
Hebreeuwen Ilmarudochos wordt 
geheten]]. En na hem, zegt Polyhistor, 
regeerde Neglisaros 4 jaar over de 
Chaldeeën. En daarop Nabodenos 17 
jaar. Onder zijn regering verzamelde 
Cyrus, de zoon van Cambyse̲s, een leger 
tegen het land van de Babyloniërs. 
Nabodenos stelde zich tegen hem te 
weer, leed een nederlaag en sloeg op de 
vlucht.
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Νηριγλισσορόορος ἐβασίλευσεν ἔτη δ’. 
(148) τούτου υἱὸς Λαβοροσοάρχοδος 
ἐκυρίευσε μὲν τῆς βασιλείας παῖς ὢν 
μῆνας θ’, ἐπιβουλευθεὶς δὲ διὰ τὸ πολλὰ 
ἐμφαίνειν κακοήθη ὑπὸ τῶν φίλων 
ἀπετυμπανίσθη. (149) ἀπολομένου δὲ 
τούτου, συνελθόντες οἱ ἐπιβουλεύσαντες 
αὐτῷ κοινῇ τὴν βασιλείαν περιέθηκαν 
Ναβοννήδῳ τινὶ τῶν ἐκ Βαβυλῶνος, 
ὄντι ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπισυστάσεως· ἐπὶ 
τούτου τὰ περὶ τὸν ποταμὸν τείχη τῆς 
Βαβυλωνίων πόλεως ἐξ ὀπτῆς πλίνθου 
καὶ ἀσφάλτου κατεκοσμήθη. (150) 
οὔσης δὲ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν τῷ 
ἑπτακαιδεκάτῳ ἔτει προεξεληλυθὼς 
Κῦρος ἐκ τῆς Περσίδος μετὰ δυνάμεως 
πολλῆς, καταστρεψάμενος τὴν 
λοιπὴν Ἀσίαν ἅπασαν25, ὥρμησεν ἐπὶ 
τῆς Βαβυλωνίας. (151) αἰσθόμενος 
δὲ Ναβόννηδος τὴν ἔφοδον αὐτοῦ, 
ἀπαντήσας μετὰ τῆς δυνάμεως καὶ 
παραταξάμενος, ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ 
καὶ φυγὼν ὀλιγοστός, συνεκλείσθη 
εἰς τὴν Βορσιππηνῶν πόλιν. (152) 
Κῦρος δὲ Βαβυλῶνα καταλαβόμενος 
καὶ συντάξας τὰ ἔξω τῆς πόλεως 
τείχη κατασκάψαι διὰ τὸ λίαν αὐτῷ 
πραγματικὴν καὶ δυσάλωτον φανῆναι 
τὴν πόλιν, ἀνέζευξεν ἐπὶ Βορσίππων, 
ἐκπολιορκήσων τὸν Ναβόννηδον. (153) 
τοῦ δὲ Ναβοννήδου οὐχ ὑπομείναντος 
τὴν πολιορκίαν, ἀλλ᾽ ἐγχειρίσαντος 
αὑτὸν πρότερον, χρησάμενος Κῦρος 
φιλανθρώπως καὶ δοὺς οἰκητήριον 
αὐτῷ Καρμανίαν, ἐξέπεμψεν ἐκ τῆς 
Βαβυλωνίας. Ναβόννηδος μὲν οὖν τὸ 
λοιπὸν τοῦ χρόνου διαγενόμενος ἐν 
ἐκείνῃ τῇ χώρᾳ κατέστρεψε τὸν βίον».

25 τὴν λοιπὴν βασιλείαν ἅπασαν Eusebius, 
Praep.Ev. en Arm.
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(148) Zijn zoon Laborosoarchodos, die 
een kind was, werd meester van het 
koninkrijk voor 9 maanden. Omdat hij 
in vele opzichten zijn kwade natuur 
toonde, werd hij na een samenzwering 
door de Vrienden doodgeslagen. (149) 
Na zijn dood kwamen degenen die 
tegen hem gecomplotteerd hadden, 
bijeen en kenden eensgezind het 
koningschap aan Nabonnedos toe, 
een man uit Babylon, die aan dezelfde 
revolte had deelgenomen. Onder zijn 
regering werden de muren van de stad 
der Babyloniërs langs de rivier met 
baksteen en bitumen gebouwd. (150) In 
het 17de jaar van zijn koningschap rukte 
Cyrus met een sterk leger uit Persis 
uit. Nadat hij de rest van heel Azië had 
onderworpen, rukte hij naar Babylon 
op. (151) Toen Nabonnedos zijn opmars 
vernam, ging hij hem met zijn leger 
tegemoet. Hij ging het gevecht aan en in 
de slag werd hij verslagen. Hij vluchtte 
met enkelen en werd in de stad van de 
Borsippeeërs ingesloten. (152) Toen 
Cyrus Babylon had ingenomen, beval 
hij de buitenste wallen van de stad tot 
op de grond gelijk te maken, omdat het 
hem toescheen dat de stad zeer sterk en 
moeilijk in te nemen was. Hij brak toen 
op voor Borsippa om Nabonnedos tot 
overgave te dwingen. (153) Nabonnedos 
wachtte de belegering niet af, maar 
gaf zich op voorhand over. Cyrus 
behandelde hem humaan. Hij gaf hem 
Carmanië als verblijfplaats en verbande 
hem uit Babylonië. Nabonnedos bracht 
de rest van zijn leven in dat gebied door 
en stierf er.
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f 10c
Eusebius, Praeparatio	Evangelica, 9, 41,4
(…) ὁ δέ οἱ παῖς ᾽Αμιλμαρούδοκος 
ἐβασίλευε.	 τὸν δ᾽ ὁ κηδεστὴς 
ἀποκτείνας <Ν>ιγλισάρης, λείπει 
παῖδα Λαβασσοάρασκον. Τούτου 
δ᾽ ἀποθανόντος βιαίῳ μόρῳ, 
Ναβαννήδοχον ἀποδείκνυσι βασιλέα, 
προσήκοντά οἱ οὐδέν. τὸν δὲ Κῦρος 
ἑλὼν Βαβυλῶνα Καρμανίης ἡγεμονίῃ 
δωρέεται.  

f 10d
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 20, r. 16-23
Und es regierte dessen Sohn 
Amilmarôdokos, welchen sein eigener, 
leibhafter Schwiegersohn Niglisaris 
tötete. Ihm blieb ein Sohn am Leben, 
Labossorakos; auch diesem widerfuhr 
das Mißgeschick, durch das Verhängnis 
eines gewaltsamen Todes zu sterben. 
Den Nabonedochos ward befohlen26, 
auf den Thron des Königreiches zu 
erheben, der doch diesem durchaus 
nicht gehörte. Diesem gewährte Kyros, 
als er Babe̲lon eingenommen hatte, 
die Markgrafschaft des Landes der 
Kermanen. Darius der König riß von 
seiner Provinz einiges an sich27.

26 var.	iussit/iubebat	PETERMANN
27 Of:	schloß	ihn	von	seiner	Provinz	aus.

f 11
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 15, r. 11-14
Und es herrschte über Babe̲lon Kyros 9 Jahre. Darauf, als er in der Ebene Daas sich 
in einen anderen Kampf eingelassen, kam er um. Nach ihm Kambyses, herrscht 
8 Jahre. Und darauf Dareh 36 Jahre. Nach diesem Xerxe̲s, und weiter die übrigen 
Perserkönige. 
Also gleich wie Berosos in Betreff des chaldäischen Königtums kurzgefaßt im einzelnen überliefert, 
ebenso berichtet dasselbe auch der Polyhistor.

f 12
Clemens Alexandrinus, Protrepticus, 5, 65, 2-3.
(2) Ἀγάλματα μὲν θεῶν οὐ ξύλα καὶ λίθους ὑπειλήφασιν (sc. Πέρσαι καὶ Μῆδοι καὶ 
μάγοι) … ἀλλὰ πῦρ τε καὶ ὕδωρ ὡς φιλόσοφοι. (3) μετὰ πολλὰς μέντοι ὕστερον 
περιόδους ἐτῶν ἀνθρωποειδῆ ἀγάλματα σέβειν αὐτοὺς Βήρωσσος ἐν τρίτῃ 
Χαλδαïκῶν παρίστησι, τοῦτο ᾽Αρταξέρξου τοῦ Δαρείου τοῦ ῎Ωχου εἰσηγησαμένου, 
ὃς πρῶτος τῆς ᾽Αφροδίτης ᾽Αναίτιδος τὸ ἄγαλμα ἀναστήσας ἐν Βαβυλῶνι καὶ 
Σούσοις καὶ ᾽Εκβατάνοις <καὶ> Πέρσαις καὶ Βάκτροις καὶ Δαμασκῷ καὶ Σάρδεσιν 
ὑπέδειξε σέβειν.

f 13
Papyri	Oxyrhynchus, 70, 4182 F 5, r. 20 (ed. schironi)
Βή]ρωσος ἐν γ Βαβυλω[νιακῶν
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f 10c
Eusebius, Praeparatio	Evangelica, 9, 41, 4
(…) Zijn zoon Amilmarudokos werd 
koning. Zijn schoonbroer <N>iglisares 
doodde hem en liet daarna een zoon, 
Labassoaraskos, achter. Toen deze een 
gewelddadige dood stierf, duidde hij 
Nabannedochos, die helemaal geen 
verwante van hem was, als koning aan. 
Nadat Cyrus Babylon had ingenomen, 
schonk deze hem de heerschappij over 
Carmanië.    

f 10d
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 20, r. 16-23
En zijn zoon Amilmarodokos regeerde. 
Hij werd door zijn hoogsteigen 
schoonzoon Niglisaris gedood. 
Deze behield één zoon in leven, 
Labossorakos. Ook deze werd door 
tegenspoed getroffen: het noodlot liet 
hem namelijk een gewelddadige dood 
sterven. Nabonedochos werd bevolen 
de troon van het koninkrijk, die hem 
echter helemaal niet toekwam, te 
bestijgen. Toen Cyrus Babylon had 
ingenomen, verleende deze hem het 
markgraafschap van het land der 
Carmanen. Koning Darius annexeerde 
een klein deel van zijn provincie.

f 11
Eusebius, Chronik, [Arm.], p. 15, r. 11-14
En Cyrus heerste over Babylon 9 jaar. Daarna, toen hij in de vlakte van Daas een 
andere strijd was aangegaan, kwam hij om het leven. Na hem Cambyses. Hij heerste 
8 jaar. En daarop Darius 36 jaar. Na hem Xerxes en verder de andere Perzische 
koningen.
Zoals Berossos dus met betrekking tot het Chaldeeuwse koningschap bondig in chronologische 
volgorde overlevert, zo verhaalt ook Polyhistor hetzelfde.

f 12
Clemens van Alexandrië, Protrepticus, 5, 65, 2-3
(2) Zij (Perzen, Meden en magi) vatten hout en stenen niet als representaties van 
goden op, ... maar vuur en water, zoals filosofen. (3) Later echter, na verloop van 
vele jaren vereerden zij antropomorfe beelden, zoals Berossos in het derde boek 
van de Chaldaica stelt: Artaxerxes, de zoon van Darius Ochos, voerde dat gebruik 
in, toen hij als eerste een beeld van Aphrodite Anaïtis in Babylon, Susa, Ecbatane, 
Persepolis, Bactra, Damascus en Sardes opstelde en instrueerde dat te vereren.

f 13
Papyri	Oxyrhynchus, 70, 4182 F 5, r. 20 (ed. schironi)
Be]rossos in het derde boek van de Babylo[niaca
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f 14
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 25, r. 26 – p. 26, r. 1
Hiernach jedoch bewältigt wiederum auch Abide̲nos den Vorwurf des Chaldäer-Königtums, ihn 
übereinstimmend mit dem Polyhistor darstellend. Getrennt und gesondert zählt er die Assyrerkönige 
der Reihe nach auf in folgender Weise: 
Des Abide̲nos über das Königtum der Assyrer. 
Dieserweise stellen sich die Chaldäer ihres Landes Könige von Alôros bis auf 
Alexandros vor; des Ninus und der Šamiram haben sie nicht sonderlich acht.

f 15
Hesychius, s.v. Σαραχήρω
Σαραχήρω· παρὰ Βηρώσῳ ἡ κοσμήτρια τῆς ῞Ηρας.

f 16
Agathias, Historiae, 2, 24
Ἐφ᾽ ὅτῳ δ᾽ ἂν καὶ ἤνθησε χρόνῳ, ὑφηγητὴς αὐτοῖς (sc. Πέρσαις) ἐκεῖνος καὶ 
καθηγημὼν τῆς μαγικῆς γέγονεν ἁγιστείας, καὶ αὐτὰς δὴ τὰς προτέρας ἱερουργίας 
ἀμείψας, παμμιγεῖς τινας καὶ ποικίλας ἐνέθηκε δόξας. τὸ μὲν γὰρ παλαιὸν Δία τε 
καὶ Κρόνον καὶ τούτους δὴ ἅπαντας τοὺς παρ᾽ ῞Ελλησι θρυλουμένους ἐτίμων θεούς, 
πλήν γε ὅτι δὴ αὐτοῖς ἡ προσηγορία οὐχ ὁμοίως ἐσώζετο, ἀλλὰ Βῆλον μὲν τὸν Δία 
τυχόν, Σάνδην τε τὸν ῾Ηρακλέα, καὶ ᾽Αναίτιδα τὴν ᾽Αφροδίτην, καὶ ἄλλως τοὺς 
ἄλλους ἐκάλουν, ὥς που Βηρωσσῷ τε τῷ Βαβυλωνίῳ καὶ ᾽Αθηνοκλεῖ καὶ Σιμάκῳ 
τοῖς τὰ ἀρχαιότατα τῶν ᾽Ασσυρίων τε καὶ Μήδων ἀναγραψαμένοις ἱστόρηται.

f 17
Josephus, Antiquitates	Judaicae, 1, 107
Zie ook Eusebius, Praeparatio	Evangelica, 9, 13, 5; Syncellus, Ecloga	chronographica, p. 44, r. 10-17 (ed. 
mosshAmmEr).
Μαρτυροῦσι δέ μου τῷ λόγῳ πάντες οἱ παρ᾽ ῞Ελλησι καὶ βαρβάροις συγγραψάμενοι 
τὰς ἀρχαιολογίας· καὶ γὰρ καὶ Μανέθων … καὶ Βηρωσὸς ὁ τὰ Χαλδαïκὰ συναγαγὼν 
καὶ Μῶχός τε καὶ ῾Εστιαῖος καὶ … ὁ Αἰγύπτιος ῾Ιερώνυμος οἱ τὰ Φοινικικὰ 
συγγραψάμενοι συμφωνοῦσι τοῖς ὐπ᾽ ἐμοῦ λεγομένοις, ῾Ησίοδός τε καὶ ῾Εκαταῖος 
καὶ ῾Ελλάνικος καὶ ᾽Ακουσίλαος καὶ πρὸς τούτοις ῎Εφορος καὶ Νικόλαος ἱστοροῦσι 
τοὺς ἀρχαίους ζήσαντας ἔτη χίλια.
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f 14
Eusebius, Chronik [Arm.], p. 25, r. 26 – p. 26, r. 1
Hierna echter behandelt Abydenus opnieuw het onderwerp van het koninkrijk der Chaldeeën, dat hij 
in overeenstemming met Polyhistor beschrijft. Gescheiden en afzonderlijk somt hij de koningen van 
de Assyriërs in volgorde als volgt op:
Van Abydenus over het koninkrijk van de Assyriërs.
Op deze manier stellen de Chaldeeën zich de koningen van hun land van Aloros tot 
Alexander voor. Voor Ninos en Semiramis hebben ze geen bijzondere belangstelling.

f 15
Hesychius, s.v. Sarachèrô
Sarachero: bij Berossos de opsmukster van Hera.

f 16
Agathias, Historiae, 2, 24
Wat de tijd ook was, waarin hij (d.i. Zoroaster) floreerde, hij was voor hen (d.i. 
de Perzen) een leidsman en leermeester van de godsdienst van de magi. Hij was 
het ook die hun vroegere religieuze praktijken veranderde en veelsoortige en 
ingewikkelde geloofsopvattingen invoerde. Want in vroegere tijden vereerden 
zij Zeus, Kronos en in feite alle goden die bij de Grieken algemeen bekend zijn 
– met dien verstande dat ze niet dezelfde namen bleven gebruiken. Integendeel, 
ze noemden Zeus – omdat het zo uitkwam – Belos, Heracles Sandes, Aphrodite 
Anaïtis en de andere goden gaven ze andere namen, zoals ergens door Berossos de 
Babyloniër, Athenocles en Simacus, die de oudste geschiedenis van de Assyriërs en 
de Meden optekenden, wordt bericht.

f 17
Josephus, Antiquitates	Judaicae, 1, 107
Alle auteurs bij Grieken en niet-Grieken die over oude geschiedenis hebben 
geschreven, bevestigen mijn verhaal: want Manetho … en Berossos, de auteur 
van de Chaldaica, Mochus, Hestaeus en ... Hieronymus de Egyptenaar, auteurs van 
Phoenica, stemmen met mijn woorden overeen. Hesiodus, Hecataeus, Hellanicus, 
Acusilaus en verder Ephorus en Nicolaus vertellen dat de ouden 1000 jaar leefden.
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astronomIsChe fragmenten

f 18
Palchus, Liber	apotelesmaticus,	135	(Catalogus	codicum	astrologorum	Graecorum, 5.1 p. 
204)
Ἡμεῖς μὲν οὖν τῇ τοῦ θειοτάτου Πτολεμαίου διδασκαλίᾳ ἀκολουθήσαντες, 
ἐτολμήσαμεν ἀπογράφεσθαι μὲν περὶ τῆς ἐνεργείας καὶ τῆς ποιότητος τῶν τριάκοντα 
λαμπρῶν ἀστέρων. ἵνα δὲ μνησθῶμεν καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ γραψάντων περὶ τῆς τῶν 
ἀπλανῶν ἀστέρων φάσεως καὶ περὶ τῆς τῶν παρανατελλόντων δυνάμεως, ταῦτα 
παρεκτιθέμεθα· Βαβυλώνιοι μὲν οὖν καὶ Χαλδαῖοι σχεδὸν πρῶτον ἐφεῦρον τὴν 
τῶν φαινομένων γνῶσιν, καθὼς ἔγνωμεν ἐκ τῶν προγενεστέρων ἡμῶν. ἱστοροῦσι 
γὰρ οὗτοι καὶ ᾽Απολλώνιον τὸν Μύνδιον καὶ ᾽Αρτεμίδωρον ***28. συνέγραψε δὲ καὶ 
περὶ αὐτῶν ὁ Βηρωσὸς καὶ οἱ ἐφεξῆς29.

f 19
Plinius, Naturalis	Historia, 7, 193
Epigenes apud Babylonios DCCXX annorum observationes siderum coctilibus 
laterculis inscriptas docet, gravis auctor in primis; qui minimum, Berosus et 
Kritodemos, CCCCXC, ex quo apparet aeternus litterarum usus.

f 20
Anonymus, Scholia	in	Aratum, p. 3, r. 28 – p. 4, r. 3 en r. 17-22 (ed. mAArtin)
Stellas enim constituit et fundavit deus, nomina vero et signa postea et astrologiam 
peritissimi addiderunt eis et fabulas condiderunt proprias. (...) de tali constitutione 
stellarum homines committunt, non qualem Juppiter praecipit30. istas enim 
appellationes et significationes stellarum postea aliquando Berosus †ait in 
Procreatione ita significans exposuit nihil ad constitutionem mundi ab eo factam. 
talia quippe aliqua Eudorus dicit.

f 21a
Vitruvius, De	architectura, 9, 2, 1-2
Nunc de crescenti lumine lunae deminutioneque, uti traditum est nobis a maioribus, 
dicam. (2, 1) Berosus, qui ab Chaldaeorum civitate sive natione progressus in Asia 
etiam disciplinam Chaldaicam patefecit, ita est professus: pilam esse ex dimidia 
parte candentem, reliqua habere caeruleo colore. cum autem cursum itineris 
28 Lacune BOLL.
29 Emendatie BOLL. ὁ †ἐφῆς handschriftelijke overlevering
30 praecipit MARTIN, SCHNABEL praecepit MAASS, JACOBY
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astronomIsChe fragmenten

f 18
Palchus, Liber	apotelesmaticus, 135 (Catalogus	codicum	astrologorum	Graecorum, 5.1 p. 
Welnu, hoewel we de leer van de zeer eminente Ptolemaeus volgen, hebben wij 
gedurfd af te wijken, als het gaat om de kracht en de hoedanigheid van de 30 lichtende 
sterren. Om de schrijvers in herinnering te brengen, die vóór hem ook hebben 
geschreven over de heliakische opkomst van de vaste sterren en over de kracht 
van de opkomende sterren, houden we de volgende uiteenzetting. Babyloniërs 
en Chaldeeën hebben min of meer als eersten de kennis over de astronomische 
verschijnselen ontdekt, zoals we van onze voorgangers weten. Want die vermelden 
zowel Apollonius van Myndus als Artemidorus ***. Ook Berossos heeft daarover 
geschreven en ook degenen na hem. 204)

f 19
Plinius, Naturalis	Historia, 7, 193
Anderzijds onderricht Epigenes dat bij de Babyloniërs sterrenobservaties van 
720.000 jaar waren opgeschreven op gebakken tichels. Hij is een zeer belangrijke 
autoriteit. Zij die de kortste chronologie volgen, Berossos en Critodemus, spreken 
over 490.000 jaar. Hieruit blijkt het zeer oude gebruik van het schrift.

f 20
Anonymus, Scholia	in	Aratum, p. 3, r. 28 – p. 4, r. 3 en r. 17-22 (ed. mAArtin)
god schiep en plaatste immers de sterren. Zeer deskundige lieden hebben hen 
echter nadien namen gegeven, er constellaties en sterrenkunde aan toegevoegd 
en hebben specifieke verhalen gecreëerd. (...) Een dergelijke ordening van de 
sterren die Jupiter niet bepaalt, bewerkstelligen de mensen. Want Berossos zegt 
in de Procreatio dat die benamingen en duidingen van sterren later op een gegeven 
moment <ontstaan zijn>. Door het op die manier aan te tonen heeft hij niets 
uitgelegd over de schepping van de wereld door Jupiter. Sommige gelijkaardige 
dingen zegt inderdaad Eudorus.

f 21a
Vitruvius, De	architectura, 9, 2, 1-2
Nu zal ik spreken over het wassen en afnemen van het maanlicht, zoals dat door 
onze voorouders aan ons is overgeleverd. 
(2, 1) Berossos, die van de staat of, zo men wil, het volk der Chaldeeën vertrok en 
in Azië zelfs de Chaldeeuwse leer bekendmaakte, heeft het volgende gedoceerd. De 
maan is een bol, die voor de helft straalt. Voor de rest heeft ze een donkerblauwe 
kleur. Wanneer ze nu de omloop van haar baan voltooid heeft en onder de schijf 
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sui peragens subierit sub orbem solis, tunc eam radiis et impetu caloris corripi 
convertique candentem propter eius proprietatem luminis ad lumen; cum autem 
evocata ab solis orbi superiora spectet, tunc inferiorem partem eius, quod candens 
non sit, propter aeris similitudinem obscuram videri; cum ad perpendiculum 
ea sit ad eius radios, totum lumen ad superiorem speciem retineri, et tunc eam 
vocari primam. (2) cum praeteriens vadat ad orientis caeli partes, relaxari ab 
impetu solis, extremamque eius partem candentiae oppido quam tenui linea ad 
terram mittere splendorem, et ita ex eo eam secundam vocari. cotidiana autem 
versationis remissione tertiam quartam in dies numerari. septimo die cum sol 
sit ad occidentem, luna autem inter orientem et occidentem medias caeli teneat 
regiones, quod dimidiam partem caeli spatio distet a sole, item dimidiam candentiae 
conversam habere ad terram. inter solem vero et lunam cum distet totum mundi 
spatium, et lunae orienti sol trans contra sit ad occidentem, eam quo longius absit, 
a radiis remissam, XIIII die plena rota totius orbis mittere splendorem, reliquosque 
dies decrescentia cotidiana ad perfectionem lunaris mensis versationibus et cursu 
a sole revocationibus subire sub rotam radiosque eius, et ita menstruas dierum 
efficere rationes.

f 21b
Cleomedes, Caelestia, 2, 4 (ed. toDD, p. 67)
Βηρωσσὸς μὲν γὰρ ἡμίπυρον εἶναι αὐτὴν (sc. τὴν σελήνην) πλείονας κινήσεις 
κινεῖσθαι ἀπεφήνατο· μίαν μὲν τὴν κατὰ μῆκος, [ἣν σὺν τῷ κόσμῳ κινεῖται]· 
ἑτέραν δὲ τὴν κατὰ πλάτος καὶ ὕψος καὶ ταπείνωμα, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν πέντε 
πλανήτων ὁρᾶται γινόμενον· ἄλλην δὲ τὴν περὶ τὸ ἑαυτῆς κέντρον, καθ᾽ ἣν κίνησιν 
στρεφομένην αὐτὴν ὑπολαμβάνει, καὶ ἄλλοτε ἄλλα μέρη αὐτῆς ἐπιστρέφουσαν 
πρὸς ἡμᾶς31 αὐξεσθαι καὶ μειοῦσθαι, καὶ ταύτην τὴν στροφὴν ἰσοχρόνιον αὐτῇ πρὸς 
τὴν σύνοδον τοῦ ἡλίου γενέσθαι. Ἔστι δὲ εὐέλεγκτος ἡ δόξα αὐτοῦ.

f 21c
Aëtius, Placita, 2, 25, 12 (ed. DiEls, p. 356); cf. Stobaeus, Eclogae, 1, 26, 1.
Βηρωσσὸς ἡμιπύρωτον σφαῖραν τὴν σελήνην.

31 πρὸς ἡμᾶς handschriften, TODD πρὸς ἥλιον mAnitius, ziEglEr En JAcoby
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van de zon komt, dan wordt ze door de stralen van de zon en de kracht van die 
hitte naar de zon toegetrokken en draait ze haar stralende deel door de specifieke 
eigenheid van het zonlicht naar dat licht. Wanneer de maan nu aangetrokken is en 
haar bovenkant naar de schijf van de zon gekeerd is, dan lijkt haar onderkant, die 
immers niet schittert, door de gelijkenis met de lucht donker te zijn. Wanneer de 
maan loodrecht op de stralen van de zon staat, wordt haar licht in zijn totaliteit bij 
haar bovenste aanzicht vastgehouden. Ze wordt dan “eerste (maan)” genoemd. (2) 
Wanneer de maan voorbijgaat en naar het oosten van de hemel schrijdt, maakt ze 
zich los van de aantrekkingskracht van de zon en de schittering van een uitermate 
dunne streep aan de uiterste rand van haar stralende helft is op aarde te zien. 
Zo wordt ze hierom “tweede (maan)” genoemd. Welnu, per dag vermindert de 
aantrekkingskracht op de omwenteling van de maan en, afhankelijk van de dag, 
wordt de maan als “derde”, “vierde” geteld. Op de zevende dag, wanneer de zon 
in het westen is en de maan tussen oost en west in het midden van de hemel staat, 
heeft zij de helft van haar stralende deel naar de aarde gekeerd, omdat ze op gelijke 
wijze qua afstand een hemelhelft van de zon verwijderd is. Wanneer echter de 
maan en de zon in volle hemelbreedte van elkaar verwijderd zijn en de zon zich 
tegenover de opkomende maan aan de andere kant in het westen bevindt, laten 
de stralen de maan, naarmate ze verder verwijderd is, los. Op de 14de dag, wanneer 
de maan een volle schijf is, is de schittering van haar volledige cirkel te zien. De 
resterende dagen neemt de maan dagelijks af tot de voltooiing van de maanmaand. 
Door de omwentelingen en de hernieuwde aantrekking van de zon op haar baan 
gaat de maan onder de cirkel en stralen van de zon en zo voltooit ze het systeem 
van dagen van de maand.

f 21b
Cleomedes, Caelestia, 2, 4 (ed. toDD, p. 67)
Berossos beweerde namelijk dat ze (d.i. de maan) voor de helft van vuur is en 
dat ze in meerdere bewegingen beweegt: één beweging in de lengte, [waarmee 
ze samen met de kosmos beweegt], een tweede in de breedte, d.i. in hoogte en 
diepte, hetgeen men ook ziet gebeuren bij de vijf planeten. Een andere beweging 
is rond haar eigen as. Berossos veronderstelt dat de maan wast en afneemt, 
omdat ze volgens deze laatste beweging roteert en op verschillende momenten 
andere delen van zichzelf naar ons draait. Deze omwenteling is in tijd gelijk aan 
de periode waarin de maan de conjunctie met de zon bereikt. Zijn doctrine is 
gemakkelijk te weerleggen.

f 21c
Aëtius, Placita, 2, 25, 12 (ed. DiEls, p. 356)
berossos de maan een halfvurige bol.
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f 21d
Aëtius., Placita, 2, 28, 1 (ed. DiEls, p. 358); cf. Stobaeus, Eclogae, 1, 26, 1.
᾽Αναξίμανδρος, Ξενοφάνης, Βηρωσσὸς ἴδιον αὐτὴν ἔχειν φῶς.

f 21e
Aëtius, Placita, 2, 29, 2 (ed. DiEls, p. 359); cf. Ps-Plutarchus, Placita, 2, 29, 2 en Stobaeus,	
Eclogae, 1, 26, 1. Zie ook Aëtius	Arabus, p. 162, r. 17-18 (ed. DAibEr, Aetius	Arabus).
Βηρωσὸς κατὰ τὴν πρὸς ἡμᾶς ἐπιστροφὴν τοῦ ἀπυρώτου μέρους.

f 22
Seneca, Naturales	Quaestiones, 3, 29, 1
Berosos, qui Belum interpretatus est, ait ista cursu siderum fieri. adeo quidem 
affirmat, ut conflagrationi atque diluvio tempus assignet: arsura enim terrena 
contendit, quandoque omnia sidera, quae nunc diversos agunt cursus, in Cancrum 
convenerint, sic sub eodem posita vestigio, ut recta linea exire per orbes omnium 
possit; inundationem futuram, cum eadem siderum turba in Capricornum 
convenerit. illic solstitium, hic bruma conficitur: magnae potentiae signa, quando 
in ipsa mutatione anni momenta sunt.

f 23a
Plinius, Naturalis	Historia, 7, 160
Poscere videtur locus ipse sideralis scientiae sententiam. Epigenes CXII annos 
inpleri negavit posse, Berosus excedi CXVI. durat et ea ratio, quam Petosiris ac 
Necepsos tradidere (tetartemorion appellant a trium signorum portione), qua 
posse in Italiae tractu CXXIV annos vitae contingere apparet.

f 23b
Censorinus, De	die	natali, 17, 4
Verum haec ut fabulosa praetereo; sed inter ipsos astrologos, qui in stellarum 
signorumque ratione verum scrutantur, nequaquam etiam convenit. Epigenes 
in centum duodecim annis longissimam vitam constituit; Berosos autem 
centum sedecim; alii ad centum viginti annos produci posse; quidam etiam ultra 
crediderunt. fuerunt qui non idem putarent ubique observandum, sed varie per 
diversas regiones, prout in singulis sit caeli ad circulum finitorem inclinatio, quod 
vocatur clima.
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f 21d
Aëtius, Placita, 2, 28, 1 (ed. DiEls, p. 358)
Anaximander, Xenophanes, Berossos dat ze haar eigen licht heeft.

f 21e
Aëtius, Placita, 2, 29, 2 (ed. DiEls, p. 359)
berossos volgens de omwenteling van het vuurloze deel naar ons toe.

f 22
Seneca, Naturales	Quaestiones, 3, 29, 1
Berossos, die Belus heeft uitgelegd, zegt dat die (catastrofen door brand of vloed) 
geschieden door de loop van de planeten. Hij is zelfs zo stellig dat hij voor de 
wereldbrand en de vloed een tijd aanwijst. Hij stelt immers met nadruk dat de 
aardse dingen zullen worden verbrand, wanneer alle planeten, die nu verschillende 
banen hebben, in het sterrenbeeld Kreeft zullen samenkomen en zo op hetzelfde 
pad geplaatst zijn dat een rechte lijn door de kringen van alle kan gaan. Een 
overstroming zal plaatsvinden, wanneer dezelfde groep planeten in Steenbok 
samenkomt. De zomerzonnewende wordt veroorzaakt door eerstgenoemde 
sterrenbeeld, de winterzonnewende door laatstgenoemde. Het zijn tekens met een 
grote kracht, omdat het scharniermomenten in de verandering zelf van het jaar 
zijn.

f 23a
Plinius, Naturalis	Historia, 7, 160
Het onderwerp zelf lijkt de mening van de sterrenkunde te vereisen. Epigenes 
zegt dat 112 jaren niet vol kunnen worden gemaakt, Berossos dat 116 jaren niet 
kunnen worden overschreden. Ook die doctrine blijft bestaan, die door Petosiris en 
Nechepso werd overgeleverd. (Ze noemen die “tetartemorios” door de verdeling van 
de dierenriem in delen van drie sterrenbeelden.) Hierdoor kan een mensenleven in 
het gebied van Italië kennelijk 124 jaar bereiken.

f 23b
Censorinus, De	die	natali, 17, 4
Aangezien dit echter fabeltjes zijn, laat ik het buiten beschouwing. Maar onder 
de astrologen zelf, die weliswaar onderzoek doen op het gebied van de leer van 
sterren en sterrenbeelden, is er zelfs helemaal geen overeenstemming. Epigenes 
stelde het langste leven vast op 112 jaar, Berossos van zijn kant op 116. Anderen 
waren van mening dat het tot 120 jaar kan worden verlengd, sommigen meenden 
nog langer. Enkelen dachten dat niet overal hetzelfde kan worden waargenomen, 
maar dat dat verschilt per streek, al naargelang in elke afzonderlijke streek de 
inclinatie tot de hemelhorizon is, hetgeen clima wordt genoemd.
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