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DE JuISTE mAN OP DE JuISTE PLAATS

Berossos had als priester een ‘all round’ opleiding in de spijkerschriftcultuur, 
in zijn tijd de traditionele geleerdencultuur, genoten en kende Sumerisch en 
Akkadisch. Als ‘priester’ was hij verbonden aan het grote tempelcomplex van 
Esagila in Babylon. Dat was in Berossos’ tijd de plaats waar de spijkerschriftcultuur 
werd gekoesterd en doorgegeven en aan wetenschap en geschiedschrijving werd 
gedaan (cf. Hoofdstuk 2). Berossos’ moedertaal was naar alle waarschijnlijkheid 
het Aramees. Dat was in die tijd de voertaal en de taal van de ‘populaire’ cultuur in 
Mesopotamië – en zelfs in grote delen van het Midden-Oosten. 
Het tempelmilieu, waartoe Berossos behoorde, onderhield nauwe contacten met 
het Seleucidische bestuur. De Seleuciden hielden via hun lokale vertegenwoordigers 
supervisie op het Esagila en het tempelbestuur trad als vertegenwoordiger van de 
lokale traditioneel-Babylonische bevolking op. Deze contacten kunnen Berossos 
ertoe aangezet hebben om Grieks te leren en een geschiedwerk over zijn land te 
schrijven. Als geleerde had hij hiervoor de juiste achtergrond.

DE BAByLONIACA, EEN TEkST ‘mET EEN HANDLEIDING’

De Babyloniaca is fragmentarisch tot ons gekomen. We kennen het werk vooral 
door citaten en parafrasen bij joods-christelijke auteurs. Zij citeerden uit het werk 
om de historiciteit van het Oude Testament te bewijzen of de Oudtestamentische 
chronologie te onderbouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het merendeel 
van de overgeleverde excerpten inhoudelijk raakvlakken heeft met het Oude 
Testament.
Uit de flinters GDB F 2 (Sacaea-feest), GDB F 12 (cultus van Anaïtis) en GDB F 15 
(Saracheiro) kunnen we opmaken dat de Babyloniaca veel breder van opzet was dan 
we op basis van de joods-christelijke auteurs zouden kunnen denken. We moeten 
er ons goed van bewust zijn dat we maar een eenzijdig en zeer onvolledig beeld van 
het werk hebben.
Bovendien is de tekst tijdens het overleveringsproces ingekort, getransformeerd 
en gemanipuleerd. Uit onze analyse blijkt dat de Armeense vertaling van Eusebius’ 
Kroniek, een van onze belangrijkste bronnen, tal van misinterpretaties en 
vertaalfouten heeft gemaakt. Op sommige plaatsen is de tekst duidelijk corrupt. 
Wanneer we de fragmenten bestuderen, moeten we er ons steeds van bewust 
blijven dat de tekst, zoals die is overgeleverd, misschien niet op Berossos teruggaat. 
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BēL-Rē’û-ŠuNu DE	ṭUPšArrU	(“SCHRIJvER”)

Berossos schrijft in zijn inleiding dat geschriften die vele eeuwen bestrijken, in 
Babylon met grote zorg werden bewaard (GDB F 1a) en impliceert dat hij deze 
bronnen voor zijn Babyloniaca raadpleegde. Uit onze analyse is naar voren gekomen 
dat deze claim terecht is: Berossos gebruikte bij het samenstellen van zijn werk 
een veelheid aan spijkerschriftbronnen en lokale tradities. Zijn beschrijving van 
de oerchaos, de strijd tussen Belos en “Zee” (GDB F 1a-b) is gebaseerd op een versie 
van het Babylonische Scheppingsverhaal Enūma	Elish. Zijn relaas over de schepping 
van de mens combineert hetzelfde epos met een etiologie die we in het Epos van 
Atrahasis vinden, die uitlegt waarom de mens intellect heeft. Berossos’ relaas van 
de Vloed loopt in grote lijnen parallel met wat de Vloedverhalen uit Mesopotamië 
schrijven (GDB F 4a-b en d-e). Zijn beschrijving van de zeven ‘vismensen’ en de 
rol die de eerste van hen, Oannes, had als cultuurbrenger (GDB F 1a-b en 3a-d), is 
gestoeld op de Mesopotamische traditie van de wijzen van vóór de Vloed, de zeven 
apkallu’s. Ook Berossos’ overzicht van de koningen en steden vóór de Vloed (GDB F 
3a-d) verwoordt een oude Mesopotamische traditie. 
Een deel van Berossos’ werk was een overzicht van dynastieën, koningen en 
regeringsgetallen (GDB F 5a). Berossos volgde hier het stramien van Mesopotamische 
koningslijsten, die hem ook de nodige data verstrekten. Eén chronografische tekst 
was naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke bron voor Berossos: de Kroniek	der	
Dynastieën.
Eusebius merkt op dat Berossos tot de tijd van Nabonassar vooral namen en 
regeringsjaren van koningen geeft en weinig tot niets over hun daden verteld 
(GDB F 7a). Berossos werd hier waarschijnlijk toe gedwongen, omdat van heel wat 
vroege koningen, die in de koningslijsten waren opgenomen, niets meer dan hun 
naam en regeringsjaren bekend waren.
We hebben duidelijke bewijzen dat Berossos Babylonische kronieken over het 
recente verleden raadpleegde. In de overgeleverde tekst vinden we enkele 
stereotiepe uitdrukkingen terug die tot de taal van de kronieken behoren. Zijn 
beschrijving van de val van Belibos (GDB F 8c) loopt parallel met het relaas in een 
Babylonische Kroniek. Toch is het opvallend dat Berossos in de meeste gevallen 
niet het droge relaas van de kronieken volgt, maar een ‘spannender’, meer 
narratieve versie van de feiten geeft. Dit zien we bijvoorbeeld bij de opstand 
van Nabopolassaros en de ondergang van Sarakos (GDB F 8c-e). Hier combineert 
Berossos een Babylonische ‘patriottistische’ traditie, zoals die in literaire brieven 
is geattesteerd, met een ‘geromantiseerde’ versie over Sarakos’ ondergang. 
Geromantiseerd – en tegelijkertijd ‘getelescopeerd’ – is ook de campagne van 
Nabokodrosoros in Syrië en zijn troonsbestijging (GDB F 9a), waarvan de historische 
kern in de kronieken terug te vinden is.
Berossos gebruikte ook koningsopschriften of teksten daaraan gerelateerd. Zijn 
beschrijving van de staatsgreep waaraan Nabonidus deelnam (GDB F 10a en c) komt 
overeen met het relaas dat deze koning zelf geeft in zijn ‘Babylon Stele’. Ook voor 
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de beschrijving van de bouwactiviteiten van Nabokodrossoros in Babylon (GDB F 
9a) volgde Berossos waarschijnlijk een opschrift van deze vorst.
In de fragmenten lezen we verhalen of verhaalelementen die niet in de 
spijkerschriftteksten geattesteerd zijn, maar die we wel vanuit andere bronnen 
kennen. Berossos’ Vloedverhaal (GDB F 4a-e) bevat elementen die we ook in de 
Oudtestamentische traditie vinden. Andere episodes vertonen gelijkenissen met 
verhalen bij klassieke auteurs. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Berossos’ relaas 
over Senecheribos’ oprichting van een standbeeld in Cilicië en zijn stichting van 
Tarsus (GDB F 8c-d), hetgeen door de klassieke schrijvers aan hun legendarische 
Assyrische koning Sardanapallos wordt toegeschreven. Het reservoir met 
ongeloofwaardige afmetingen dat Nabokodrosoros liet graven (GDB F 9b-c), doet 
denken aan een parallel verhaal bij Herodotus en Ctesias. Zowel in het geval van de 
Oudtestamentische als klassieke parallellen zijn we tot de conclusie gekomen dat 
het hier om tradities gaat, die in de tijd van Berossos in Babylonië circuleerden. 
Dat de spijkerschriftbronnen hierover niets schrijven, komt doordat zij slechts 
een eenzijdig beeld, nl. van de hogere traditionele cultuur, geven. Dit verklaart 
ook waarom we een volksfeest als de Sacaea niet in de spijkerschriftbronnen 
terugvinden (GDB F 2).
Wanneer Berossos de bronnen tegenspreekt of een afwijkende versie geeft, is het 
moeilijk te achterhalen wat hiervan de reden is. Hebben we te maken met een 
corrupte tekst of de manipulatie van een latere gebruiker? Raadpleegde Berossos 
een bron die we (nog) niet kennen of fingeerde hij zelf zijn verhaal? 
Omdat Berossos over het algemeen trouw zijn bronnen volgt en er aanwijzingen 
zijn voor het bestaan van Babylonische historische tradities die niet in de 
spijkerschriftbronnen geattesteerd zijn, zijn we van mening dat Berossos weinig 
zelf gefingeerd heeft. De Cilicische campagne die Senecheribos tegen Griekse 
indringers opzette (GDB F 8c-d), een verre reflectie van Sanheribs campagne in 
694, en de ‘Hangende Tuin’ van Babylon (GDB 9a-c) beschouwen we daarom als 
authentiek Babylonische ‘pseudo-historische’ verhalen.
Berossos slaagde erin al deze verschillende bronnen in één doorlopende narratieve 
overzichtsgeschiedenis te gieten. Dat maakt zijn werk voor de Babylonische 
historiografie uniek.

De astronomisch-astrologische fragmenten die op naam van Berossos zijn 
overgeleverd (GDB F 18-23), zijn bijna alle met zekerheid niet authentiek. De 
Babyloniërs geloofden niet dat de groepering van sterren in constellaties en hun 
naamgeving mensenwerk was (GDB F 20). De cyclische verwoesting van de kosmos 
door water en vuur (GDB F 22) en de theorie van de maximale levensduur van een 
mens (GDB F 23a-b) zijn Grieks-hellenistische doctrines. Ook voor de maantheorie, 
die in Vitruvius’ versie duidelijk niet-Babylonische elementen bevat, vinden we 
geen Babylonische parallellen (GDB F 21a-e). 
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BEROSSOS DE HISTORIOGRAAf

Berossos richtte zich met zijn werk tot een Griekssprekend publiek en moest 
hiervoor niet alleen Grieks leren; hij moest zich ook omvormen tot een Grieks 
historiograaf. Hierin is hij zonder meer geslaagd. In de Babyloniaca – een in de 
Griekse etnografie een voor de hand liggende titel voor een werk dat over Babylonië 
gaat – volgt Berossos de ‘regels’ van dit genre. Hij beschreef de geografie van zijn 
land en de vroegste geschiedenis, gaf een historisch overzicht en behandelde naar 
alle waarschijnlijkheid ook zeden en gewoonten. Het proëmium waarin hij zichzelf 
en zijn bronnen voorstelt en zich waarschijnlijk ook heeft aangeprezen, is typisch 
Grieks. 
De Babyloniër was er zich goed van bewust dat hij voor Grieken schreef. Hij 
identificeerde Babylonische goden met Griekse (Ea = Kronos [GDB F 4a-b en d-e]; 
Ṣarpānītu = Hera [GDB F 15]) en gebruikte Macedonische maandnamen (Daisios 
[GDB F 4a-b en d-e]; Loös [GDB F 2]). Hij duidde het vreemde volk van de Guti 
met de bij de Grieken goed bekende volksnaam ‘Meden’ aan (GDB F 5a). Mogelijk 
paste hij ook het beeld van Oannes als cultuurbrenger aan de Griekse topos van 
de “eerste uitvinder” (protos heuretes) aan. Hij legt een etiologie die in het Epos	van	
Atraḫasīs geïmpliceerd wordt, voor zijn Grieks publiek, dat die mythe niet kende, 
uit. Mogelijk rationaliseerde hij ook de beschrijving van de oerchaos van Enūma 
Elish volgens de bij Griekse filosofen populaire methode van de allegorie (GDB F 
1a-b). Het moet echter onzeker blijven of deze uitleg op Berossos dan wel op een 
latere gebruiker teruggaat.
De Babylonische geleerde had zich ook vertrouwd gemaakt met de Griekse 
historiografie: uit zijn werk blijkt dat hij wist wat Griekse historiografen vóór 
hem over Babylonië hadden geschreven. Hij bekritiseerde hen naar goede Griekse 
literaire gewoonte. Eenmaal doet hij dat expliciet: hij valt die Griekse historici 
aan die de stichting van Babylon en zijn wonderbaarlijke bouwwerken aan de 
Assyrische koninging Semiramis toeschrijven (GDB F 9a.1) – een aanval op Ctesias 
en zijn epigonen. Mogelijk gaf hij in zijn werk ook impliciete kritiek. Het blijkt 
bovendien dat hij goed wist wat er in de Griekse historiografie speelde, zoals uit 
de volgende sectie blijkt. Berossos kan met recht Grieks etnograaf – en ook lokaal 
historiograaf – genoemd worden.
 
BEROSSOS’ BEELD vAN BAByLONIë EN DE BREDERE CONTExT

Berossos geeft een glorieus beeld van de Babylonische geschiedenis. De Babylonische 
cultuur was met haar 432.000 jaren voor de periode vóór de Vloed (GDB F 3a-b) veel 
ouder dan alle andere. Ouderdom gold in de klassieke wereld als synoniem voor 
respect en aanzien. Berossos merkt bij verschillende koning van vóór de Vloed op 
dat ze “Chaldeeër”, d.i. Babyloniër waren, en maakt op die manier duidelijk dat ze 
autochtone heersers waren. Autochtonie droeg in de Griekse wereld bij aan de roem 
van een volk. Oannes, die alle andere cultuurbrengers in tijd voorafging, bracht de 
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mensen de beschaving en sindsdien werd er niets meer uitgevonden (GDB F 1a-b). 
Dit impliceert dat Babylonië de bakermat van de beschaving was en dat alle andere 
culturen aan dat land schatplichtig waren. Die beschaving overleefde zelfs de alles 
vernietigende Vloed (GDB F 4a-b en d-e). Berossos creëerde dit glorieuze beeld niet 
‘ex nihilo’: hij kon gewoon zijn bronnen laten spreken.
In de tijd van Berossos woedde er een fel debat over de prioriteit in tijd van Griekse 
steden en vreemde volken (cf. Hoofdstuk 4). Berossos, die kennelijk deze wedijver 
kende, mengde zich met zijn Babyloniaca volop in de strijd.

Sommige moderne auteurs menen dat Berossos met zijn werk de Seleucidische 
dynastie wilde ondersteunen. Hiervoor kunnen er inderdaad aanwijzingen worden 
gevonden. Berossos rekende Coele-Syrië en Fenicië, gebieden die in zijn tijd door 
de Ptolemeeën waren ingelijfd, tot het Assyrische en, later, Neo-Babylonische 
rijk (GDB F 8d en 9a). Misschien wilde hij zo de aanspraken die de Seleuciden 
op deze gebieden maakten, historisch onderbouwen. Zijn werk kan ook het 
Babylonische antwoord geweest zijn op de Aegyptiaca van Hecataeus van Abdera, 
die Egypte ophemelde. Op die manier kon de Babyloniaca ook ingezet worden in 
de propagandastrijd tussen Seleuciden en Ptolemeeën. Omdat de Babyloniaca zo 
fragmentarisch overgeleverd is, blijft deze interpretatie onzeker.

Wat wel zeker is, is dat Berossos voor de Griekssprekende wereld – en in de eerste 
plaats de nieuwe heersers over zijn land – een betrouwbaar geschiedwerk, dat 
gebaseerd was op authentieke lokale bronnen, wilde schrijven. Het werd nooit 
het standaardwerk van de Babylonische geschiedenis dat Berossos waarschijnlijk 
had willen schrijven. Als we de joods-christelijke apologeten buiten beschouwing 
laten, raakte het werk nooit verder verspreid dan de geleerdenmilieus van Grieken 
en Romeinen (cf. Hoofdstuk 6).
De Babyloniaca is een typisch geesteskind van de hellenistische tijd: het werk sloeg 
de brug tussen twee culturen. En dat maakt het werk juist zo fascinerend. Zelfs na 
zovele eeuwen.
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