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DEEL I
BEROSSOS EN ZIJN TIJD

hoofdstuk 1. Berossos’ leven en werk

0. INLEIDING
Berossos, de Babyloniër die zich tot Grieks historicus ontpopte, is ongetwijfeld een 
van de meest fascinerende auteurs uit het hellenistische Oosten. De getuigenissen 
over het leven van deze ‘schrijver tussen culturen’ zijn schaars, maar verschaffen 
ons toch enige waardevolle informatie. Vele, intrigerende vragen moeten echter 
onbeantwoord blijven. In dit hoofdstuk willen we een overzicht geven van wat de 
bronnen ons over Berossos vertellen1. Vervolgens geven we een korte voorstelling 
van zijn geschiedwerk.

1. LEvEN
‘Beros(s)os’ (Βήρωσ(σ)ος)2 is de Griekse weergave van de Akkadische naam Bēl-rē’û-
šunu (“Bēl is hun herder”)3. Met Bēl, “heer”, wordt Marduk bedoeld, de stadsgod 
van Babylon en hoofd van het Babylonische pantheon.
Berossos situeert zichzelf, zoals hij in de inleiding tot zijn werk schrijft (GDB T 1a), 
in de tijd van Alexander de Grote, die van 331 tot 323 v.C. over Babylonië regeerde. 
Ook Tatianus (GDB T 2) verbindt Berossos met de tijd van de Macedoniër. Omdat 
beide Griekse bronnen de meerduidige vorm γενέσθαι, c.q. γεγονώς gebruiken, 
is het niet duidelijk of zij bedoelen dat Berossos in de tijd van Alexander leefde 
dan wel werd geboren. Twee andere testimonia lijken deze dubbelzinnigheid op 
te lossen: ze stellen dat Berossos een tijdgenoot van de jonge Macedoniër was 
of onder diens regering floreerde (GDB T 1b en T 1c). Omdat deze testimonia in 
werkelijkheid de dubbelzinnige brontekst waarop GDB T 1a teruggaat, hebben 
geïnterpreteerd en dus geen onafhankelijke bronnen zijn, kunnen zij niet gebruikt 

1 Deze testimonia worden in het derde deel van dit boek voorgesteld en geanalyseerd.
2 De naam is in de teksttraditie met één of twee sigma’s geattesteerd. Ook de accentuering 

verschilt. Volgende varianten zijn overgeleverd: Βήρωσσος (Syncellus, ed. mosshAmmEr), 
Βηρῶσσος (Josephus, Contra Apionem), Βηρωσσός of Βηροσός (Josephus, Antiquitates), 
Βηρωσός (Tatianus, ed. mArcoVich), Βήρωσος (Athenaeus, ed. kAibEl), Berosus (meeste 
Latijnse auteurs), Berosos (Seneca en de Armeense vertaling). Omdat ‘Berossos’ in de 
moderne wetenschap de meest gebruikelijke vorm is, hebben we die overgenomen.

3 lEhmAnn-hAupt (RlA, 2, p. 1) zag in Berossos de weergave van de Akkadische naam 
Bēl-rē’û-šu (“Bēl is zijn herder”). VAn DEr spEk (in: mArzAhn & nEumAnn, Assyriologica	
et	 Semitica, p. 439) heeft terecht opgemerkt dat deze naam niet in de hellenistische 
periode is geattesteerd. Hij stelt daarom ‘Bēl-rē’û-šunu’ voor, een naam die wel in de 
spijkerschriftteksten uit de Perzisch-hellenistische periode voorkomt; zie boiy, Late	
Achaemenid	 and	 Hellenistic	 Babylon, p. 346; tAllqVist, Neubabylonisches Namenbuch, p. 
41. 



26

HoofDstuk 1

worden om de dubbelzinnigheid weg te nemen. 
Berossos was, aldus Tatianus (GDB T 2), een ‘Babyloniër’, wat zowel “inwoner van 
Babylonië” als  “van Babylon” kan betekenen. Omdat Berossos ‘priester’ van 
Babylons stadsgod was en zijn werk op Babylon was gericht, staat het vast dat hij 
uit die stad afkomstig was.
Dezelfde Tatianus omschrijft Berossos als priester van Belos, d.w.z. Bēl. Dit betekent 
dat Berossos op een of andere manier aan de cultus van Bēl en aan diens tempel 
in Babylon, het Esagila, was verbonden. VAn DEr spEk4 wil Berossos met de Bēl-rē’û-
šunu identificeren die in de jaren 250 šatammu (d.i. “hogepriester”) van het Esagila 
was. Omdat Berossos reeds in de periode van Alexander leefde, is deze identificatie 
om chronologische redenen minder waarschijnlijk5. 
Berossos kan als ‘scriba’ of ‘geleerde’ aan het Esagila verbonden zijn geweest 
Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, waren de Babylonische tempels 
in de hellenistische periode een brandpunt van wetenschappelijke activiteit. Dat 
Berossos een ‘geleerde’ was, blijkt uit zijn werk: hij moet bij het schrijven daarvan 
toegang tot de spijkerschriftbronnen gehad hebben en beheerste dus Sumerisch 
en Akkadisch. Beide talen werden in Berossos’ tijd, toen Aramees in Babylonië 
de spreektaal was, gebruikt voor religie en wetenschap. Hierop gaan we in het 
volgende hoofdstuk dieper in.
Berossos droeg zijn werk op aan Antiochus, “de derde opvolger” van Alexander 
de Grote, zoals Tatianus schrijft (GDB T 2). Hoewel dit historisch gezien incorrect 
is – de derde opvolger van Alexander was Seleucus I, moet met deze omschrijving 
Antiochus I bedoeld zijn. In zijn versie van Tatianus geeft Eusebius een variante 
lezing: hij omschrijft de geadresseerde Antiochus als “de derde (opvolger) na 
Seleucus” 6. Hiermee wordt dan Antiochus II (261-246) bedoeld. Omdat Berossos 
reeds in de tijd van Alexander de Grote leefde, is een dedicatie aan Antiochus II 
minder waarschijnlijk. Daarom aanvaarden we Tatianus’ datering. 
Antiochus I was van 295/4 tot 281 medeheerser van zijn vader Seleucus I en was 
in het bijzonder bevoegd voor de oostelijke gebieden van het Seleucidische rijk, 
waartoe ook Babylonië behoorde. Van 281 tot 261 was Antiochus zelf koning. 
Berossus kan zijn werk zowel in de tijd van Antiochus’ medeheerschappij als in de 
tijd van zijn volwaardig koningschap hebben opgedragen. Dit betekent dat hij zijn 
werk ergens tussen ca. 295 en 261 schreef.
Welke relatie Berossos met Antiochus I had, is niet geweten. burstEin7 speculeert 
dat hij aan het Seleucidische hof werkzaam was, maar dit is verre van zeker. Andere 

4 in: mArzAhn & nEumAnn, Assyriologica	et	Semitica, p. 439.
5 glAssnEr (Mesopotamian Chronicles, p. 28, n. 3) dateert Berossos rond 250 v.C., maar geeft 

hiervoor geen argumentatie. Mogelijk associeert hij Berossos met Antiochus II (261-
246); cf. infra.

6 Praep.Ev.,	10, 11, 8.
7 Berossus, p. 5. burstEin oppert dat Berossos misschien zelfs een van de Chaldeeuwse 

astrologen was die voorspellingen deden aan Seleucus I en zijn voorgangers (cf. Diod., 
2, 31, 2).
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moderne geleerden stellen dat Berossos zijn werk onder Seleucidische patronage 
schreef8. tArn9 meent zelfs dat de Babyloniër het werk op verzoek van Antiochus I 
maakte. Hier zijn echter geen aanwijzingen voor. In Hoofdstuk 2 zullen we zien dat 
andere vormen van contact tussen Berossos en de Seleucidische koning mogelijk 
zijn geweest. 

Volgens Vitruvius vertrok Berossos uit Babylonië en opende hij op het eiland Cos 
een school, waar hij de “Chaldeeuwse doctrines” onthulde (GDB T 8a en b)10. Ook 
schrijft Vitriuvius hem de uitvinding van een bepaald type zonnewijzer toe (GDB T 
8c). Josephus onderschrijft dat Berossos Chaldeeuwse opvattingen bekendmaakte: 
volgens hem was Berossos in kringen die zich met de wetenschap bezighielden, 
bekend, omdat hij “geschriften over astronomie en over de wijsheid van de 
Chaldeeën voor de Grieken uitbracht” (GDB T 3). Plinius de Oudere noemt Berossos 
in zijn overzicht van uitblinkers in een bepaalde wetenschap als voorbeeld voor 
de astronomie (GDB T 10a). Hij voegt eraan toe dat de Atheners in het gymnasium 
voor de Babyloniër omwille van diens goddelijke voorspellingen een standbeeld 
met vergulde tong oprichtten. Ook Seneca verbond de Babyloniër met astronomie: 
Berossos legde de opvattingen van Belus uit, volgens een Grieks-Romeinse traditie 
de uitvinder van de astronomie (GDB T 9).
Vitruvius’ bericht over Berossos’ vertrek naar Cos en zijn school kan niet door 
andere bronnen worden bevestigd. Het type zonnewijzer dat hij zou hebben 
uitgevonden, bestond waarschijnlijk nog niet in zijn tijd. De testimonia over 
Berossos als bekend astroloog moeten o.i. worden geduid in het licht van de 
astronomisch-astrologische doctrines en opvattingen die in de antieke literatuur 
aan hem worden toegeschreven. Zoals uit onze analyse van de astronomisch-
astrologische fragmenten (GDB 18-23) zal blijken, verwoorden zij hellenistisch – en 
dus geen Babylonisch – gedachtegoed. Om die reden gaan wij ervan uit dat deze 
fragmenten ten onrechte op naam van Berossos staan. De testimonia over Berossos 
de astroloog beschouwen wij daarom eveneens als latere creaties. Hiermee kon 
worden verklaard hoe de zgn. ‘Babylonische’ doctrines de Grieks-Romeinse wereld 
bereikten. Daarnaast gaven ze de vermeende auteur meer autoriteit.

Een andere legende, tot slot, stelt dat Berossos de vader is van de Hebreeuwse-
Babylonische Sibylle (GDB T 6a-c). Het is onduidelijk hoe deze legende is ontstaan. 
Mogelijk is er een verband met de invoeging in de op naam van Berossos 
overgeleverde fragmenten van een citaat dat in de mond van de Sibylle is gelegd 
(cf. GDB F 4, Excursus). Misschien bestaat er ook een connectie tussen de goddelijke 

8 B.v. murrAy, CQ, NS 22 (1972), p. 209; kuhrt, in: Kuhrt & shErWin-WhitE, Hellenism	in	the	
East, p. 55-56.

9 Greeks	 in	Bactria, 3de ed., p. 41. Ook lEhmAnn-hAupt (RlA, 2, p. 3) acht het mogelijk dat 
Antiochus Berossos de opdracht gaf het geschiedwerk te schrijven.

10 Voor dit ‘tweede’ leven‘ van Berossos, zie schnAbEl, Berossos, p. 10-13; BurstEin, Berossus, 
p. 5-6; VErbrugghE & WickErshAm, Berossos, p. 13-14.
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voorspellingen die Plinius aan Berossos toedicht, en zijn vaderschap van een 
profetes.

2. WERk
Berossos’ werk is als zodanig verloren gegaan. Het is via een lang en complex 
overleveringsproces tot ons gekomen (zie Hoofdstuk 5). In de fragmenten zijn 
twee titels overgeleverd: Babyloniaca (Βαβυλωνιακά) en Chaldaica (Χαλδαïκά)11. Het 
is zo goed als zeker dat Berossos zelf eerstgenoemde titel gebruikte. Babyloniaca is 
namelijk de titel waaronder zijn werk in de antieke ‘wetenschappelijke’ literatuur 
circuleerde. Bovendien is deze titel ten opzichte van Chaldaica historisch gezien 
correcter. De Chaldeeën waren slechts een van de bevolkingsgroepen van Babylonië, 
maar in de klassieke bronnen werd “Chaldea”/“Chaldeeën” als synoniem voor 
“Babylonië”/“Babyloniërs” gebruikt (zoals Holland synoniem voor Nederland is). 
We mogen aannemen dat Berossos de ‘historisch correcte’ titel gebruikte. De titel 
Chaldaica is mogelijk het resultaat van verwarring. Het is immers zeer plausibel dat 
de epitome die Alexander Polyhistor van Berossos’ werk maakte, deze titel droeg12.
Berossos schreef zijn werk in het Grieks. Volgens sommige moderne geleerde deed 
hij dat onbeholpen en was zijn stijl niet verfijnd13. Het is echter onmogelijk om na 
te gaan in welke mate een tekst die door zovele handen is gegaan, nog de taal en 
stijl van de auteur weerspiegelt. 
Tatianus meldt dat de Babyloniaca drie boeken telde. Van elk boek zijn excerpten 
tot ons gekomen. Op basis daarvan kan de inhoud van het werk in grote lijnen 
worden gereconstrueerd. In boek 1 stelde Berossos in een proloog zichzelf en zijn 
bronnen voor. Waarschijnlijk lichtte hij ook de dedicatie aan Antiochus I toe. Daarna 
begon het eigenlijke werk. Berossos beschreef Babylonië, ’s lands natuurlijke 
gesteldheid, fauna en flora en zijn multi-etnische bevolking14. Na dit geografische 
deel behandelde hij het primitieve leven van de eerste mensen en verhaalde hoe 
de ‘vismens’ Oannes in Babylonië de mensen de beschaving bracht. Daarna volgde 
Oannes’ relaas over de schepping van de wereld en van de mens. In het eerste boek 
beschreef Berossos ook een Saturnaliën-achtig feest te Babylon (GDB F 2). Dit wijst 
er zeer waarschijnlijk op dat hij in dit boek ook zeden en gewoonten behandelde. 
Mogelijk sprak hij ook over astrologie en astronomie15.
Boek 2 begon met de eerste heersers van Babylonië, de koningen van vóór de Vloed. 
Daarna volgde het verhaal over de Vloed zelf. Berossos vervolgde zijn historisch 
overzicht met de koningen na de Vloed. Waar boek 2 eindigde, is niet geheel zeker. 

11 Babyloniaca: GDB F 1a (Syncellus), F 1b (Eusebius); F 1e en F 13 (Pap.Oxy.), F 2 (Athenaeus) 
– Chaldaica: F 9a, F 10a en F 17 (alle Josephus), F 12 (Clemens van Alexandrië).

12 Cf. kuhrt, in: kuhrt & shErWin-WhitE, Hellenism	in	the	East, p. 34. Voor Alexander Polyhistor, 
zie Hoofdstuk 5, 1.1.

13 Von gutschmiD is van oordeel dat Berossos onbeholpen en weinig elegant Grieks schreef 
(Kleine	Schriften, 4, p.  499, 504-505, 507, 509, 519, 533); cf. schnAbEl, Berossos, p. 29-32; 
burstEin, Berossus, p. 9.

14 Althans volgens onze interpretatie van GDB F 1a-b.
15 Cf. GDB F 18-23, ‘De mogelijkheid van astronomisch-astrologisch materiaal’.
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Zeker is dat Berossos het einde van de regering van Nabopolassar (626-605) in 
boek 3 beschreef (GDB F 9a). schnAbEl16 argumenteerde – o.i. overtuigend – dat het 
tweede boek eindigde met de regering van Nabonassar (747-734). Of de regering 
van Nabonassar al in boek 2 werd behandeld dan wel alleen werd genoemd om 
vervolgens pas in boek 3 te worden beschreven, is onduidelijk. Uit GDB F 7a kan 
worden opgemaakt dat opsommingen van namen van koningen en regeringsjaren 
een belangrijk onderdeel van dit boek waren.
Boek 3 bestreek de periode van (of na) Nabonassar tot Alexander de Grote. De 
overgeleverde fragmenten reiken niet verder dan de Perzische koningen (GDB F 
11), maar uit een opmerking van Abydenus, wiens werk op Berossos teruggaat, 
blijkt dat deze laatste de koningen tot Alexander de Grote behandelde (GDB F 14). 
Van dit boek zijn langere verhalende episodes tot ons gekomen.

Op naam van Berossos staat, zoals hierboven reeds vermeld, ook een aantal 
fragmenten met astronomisch-astrologische inhoud. JAcoby17 zonderde deze van de 
historische fragmenten af en schreef hen, onder voorbehoud, toe aan “Pseudo-
Berossos van Cos”. kuhrt18 concludeerde dat deze fragmenten inderdaad ten 
onrechte met de naam van Berossos werden verbonden. In dit proefschrift nemen 
wij deze zienswijze over en dragen we verdere argumenten voor de onechtheid van 
deze fragmenten

16 Berossos,	p. 22-25; zie ook GDB F 7a.
17 FGrH,	3c, p. 395. JAcoby is er nooit toe gekomen zijn argumenten hiervoor te publiceren. 

Prof.em. schEpEns van de ku leuven heeft in de nalatenschap van JAcoby zijn deels 
handgeschreven commentaar op Berossos ontdekt. Ongetwijfeld heeft JAcoby zijn 
argumenten in die aantekeningen uiteengezet. 

18 In: kuhrt & shErWin-WhitE, Hellenism	in	the	East, p. 37-44.
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