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DEEL II 
de BaBylonIaCa

hoofdstuk 5. gesChIedenIs van de tekst

0. INLEIDING

Scripta	manent. In het geval van de honderden Griekse historici van wie de werken 
geheel of gedeeltelijk zijn verloren gegaan, is dit een ironische spreuk. Een van de 
auteurs die dit lot onderging, was Berossos. Zijn Babyloniaca is als zelfstandig werk 
verloren gegaan. We kennen het enkel door tekstfragmenten – citaten, parafrases 
en referenties – bij latere schrijvers. De tekstoverlevering van de Babyloniaca is lang 
en complex. We moeten er ons zeer goed van bewust zijn dat de tekst, zoals we die 
nu op basis van de fragmenten kunnen reconstrueren, slechts een gedeeltelijk en, 
zoals we zullen zien, vertekend beeld van Berossos’ originele compositie geeft.
In dit hoofdstuk willen we de lezer leiden langs het kronkelige en vaak obscure 
pad waarlangs Berossos’ tekst tot ons is gekomen. We stellen hier de auteurs 
die in het proces van tekstoverlevering een belangrijke rol hebben gespeeld en 
diegenen op wie onze tekstreconstructie is gebaseerd, de ‘primaire tekstgetuigen’1, 
voor. We duiden hun plaats in de geschiedenis van de tekstoverlevering en lichten 
toe waarom de ‘primaire tekstgetuigen’ Berossos hebben geciteerd. Inzicht in 
hun motieven maakt duidelijk waarom precies die fragmenten waarover we nu 
beschikken, tot ons zijn gekomen. Tevens zal hierdoor de eenzijdige interesse van 
die auteurs aan het licht komen.
In de eerste sectie behandelen we de auteurs die voor de transmissie van de 
Babyloniaca een belangrijke rol hebben gespeeld en de ‘primaire tekstgetuigen’, van 
wie de fragmenten de ruggengraat van onze tekstreconstructie vormen. Daarna 
komen ‘kleinere’ auteurs aan bod. In een afzonderlijke sectie behandelen we de 
auteurs van de zgn. astronomisch-astrologische fragmenten’. Deze fragmenten zijn, 
zoals we aannemen, niet authentiek en krijgen daarom een aparte behandeling.

1 Hiermee doelen we op auteurs bij wie voor het eerst tekstfragmenten of testimonia 
bewaard zijn gebleven. Auteurs van wie de Berossos-attestaties op deze ‘primaire 
tekstgetuigen’ teruggaan, laten we hier buiten beschouwing, omdat ze voor onze 
tekstreconstructie niet relevant zijn. Zij komen aan bod in het volgende hoofdstuk over 
de receptie van Berossos’ werk. Soms is het onderscheid tussen primaire en andere 
tekstgetuigen niet altijd duidelijk: auteurs kunnen gegevens die ze van de ‘primaire 
getuigen’ hebben overgenomen, met eigen origineel materiaal vermengd hebben.
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1. DE HOOfDWEG vAN DE TEkSTOvERLEvERING: vAN ALExANDER 
POLyHISTOR TOT SyNCELLuS

1.1. De epitomisten alexander Polyhistor en Juba
Geschiedenis van de tekst van de Babyloniaca is in wezen geschiedenis van de 
epitome die Alexander Polyhistor hiervan maakte. Ook dit werk is verloren gegaan, 
maar de omvangrijkste fragmenten voor de reconstructie van de Babyloniaca	gaan 
hierop terug.

1.1.1.	Alexander	Polyhistor:	leven	en	werk
De ‘grammaticus’ Cornelius Alexander bijgenaamd Polyhistor werd waarschijnlijk 
rond 100 v.C. in Milete geboren2. Tijdens de Eerste Mithridatische Oorlog (88-
84 v.C.) werd hij krijgsgevangen gemaakt en kwam als slaaf in Rome terecht. Hij 
werd er ‘pedagoog’ van ene Cornelius Lentulus. De Romeinse alleenheerser Lucius 
Cornelius Sulla verleende Alexander, waarschijnlijk in 82 v.C., het Romeinse 
burgerrecht, hetgeen meteen inhield dat hij ziin vrijheid terugkreeg. Vanaf dat 
moment stortte Alexander zich op het literaire bedrijf. Omdat Hyginus, die ergens 
in de jaren ’40 in Rome was terechtgekomen, bij hem onderricht volgde, wordt 
aangenomen dat Alexander tot die periode, misschien zelfs tot de jaren ’30 actief 
was3. Hij stierf in een brand van zijn villa in Laurentium, een kuststad op zo’n 30 
km ten zuiden van Rome. Het feit dat Alexander een huis buiten Rome had, wijst 
erop dat hij een hogere sociale status had verworven.
Alexander was een bijzonder productief en veelzijdig schrijver. Zijn grote kennis 
van de oudheid leverde hem de bijnaam ‘Polyhistor’ op4. JAcoby schreef 25 werken 
aan hem toe5. Omdat de Suda zegt dat hij ontelbare werken schreef (FGrH	273 T 1), 
mogen we aannemen dat Alexander nog meer geschreven heeft. Het overgrote deel 
van zijn oeuvre behandelt geografische of historisch-etnografische onderwerpen6. 

2 Cf. JAcoby, FGrH,	3a,	Komm., p. 248-249; stErling, Historiography	and	Self-Definition, p. 144, n. 
42.

3 Cf. JAcoby, FGrH,	3a,	Komm., p. 249-250; troiAni, Due	Studi, p. 9, n. 1; stErling, Historiography	
and	Self-Definition, p. 144. Voorheen werd gedacht dat Polyhistors carrière slechts tot de 
jaren 60 liep; cf. susEmihl, Geschichte	der	griechische	Literatur,	II, p. 358; schWArtz, RE, 1, kol. 
1449.

4 Cf. Suetonius, De	gramm., 20: “die omwille van zijn kennis van de oudheid door velen 
‘Polyhistor’, door enkelen ‘Onderzoek’ werd genoemd” (quem	 propter	 antiquitatis	
notitiam	Polyhistorem	multi,	quidam	Historiam	vocabant; FGrH 273 T 3). De eerste die deze 
bijnaam gebruikte, was Plinius de Oudere (23/24-79 n.C.) in zijn Naturalis	Historia (b.v. 
1, 3); cf. FGrH 273 T 6.

5 Het is niet zeker of alle werken die op naam van een Alexander staan, wel degelijk van 
Polyhistor zijn. Zo wordt getwijfeld of een werk over wonderen, Θαυμασίων Συναγωγή 
(“Verzameling van wonderen”; FGrH 273 F 82) van de hand van Polyhistor is; cf. ziEglEr, 
RE, 18, kol. 1160, s.v. Paradoxographoi	en JAcoby, FGrH	3a,	Komm., p. 262.

6 19 werken gaan hierover. Alexander Polyhistor schreef over Libië, Egypte, de Joden, 
Syrië, Cyprus, Kreta, verschillende streken van Klein-Azië, de Zwarte Zee, Illyrië, 
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Alle werken zijn als zodanig verloren gegaan; van de meeste zijn slechts zeer korte 
fragmenten overgeleverd. 
Polyhistor was een ‘kamergeleerde’: hij putte het materiaal voor zijn talrijke 
werken uit andere geschriften. Zijn werken hebben het karakter van compilaties 
of bewerkingen van oudere literatuur. In vele gevallen vermeldt Polyhistor zijn 
bron7. Voor het werk dat hij aan Mesopotamië wijdde, gebruikte hij (o.a.) Berossos.

1.1.2.		De	Chaldaica	van	Alexander	Polyhistor
Polyhistors werk over Mesopotamië, dat waarschijnlijk Chaldaica8	heette, lijkt zowel 
de Babylonische als de Assyrische geschiedenis behandeld te hebben9. Naar het zich 
laat aanzien, bestond het werk uit één boek. Het Babylonische deel was in hoofdzaak 
een samenvatting, een epitome van Berossos’ werk. De Armeense vertaling van 
Eusebius’ Kroniek en Syncellus, die deze fragmenten hebben overgeleverd (cf. infra), 
laten er geen twijfel over bestaan dat Polyhistor uit Berossos citeerde.
Hoe Polyhistors epitome van Berossos er heeft uitgezien, kunnen we niet meer 
achterhalen. We kennen zijn bewerking enkel door de filter van joods-christelijke 
schrijvers, die – zoals we verder zullen zien – hun ‘eigen agenda’ hadden. In een 
van de weinige studies die aan Alexander Polyhistors oeuvre werden gewijd, 
concludeert troiAni10 dat zijn werken sterk bij de paradoxografie aanleunen. In dit 
genre gaan auteurs op zoek naar het bizarre, wonderlijke, sensationele11. Hierbij 
hadden ze vooral aandacht voor vreemde verschijnselen uit de natuur en voor 
wonderbaarlijke menselijke verwezenlijkingen. Polyhistor stond hiermee niet 
alleen: Griekse en Romeinse werken over vreemde landen en volken hadden veelal 

Italië, Rome, Mesopotamië en Indië. Daarnaast schreef hij twee werken over filosofen 
en evenzoveel werken over Griekse dichters, een werk over het orakel van Delphi en, 
mogelijk, een “Verzameling van wonderen”.

7 Een duidelijk voorbeeld hiervan is het lange uittreksel uit Alexanders werk Over	 de	
Joden, zoals Eusebius dat in zijn Voorbereiding op	het	Evangelie (Praep.Ev., 9, 17-39 = FGrH 
273 F 19) heeft overgenomen. Polyhistor vermeldt als bronnen Eupolemus, Over	 de	
Joden; Artapanus, Judaica; Molon, Complot tegen de Joden; Philo, Over Jeruzalem, boek 1; 
Demetrius; Theodotus, Over	de	Joden; Aristeas, Over	de	Joden; Timochares, Over	Antiochus; 
Anonymus, Land-survey	van	Syrië, boek 1; Aristeas, Over	de	uitlegging	van	de	Wet	der	Joden.

8 Cf. JAcoby, FGrH,	 3a,	 Komm., p. 287-288. De Armeense vertaling van Eusebius’ Kroniek 
spreekt eenmaal over “aus des Polyhistor Alexandros dieselben Chaldäer betreffendem 
Buche” (kArst, Chronik, p. 6, r. 14-15). Elders gebruikt de vertaling de omschrijving 
“Chaldäerbuch” (kArst, Chronik, p. 42, r. 16). Ook Syncellus spreekt over Chaldeeuwse	
Oudheden (ed. mosshAmmEr, p. 245, r. 1) of Chaldaica (mosshAmmEr., p. 269, r. 5). ‘Chaldeeën’ 
was in Polyhistors tijd de gebruikelijke benaming voor de inwoners van het 
Tweestromenland. JAcoby, o.c. vindt de titel Babyloniaca minder waarschijnlijk. De titel 
Assyriaca	(en	Medica), die schnAbEl (Berossos, p. 150-154) als alternatief geeft, acht JAcoby 
niet waarschijnlijk.

9 FGrH 273 F 79-81.
10	 Due	studi, p. 22-39.
11 Cf. ziEglEr, RE, 18, s.v. Paradoxographoi; WEnskus, NP, 9, kol. 309-312; schEpEns & DElcroix, in: 

pEcErE & strAmAgliA, La	letteratura	di	consumo, p. 373-460.
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die tendens. Bij het excerperen van Berossos’ werk was Polyhistors hang naar het 
paradoxografische ongetwijfeld een belangrijk selectiecriterium. Het kan (mede) 
een verklaring zijn waarom de uitgebreide beschrijving van de ‘vismens’ Oannes 
en zijn daden en de disproportioneel lange lijst van monsterachtige creaturen in 
GDB F 1a-b bewaard zijn gebleven. Andere paradoxografische elementen vormen 
de lange regeringsjaren van de eerste Babylonische koningen (lang leven was een 
lievelingsthema in de paradoxografie12, GDB F 3a-b), de geneeskrachtige werking van 
het hout van de ‘ark’ (GDB F 4a-e); de grootse bouwactiviteiten van Nebukadnezar 
in Babylon (o.a. een onbeschrijfelijk indrukwekkend paleis en de ‘Hangende Tuin’; 
GDB F 9a). Uiteraard weerspiegelen die paradoxografische elementen ook de 
interesse van latere gebruikers: zij hebben die elementen immers willen kopiëren.
In de excerpten uit Alexander Polyhistor wordt niet alles aan Berossos 
toegeschreven. Na het Vloedverhaal neemt de Sibylle, in de Grieks-Romeinse 
traditie een legendarische profetes, het woord. Zij vertelt over de bouw van de 
Toren van Babel, de Babylonische spraakverwarring en de strijd der Titanen 
(FGrH 680 F 4a-b)13. Het staat vast dat dit verhaal niet uit Berossos komt. Naar alle 
waarschijnlijkheid was het Polyhistor zelf die deze passage in de epitome invoegde 
en, zoals zijn gewoonte was, de bron vermeldde, nl. de Sibylle14.
In de Berossos-excerpten uit Abydenus en Josephus vinden we een citaat uit 
Megasthenes’ Indica over Nebukadnezar15. Omdat beide auteurs – zonder dit 
evenwel aan te geven – op Polyhistor teruggaan, ligt het voor da hand dat ze dit 
citaat uit diens epitome haalden. De veronderstelling van schWArtz16 dat het citaat 
op Berossos zelf teruggaat, is onwaarschijnlijk17. Het is plausibel dat Polyhistor zelf 
dit citaat invoegde. Hij stelde ook een werk over Indië samen en wellicht kwam hij 
de tekst tijdens zijn onderzoekingen voor dit werk tegen18. De citaten op naam van 
de Sibylle en Megasthenes tonen aan dat Alexander in zijn Chaldaica Berossos niet 
zonder meer samenvatte, maar er ook ander materiaal in verwerkte.

1.1.3.	Juba
Enkele decennia na Alexander Polyhistor maakte Juba II (ca. 50 v.C. – waarschijnlijk 
23 n.C.), Romeins vazalkoning van Mauretanië, opnieuw een bewerking van 
Berossos. Deze bewerking, ‘Over de Assyriërs’ (Περὶ τῶν Ἀσσψρίων) geheten, ging 
volledig verloren19. Onze enige bron voor het bestaan van dit werk is Tatianus 
12 Cf. troiAni, Due	studi, p. 23-24.
13 Zie ook Abydenus FGrH 685 F 4a-b. Hier wordt de Sibylle niet als zegspersoon vermeld.
14 Cf. GDB F 4, Excursus.
15 Abydenus FGrH 685 F 6 en Josephus, Ant.Jud., 10, 227 // Ap., 1, 144 (FGrH 680 F 8a = 

Megasthenes FGrH 715 F 1).
16 Josephus	and	Judaism, p. 109.
17 In Contra Apionem (1, 144) citeert Josephus Megasthenes, nadat hij zijn excerpt uit 

Berossos heeft afgesloten.
18 Voor deze passage, zie GDB F 9, excursus 1.
19 FGrH 275 F 4. In de klassieke literatuur konden ‘Assyrië/Assyriërs’ en ‘Chaldeeën’ als 

synoniemen worden gebruikt.



157

gescHieDenis van De tekst

(cf. infra). Hij is de enige auteur van wie we met zekerheid weten dat hij Juba’s 
bewerking kende20.
Dat Juba’s geschiedwerk – op zijn minst gedeeltelijk – een bewerking van Berossos 
was, kan worden afgeleid uit het feit dat volgens Tatianus Juba zei dat hij de 
Assyrische geschiedenis van Berossos had geleerd.
Het lijkt erop dat Juba Berossos’ Babyloniaca zelf inkortte en niet Polyhistors 
Chaldaica bewerkte. Zijn werk bestond immers uit 2 boeken en was dus uitgebreider 
dan Polyhistors Chaldaica, die uit 1 boek bestond.

1.2. flavius Josephus
De oudst bewaard gebleven fragmenten van Berossos zijn te vinden in twee werken 
van de Joodse historiograaf Josephus, nl. de Antiquitates	Judaicae en Contra	Apionem. 

1.2.1.	Leven	en	werk
Flavius Josephus werd, zoals hij zelf in zijn autobiografie schrijft, in 37/38 n.C. 
geboren21. De Judeeër stamde uit een voorname priesterfamilie te Jeruzalem22. Bij 
het uitbreken van de Joodse Opstand in 66 leidde Josephus de opstandelingen in 
Galilea, maar een jaar later, in het heetst van de strijd, gaf hij zich aan de Romeinse 
veldheer en latere keizer Vespasianus over. Dit betekende een ommekeer in het 
leven van de Judeeër. Hij wist de gunst van Vespasianus te winnen en werd door 
hem vrijgelaten. Na de val van Jeruzalem en de verwoesting van de Tweede Tempel 
in 70 vestigde Josephus zich in Rome, waar hij de rest van zijn leven doorbracht. 
Daar kon hij zich in alle rust, moreel en financieel gesteund door de Flavische 
dynastie23, wijden aan zijn literaire activiteiten. Wanneer hij stierf, weten we niet; 
vermoedelijk rond 100.
Voordat Josephus de Antiquitates Judaicae en Contra Apionem schreef, voltooide hij 
eerst een geschiedwerk over de Joodse Opstand, getiteld de ‘Joodse Oorlog’ (Bellum	
Judaicum)24. Hierin beschreef de pro-Romeinse Jood niet alleen het verloop van de 
opstand (66-70 n.C.), maar schetste hij ook de voorgeschiedenis.

1.2.2.	Antiquitates	Judaicae
De ‘Joodse	 oude	 geschiedenis’ (Antiquitates Judaicae), in het Grieks ἡ Ἰουδαϊκὴ 
ἀρχαιολογία geheten, bestaat uit twintig boeken. De eerste tien behandelen de 
20 Clemens van Alexandrië maakt ook melding van dit werk (Strom., 1, 122, 2.), maar hij is 

van Tatianus afhankelijk.
21 Vita, 5.
22 Cf. Bell.Jud., 1, 3; Vita, 1-6. Voor Josephus’ stamboom, zie de uiteenzetting bij rAJAk, 

Josephus, p. 14-18.
23 Josephus verkreeg het Romeinse burgerrecht (vandaar de naam ‘Flavius’) en hij genoot, 

naast andere materiële voordelen, een financiële toelage; cf. Vita, 422-425; 428-429.
24 Josephus schreef dit werk tussen 75 en 78. Zijn debuutwerk, een verslag van diezelfde 

Joodse opstand in het Aramees, is verloren gegaan. Inhoud en omvang van dat werk 
zijn onbekend. We weten enkel van het bestaan af, omdat Josephus er in zijn Bellum 
Judaicum op alludeert (Bell.Jud., 1, 3).
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geschiedenis van het Joodse volk van de schepping tot de verwoesting van de Eerste 
Tempel (587 v.C.), terwijl de volgende tien boeken de periode van de wederopbouw 
van de Tempel tot het begin van de Joodse Opstand bestrijken. Josephus voltooide 
dit werk in 93/4.
De historiograaf citeert Berossos in het eerste en tiende boek. Alle citaten hebben 
raakvlakken met de Bijbelse geschiedenis: de Zondvloed (GDB F 4c), het lange leven 
van de eerste generaties (GDB F 17), Abraham (GDB F 6), Mesopotamische koningen 
vermeld in het Oude Testament (Sanherib, GDB F 8a; Merodach-Balada, GDB F 
8b; Nebukadnezar II, GDB F 9a.2). Dit laatste citaat wordt in nagenoeg dezelfde 
woorden herhaald in Contra Apionem; de tekst is daar vollediger en minder corrupt.
Josephus’ keuze van excerpten is gemakkelijk te verklaren. Hij wil op basis van de 
“Hebreeuwse archieven”25 de oude geschiedenis van zijn volk beschrijven. Impliciet 
wil hij aantonen dat de Joodse geschiedenis veel ouder, en dus veel respectabeler, is 
dan de Griekse. De citaten uit Berossos moeten de geloofwaardigheid van Josephus’ 
uiteenzetting onderbouwen. De Jood interpreteert en manipuleert daarbij Berossos’ 
tekst. Het is evident dat Berossos niet over Abraham heeft geschreven. Josephus 
meent hem in een man te herkennen over wie de Babyloniër had gesproken. 
Josephus heeft de tekst van Berossos zelf niet onder ogen gehad. Hoewel hij dit 
niet aangeeft, staat het vast dat hij de meeste citaten uit de epitome die Alexander 
Polyhistor van de Babyloniaca had gemaakt, puurde26. We weten dat de Judeeër 
Alexander Polyhistor kende. Eenmaal haalt hij hem met naam en toenaam aan27. 
Bovendien zijn er duidelijke aanwijzingen dat Josephus Polyhistors epitome 
gebruikte. Zijn excerpt over de resten van de ark (GDB F 4c) vertoont, inhoudelijk en 
zelfs woordelijk, dusdanig grote overeenkomsten met het excerpt dat Syncellus op 
gezag van Polyhistor geeft (GDB F 4a) dat het voor de hand ligt dat Josephus’ versie 

25 Ant.Jud., 1, 5; zie ook 1, 16. Voor de periode tot de verwoesting van de Eerste Tempel 
gebruikte Josephus (verschillende versies van) het Oude Testament. Het is onduidelijk 
welke versies de schrijver heeft geraadpleegd. Algemeen wordt aanvaard dat Josephus 
enerzijds een Griekse vertaling volgde, die aanleunde bij de Septuagint en anderzijds 
een Hebreeuwse of Aramese versie raadpleegde; cf. FElDmAn, in: mulDEr, Mikra, p. 455-
466; schrEckEnbErg, RAC, 18, kol. 775; mEiJEr & WEs, Oude	Geschiedenis	van	de	Joden, I, p. 35-
42; WAgnEr, NP, 5, kol. 1090.

26 Cf. o.a. schWArtz, RE, 3, kol. 315; schnAbEl, Berossos, p. 166-167; schWArtz, Josephus	 and	
Judaean	Politics, p. 227. Volgens schWArtz, RE, 3, kol. 315 kan Josephus Berossos ook via 
Juba gekend hebben. Josephus schrijft weliswaar over Juba’s huwelijk met Glaphyra, 
weduwe van een zoon van Herodes de Grote (Bell.Jud., 2, 115; Ant.Jud., 17, 349), maar 
er zijn geen aanwijzingen dat hij diens oeuvre kende. Andere moderne auteurs zijn 
van mening dat Josephus Berossos’ werk wel degelijk rechtstreeks kende: FrEuDEnthAl, 
Alexander Polyhistor, p. 26-27; schAlit, Enc.Jud., 10, p. 258; rAJAk, JJS, 33 (1982), p. 471; 
stErling, Historiography and Self-Definition, p. 260-261 (hoewel deze laatste toegeeft dat 
zijn argumenten niet doorslaggevend zijn).

27 Ant.Jud., 1, 240. Josephus geeft op gezag van Polyhistor een citaat uit Cleodemus, “de 
profeet, bijgenaamd Malchos.” Het is niet duidelijk uit welk werk van Polyhistor het 
citaat komt.
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op Polyhistor teruggaat. Josephus’ Sibylle-verhaal over de Toren van Babel (Ant.
Jud., 1, 118) komt nagenoeg woordelijk overeen met het relaas dat we in Polyhistors 
epitome van Berossos (FGrH 680 F 4b) vinden28. Zoals we hierboven gezien hebben, 
was het Polyhistor zelf die dat verhaal in zijn epitome van Berossos invoegde.
Josephus kende Berossos’ werk zeer waarschijnlijk niet enkel via Alexander 
Polyhistor. Hij raadpleegde vermoedelijk ook thematische citatenverzamelingen 
waarin ook Berossos was opgenomen29. Tot deze categorie behoort de lange 
opsomming van auteurs die schreven dat de eerste mensengeneraties eeuwenlang 
leefden (GDB F 17). Mogelijk heeft Josephus het zojuist aangehaalde fragment over 
de resten van de ark (GDB F 4c), dat op Polyhistors epitome teruggaat, eveneens 
uit een citatenverzameling gekopieerd. De historiograaf noemt, naast Berossos, 
namelijk ook nog andere auteurs. In beide fragmenten wordt de opsomming 
van auteurs afgesloten met Nicolaus van Damascus, die de Universele	geschiedenis	
schreef30. De respectieve citatenverzamelingen moeten dus tot stand zijn gekomen, 
of geactualiseerd, nadat de Damasceen dit geschiedwerk had voltooid (begin 1ste 
eeuw n.C.). Enkele moderne auteurs menen dat Josephus sommige Berossos-
fragmenten uit Nicolaus’ Universele geschiedenis, die in fragmenten is bewaard, 
haalde, maar hiervoor zijn geen overtuigende argumenten31.
De tekst van de Antiquitates Judaicae	is gehavend tot ons gekomen32. Ook in het geval 

28 Cf. bloch, Quellen	 des	 Flavius	 Josephus, p. 54-55; schnAbEl, Berossos, p. 70-72; thAckErAy, 
Josephus, IV, p. 56-57.

29 Cf. hölschEr, RE, 9, kol. 1966 en SchWArtz, Josephus	and	Judaism, p. 102.
30 Nicolaus van Damascus (FGrH 90), geboren	ca. 64 v.C., was raadgever en hofhistoriograaf 

van Herodes de Grote, koning van Judea. Hij was een veelzijdig schrijver. Zijn 
omvangrijkste werk was de Universele	geschiedenis	(144 boeken), die slechts in fragmenten 
is overgeleverd. In de eerste boeken behandelt Nicolaus de vroege geschiedenis van het 
oude Nabije Oosten (Assyrië, Babylonië, Meden, Lydië en Perzen) en Griekenland. Hij 
voltooide het werk in Rome, waar hij vanaf 4 v.C. verbleef; cf. WAcholDEr, Nicolaus	of	
Damasucus	en mEistEr, NP, 8, kol. 920-922, s.v. Nikolaos 1).

31 Sommige auteurs menen dat Josephus de lijst van Ant.Jud., 1, 107-108 (GDB F 17) uit 
Nicolaus heeft gekopieerd; cf. thAckErAy, Josephus, IV, p. 47 en 52; WAcholDEr, Nicolaus	
of	Damascus, p. 68; schWArtz, Josephus	and	Judaean	Politics, p. 227. Volgens WAcholDEr zou 
ook het Berossos-fragment in Ant.Jud., 1, 93 (GDB F 4c) op hem kunnen teruggaan (o.c., 
p. 86). Dit kadert in WAcholDErs hypothese (p. 56-58) dat Josephus bij het schrijven van 
zijn Bijbelse geschiedenis Nicolaus’ werk heeft gebruikt. Deze hypothese heeft hij in 
FElDmAn, Josephus,	the	Bible	and	History, p. 151 sterk afgezwakt. schWArtz suggereert dan 
weer dat het citaat over Abraham (GDB F 6) uit het werk van Nicolaus afkomstig is 
(Josephus	and	Judaean	Politics, p. 227). Dit baseert hij op het feit dat Josephus in dezelfde 
context op naam van de Damasceen ook een citaat over de aartsvader geeft (Ant.Jud., 
1, 159-160). Ook DrogE (in: FElDmAn & lEVinson, Contra	Apionem, p. 143, n. 17) oppert dat 
Josephus misschien Berossos via Nicolaus kende.

32 De Griekse manuscripten van de eerste 10 boeken, die in de periode van de 11de tot de 
15de eeuw werden geschreven, kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Twee 
wijken sterk van elkaar af en geven soms zeer verschillende lezingen. De derde groep 
neemt een tussenpositie in. Geen van de groepen vertegenwoordigt duidelijk een 
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van de citaten uit Berossos zijn er tekstproblemen. In het fragment over Sanherib 
(GDB F 8a) is het citaat, dat door de meeste handschriften wordt aangekondigd, 
weggevallen33 en de handschriften zijn het er niet over eens of de Assyrische 
koning ook tegen Egypte optrok; sommige laten Egypte onvermeld. Ook in het 
excerpt over Nebukadnezar zijn er enkele ‘loci desperati’. Hierop komen we bij 
Contra	Apionem terug.

1.2.3.	Contra	Apionem
Ergens na de voltooiing van de Antiquitates in 93/434 schreef Josephus zijn laatste 
werk, dat in de moderne literatuur meestal met de titel Contra Apionem (“Tegen 
Apion”) wordt aangeduid35. Centraal in dit werk, dat ogenschijnlijk een losse 
structuur lijkt te hebben36, staat de apologie van het Jodendom. Eerst wil Josephus 
de ouderdom van het Joodse volk bewijzen (Ap., 1, 6-218). Vervolgens weerlegt hij 
de laster tegen joden (Ap., 1, 219 - 2, 144), waarna hij eindigt met een lofrede op de 
Joodse wet (Ap., 2, 145-286).
Josephus voert Berossos in het eerste deel als getuige voor de ouderdom van het 
Joodse volk aan. Hij citeert een lang uittreksel uit diens derde boek. Eerst geeft hij 
een citaat over Nebukadnezar II (GDB F 9a.1). Josephus haalde dit citaat reeds in 
zijn Antiquitates aan. De tekst is in Contra	Apionem	minder corrupt. Josephus leidt 

betere teksttraditie. Aan de hand van gemeenschappelijke fouten en tekstlacunes kan 
worden vastgesteld dat alle handschriften op eenzelfde tekst teruggaan. Dit archetype, 
dat schrEckEnbErg onder voorbehoud in de 3de eeuw dateert, bevatte zelf reeds vele 
fouten; cf. schrEckEnbErg, Rezeptionsgeschichtliche	und	textkritische	Untersuchungen, p. 81-
83; zie ook niEsE, Flavii	Josephi	Opera, I, p. XXX-XXXII.

33 Cf. niEsE, Flavii Josephi Opera, II, p. 335; mArcus, Josephus, VI, p. 166-167. Beide uitgevers 
volgen hiermee huDson, die als eerste van een lacune uitging (in zijn editie van 1720).

34 Soms wordt aangenomen dat Josephus het werk voltooide vóór de dood van keizer 
Domitianus in 96, maar ook een datering onder keizer Nerva (96-98) of Trajanus (98-
117) is mogelijk; cf. lAboW, Contra Apionem, p. LXXIV-LXXVI; bArclAy, Against	Apion, p. 
XXVI-XXVII.

35 De titel die Josephus aan het werk gaf, is omstreden. De titel Contra Apionem werd 
gebruikt door Hieronymus (Ep., 70, 3; zie ook Vir.ill., 13). Het is echter alleen in Ap., 2, 
8-144 dat Josephus zich expliciet tegen Apion richt. Origines (Cels., 1, 16; 4, 11) noemde 
het werk “Over de ouderdom van de Joden” (Περὶ τὴν τῶν Ἰουδαίων ἀρχαιότητος), 
een titel die ook Eusebius gebruikte (Hist.Ecc., 3, 9; Praep.Ev., 8, 7, 21; 10, 6, 15). Ook deze 
titel gaat slechts voor een deel van het werk op, nl. Ap., 1, 1- 218. Volgens gooDmAn (in: 
EDWArDs E.A., Apologetics in the	Roman	Empire, p. 45) zou dit de originele titel kunnen zijn. 
Porphyrius (Abstin., 4, 11), ten slotte, noemde het geschrift ‘Tegen de Grieken’ (Πρὸς 
τοὺς Ἕλληνας). O.i. is deze titel de meest aannemelijke. Het hele werk kan immers 
worden geduid als een apologie gericht tot niet-Joodse lezers (contra: rEinAch, Flavius	
Josèphe, p. VII). schrEckEnbErg meent dat die titel alleen op het eerste deel slaat en stelt 
als ‘werktitel’ ‘Over het volk der Joden’ (Περὶ τὴν τῶν Ἰουδαίων γένους) voor.

36 De structuur van het werk werd geanalyseerd door lEVinson & WAgnEr, in: FElDmAn & 
lEVinson, Josephus’ Contra Apionem, p. 2-5; gErbEr, Bild	des	Judentums, p. 67-70 en bArclAy, 
Against	Apion, p. XVII-XXII.
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het citaat hier in met een korte parafrase. Even later geeft de Jood een letterlijk 
citaat over de opvolgers van Nebukadnezar II tot de machtsovername door Cyrus 
II (GDB F 10a). 
De periode van Nebukadnezar II tot de troonsbestijging van Cyrus was in de Joodse 
geschiedenis een belangrijk tijdvak. Gene verwoestte de Tempel in Jeruzalem en 
deporteerde het Joodse volk naar Babylonië; Cyrus beëindigde de Babylonische 
Gevangenschap en nam een begin met de wederopbouw van de Tempel. Zoals in 
het geval van de Antiquitates	haalde Josephus Berossos om apologetische redenen 
aan. Het overzicht van Neo-Babylonische koningen (GDB F 10a) paste bovendien 
in Josephus’ streven te bewijzen dat Jeremia’s profetie dat de Babylonische 
Gevangenschap 70 jaar zou duren, correct was. Josephus manipuleerde Berossos in 
die zin dat deze volgens hem ook over de verwoesting en de latere wederopbouw 
van de Tempel en de deportatie van de Joden had geschreven (en dus het 
Oudtestamentische relaas bevestigde). Dit is incorrect, zoals ook duidelijk wordt 
uit het feit dat Josephus een dergelijk citaat van Berossos niet geeft.
De (Griekse) tekst van Contra Apionem is zeer slecht overgeleverd37. Het excerpt over 
Nebukadnezar (GDB F 9a.1) bevat enkele ‘loci desperati’ en die kunnen door de 
(gebrekkige) Latijnse vertaling uit de 6de eeuw en de parallelle citaten bij Eusebius 
van Caesarea en Syncellus niet worden opgelost38. Deze ‘cruces’ komen ook in de 
parallelle tekst van de Antiquitates	voor (GDB F 9a.2). Uit het feit dat Josephus in 
Contra	Apionem uitgebreider uit Berossos citeert, kunnen we afleiden dat hij hier 
niet zonder meer de tekst van de Antiquitates overschreef, maar naar de brontekst 
teruggreep. Dat was, zoals we gezien hebben, de epitome van Alexander Polyhistor. 
Omdat dus beide citaten van Josephus, onafhankelijk van elkaar, dezelfde ‘cruces’ 
hebben, is het aannemelijk dat (de versie van) Polyhistors epitome die door 
Josephus werd geraadpleegd, reeds die problemen bevatte. Het is immers erg 
onwaarschijnlijk dat Josephus zelf tweemaal dezelfde kopieerfouten maakte.

1.3. Abydenus
Enkele eeuwen nadat Alexander Polyhistor Berossos’ werk had samengevat, schreef 
ene Abydenus een werk over de Babylonische en Assyrische geschiedenis. Hoewel 
in de overgeleverde fragmenten Alexander Polyhistor en Berossos niet bij naam 
worden genoemd, staat het vast dat Abydenus van Polyhistors epitome afhankelijk 
was. De fragmenten die de Babylonische geschiedenis behandelen, gaan dus 
onrechtstreeks op Berossos terug. Omdat zij een aanvulling op de excerpten uit 
Polyhistor zijn, beschouwen we hen als ‘primaire tekstgetuigen’ en hebben we hen 
in onze teksteditie opgenomen. 

37 Vrijwel alle Griekse handschriften gaan op één handschrift uit de 11de eeuw terug; 
cf. bArclAy, Against Apion, p. LIII; zie ook schrEckEnbErg, Rezeptionsgeschichtliche	 und	
textkritische	 Untersuchungen, p. 157-159 en ID., in: FElDmAn & lEVison, Josephus’	 Contra 
Apionem, p. 55-75. Dit handschrift is zeer corrupt en bevat zelfs een grote lacune (Ap., 2, 
51-113).

38 Cf. onze analyse bij GDB F 9a.
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Over Abydenus is zo goed als niets bekend. Deze obscure historiograaf wordt 
enkel vermeld door Eusebius van Caesarea en door Syncellus, Mozes van Chorene 
en Michael de Syriër, die alle drie Eusebius hebben gebruikt. Geen van hen geeft 
informatie over het leven van de man39. Omdat het vaststaat dat Abydenus het 
excerpt van Polyhistor heeft gebruikt40, moet hij na deze hebben geleefd. Anderzijds 
moet hij vóór Eusebius worden gedateerd, omdat die hem citeert. Abydenus moet 
dus ergens tussen ca. 50 v.C. en ca. 300 n.C. hebben geleefd. Deze periode kan 
worden ingeperkt. De taal van Abydenus is doorspekt met (pseudo-) ionismen. De 
historiograaf wilde blijkbaar het Ionische dialect imiteren, waarin de ‘vader van de 
Griekse geschiedschrijving’, Herodotus, zijn Historiën	had geschreven. De imitatie 
van Herodotus en zijn taal was van alle tijden41, maar nam een hoge vlucht in de 
zgn. ‘Tweede Sofistiek’, de culturele stroming die teruggreep naar de cultuur en 
literatuur van de klassieke periode en die die wilde imiteren42. Deze ‘renaissance’ 
bloeide in de tweede en derde eeuw n.C. Uit deze periode zijn verschillende werken 
overgeleverd waarin het Ionisch van Herodotus (en van de geograaf Hecataeus van 
Milete) werd nagebootst43. Om deze reden wordt aangenomen dat Abydenus zijn 
werk in de tweede of derde eeuw schreef. schWArtz44 neemt aan dat hij in de tijd van 
de Antonijnen (138-192) floreerde, maar dit is geenszins zeker.
Abydenus’ werk is, zoals dat van Alexander Polyhistor, verloren gegaan. De 
precieze titel is onzeker. Vermoedelijk heette het “Over (de) Assyriërs” (Περὶ (τῶν) 
Ἀσσυρίων)45. Op basis van de overgeleverde fragmenten kan worden opgemaakt dat 

39 De naam ‘Abydenus’ betekent “uit Abydos”. Er waren twee steden met die naam: de ene 
lag aan de Hellespont in Klein-Azië; de andere in Midden-Egypte. Dit betekent echter 
niet dat Abydenus of zijn familie uit een van deze steden afkomstig was. 

40 Cf. schnAbEl, Berossos, p. 164-166.
41 Voor (pseudo-)ionismen in de Griekse literatuur, zie LightFoot, Lucian, p. 91-97.
42 Voor een beschrijving van de Tweede Sofistiek, zie b.v. rEArDon, in: trEADgolD, Renaissances	

Before	the	Renaissance, p. 23-41; AnDErson, Second	Sophistic	en WhitmArsh, Second	Sophistic.
43 B.v. de Historiae van Cephalio	(FGrH 93 T 1), de Indica van Arrianus, de Dea	Syria	van 

(Pseudo-)Lucianus. Lucianus alludeert op dit ‘modeverschijnsel’ in zijn tractaat Hoe	
men	geschiedenis	moet	schrijven uit 166. In dit tractaat hekelt hij twee historiografen, die 
in het Ionisch over de Parthische oorlog van 161-166 schreven	(Quom.	hist.	conscr., 16 
[Callimorphus] en 18 [anoniem]). JAcoby heeft deze auteurs opgenomen in zijn Fragmente 
(resp. FGrH 210 en 203), maar het is zo goed als zeker dat de satiricus Lucianus deze 
personages heeft verzonnen; cf. strobEl, ANRW, II, 34.2, p. 1334-1360.

44 RE, 1, kol. 129, s.v. Abydenos.
45 Praep.Ev., 9, 14, 1 en 9, 41, 1 (GDB F 9b). Elders in zijn Praeparatio Evangelica schrijft Eusebius 

dat hij “de Assyrische en Medische aangelegenheden van Abydenus heeft doorlopen 
(Praep.Ev., 9, 12, 1 = GDB F 4d). Dit is naar alle waarschijnlijk geen titelaanduiding, maar 
een beschrijving van de inhoud. Wellicht slaat “Medische aangelegenheden” op het 
feit dat Abydenus in de marge van zijn geschiedenis over Babylonië en Assyrië ook de 
Meden ter sprake heeft gebracht. Mogelijk lag deze omschrijving aan de basis van de 
titel die de Armeense vertaling in het overzicht van geschriften die door Eusebius in 
zijn Kroniek werden geraadpleegd, geeft, nl. “Geschiedenis van de Assyriërs en van de 
Meden” (kArst, Chronik, p. 125, r. 9-10). De Armeense vertaling noemt het werk elders 
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de auteur zowel de Babylonische als de Assyrische geschiedenis heeft behandeld. 
Het Babylonische deel van Abydenus’ werk lijkt niet meer dan een (geïoniseerde) 
bewerking van de Chaldaica van Alexander Polyhistor geweest te zijn. Van Abydenus’ 
relaas over de Assyrische geschiedenis weten we enkel dat hij een overzicht van de 
Assyrische koningen van Ninos en Semiramis tot de laatste heerser, Sardanapallos, 
gaf (FGrH 685 F 7). Ook voor dit deel kan Abydenus Alexander Polyhistor hebben 
gebruikt46.

1.4. Pseudo-Apollodorus
In de excerpten uit de epitome van Alexander Polyhistor die door de Kerkvader 
Eusebius van Caesarea (zie 1.5) werden geciteerd, vinden we enkele verwijzingen 
naar Apollodorus. Zoals Polyhistor schreef hij over Oannes (GDB F 1a-b). 
Syncellus, die van Eusebius afhankelijk is (zie 1.6), citeert Berossos’ relaas over de 
antediluviaanse koningen op gezag van Apollodorus en vergelijkt diens datering 
van het verschijnen van het tweede ‘vis-monster’, met de chronologie van 
Polyhistor en Abydenus (GDB F 3a)47. 
Met Apollodorus wordt de beroemde Alexandrijnse chronograaf, die uit Athene 
afkomstig was, bedoeld. Deze leefde tussen ca. 180 en 115 v.C. Het staat vast dat 
deze verwijzingen naar Apollodorus apocrief zijn: zijn chronografisch werk, 
Chronica	geheten, dat fragmentarisch tot ons is gekomen, begon immers met de 
val van Troje48. Dit wil dus zeggen dat onder Apollodorus’ naam ten onrechte 
citaten uit Berossos’ antediluviaanse geschiedenis circuleerden. Het moet daarbij 
onduidelijk blijven of dit losse citaten waren of dat zij uit een epitome, die Berossos’ 
antediluviaanse geschiedenis samenvatte, kwamen49.

de “Geschiedenis van de Chaldeeën” (kArst, Chronik, p. 15, r. 25 en p. 19, r. 8.). Syncellus 
verklaart meermaals dat Abydenus over “de Chaldeeuwse aangelegenheden” heeft 
geschreven (mosshAmmEr, p. 35, r. 13; p. 38, r. 24-25; p. 40, r. 26-27; p. 269, r. 5-6), maar dit 
zegt niets over de exacte titel.

46 Alexander Polyhistor behandelde, zoals we gezien hebben, in zijn Chaldaica ook de 
Assyrische geschiedenis, maar dit deel van zijn werk is zeer slecht gekend. Op basis 
van het enige fragment (FGrH 273 F 81) weten we dat Polyhistor ook de Assyrische 
koningen van Ninos en Semiramis tot Sardanapallos behandelde. Volgens Eusebius 
komt Abydenus’ lijst van Assyrische koningen volledig, “tot op de laatste lettergreep”, 
met het relaas van de chronograaf Castor overeen (kArst, Chronik. p. 26, r. 8-11; FGrH 
250 F 1). Castor van Rhodos leefde in de eerste helft van de eerste eeuw v.C. en was 
auteur van een chronografisch werk, dat slechts in fragmenten is overgeleverd.

47 In de Armeense vertaling van Eusebius wordt dit relaas eveneens aan Apollodorus 
toegeschreven (GDB F 3b). In de tekst staat daar verkeerdelijk dat Berossos Apollodorous 
citeert. De chronologische vergelijking ontbreekt.

48 FGrH 244 T 2 (Pseudo-Scymnus) en T 6b (Diodorus), zie ook F 61-62.
49 Onder de naam van Apollodorus circuleerden ook nog andere koningslijsten uit de 

vroege periode (FGrH 244 F 85-87). JAcoby (Apollodors	Chronik, p. 24 en FGrH,	2c,	Komm., p. 
752) en schWArtz (RE, 1, kol. 2862) beschouwen alle vervalsingen als het werk van één en 
dezelfde auteur, maar dit is geenszins zeker.
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Het is niet te achterhalen wanneer deze apocriefe citaten zijn ontstaan. Volgens 
schWArtz50 werden zij rond 100 v.C. met de naam van Apollodorus verbonden. DiEls51 
meent dat ze teruggaan op christelijke apologeten. JAcoby52 was eerst van oordeel 
dat de vervalsingen niet vóór het einde van de 1ste eeuw n.C. waren ontstaan. 
Later acht hij het ook mogelijk dat Apollodorus’ naam reeds in de epitome van 
Polyhistor stond53. Dit vraagstuk moet o.i. in twee deelvragen worden gesplitst: 
1) wanneer ontstonden de citaten op gezag van (Ps.-)Apollodorus en 2) wanneer 
werd zijn naam in de excerpten uit Polyhistor ingevoegd? Het antwoord op de 
eerste vraag moet onzeker blijven: in principe kan dit ergens in de periode na 115 
v.C. en vóór Eusebius gebeurd zijn. Ongetwijfeld moest de naam van Apollodorus 
de citaten uit Berossos meer autoriteit geven. Dit maakt het waarschijnlijk dat de 
vervalsingen in het milieu van joodse of christelijke apologeten ontstonden. Op 
de vraag wanneer zijn naam met de excerpten uit Polyhistor werd verbonden, 
is evenmin een eenduidig antwoord te geven. Dit lijkt het werk te zijn geweest 
van een gebruiker van Polyhistors epitome, misschien Eusebius zelf. Omdat de 
chronologische vergelijking in de Armeense vertaling ontbreekt, is deze invoeging 
naar alle waarschijnlijkheid toe te schrijven aan een latere gebruiker van Eusebius, 
nl. Syncellus of – en dit lijkt gezien de werkwijze van deze laatste meer voor de 
hand te liggen – een van zijn voorgangers. 

1.5. eusebius van Caesarea
Eusebius van Caesarea heeft zowel de Chaldaica van Alexander Polyhistor als het 
werk van Abydenus geëxcerpeerd. Zonder Eusebius zou Berossos’ werk grotendeels 
en dat van Abydenus volledig verloren zijn gegaan. De kerkvader citeert beide 
auteurs in zijn Kroniek, waarvan de Griekse tekst ook verloren is, en in de Praeparatio 
Evangelica.

1.5.1.	Leven	en	werk
Hoewel Eusebius van Caesarea in zijn tijd een toonaangevend figuur was, is zijn 
leven slecht gedocumenteerd. Eusebius werd in de periode 260-265 geboren. Zijn 
geboortestad was zeer waarschijnlijk Caesarea (Maritima) in Palestina. Eusebius 
was leerling van de grote christelijke geleerde Pamphilus, die in Caesarea een 
school voor Bijbelstudie had opgericht. Eusebius werd Pamphilus’ medewerker 
en samen kopieerden, corrigeerden en bestudeerden ze Bijbelteksten54. Eusebius’ 
eerste werken zijn op het einde van de derde eeuw te dateren55. Na de grote 
christenvervolging van de jaren 303-313 werd Eusebius tot bisschop van Caesarea 

50 RE, 1, kol. 2862.
51 RhM, 31 (1876), p. 7-8.
52 Apollodors	Chronik, p. 24.
53 FGrH,	2c,	Komm., p. 752.
54 Uit waardering voor zijn leermeester noemde Eusebius zich “de zoon van Pamphilus” 

(ὁ τοῦ Παμφίλου).
55 Cf. WAllAcE-hADrill, Eusebius of Caesarea, p. 57; WinkElmAnn, Euseb	von	Kaisareia, p. 189.
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gekozen. De lokale kerkleider speelde een prominente rol in de controversen en 
dogmatische twisten die de oosterse kerk in zijn tijd verscheurden. Tijdens het 
belangrijke Concilie van Nicea (325) raakte hij bevriend met keizer Constantijn de 
Grote, wiens raadgever hij werd. Als bisschop zette Eusebius zijn wetenschappelijke 
arbeid voort en bleef hij schrijven. Hij stierf rond 340.
Op naam van Eusebius staat een veertigtal titels56. De kerkvader schreef o.a. 
werken op het gebied van de Bijbelexegese, dogmatiek, christelijke apologie en 
geschiedenis. Vele van de werken zijn slechts bij benadering of zelfs helemaal niet 
te dateren. Zijn grootste bekendheid verwierf Eusebius met de Kerkgeschiedenis	
(Historia	Ecclesiastica), waarvan hij verschillende redacties verzorgde. Met dat werk, 
dat de geschiedenis van de kerk vanaf haar ontstaan tot zijn tijd behandelde, wilde 
hij vooral die geschiedenis documenteren. Andere bekende werken zijn de Vita	
Constantini (“Leven van Constantijn”), een lofrede op keizer Constantijn, de Kroniek 
en het dubbelwerk Praeparatio Evangelica – Demonstratio Evangelica. 

1.5.2.	De	Kroniek	en	de	Armeense	vertaling
Eusebius’ Kroniek, zonder meer het meesterwerk van de vroeg-christelijke 
chronografie, omvatte twee delen: de zogenaamde Chronographia en de Canones57. 
De Canones zijn tijdstabellen, waarin Eusebius vanaf Abraham - Ninus per volk 
heersers, hun regeringsjaren en door hem belangrijk geachte gebeurtenissen 
optekende. Op die manier plaatste hij feiten uit de joods-christelijke, oud-Oosterse, 
Griekse en Romeinse geschiedenis chronologisch overzichtelijk naast elkaar en 
schiep hij een universeel chronologisch raamwerk. 
Het eerste deel van de Kroniek, de ‘Chronografie’, is een soort ‘database’ voor de 
Canones. Hierin bracht Eusebius hoofdzakelijk chronografisch materiaal bij elkaar, 
besprak dat en stelde koningslijsten op. In een eerste hoofdstuk tekende hij 
chronografische informatie over de Babylonische (“Chaldeeuwse”) en Assyrische 
geschiedenis op, met daarbij aansluitend lijsten van Medische, Lydische en Perzische 
koningen. Voor de ‘Chaldeeuwse’ geschiedenis verzamelde en analyseerde de 
kerkvader tekstfragmenten uit de werken van Alexander Polyhistor, Abydenus en 

56 Cf. morEAu, RAC, 6, kol. 1062-1076; zie ook hArnAck, Altchristliche Litteratur, II, p. 110-127. 
De kerkvader Hieronymus spreekt over “ontelbare volumes” (infinita volumina; Vir.ill., 
81).

57 De relatie tussen beide delen is onduidelijk. Sommige geleerden spreken over twee 
afzonderlijke boeken; cf. sirinElli, Vues	historiques	d’Eusèbe, p. 31. Anderen beschouwen 
het eerste deel als een inleiding op de Canones; cf. schWArtz, RE, 6, kol. 1376; morEAu, 
RAC, 6, kol. 1071; WinkElmAnn, Euseb	 von	 Kaisareia, p. 93-94. Dit is wellicht de juiste 
interpretatie. Op basis van Eusebius’ eigen verwijzingen (Ecl.Proph., p. 1, r. 27; Hist.Ecc., 
1, 1, 6) wordt de titel van de Kroniek	gereconstrueerd als Χρονικῶν κανόνες καὶ ἐπιτομὴ 
παντοδαπῆς ἱστορίας Ἑλλήνων τε καὶ βαρβάρων (“Tijdstabellen en samenvatting van 
de universele geschiedenis van Grieken en niet-Grieken”)Deze titel slaat inhoudelijk 
alleen op de Canones. De titel voor het eerste deel, Chronographia, is te vinden in de 
Armeense vertaling van de Kroniek.	Het is niet zeker of deze titel op Eusebius zelf 
teruggaat.
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Flavius Josephus. Bij deze laatste en Polyhistor geeft hij aan dat ze zelf Berossos 
citeren. Omdat het in het geval van Josephus niet om een ‘primaire tekstgetuige’ 
gaat (cf. GDB F 9a.1 en 10a)58, laten we dit excerpt hier onbesproken. In aantal en 
lengte vormen de excerpten uit Polyhistor en Abydenus de ruggengraat van het 
Berossos-corpus. In de Canones vinden we geen feiten die op Berossos kunnen 
teruggaan59.
Eusebius verzorgde (minstens) twee uitgaven van de Kroniek. Voor de studie van 
de Berossos-fragmenten is de herwerking niet van belang, omdat Eusebius zijn 
Kroniek in de eerste plaats up-to-date wilde maken60. Wanneer de eerste uitgave tot 
stand kwam, is omstreden; algemeen wordt aangenomen dat Eusebius die versie in 
of enkele jaren vóór 303 publiceerde61.
Het Griekse origineel van Eusebius’ Kroniek is verloren gegaan. Voor de Chronografie 
zijn we aangewezen op een Armeense vertaling62. Wanneer die vertaling tot stand 
58 Eusebius geeft als referentie het eerste boek van Josephus’ Antiquitates. In werkelijkheid 

citeert hij uit het eerste boek van Contra Apionem	(1, 128-137 en 146-153).
59 Eusebius nam in de Canones als beginpunt de regering van Ninus, in de Grieks-Romeinse 

traditie de eerste Assyrische koning, en zijn tijdgenoot Abraham. Daardoor bleef het 
Babylonische materiaal dat hij in de Chronografie voor de periode vóór Ninus verzameld 
had, ongebruikt. Mogelijk wilde Eusebius, zoals zijn grote voorbeeld Julius Africanus, 
zijn chronologie aanvankelijk met Adam beginnen, maar heeft hij daar uiteindelijk 
van afgezien. Voor de periode vanaf Ninus - Abraham volgde Eusebius de Grieks-
Romeinse en Joodse tradities over de geschiedenis van Babylonië-Assyrië en probeerde 
hij die met elkaar in overeenstemming te brengen. Zo heeft hij in de kolom die aan 
het Midden-Oosten was gewijd, alleen de koningen van achtereenvolgens de Assyriërs, 
Meden en Perzen opgetekend. De Neo-Babylonische heersers (met o.a. Nebukadnezar 
II) rekent hij tot de Medische dynastie. Volgens de Grieks-Romeinse idee van de 
translatio imperii, een theorie over de opeenvolging van ‘wereldrijken’, was het oudste 
rijk dat der Assyriërs (met Ninus als eerste koning). Daarna kwamen de Meden, Perzen, 
Macedoniërs en Romeinen; cf. mEnDEls, AJPh, 102 (1981), p. 330-337. De theorie hield 
met het Neo-Babylonische rijk geen rekening. In de Oudtestamentische geschiedenis 
was Nebukadnezar II echter een zeer belangrijke figuur: als verwoester van de Tempel 
in Jeruzalem en initiator van de Joodse Ballingschap moest hij een plaats in Eusebius’ 
tabellen krijgen.

60 De laatste (tweede?) editie kwam kort na 325 tot stand; cf. de aantekening bij het jaar 
325 door Hieronymus, die Eusebius’ Canones	 in het Latijn vertaalde en voortzette: 
“Helemaal tot hier schreef Eusebius de zoon van Pamphilus, martelaar-metgezel, de 
geschiedenis” (huc	usque	historiam	scribit	Eusebius	Pamphili	martyris	contubernalis; p. 231f; 
ed. hElm).

61 Cf. b.v. WAllAcE-hADrill, Eusebius, p. 57; WinkElmAnn, Euseb von Kaisareia, p. 189; zie ook het 
overzicht bij burgEss, JTS, 48 (1997), p. 472, n. 3. Zelf dateert burgEss de eerste uitgave in 
311 (o.c., p. 482-497).

62 Voor een overzicht van de handschriftelijke overlevering van de Armeense vertaling 
verwijzen we naar kArst, Chronik, p. XI-XIII; mommsEn, Hermes, 30 (1895), p. 321-338 en 
Drost-AbgArJAn, in: WAllrAFF, Julius	Africanus	und	die	christliche	Weltchronik, p. 255-262. kArst 
en mommsEn, die wordt gevolgd door Drost-AbgArJAn, hebben verschillende opvattingen 
over datering en onderlinge relatie van de Armeense handschriften. In het zojuist 
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kwam, is omstreden. Drost-AbgArJAn63 acht de 5de eeuw tamelijk zeker. kArst64 
geeft als terminus post quem de laatste decennia van de 6de eeuw. Het staat vast 
dat de Armeense historiograaf Mozes van Chorene op een Armeense vertaling 
van Eusebius’ Kroniek beroep deed, maar hij wordt verschillend gedateerd. De 
Armeense historische traditie aanvaardt Mozes’ mededeling dat hij in de 5de eeuw 
leefde65. De westers-georiënteerde geschiedschrijving doet deze mededeling als 
leugen af en stelt dat Mozes vermoedelijk in de 8ste eeuw leefde66. Daarnaast wijst 
de inleiding van het Armeense geschiedwerk van Lazar van Pharpi op kennis van 
Eusebius’ Kroniek, maar ook dit biedt geen chronologische zekerheid. Lazar schreef 
dit werk weliswaar rond 500, maar de tekst werd achteraf bewerkt en de allusies op 
Eusebius’ Kroniek kunnen later in het werk zijn ingevoegd67.
De Armeense vertaling is, althans in het geval van de excerpten uit Alexander 
Polyhistor en Abydenus, een vrij getrouwe weergave van Eusebius’ Griekse tekst. 
Dat blijkt uit een vergelijking met de parallelle passages in Eusebius’ Praeparatio 
Evangelica en in Syncellus, die zich ook op de verloren Griekse tekst baseerde. 
Wel kunnen we misinterpretaties en vertaalfouten constateren evenals kleine 
aanpassingen aan de leefwereld van een Armeens publiek. Af en toe is de tekst 
duidelijk corrupt. Hierop zullen we dieper ingaan bij de analyse van de fragmenten.
Wanneer we de tekstfragmenten uit Alexander Polyhistor en Abydenus (en 
Josephus) overlopen68, wordt het duidelijk dat Eusebius slechts informatie 
over enkele capita selecta uit de Babylonische geschiedenis verzameld heeft: de 
10 koningen vóór de Vloed (GDB F 3b en d); inleiding van de Babyloniaca en de 
Mesopotamische oergeschiedenis (GDB F 1b en d); Xisuthros en de Vloed (GDB F 4b 
en e); de Toren van Babel en de Babylonische spraakverwarring (FGrH 680 F 4a en 
685 F 4a); resumé van de koningen en ‘dynastieën’ na de Vloed (GDB F 5a); Sanherib 
en zijn opvolgers tot Nebukadnezar II (GDB F 8c en d); Nebukadnezar II (GDB F 9c 
en e); zijn opvolgers tot Cyrus II (GDB F 10b en d) en de Perzische koningen (GDB F 
11). Hierbij komt nog een korte chronologische notitie (GDB F 14). 
Gezien de opzet van de Chronografie is het geen verrassing dat Eusebius vooral 
belangstelling had voor chronologische gegevens. De meeste capita selecta hebben 
raakvlakken met de Oudtestamentische geschiedenis. Dit houdt enerzijds verband 
met het doel dat Eusebius met zijn Kroniek voor ogen had: het opstellen van een 

geciteerde artikel stelt Drost-AbgArJAn (p. 259-261) een nieuwe, nog ongepubliceerde 
tekstgetuige voor. Het betreft een compilatie van Eusebius’ Kroniek. De tekst begint met 
de 10 Chaldeeuwse koningen (op basis van Berossos). Naar het zich laat aanzien, bevat 
deze compilatie geen nieuwe fragmenten van Berossos.

63 In: WAllrAFF, Julius	Africanus	und	die	christliche	Weltchronik, p. 256.
64 Chronik, p. XXXVII.
65 Cf. mAhé & mAhé, Moïse	de	Khorène, p. 9-24.
66 Cf. thomson, Moses	Khorenats	‘i, p. 1-8; iD., Bibliography of classical Armenian literature, p. 

156.
67 Cf. thomson, Moses Khorenats’I, p. 33 en iD., History	of	Lazar	P’arpec’i, p. 34, n. 9; zie ook 

kArst, Chronik, p. XXXVII.
68 Voor een analyse van de structuur van dit deel van Eusebius’ werk; zie Appendix.
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universele chronologie, die vertrok van de Bijbelse geschiedenis. Anderzijds toont 
Eusebius’ commentaar bij de excerpten aan dat hij ook apologetische motieven 
had: hij wilde bewijzen dat het Oudtestamentische relaas ‘historisch correct’ is. 
Eusebius laat Josephus Abydenus en Abydenus Alexander Polyhistor bevestigen en 
aanvullen. Dit doet hij om de juistheid van hun informatie te bewijzen. Wat hij niet 
wist of negeerde, was dat Abydenus op Alexander Polyhistor/Berossos teruggaat 
en dus geen onafhankelijke getuige is.
Eusebius heeft waarschijnlijk de werken van Alexander Polyhistor en Abydenus 
rechtstreeks geraadpleegd69. In welke mate hij zijn excerpten uit die werken heeft 
bewerkt en aangepast, kan niet worden achterhaald. In andere gevallen waarin 
Eusebius’ brontekst bewaard is gebleven, blijkt dat de kerkvader die bron vrij 
nauwkeurig citeerde70. Deze conclusie mogen we naar alle waarschijnlijkheid 
doortrekken naar de fragmenten uit Alexander Polyhistor en Abydenus71.
Eusebius raadpleegde voor de excerpten uit Alexander Polyhistor een Vorlage met 
joods-christelijke interpolaties72. De oertoestand wordt als “water en duisternis” 
beschreven (GDB F 1b). “Duisternis” is naar alle waarschijnlijkheid een dergelijke 
interpolatie. Het Scheppingsverhaal in Genesis spreekt over duisternis, terwijl 
Abydenus’ aantekening over de oertoestand enkel over water spreekt (GDB F 1c-
d). Oannes, die de Babyloniërs beschaafde, wordt “dom” genoemd (GDB F 1b). 
Eusebius schrijft ten onrechte een synchronistisch overzicht tussen koningen van 
Babylonië en van Juda aan Polyhistor toe (GDB F 8c). Daarnaast is in de excerpten 
de naam van de chronograaf Apollodorus ingevoegd (GDB F 1b en F 3b). Dat al 
deze interpolaties op de tekst van Eusebius teruggaan en niet een aanpassing van 
de Armeense vertaling zijn, bewijzen de parallelle passages bij Syncellus (GDB F 
1a en F 3a). Het kan o.i. niet worden uitgesloten dat een deel van voornoemde 
interpolaties van de hand van de bisschop zelf is.
Het manuscript van Eusebius bevat een opvallende lacune. Bij de opvolgers van 
Sanherib is de regering van Nabopolassar weggevallen, waardoor Sardanapallos 
ten onrechte de vader van Nebukadnezar II wordt genoemd (GDB F 8c). Omdat ook 

69 Voor Alexander Polyhistor, zie montzkA, Klio, 2 (1902), p. 360-361 en p. 405; JAcoby, FGrH,	3a,	
Komm., p. 289. gElzEr veronderstelde dat Eusebius Berossos kende via de Chronographiae 
van Juliua Africanus, een werk dat eveneens fragmentarisch overgeleverd is (gElzEr, 
Julius Africanus, II, p. 37). Hiervoor zijn echter geen aanwijzingen; cf. schnAbEl, 
Berossos, p. 155. De relatie tussen de chronografieën van Julius Africanus en Eusebius 
is problematisch. Volgens sommige geleerden zou Eusebius veel meer materiaal uit 
Africanus hebben geput dan hij zelf aangeeft; cf. schWArtz, RE, 6, kol. 1378; hElm, Eranos, 
22 (1924), p. 1-40, DrEWs, CPh, 77 (1982), p. 182-183; WitAkoWski, Pseudo-Dionysius	of	Tel-
Mahre, p. 73. Contra: mosshAmmEr, Chronicle	 of	 Eusebius, p. 157; WInkElmAnn, Euseb	 von	
Kaisareia, p. 93.

70 Cf. montzkA, Klio, 2 (1902), p. 355-356. Tot deze conclusie kwamen ook mrAs in de 
inleiding tot zijn uitgave van de Praeparatio Evangelica (I, p. LV-LVI) en schrEckEnbErg, 
Flavius-Josephus-Tradition, p. 85 (i.v.m. de Josephus-citaten bij Eusebius).

71 Cf. montzkA, Klio, 2 (1902), p. 354-363.
72 Cf. schnAbEl, Berosos, p. 155-161 en JAcoby, FGrH,	3a,	Komm., p. 289.
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de parallelle passage bij Syncellus deze fout bevat (GDB F 8e), is het duidelijk dat 
de lacune op Eusebius teruggaat. Of hijzelf voor deze lacune verantwoordelijk was 
dan wel dat die reeds in de door hem geraadpleegde versie van Polyhistor stond, 
is moeilijk te zeggen. Het is verder opvallend dat Eusebius Berossos’ lange exposé 
over Nebukadnezar en zijn opvolgers niet in het excerpt uit Alexander Polyhistor 
citeert. Hij haalt hiervoor Josephus aan. Ook in de Praeparatio Evangelica (cf. infra) 
citeert Eusebius Berossos via Josephus. Dit zou erop kunnen wijzen dat dit lange 
exposé ontbrak in de versie van Polyhistors werk die Eusebius kopieerde.

1.5.3.	Praeparatio	Evangelica
De Praeparatio Evangelica (“Voorbereiding op het Evangelie”) vormt samen met de 
Demonstratio Evangelica (“Bewijs voor het Evangelie”) een eenheid. Wil Eusebius in 
de Demonstratio	de superioriteit van het christelijke geloof ten opzichte van het 
jodendom aantonen, dan verdedigt hij in de Praeparatio de superioriteit van het 
Oude Testament ten opzichte van het heidendom. De Praeparatio is niet precies te 
dateren. Waarschijnlijk werkte Eusebius in de jaren 314-324 aan het werk.
Eusebius citeert Berossos en Abydenus in boeken 9 en 10. Boek 9 is gewijd aan 
Griekse getuigenissen over de geschiedenis en doctrines van de “Hebreeuwen”. 
Eusebius wil met name bewijzen dat wat in het Oude Testament staat, overeenkomt 
met wat Griekse auteurs – waartoe hij ook Berossos en Abydenus rekent – hebben 
geschreven. In boek 10 wil Eusebius aantonen dat de Grieken plagiaat hebben 
gepleegd. Hun cultuur is veel jonger dan de Joodse en zij hebben hun belangrijkste 
kennis en doctrines van de Joden overgenomen. Het is duidelijk dat de kerkvader 
Berossos en Abydenus om apologetische redenen aanhaalt. Eusebius geeft de 
citaten op naam van Berossos op gezag van andere auteurs (Josephus73, Julius 
Africanus74 en Tatianus75) en deze blijven daarom hier onvermeld. Alle excerpten 
uit Abydenus had de kerkvader al vroeger in zijn Chronografie opgenomen. Omdat 
de Griekse tekst van dat werk, zoals we gezien hebben, verloren is, gelden deze 
excerpten in de Praeparatio als ‘primaire tekstgetuigen’. Het gaat om een korte 
notitie over de schepping van de wereld door Belos (GDB F 1c), het Vloedverhaal 
(GDB F 4d), de bouw van de Toren van Babel en het ontstaan van de Babylonische 
spraakverwarring (FGrH 685 F 4b), Nebukadnezar II en zijn opvolgers tot de 
machtsovername door Cyrus (GDB F 9b en d en 10c).

73 Praep.Ev., 9, 11, 1-3 (cf. GDB F 4c; resten van de ark); 9, 13, 5 (cf. GDB F 17; eerste 
mensengeneraties); 9, 16, 2 (cf. GDB F 6; Abraham); 9, 40, 1-10 (cf. GDB F 9a en 10a; 
Nebukadnezar II en zijn opvolgers). Bij het laatste citaat geeft Eusebius als referentie 
het eerste boek van Josephus’ Antiquitates. In werkelijkheid citeert hij uit het eerste 
boek van Contra Apionem	(1, 136-137 en 146-153). Deze verkeerde referentie vinden we 
ook in de Armeense vertaling van Eusebius’ Kroniek.

74 Praep.Ev., 10, 10, 3 (cf. GDB F 9h); cf. infra.
75 Praep.Ev., 10, 11, 8-9 (cf. GDB T 2 en GDB F 9f); cf. infra.
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1.6. Georgius Syncellus
De excerpten uit Alexander Polyhistor en Abydenus die Eusebius in zijn Kroniek 
had opgenomen, zijn niet alleen in een Armeense vertaling tot ons gekomen. De 
Byzantijnse chronograaf Syncellus heeft een aantal ervan in zijn chronografisch 
werk overgenomen.

Georgius was monnik en bekleedde een hoge kerkelijke functie: hij was synkellos 
(“celgenoot”) van Tarasius, die van 784 tot 806 patriarch van Constantinopel was. Als 
synkellos, de functie waaraan hij zijn bijnaam dankt, was Georgius vertrouwensman 
van de patriarch. 
Syncellus begon waarschijnlijk na 806 aan zijn universele kroniek, die Ecloga 
Chronographica76 (“Bloemlezing van de chronografie”) wordt geheten. In dat 
monumentale werk wilde hij enerzijds twee voor de christelijke chronografie 
fundamentele data vastleggen, de ‘Vleeswording’ van Christus en Zijn Verrijzenis77. 
Anderzijds wilde hij een lopende geschiedenis opstellen van Adam tot zijn eigen 
tijd. Door zijn dood, rond 810, kon Syncellus zijn monnikenwerk niet voltooien: 
de kroniek eindigt in de tijd van de Romeinse keizer Diocletianus (285 n.C.). De 
overgeleverde tekst bevat inconsistenties en onvolkomenheden.
Syncellus heeft in zijn chronografisch werk de volgende excerpten van Alexander 
Polyhistor en Abydenus ingebed: inleiding van de Babyloniaca en de Mesopotamische 
oergeschiedenis (GDB F 1a, Polyhistor); de 10 antediluviaanse koningen (GDB F 3c, 
Abydenus); Xisuthros en de Vloed (GDB F 4a, Polyhistor en GDB F 4d, Abydenus); 
de Toren van Babel en de Babylonische spraakverwarring (Polyhistor FGrH 680 
F 4b en Abydenus FGrH 685 F 4b); een corrupte versie van de dynastieën na de 
Vloed (GDB F 5b, op basis van Polyhistor); de Babylonisch-Medische alliantie (GDB 
F 8e, Polyhistor)78. Op gezag van (Pseudo-)Apollodorus geeft hij een excerpt uit 
Berossos over de 10 antediluviaanse koningen (GDB F 3a). De parallelle passage 
in de Armeense vertaling, waarin ook de naam van Apollodorus wordt vermeld, 
geeft als directe bron Polyhistor aan. Die referentie liet de Byzantijn weg. Verder 
geeft hij op naam van Alexander Polyhistor en Berossos een citaat dat we niet in 
de Armeense vertaling van Eusebius’ Kroniek vinden: GDB F 7b (Nabonassar). Het is 
onbekend hoe de monnik dit citaat, waarvan de authenticiteit ter discussie staat, 
kende.
Citeerde Eusebius de excerpten uit Alexander Polyhistor en Abydenus om 
chronografische en apologetische redenen, dan geeft Syncellus de fragmenten 
die de periode vóór de Vloed behandelen, omdat hij zijn lezers wil waarschuwen 
dat het hier om pure verzinsels gaat (cf. Hoofdstuk 6). Ook wil hij in zijn werk 
volledig zijn en daarom voelt hij zich verplicht de christelijke chronografische 

76 Een handschrift (aangeduid met het siglum A) geeft als titel Ἐkλογὴ χρονογραφίας. 
77 Respectievelijk op 25 maart van het Wereldjaar 5501 en 25 maart 5534.
78 Bij een citaat over Nebukadnezar II geeft Syncellus Berossos als bron aan. Wat hij er 

niet bij vermeldt, is dat Josephus de tussenbron voor dit citaat was (GDB F 9a). Omdat 
het hier dus niet om een ‘primaire tekstgetuige’ gaat, laten we het hier onbesproken.
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traditie, zoals die door Eusebius was geïnitieerd en waarin Alexander Polyhistor en 
Abydenus een plaats hadden gekregen, te volgen.
Hoewel Syncellus laat uitschijnen dat hij Alexander Polyhistor, Abydenus en 
Apollodorus rechtstreeks overschrijft, bewijzen de zeer grote overeenkomsten 
met de Armeense vertaling van Eusebius’ Kroniek dat zijn excerpten op dit laatste 
werk teruggaan. Syncellus heeft die Kroniek echter nooit onder ogen gehad. Hij 
kende het werk in de versie van Panodorus en Annianus. Deze twee monniken uit 
Alexandrië schreven elk rond 400 een chronografisch werk, waarin ze Eusebius’ 
Kroniek bewerkten79. Hun werken zijn verloren gegaan en de relatie tussen beide is 
onduidelijk.
Op basis van de grote parallellen tussen Syncellus en de Armeense vertaling mogen 
we ervan uitgaan dat ze beide Eusebius’ tekst trouw weergeven. Waar beide teksten 
parallel lopen, vormen de excerpten in Syncellus over het algemeen een betere 
tekstbasis. De Byzantijnse chronograaf schreef, zoals Eusebius, in het Grieks en kon 
dus zonder de filter van een vertaling Eusebius’ eigen woorden in zijn bewerking 
overnemen. Aan de hand van Syncellus’ parallelle tekst kunnen we vaststellen dat 
de Armeense vertaling tal van vertaalfouten en misinterpretaties bevat.

2.  ZIJPADEN vAN DE TEkSTOvERLEvERING

De fragmenten bij Josephus en Syncellus en in de Armeense vertaling van Eusebius’ 
Kroniek, die uiteindelijk alle op Alexander Polyhistor teruggaan, vormen de basis 
van de tekstreconstructie van de Babyloniaca. Daarnaast is er nog een aantal andere 
auteurs die kleinere, maar daarom niet minder belangrijke ‘primaire tekstgetuigen’ 
aanreiken. In vele gevallen is het onduidelijk via welke kanalen zij Berossos’ werk 
(of een bewerking daarvan) kenden. We sommen hen in chronologische volgorde 
op. 

2.1. Tatianus
Geboren in Assyrië (d.w.z. ten oosten van de Eufraat) verbleef de heiden Tatianus 
een aantal jaren in Rome, waar hij zich tot het christendom bekeerde. Ergens 
tussen ca. 155 en 17580 schreef hij zijn apologetische ‘Redevoering tot de Grieken’ 
(Oratio	ad	Graecos). In dat werk geeft de bekeerling zeer waardevolle informatie over 
Berossos (GDB T 2) en haalt hij hem kort over Nebukadnezar II aan (GDB F 9f). Dit 
gebeurde in zijn bewijsvoering dat Mozes veel vroeger leefde dan de Val van Troje, 
voor de Grieken de eerste ‘historisch betrouwbare’ datum in hun geschiedenis.
Tatianus geeft impliciet te kennen dat hij zijn informatie over Berossos en zijn 
werk van Juba heeft overgenomen. 

79 Cf. gElzEr, Julius	Africanus, II, p. 184-185; ADlEr, Time	Immemorial, p. 132-158; ADlEr & tuplin, 
Chronography of George Synkellos, p. LXIII-LXIX. Dezen veronderstellen dat Syncellus hun 
werken enkel via excerptenverzamelingen kende. Syncellus’ afhankelijkheid van deze 
monniken wordt niet aanvaard door lAquEur, RE, IV.A, kol. 1392.

80 Cf. het overzicht bij HAnig, Vigiliae	Christianae, 53 (1999), p. 32, n. 7.
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2.2. Oxyrynchus Glossarium 
Uit Oxyrynchus, in de Egyptische Fayum, komt een papyrus waarop een glossarium 
van vooral vreemde woorden was gekopieerd. Op paleografische gronden wordt 
de tekst in de tweede helft van de 2de eeuw n.C. gedateerd. Vermoedelijk werd dit 
glossarium in Alexandrië tussen de 1ste eeuw vóór en de eerste eeuw na Christus 
samengesteld81. Berossos wordt als bron geciteerd in twee beschadigde lemmata 
(GDB F 1e en 13).

2.3. Theophilus van Antiochië
Theophilus, die in 169 bisschop van Antiochië werd, schreef kort na 180 zijn 
apologetische geschrift ‘Tot Autolycus’ (Ad Autolycum). In zijn ouderdomsbewijs 
van Mozes wijst hij erop dat Berossos met Mozes en deels met de profeten Jeremia 
en Daniël overeenstemt. Berossos vermeldde, aldus Theophilus, de verwoesting van 
de Tempel in Jeruzalem en het begin van de wederopbouw onder Cyrus en Darius I 
(GDB F 9g). Het staat echter vast dat Berossos niet over deze gebeurtenissen heeft 
geschreven. Hoewel Theophilus dit niet aangeeft, is het duidelijk dat hij zich voor 
deze informatie op Josephus heeft gebaseerd. 

2.4. Clemens van Alexandrië
Titus Flavius Clemens werd rond 150 in Athene of Alexandrië geboren. Hij 
bekeerde zich tot het christendom en vestigde zich rond 180, na lange reizen in het 
Middellandse Zeegebied, te Alexandrië. Gedwongen door de christenvervolging 
ontvluchtte hij die stad in 202. Ergens na 180 schreef de bekeerling, die een 
grondige kennis van de Griekse cultuur en filosofie had, zijn Protrepticus	ad	Graecos	
(“Aansporing tot de Grieken”). In dit apologetische werk spoorde hij heidenen aan 
zich tot het christendom te bekeren. 
In een overzicht van de opvattingen die filosofen over de goden erop nahielden 
schrijft Clemens dat de Perzische en Medische magi aanvankelijk geen godenbeelden 
vereerden, maar dat later, zo weet Berossos, Artaxerxes II dit gebruik invoerde 
(GDB F 12). Het feit dat Clemens Berossos hier niet citeert om de waarheid van het 
Oude Testament te bewijzen, verklaart waarom de inhoud van dit fragment van de 
overige citaten bij christenen afwijkt
Het fragment bewijst dat Berossos veel uitgebreider over de Achaemeniden heeft 
geschreven dan de korte opsomming bij Eusebius (GDB F 11) laat vermoeden. Het 
is niet geweten uit welk werk Clemens dit citaat heeft overgenomen. Dit zou de 
epitome van Alexander Polyhistor of Juba’s werk kunnen zijn geweest.

2.5. Tertullianus
Quintus Septimius Florens, bijgenaamd Tertullianus, was zoon van een Romeinse 
honderdman en was uit Carthago afkomstig. Rond 190 bekeerde hij zich tot het 
christendom en vertrok naar Rome, waar hij studeerde en als advocaat werkzaam 
was. Na zijn terugkeer naar Carthago schreef Tertullinaus rond 197 zijn in het Latijn 
81 Cf. schironi, From Alexandria to Babylon, p. 13-20.
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opgestelde apologetische geschrift Apologeticum.	Om de ouderdom van Mozes en 
de Bijbelse profeten te bewijzen verwijst hij naar de archieven van Egyptenaren, 
Babyloniërs en Feniciërs en in de lijst van auteurs die zijn aanspraken ondersteunen, 
wordt Berossos genoemd (GDB T 5). 
JAcoby82 meent dat Tertullianus van Josephus afhankelijk was en vermeldt hem 
daarom niet als ‘primaire getuige’. Omdat Tertullianus in zijn lijst ook auteurs 
noemt die in Josephus’ Contra Apionem niet worden genoemd, is die (volledige) 
afhankelijkheid onwaarschijnlijk. Daarom voeren we dit testimonium apart op. 

2.6. Pausanias
De periëgeet Pausanias, die mogelijk uit Klein-Azië afkomstig was, schreef tussen 
160 en 180 een ‘Beschrijving van Griekenland’ (Descriptio	Graeciae), waarin hij in tien 
boeken een reisbeschrijving van Hellas vastlegde. De auteur wisselt de geografische 
beschrijvingen met historische en antiquarische uitweidingen af. In het tiende en 
laatste boek noemt Pausanias in zijn beschrijving van Delphi Berossos als vader 
van de Hebreeuwse Sibylle, die ook wel de Babylonische en Egyptische wordt 
geheten (GDB T 6a). Deze legende is naar alle waarschijnlijkheid ontstaan, omdat 
in de epitome die Alexander Polyhistor van Berossos’ werk had gemaakt, ook een 
citaat van de Sibylle was ingevoegd (cf. supra).

2.7. Athenaeus
Athenaeus was afkomstig uit Naucratis in Egypte en leefde en schreef rond 
200 in Rome83. Het enige werk dat bewaard is gebleven, is de Deipnosophistae	
(“Maaltijdgeleerden”). Het werk is in wezen een encyclopedie van citaten, maar 
Athenaeus heeft dat schier onoverzienbare materiaal in een raamvertelling gegoten: 
tijdens een maaltijd, die verschillende dagen duurde, discussieerden – en citeerden 
– geleerden uit verschillende vakgebieden voornamelijk over onderwerpen die 
door een rijkelijke feestmaaltijd werden opgeroepen: eten, drinken, dans, muziek, 
courtisanes. Bij een discussie over het Griekse karakter van de Saturnaliën geeft 
Athenaeus een citaat uit Berossos, dat over een Saturnaliën-achtig feest in Babylon 
gaat (GDB F 2). 
Het is niet geweten waar Athenaeus het materiaal voor deze “alleraangenaamste 
maaltijd van het woord”84 vandaan haalde. Waarschijnlijk raadpleegde hij 
compilaties85. zEcchini86 meent dat Athenaeus het Berossos-fragment van Carystius 
van Pergamon, die als eerste in deze passage wordt geciteerd, overnam. Dit is 
echter louter speculatie. 

82 FGrH, 3c, p. 365.
83 Cf. brAunD & Wilkins, Atheneaus	and	his	World.
84 Zo wordt de Deipnosophistae in de Epitome genoemd (Epit., 1, 1b).
85 Mogelijk gebruikte Athenaeus de vele oude Griekse boeken die Larensis, in het boek de 

gastheer en in werkelijkheid waarschijnlijk Athenaeus’ patroon, bezat (Deipn., 1, 3a);cf. 
JAcob, in: brAunD & Wilkins, Atheneaus	and	his	World, p. 87-89.

86 Cultura	storica, p. 223.
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Dit fragment geeft een andere kijk op de Babyloniaca: Berossos heeft ook over 
Babylonische gewoonten geschreven. Hoe uitgebreid, is uiteraard niet te 
achterhalen. Het maakt ons ervan bewust dat de Joodse en christelijke schrijvers, 
op wie onze kennis van de Babyloniaca hoofdzakelijk gebaseerd is, zeer selectief te 
werk zijn gegaan: zij waren geïnteresseerd in parallellen met de Oudtestamentische 
geschiedenis.

2.8. Julius Africanus
Julius Africanus, die vermoedelijk uit Palestina afkomstig was, geldt als de 
grondlegger van de christelijke chronografie. Hij verbleef aan het hof van Alexander 
Severus (keizer van 222 tot 235) in Rome en werd belast met het uitbouwen van 
de bibliotheek van het Pantheon. Africanus schreef als eerste een christelijke 
universele kroniek, die de titel Chronographiae	 droeg. In deze kroniek, die van 
Adam tot 221 n.C. liep, verbond hij de heidense en christelijke chronologie met 
elkaar. Het werk, dat Africanus mogelijk in 221 voltooide, is enkel in fragmenten 
overgeleverd. In een discussie over synchronismen tussen de Oudtestamentische 
en Griekse geschiedenis merkt hij kort op dat Berossos Nebukadnezar vermeldt 
(GDB F 9h).

2.9. Pseudo-Justinus
Op naam van Justinus de Martelaar (Martyr), die rond 165 werd terechtgesteld, 
staat het apologetische werk ‘Aansporing tot de Grieken’ (Cohortatio	 ad	Graecos). 
Het staat vast dat dit werk niet authentiek is. Een onbekende schreef het tussen ca. 
260 en 302. Pseudo-Justinus noemt Berossos als vader van de Sibylle in zijn betoog 
over deze populaire profetes. De Grieken zullen gemakkelijk het juiste geloof leren 
van de oude Sibylle, zo stelt Pseudo-Justinus. Maar wat zij hen orakelt, komt nauw 
overeen met de onderwijzingen van de Bijbelse profeten (GDB T 6c). Pausanias 
noemde Berossos vader van de Hebreeuwse Sibylle, die ook wel de Babylonische en 
Egyptische wordt geheten (GDB T 6a). Bij Pseudo-Justinus wordt deze Sibylle met 
de beroemde heidense profetes van Cumae gelijkgesteld. 

2.10. Descriptio totius mundi
In het midden van de 4de eeuw stelde een anonieme auteur, waarschijnlijk een 
heidense handelaar, een beschrijving van de gebieden van het Romeinse Rijk en 
van landen en volken ten oosten ervan samen. De auteur had vooral aandacht voor 
de handelswaar die uit de diverse streken afkomstig was. Dit werk, in het Grieks 
geschreven, ging als zodanig verloren, maar de inhoud ervan is gekend door twee 
Latijnse vertalingen: een lange, die Expositio	totius	mundi	et	gentium	(“Uiteenzetting 
over de hele wereld en volken”) heet, en een ingekorte, verchristelijkte versie, die 
Descriptio	 totius	mundi (“Beschrijving van de hele wereld”) wordt genoemd87. De 
Descriptio kwam na de Expositio tot stand.
In de inleiding tot het werk, die alleen in de Descriptio is bewaard, wordt een 

87 Cf. rougé, Expositio	totius	mundi, p. 9-127; zie ook mittAg, Hermes, 134 (2006), p. 338-351.
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overzicht van auteurs gegeven. Als eerste wordt Berossos, de “filosoof van de 
Chaldeeën” genoemd (GDB T 4c). JAcoby stelde dat deze getuigenis op Josephus 
teruggaat en vermeldt haar onder FGrH 680 T 3. O.i. is het twijfelachtig of deze 
vermelding aan Josephus werd ontleend. Daarom beschouwen wij de Descriptio als 
een primaire tekstgetuige.

2.11. Hesychius
Hesychius was een ‘grammaticus’ uit Alexandrië en leefde in de 5de of 6de eeuw. Hij 
stelde een verklarend lexicon samen, waarin hij minder gebruikelijke, dialectale, 
archaïsche of vreemde woorden opnam. Een van de lemmata komt, zoals de auteur 
aangeeft, uit Berossos (GDB F 15). Het gaat om de opsmukster van Hera. Het is niet 
duidelijk waar en in welke context dit fragment in de Babyloniaca moet worden 
gesitueerd.
Hesychius’ lexicon was, zoals hij zelf in een inleidende brief aangeeft, grotendeels 
gebaseerd op dat van Diogenianus (2de eeuw n.C.), dat zelf niet bewaard is gebleven88. 
Diogenianus’ woordenboek ging dan weer – deels rechtstreeks, deels onrechtstreeks 
– op het zeer omvangrijke lexicon van Pamphilus, een Alexandrijnse grammaticus 
uit de 2de helft van de 1ste eeuw n.C.89, terug. Dit werk is eveneens verloren gegaan. 
Of Hesychius zijn lemma uit Berossos van Diogenianus heeft overgenomen, kan 
niet meer worden achterhaald.

2.12. Agathias
Agathias, een advocaat uit Constantinopel, schreef ergens vóór 582 een 
geschiedwerk onder de titel Historiën. Hierin behandelt hij de geschiedenis van 
de jaren 552-559 en daarbij stoffeert hij zijn relaas met lange etnografische en 
chronologische uitweidingen. In een van die excursies spreekt de historicus-jurist 
over de gewoonten van de Perzen. Zij vereerden aanvankelijk dezelfde goden als 
de Grieken, alleen gebruikten ze andere namen. Agathias noemt drie voorbeelden 
en geeft drie auteurs als referentie, onder wie Berossos (GDB F 16). Agathias 
kende de Chaldaica van Alexander Polyhistor: hij citeert mede op zijn gezag de 
chronologische opeenvolging van rijken in Mesopotamië (FGrH 273 F 81). De 
referentie naar Berossos lijkt echter eerder uit een bloemlezing te komen.

2.13. mozes van Chorene
De datering van Mozes van Chorene, de ‘vader van de Armeense historiografie’, is, 
zoals we boven gezien hebben, omstreden. Naar eigen zeggen leefde hij in de 5de 
eeuw90, maar volgens de westers-georiënteerde geschiedschrijving moet de auteur 
vermoedelijk in de 8ste eeuw worden gedateerd91. Mozes schreef een geschiedenis 
88 cohn, RE, 5, kol. 778-783, s.v. Diogenianos	4); tosi & hEinzE (vert.), NP, 3, kol. 605-606, s.v. 

Diogenianos	2).
89 WEnDEl, RE, 18, kol. 336-349, s.v. Pamphilos	25); R.T., np, 9, kol. 214-215, s.v. Pamphilos 6).
90 Cf. mAhé & mAhé, Moïse	de	Khorène, p. 9-24.
91 Cf. thomson, Moses	Khorenats	‘i, p. 1-8; iD., Bibliography of classical Armenian literature, p. 

156.
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van de Armeniërs vanaf de Schepping tot de 5de eeuw n.C. Wanneer hij zijn bronnen 
voor de vroege geschiedenis behandelt, spreekt hij over Berossos: hij werd 
aangemoedigd bronnen uit de eigen cultuur naar het Grieks te vertalen (GDB T 
7). Misschien is dit een verre verwijzing naar Tatianus’ woorden dat Berossos zijn 
werk aan Antiochus I opdroeg (GDB T 2).

2.14. Suda
De Suda, het omvangrijkste bewaard gebleven Griekse lexicon, werd in de 10de eeuw 
samengesteld. Het bevat één referentie naar Berossos. In het lemma ‘Delphische 
Sibylle’ is hij als vader van de ‘Chaldeeuwse’ Sibylle opgenomen (GDB T 6b). 
Mogelijk gaat deze informatie op Pausanias (GDB F 6a) terug.

3. EvALuATIE vAN DE HISTORISCHE fRAGmENTEN

uit onze voorstelling van auteurs en fragmenten blijkt dat de Babyloniaca	na een 
lange en complexe overlevering tot ons is gekomen. In dit proces werd de tekst niet 
alleen drastisch ingekort, maar ook aangepast, gemanipuleerd, vervormd.
Het merendeel van de fragmenten is te vinden bij joods-christelijke schrijvers. Zij 
hebben Berossos vooral geciteerd om de eigen Oudtestamentische geschiedenis 
te onderbouwen. Het is dan ook geen verrassing dat de meeste fragmenten 
raakvlakken hebben met het Oude Testament. De fragmenten bij Athenaeus (GDB 
F 2; volksfeest), Clemens van Alexandrië (GDB F 12; Artaxerxes II) en Hesychius 
(GDB F 15; Sarachero) bewijzen dat Berossos over veel meer onderwerpen heeft 
geschreven, die echter tijdens het proces van excerperen door joods-christelijke 
apologeten werden weggefilterd.
Het excerperen en samenvatten kan er ook toe geleid hebben dat sommige 
onderwerpen nu veel belangrijker lijken dan ze in Berossos’ eigen werk zijn 
geweest. Dit bemoeilijkt de interpretatie van het werk. Steeds weer zullen we ons 
moeten afvragen in welke mate de tekst, zoals die nu is overgeleverd, Berossos’ 
eigen werk weergeeft.

4. AuTEuRS vAN DE ASTRONOmISCH-ASTROLOGISCHE fRAGmENTEN

De astronomisch-astrologische fragmenten op naam van Berossos zijn, zoals we in 
dit proefschrift argumenteren, niet authentiek. Waar de historische fragmenten 
in hoofdzaak bij christelijke schrijvers te vinden zijn, hebben heidense auteurs 
de astronomisch-astrologische fragmenten geciteerd. Op zichzelf is dit geen 
argument tegen de authenticiteit van deze fragmenten. Christenen waren om 
apologetische redenen in de Babylonische geschiedenis geïnteresseerd en hadden 
geen belangstelling voor de ‘Chaldeeuwse’ astronomie/astrologie; meer nog: 
astrologie gold bij hen als een verderfelijke, verboden wetenschap. De ‘Chaldeeuwse’ 
astrologie stond daarentegen in hoog aanzien bij heidense Grieken en Romeinen. 
We sommen de auteurs die over Berossos de astroloog spreken, in chronologische 
volgorde op.
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4.1. vitruvius
De Romeinse architect en ingenieur Vitruvius, over wie zo goed als niets bekend 
is, schreef zijn ‘Over de architectuur’ (De	architectura) onder de vroege regering van 
Octavianus, de latere keizer Augustus (laatste decennia van de 1ste eeuw v.C.). In dit 
werk, dat hij aan de keizer opdroeg, behandelt Vitruvius in 10 boeken de Romeinse 
bouwkunde in haar meest uiteenlopende aspecten, van bouwmaterialen en de 
opleiding van architecten tot werktuigkunde en de inrichting van steden. Boek 9, 
waarin Berossos wordt genoemd, wijdt de architect-ingenieur aan tijdmeting. Na 
een zeer uitvoerige uiteenzetting over astronomie eindigt hij met de beschrijving 
van verschillende types zonnewijzers en wateruurwerken. Vitruvius noteert in de 
astronomische uiteenzetting dat Berossos een school op Cos stichtte (GDB T 8a-b), 
een type zonnewijzer uitvond (GDB T 8c) en geeft op Berossos’ naam een theorie 
over de maanfasen (GDB F 21a).

4.2. Seneca
Lucius Annaeus Seneca, die rond Christus’ geboorte in Cordoba werd geboren, is 
de geschiedenis ingegaan als groot moralist en raadgever van de jonge keizer Nero 
(54-68 n.C.). Deze dwong hem op beschuldiging van betrokkenheid bij een mislukte 
samenzwering in 65 tot zelfmoord. In de laatste jaren vóór zijn dood werkte Seneca, 
die als filosoof de Stoa aanhing, aan de ‘Natuurvraagstukken’ (Naturales	Quaestiones), 
waarin hij meteorologische fenomenen behandelt. Seneca citeert Berossos in de 
epiloog van zijn 3de boek, dat over het grondwater gaat. Volgens de geleerde was 
Berossos ervan overtuigd dat de Vloed en de Wereldbrand zich voltrokken, telkens 
wanneer een bepaalde planetenconstellatie tot stand was gekomen (GDB F 22).

4.3. Plinius de Oudere
Gaius Plinius Secundus, beter bekend als Plinius de Oudere, werd in 23/24 n.C. in 
het moderne Como geboren en kwam bij de uitbarsting van de Vesuvius in augustus 
79 om het leven, zoals zijn neef Plinius de Jongere in een beroemde brief aan de 
historiograaf Tacitus beschrijft92. Plinius was, behalve militair en rijksambtenaar, 
ook een veelzijdig geleerde en auteur. Zijn enige volledig bewaard gebleven werk 
zijn de Naturalis Historiae Libri XXXVII (“37 boeken van natuurkunde”), die hij na 
jarenlange arbeid in 77-78 voltooide. In dit “uitgebreide en geleerde werk dat even 
gevarieerd is als de natuur zelf”93 wordt de natuur in al haar aspecten behandeld. 
In boek 7, waarin de mens centraal staat, vermeldt Plinius Berossos driemaal. In 
zijn bloemlezing van eminente geleerden noemt hij Berossos als uitschieter op het 
vakgebied van de astronomie/astrologie en vermeldt dat de Atheners hem met 
een standbeeld eerden (GDB T 10a). In een discussie over de ouderdom van het 
schrift geeft Plinius aan hoelang de Babyloniërs volgens Berossos astronomische 
waarnemingen op schrift vastlegden (GDB F 19). Hij vermeldt, ten slotte, Berossos’ 
opvatting over de hoogst haalbare levensduur van een mens (GDB F 23a). Berossos 

92 Epist., 6, 16.
93 Aldus Plinius de Jongere,	Epist., 3, 5, 6.
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is ook opgenomen in de auteurslijst voor Boek 7, die Plinius in het eerste boek 
heeft opgesteld (GDB T 10b).

4.4. Aëtius
Op naam van ene Aëtius, over wie verder niets bekend is, staan de Placita94, een 
bloemlezing waarin de auteur de vaak tegenstrijdige meningen van filosofen over 
een bepaald onderwerp verzamelde. Het werk, dat Aëtius waarschijnlijk rond 100 
n.C. samenstelde, is verloren, maar kan op basis van latere gebruikers grotendeels 
worden gereconstrueerd95. In het geval van Berossos, waarvan de Placita	 diens	
opvattingen over de maan en haar licht had opgenomen (GDB F 21c-e), zijn de 
citaten door Johannes Stobaeus in zijn excerptenverzameling, waarvan de eerste 
twee boeken later de titel Eclogae	physicae	et	ethicae kregen, opgenomen. Stobaeus 
stelde deze bloemlezing, de omvangrijkste die uit de Oudheid tot ons is gekomen, 
rond 420 n.C. samen. Een van deze Berossos-citaten is ook bewaard in de epitome 
die tussen 150 en 250 n.C. van de Placita werd gemaakt en ten onrechte op naam 
van Plutarchus staat (GDB F 21d). 

4.5. Cleomedes
Op naam van ene Cleomedes staat een astronomisch schoolboek, waarin vooral 
de stoïcijnse doctrines op dit gebied werden verwoord en verdedigd. De precieze 
titel van het werk is onbekend. We gebruiken in navolging van boWEn & toDD96 de 
titel ‘Hemellichamen’ (Caelestia). Over Cleomedes is verder niets geweten en het is 
onzeker wanneer de stoïcijn zijn handboek heeft samengesteld. Vaststaat dat dit 
na Posidonius van Apamea (ca. 135-51 v.C.), die immers geciteerd wordt, gebeurde. 
Waarschijnlijk schreef Cleomedes zijn werk ergens in de eerste twee eeuwen van 
onze tijdrekening97. Het schoolboek is duidelijk schatplichtig aan Posidonius, zoals 
blijkt uit de laatste zin van het werk, nl. dat “de meeste van deze zaken uit de 
werken van Posidonius werden overgenomen”98. Cleomedes geeft een eigen versie 
van Berossos’ theorie der maanfasen, die we ook bij Vitruvius en kort bij Aëtius 
vinden (GDB F 21b).

94 In het Grieks luidde de titel wellicht Περὶ ἀρεσκόντα; cf. mAnsFElD & runiA, Aëtiana, p. 
323-327.

95 Aëtius’ Placita werden gereconstrueerd door DiEls, Doxographi	Graeci, p. 267-444. Voor 
een overzicht van de verschillende gebruikers verwijzen we naar mAnsFElD & runiA, 
Aëtiana, p. 121-318.

96 Cleomedes’	Lectures, p. 1, n. 1. In de handschriften zijn de titels “Elementaire theorie 
(Κυκλικῆς θεωρίας)”, “Hemellichamen (Μετεώρων)” en een combinatie van beide 
(Κυκλικῆς θεωρίας μετεώρων) geattesteerd. De Latijnse titel De	 motu	 circulari	
corporum	caelestium (“Over de cirkelbeweging der hemellichamen”), die sinds ZiEglErs 
standaardeditie van 1891 wijdverbreid is, is af te wijzen; cf. goulEt, Cléomède, p. 35; toDD, 
Philologus, 129 (1985), p. 250-260.

97 Cf. goulEt, Cléomède, p. 5-8; BoWEn & toDD, Cleomedes’	Lectures, p. 1-4.
98 Cf. BoWEn & toDD, Cleomedes’	Lectures, p. 5-17.
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4.6. Hippolytus
Hippolytus, presbyter in Rome, werd onder paus Callistus (217-222) tot tegenpaus 
gekozen en schreef waarschijnlijk na diens dood en vóór zijn eigen dood in 235 
de ‘Weerlegging van alle ketterijen’ (Refutatio	Omnium	Haeresium). Hierin bekampt 
Hippolytus vooral gnostische groeperingen. In een uittreksel, dat naar zijn zeggen 
uit de ‘Proasteioi tot de ether’99, een werk van de gnostische sekte der Peratae, komt, 
noemt Hippolytus Berossos. De proasteioi verpersoonlijkten hemelse machten 
die op het ondermaanse invloed uitoefenden. Een van hen was, naast andere 
legendarische astrologen, Berossos (GDB T 11).

4.7. Censorinus
Censorinus schreef in 238 n.C. ter ere van de verjaardag van ene Caerellius het 
werkje De	die	natali (“Over de geboortedag”)100. In dit ‘wetenschappelijk essay’ geeft 
de auteur de stand van de wetenschap inzake de antropologische en chronologische 
aspecten van een mensenleven. Censorinus volgt eerst de ontwikkeling van de mens 
van de conceptie tot de dood en behandelt daarna de verschillende tijdsbegrippen 
(van “eeuwigheid” tot “dag”). Bij het begrip ‘generatie’ (saeculum) citeert hij 
Berossos, met name diens opvatting over de maximumleeftijd die een mens kan 
bereiken (GDB F 23b). Censorinus geeft hetzelfde maximale aantal levensjaren als 
Plinius (cf. GDB F 23a). 

4.8. Palchos
De Egyptenaar Palchos leefde rond 500 n.C. en was auteur van een handboek over 
praktische astrologie. In dit werk, dat fragmentarisch tot ons is gekomen, noemt hij 
Berossos in een overzicht van auteurs die over Babylonische astronomie schreven 
(GDB F 18).

4.9. Commentaar op Aratus 
Berossos wordt, tot slot, vermeld in de (slechte) Latijnse vertaling van een 
grotendeels verloren Griekse commentaar op het astronomische leerdicht 
Phaenomena van Aratus (ca. 315-240 v.C.). Deze vertaling kan niet precies worden 
gedateerd. Volgens mAAss101 kwam de editie die de commentaar omvatte, in de 
6de eeuw n.C. of een eeuw vroeger tot stand. Terminus post quem voor het Griekse 
origineel is de eerste eeuw v.C., de tijd waarin de in het fragment genoemde 
Eudorus leefde. Volgens Berossos – zo staat in de commentaar – waren het mensen, 
niet Jupiter, die de sterren in constellaties groepeerden en hen namen gaven (GDB 
F 20).

99 Οἱ προάστειοι ἕως αἰθέρος (Refut., 5, 14, 10). De precieze betekenis van de titel is 
onduidelijk. Letterlijk betekent προάστειοσ “voorstedeling”. Hippolytus citeert uit het 
boek in Refut., 5, 14, 1-10.

100 Cf. sAllmAnn, Hermes, 111 (1983), p. 233-248.
101 in	Aratum	reliquiae, p. XXI.
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Appendix
De Armeense vertaling: de fragmenten in context

Door het ‘uitsnijden’ van de fragmenten uit de Armeense vertaling van Eusebius’ 
Kroniek halen we die excerpten uit hun context. Hieronder willen we de context 
van de excerpten toelichten. Op die manier krijgen we een beter inzicht in de 
werkwijze en bedoelingen van de Kerkvader. Dit kan bijdragen tot een beter begrip 
van de in deze vertaling ingebedde Berossos-fragmenten.

Onder de titel De	 chronografie	 die	 door	 de	 Chaldeeën	 betreffende	 hun	 voorouders	
verteld	wordt, met als ondertitel Zoals de Chaldeeën de kronik schrijven worden de 
excerpten van Alexander Polyhistor, Abydenus en Flavius Josephus opgevoerd en 
becommentarieerd. 

Uit	Polyhistor	Alexandros:	over	de	geschriften	van	de	Chaldeeën	en	over	het	eerste	
koninkrijk	van	dezelfden.

p. 4, 11–17: “Dit heeft Berossos in het eerste boek geschreven. In het tweede heeft 
hij de koningen … beschreven”. Daarna volgt GDB F 7a [alleen koningsnamen 
en jaren, weinig aandacht voor daden].
p. 4, 18 – 6, 4: GDB F 3b [10 koningen vóór de Vloed]
p. 6, 4 – 6, 13: kritiek van Eusebius op de exorbitant hoge regeringsjaren van 
deze vorsten Wie deze getallen aanvaardt, moet ook de rest van wat in het boek 
staat en duidelijk ongeloofwaardig is, geloven.

Over	de	Chaldeeuwse	onbevestigde	geschiedenis	uit	het	boek	van	Alexandros	Polyhistor	over	
dezelfde	Chaldeeën.

p. 6, 16 – 9, 4: GDB F 1b [proloog, de Mesopotamische oergeschiedenis]
p. 9, 5 – 10, 16: commentaar van Eusebius

Wie gelooft in de myriadenlange regeringsjaren van de antediluviaanse koningen, 
moet ook de andere, bedrieglijke verhalen geloven. Als de Chaldeeën voor die 
lange regeringen ook vele daden zouden hebben gegeven, zou het misschien nog 
geloofwaardig zijn, maar dat doen ze niet. Mogelijk duidde de šar	geen jaren aan, 
maar een veel kortere tijdseenheid. Dit was ook bij de Egyptenaren het geval.
Daarna wijst Eusebius op de parallel met het Oude Testament: 10 antediluviaanse 
koningen // 10 Bijbelse generaties vóór de Vloed. 
De tiende koning, Xisuthros, is dezelfde als de persoon die door de Hebreeuwen 
Noë wordt geheten en in wiens tijd de Vloed plaatsvond, waarover ook Polyhistor 
schrijft.
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Van	Alexandros	Polyhistor	over	de	zondvloed	uit	hetzelfde	werk,	waarover	gesproken	is.

p. 10, 19 – 12, 8: GDB F 4b [Xisuthros, de 10de koning vóór de Zondvloed en het 
verhaal over de Vloed]

Van	Alexandros	Polyhistor	over	de	Torenbouw.	
p. 12, 10 – 12, 16: Sibylle vertelt over de bouw van de Toren van Babel en de 
strijd der Titanen [in FGrH 680 F 4b]
p. 12, 17 – 13, 21: GDB F 5a [koningslijsten van na de Zondvloed tot Sanherib en 
Nebukadnezar II]

Van	Alexandros	Polyhistor	over	de	zondvloed	uit	hetzelfde	werk,	waarover	gesproken	is.
p. 13, 24 – 15, 4: GDB F 8c [van Sanherib tot Nebukadnezar II]
p. 15, 5 - 15, 10: GDB F 9b [van Nebukadnezar II tot Nabonidus]
p. 15, 11 – 15, 15: GDB F 11 [Cyrus en zijn opvolgers]
p. 15, 16 – 15, 26: commentaar van Eusebius 

Polyhistor bewijst dat, zoals in het Oude Testament, de periode van Nebukadnezar 
II tot Cyrus 70 jaar duurde. Abydenus bevestigt Polyhistor. [Overgang naar de 
excerpten uit Abydenus]

Van	Abydenus	over	het	eerste	koninkrijk	der	Chaldeeën.
p. 15, 28 – 16, 8: GDB F 3d [10 koningen vóór de Vloed]
p. 6, 8-10: commentaar Eusebius

Zoals Abydenus qua koningen met Polyhistor overeenkomt, zo doet hij dat ook met 
de Vloed.

Van	Abydenus	over	de	zondvloed.
p. 16, 12 – 16, 29: GDB F 4e [zondvloed]
p. 16, 30 – 17, 10: commentaar van Eusebius

Ondanks kleine verschillen (een andere naam voor Noë, “goden” in plaats van 
“God”, “vogels” in plaats van “duif”) komen de Chaldeeën en Griekse auteurs met 
de Hebreeuwse geschriften overeen. Dit geldt ook voor de bouw van de Toren van 
Babel.

Van	Abydenus	over	de	Torenbouw.
p. 17, 12 – 17, 23: bouw van de Toren van Babel en de strijd der Titanen [FGrH 685 
F 4a]

Van	Abydenus	over	Sinecherim.
p. 17, 26 – 18, 28: GDB F 8d [Sanherib, zijn opvolgers tot Nebukadnezar II]

Van	Abydenus	over	Nabuchodonosoros.
p. 19, 2–17: GDB F 9c [Nebukadnezar II]
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p. 19, 19-25: GDB F 1d + 9e [oertijd, Belos omwalde Babylon; Nebukadnezar II 
restaureerde die]

 p. 19, 26–33: commentaar van Eusebius 
Hij wijst op gelijkenissen met de profeet Daniël.

p. 20, 1-7: Abydenus citeert Megasthenes, die Nebukadnezar met Heracles 
vergelijkt [in  FGrH 685 F 6a]
p. 20, 8-16: de profetie van Nebukadnezar II [in FGrH 685 F 6a]
p. 20, 16-23: GDB F 10b [de opvolgers van Nebukadnezar II tot Cyrus]
p. 20, 24 – 20, 35: commentaar van Eusebius 

Hij wijst op de overeenkomsten met het Oude Testament en met Daniël. Hij 
neemt een mogelijke kritiek weg: als Griekse en Chaldeeuwse auteurs schrijven 
dat Nebukadnezar door een god of demon werd gegrepen, is dat hun manier om 
te zeggen dat hij waanzinnig werd. Daarna stelt Eusebius vast dat Abydenus door 
Flavius Josephus wordt bevestigd.

Uit	de	“Eerste	geschiedenis	van	de	ouden”van	Josephus	over	Nabuchodonosoros.
p. 21, 3 – 24, 28

Ondanks de titel komt dit lange uittreksel niet uit de Antiquitates van Josephus, 
maar uit zijn Contra	Apionem	 (1, 128-160). De passage aldaar vertoont wel sterke 
parallellen met Ant.Jud., 10, 219-231. Josephus citeert zelf uit het werk van Berossos 
(cf. GDB F 9a.1 en F 10a) en andere, vooral Fenicische auteurs.

p. 24, 29 – 25, 29: commentaar van Eusebius
Hij merkt op dat Josephus met het Oudtestamentische relaas overeenstemt en 
voert ook Fenicische bronnen aan. Daarna keert Eusebius naar Abydenus terug om 
met een overzicht van Assyrische koningen voort te gaan.

Van	Abydenus	over	het	koninkrijk	van	de	Assyriërs.
 p. 25, 31 – p. 26, 1: GDB F 14 [van Aloros tot Alexander en Ninos en Semiramis]

Eusebius laat Abydenus Alexander Polyhistor bevestigen. Daarna citeert hij 
Josephus om Abydenus te bevestigen. Wat hij niet expliciet vermeldt – en in het 
geval van Abydenus misschien ook niet wist – is dat al deze auteurs op dezelfde bron 
teruggaan: Berossos’ Babyloniaca. Bij zijn excerpten wijst Eusebius voortdurend op 
parallellen met het Oude Testament. Dit toont duidelijk aan dat de kerkvader in het 
eerste deel van zijn Kroniek	niet alleen in chronologie geïnteresseerd was, maar ook 
apologetische motieven had.
Bij de antediluviaanse koningen heeft Eusebius echter een probleem. Hoewel 
het getal van tien koningen met de Bijbel overeenkomt, staan de opgegeven 
regeringsjaren haaks op de Oudtestamentische chronologie. Eusebius probeert 
eerst die myriadenlange regeringsjaren als ongeloofwaardig voor te stellen. Eerst 
doet hij dat op retorische wijze: wie dit gelooft, moet ook het verhaal over de 
mythische oertijd geloven. Wellicht was dit de hoofdreden waarom Eusebius dit 
lange excerpt, dat geen band met de Bijbel heeft, geeft. Het verklaart ook waarom 



184

dit excerpt, waarvan Eusebius weet dat het uit het eerste boek van Berossos komt, 
na een uittreksel uit Berossos’ tweede boek is geplaatst.
Anderzijds weerlegt de kerkvader de Babylonische antediluviaanse chronologie op 
feitelijke gronden: er worden alleen jaren gegeven, geen daden. Wellicht hanteerden 
de Chaldeeën andere tijdseenheden. Op die manier kon hij toch de overeenkomst 
van 10 Chaldeeuwse koningen met 10 Bijbelse generaties handhaven.
In zijn commentaar spreekt Eusebius niet alleen over Chaldeeën, maar ook over 
Griekse auteurs. Het is correct dat Alexander Polyhistor en Abydenus tot deze 
laatste groep behoren. Door hen expliciet Griekse auteurs te noemen wilde de 
kerkvader waarschijnlijk bij zijn Griekssprekende lezers hun betrouwbaarheid 
benadrukken.


