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hoofdstuk 6. 
reCeptIe van Berossos’ BaBylonIaCa

0. INLEIDING

Berossos, een Chaldeeër van afkomst, maar bekend bij hen die zich met 
wetenschap bezighouden. De reden is dat hij geschriften over astronomie en 
over de wijsheid van de Chaldeeën voor de Grieken uitbracht1.

Zo introduceert Josephus Berossos in zijn pleitrede voor het Joodse volk, Contra 
Apionem. Volgens de Joodse historiograaf was Berossos in het antieke Griekstalige 
geleerdenmilieu bekend. Maar was dit werkelijk het geval of nam Josephus 
met de waarheid een loop om de betrouwbaarheid van Berossos’ getuigenis te 
vergroten? In dit hoofdstuk willen we nagaan in welke milieus de Babyloniaca	
gelezen en gerecipieerd werd. In het vorige hoofdstuk hebben we reeds de 
‘primaire tekstgetuigen’ voorgesteld, op basis waarvan de Babyloniaca kan worden 
gereconstrueerd. Zij passeren hier opnieuw de revue, ditmaal vanuit het oogpunt 
van de tekstreceptie. Nog meer auteurs hebben Berossos met naam geciteerd; 
alleen hebben zij hun citaat van de ‘primaire tekstgetuigen’ overgenomen en zijn 
zij daarom voor de tekstreconstructie niet relevant. Voor de tekstreceptie zijn ze 
uiteraard wel belangrijk. Daarnaast voeren we in dit hoofdstuk ook auteurs op die 
de naam van Berossos vermelden of niet wisten dat hun materiaal oorspronkelijk 
uit de Babyloniaca	kwam.
Omdat in de Oudheid geen onderscheid werd gemaakt tussen Berossos de 
historicus en pseudo-‘Berossos de astroloog’ betrekken we ook de astronomisch-
astrologische doctrines die onder de naam van Berossos circuleerden, in dit 
overzicht. We hebben dit hoofdstuk in de mate van het mogelijke chronologisch 
gestructureerd: we beginnen bij Antiochus I en eindigen ergens in de christelijk-
oosterse Middeleeuwen en het 14de-eeuwse Engeland. Het belooft een verrassende 
reis te worden…

1. vAN ANTIOCHuS I TOT fLAvIuS JOSEPHuS

Met de wijding van zijn Babyloniaca aan Antiochus I (281-261) wilde Berossos de 
koning een gedegen werk over de geschiedenis en cultuur van Babylonië aanbieden, 
dat gebaseerd was op authentieke, lokale bronnen. Hoe de Seleucidische koning 
en zijn entourage de Babyloniaca	onthaalden, is niet geweten. Evenmin is bekend 
welke verspreiding en invloed Berossos’ werk bij zijn tijdgenoten in en buiten 
Babylonië had. Het feit dat de Babyloniaca eeuwen later vooral in het Grieks-
Romeinse geleerdenmilieu circuleerde, zegt niets over zijn verspreiding in de 
periode daarvoor. Smaken en interesses veranderen met de tijd en werken die eerst 
‘bestsellers’ waren, konden later in vergetelheid geraken. Mogelijk inspireerde 
de Babyloniaca de Egyptische priester Manetho (FGrH 609) tot het schrijven van 
de Aegyptiaca, een werk dat dezelfde opzet had als dat van Berossos. Voor de 

1 GDB T 3.
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twee daaropvolgende eeuwen kunnen we enkel gissen naar de receptie van de 
Babyloniaca. Sommige auteurs beweren dat Pseudo-Eupolemus, een Samaritaan die 
vermoedelijk in de tweede eeuw v.C. een werk ‘Over de Joden’ schreef2, Berossos 
heeft gebruikt3, maar hiervoor bestaan geen overtuigende argumenten. 
Mogelijk had Posidonius van Apamea (ca. 135-51/0 v.C.) weet van astronomisch-
astrologische opvattingen die onder de naam van Berossos circuleerden. Het werk 
van deze stoïcijnse filosoof, astronoom en geograaf-historicus, die op Rhodos 
onderricht gaf en in Rome vele bewonderaars had, is grotendeels verloren gegaan. 
Hierdoor hebben we geen directe bewijzen dat Posidonius over de astronomisch-
astrologische opvattingen op naam van Berossos gesproken heeft. Vermoedelijk 
kende de stoïcijn wel de maantheorie op naam van de Babyloniër (GDB F 21). 
Cleomedes (eerste twee eeuwen n.C.) schrijft namelijk in zijn astronomische 
schoolboek, waarin die theorie wordt uiteengezet (GDB F 21b), dat de inhoud van 
zijn werk voor het grootste deel van Posidonius was overgenomen4. Als Posidonius 
inderdaad de maantheorie op naam van Berossos kende, betekent dit dat de 
fictieve figuur van ‘Berossos de astroloog’ tegen het begin van de eerste eeuw v.C. 
was ontwikkeld.
Berossos’ Babyloniaca duikt in de eerste eeuw v.C. in het geleerdenmilieu van Rome 
op. Daar maakte Alexander Polyhistor ergens tussen 80-30 v.C. een epitome van het 
werk, die waarschijnlijk de titel ‘Chaldaica’ droeg. Bijna alle etnografische werken 
van Polyhistor behandelen gebieden in het oostelijke bekken van de Middellandse 
Zee. Ongetwijfeld wilde de geleerde hiermee inspelen op de grote belangstelling 
die toen in Rome voor deze regio heerste5. Die belangstelling was opgeflakkerd 
door de militaire campagnes die Romeinse veldheren (vooral Pompeius) in deze 
contreien ondernamen en de expansie van het Imperium	Romanum in die richting. 
Hoe Alexander Polyhistor in Rome aan een exemplaar van Berossos’ Babyloniaca 
kwam, is een intrigerende vraag, waarnaar we enkel kunnen gissen. Mogelijk vond 
Polyhistor een manuscript in een van de bibliotheken in de stad. In de periode 
waarin Polyhistor zijn werken schreef, bestond er in Rome weliswaar nog geen 

2 FGrH 724. Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen de Jood Eupolemus 
(FGrH 723), die rond 150 v.C. een geschiedwerk over de Joden schreef, en een Eupolemus, 
die een Samaritaan zou zijn en Pseudo-Eupolemus wordt genoemd (FGrH 724). Dit 
onderscheid wordt hedentendage in twijfel getrokken: het zou om één en dezelfde, 
Joodse auteur gaan; cf. DorAn, in: chArlEsWorth, Old	Testament	Pseudepigrapha, II, p. 874-
876; iD., ANRW, II, 20.1, p. 270-274; gruEn, Heritage	and	Hellenism, p. 147-148.

3 Cf. FrEuDEnthAl, Alexander Polyhistor, p. 94; WAcholDEr, HUCA, 34 (1963), p. 83; 93-94; WAltEr, 
Klio, 45 (1965), p. 289; gmirkin, Berossus	 and	 Genesis, p. 129-133. schnAbEl aanvaardde 
aanvankelijk dat Pseudo-Eupolemus van Berossos afhankelijk was (Berossos, p. 67-69), 
maar komt daar later op terug (o.c., p. 246).

4 Cael., 2, 228. ziEglEr (Cleomedis	de	motu	circulari, p. 228) vermoedde dat deze mededeling 
een latere toevoeging was, maar dit is onterecht; cf. GoulEt, Cléomède, p. 44-45; toDD, 
Cleomedis	Caelestia, p. 54.

5 Cf. JAcoby, FGrH,	3a,	Komm., p. 251; stErling, Historiography	and	Self-Definition, p. 145; EngEls, 
Strabo, p. 227. JAcoby (o.c., p. 256-257) meent dat de werken over de gebieden die tot 
het Romeinse rijk behoorden, een praktisch doel hadden, nl. bestuurders informeren. 
troiAni heeft dit terecht weerlegd (Due	studi, p. 34-38).
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staatsbibliotheek, zoals in de hellenistische rijken van het oosten6. Wel waren er 
grote privébibliotheken. De oudste waren als oorlogsbuit van de Griekse wereld naar 
Italië overgebracht. Na zijn overwinning op de Macedonische koning Perseus in 168 
v.C. eigende Aemilius Paulus zich diens bibliotheek toe. Latere Romeinse veldheren 
volgden dit voorbeeld7. In de eerste eeuw v.C. ontstonden ook privébibliotheken op 
vredelievende wijze: rijke Romeinse nobiles	kochten zich boekencollecties bij elkaar, 
waarbij ze ook Griekse handschriften aanschaften. De privébibliotheken stonden 
open voor bevriende geleerden en hadden soms het karakter van een openbare 
boekerij8. Mogelijk bevond zich in een van deze bibliotheken een manuscript met 
Berossos’ Babyloniaca. Het is uiteraard ook mogelijk – en even speculatief – dat 
Polyhistor, die een hogere sociale status had, zelf handschriften verzamelde.
Alexander Polyhistor was als encyclopedisch ‘kamergeleerde’ een exponent van 
de antiquarisch-historisch richting, die in de Romeinse geleerde kringen van de 
1ste eeuw v.C. opgeld maakte9. Moderne geleerden denken vaak laatdunkend over 
Polyhistors werkwijze: de ‘Veelschrijver’ was niet meer dan een weinig originele 
verzamelaar van materiaal, dat hij slaafs kopieerde. Dat laatste is zonder meer 
waar, maar daar tegenover staat dat Polyhistor in zijn materiaalkeuze wel origineel 
kan worden genoemd. Daar waar de zogenaamde creatieve literatoren de eigen, 
Griekse geschiedwerken gebruikten en in de eerste plaats een literair verantwoord 
verhaal wilden voorleggen, koos Polyhistor voor weinig bekende, vreemde auteurs, 
zoals Berossos, die hij sec citeerde.
Tot hetzelfde Romeinse geleerdenmilieu waarin Polyhistor verkeerde, behoorde 
ook C. Julius Hyginus, die in de jaren ’40 van de 1ste eeuw v.C., zoals Polyhistor, als 
slaaf in Rome was terechtgekomen en bij hem onderwijs volgde. Octavianus, de 
latere keizer Augustus, die hem de vrijheid schonk, stelde Hyginus ergens na 28 
v.C. aan tot bibliothecaris van de nieuw gestichte staatsbibliotheek op de Palatijn. 
Hyginus verkeerde daardoor in de ideale positie om, zoals zijn leermeester, aan 
een omvangrijk en veelzijdig oeuvre te werken. Het moet echter onzeker blijven 
of deze Hyginus Berossos kende. Het is namelijk omstreden of met de Hyginus 
die een mythologisch handboek, waarin Oannes wordt genoemd10, schreef, deze 
bibliothecaris van Augustus wordt bedoeld. Bovendien hoeft het niet zo te zijn dat 
de figuur van de ‘vismens’ Oannes (cf. GDB F 1a-b) alleen maar via Berossos de 
Grieks-Romeinse wereld bereikte.
Enkele decennia na Alexander Polyhistor werd Berossos’ werk opnieuw bewerkt. 
Ditmaal gebeurde dat door Juba II van Mauretanië, die, zoals Polyhistor, een 
veelzijdige veelschrijver was. Het is bekend dat Juba een groot boekenverzamelaar 
6 Cf. WEnDEl & göbEr, in: Handbuch	 der	 Bibliothekwissenschaft, 3.1, p. 111-115; pöhlmAnn, 

Einführung in die Überlieferungsgeschichte, I, p. 50-52.
7 Sulla eigende zich in 84 v.C. de bibliotheek van Apellicon te Athene toe, die op 

Aristotelss terugging. Lucullus maakte zich in 70 v.C. meester van de hofbibliotheek 
van de Pontische koning Mithridates, die een groot bibliofiel was. Pompeius bracht in 
66 v.C. diens privébibliotheek naar Rome.

8 Zo vertelt Cicero dat hij naar de bibliotheek van Lucullus ging en daar Cato Minor zag 
werken temidden van stoïcijnse boeken (Cic., Fin., 3, 7, 10).

9 Cf. schWArtz, RE, 1, kol. 1452; EngEls, Strabo, p. 224-228.
10 Fab., 274, 16. 
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was. In een scholion op Aristoteles wordt verteld dat de in de Oudheid 
gewaardeerde polyhistor geschriften van Pythagoras verzamelde en dat enkele 
gewiekste handelaars hem vervalste boeken aanboden11. Mogelijk stichtte Juba in 
navolging van zo vele cultuurminnende hellenistische vorsten een bibliotheek in 
zijn residentiestad Iol12. De Mauretaniër liet mogelijk een exemplaar van Berossos’ 
werk naar Iol overkomen.
In het Romeinse geleerdenmilieu, waartoe Alexander Polyhistor en Hyginus 
behoorden, vinden we ook de eerste testimonia over en toeschrijvingen aan 
‘Berossos de astroloog’: Vitruvius. Seneca en Plinius de Oudere13. Deze laatste noemt 
Berossos als exponent van de astronomie (GDB T 10a). Blijkbaar was ‘Berossos de 
astroloog’ in Plinius’ tijd zo bekend dat deze hem de astronoom bij	uitstek kon 
noemen. Deze grote reputatie is waarschijnlijk mettertijd gegroeid, maar hoe dit 
proces precies verlopen is, weten we niet.
Veelal wordt aangenomen dat Vitruvius, Seneca en Plinius hun kennis over 
Berossos aan Varro (116-27 v.C.) ontleenden. Van het omvangrijke oeuvre van 
deze ‘encyclopedische’ geleerde is bijna niets overgebleven en daarom kan deze 
aanname niet worden bewezen. Hetzelfde geldt voor de veronderstelling dat Varro 
zelf Berossos kende via de werken van de bovengenoemde Posidonius van Apamea.
De grote reputatie van ‘Berossos de astroloog’, die uit Plinius’ woorden spreekt, 
wordt enkele decennia later bevestigd door Josephus. In zijn Contra Apionem 
schrijft de Jood dat Berossos bij degenen die zich bezighielden met wetenschap, 
befaamd was, omdat hij voor de Grieken werken over astronomie en de filosofische 
opvattingen van de Chaldeeën had uitgebracht (GDB T 3). Josephus zelf was 
uitsluitend geïnteresseerd in het historische werk van de Babyloniër.

2. vAN fLAvIuS JOSEPHuS TOT JuLIuS AfRICANuS

Met Josephus ging de receptie van de Babyloniaca een nieuwe fase in. Was Alexander 
Polyhistor (en naar alle waarschijnlijkheid Juba) in Berossos’ werk geïnteresseerd 
omwille van het werk zelf, dan deed de Jood Flavius Josephus op Berossos een beroep 
om apologetische redenen. In zijn werk over de Joodse geschiedenis, de Antiquitates 
Judaicae,	gebruikte hij Berossos om de betrouwbaarheid van het Oudtestamentische 
relaas te bewijzen14. In zijn Contra Apionem, dat hij na de Antiquitates schreef, roept 
de Joodse historiograaf Berossos als getuige op in zijn bewijsvoering dat het Joodse 
volk zeer oud – en dus respectabel – was15.
Josephus richt zich met zijn Antiquitates, zoals hij in de inleiding schrijft, tot “de 
hele Griekssprekende wereld”16. Zowel de Antiquitates als Contra Apionem waren in 

11 FGrH 275 T 11 (Elias, in	Aristtot., Categ., 28a 23).
12 Cf. kroll, RE, 9, kol. 2397.
13 GDB T 8a-c, T 9, T 10a-b, F 19, F 21a, F 22 en F 23a.
14 GDB F 4c, F 6, F 8a-b, F 9a.2 en F 17.
15 GDB F 9a.1 en F 10a.
16 Ant.Jud., 1, 5. Hiermee worden in de eerste plaats Grieken en (Griekssprekende) 
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de eerste plaats bedoeld voor een niet-Joods Griekssprekend publiek17. Josephus 
droeg beide werken aan Epaphroditus op18. We weten niet wie deze man was. Twee 
vrijgelaten slaven met die naam worden in de moderne literatuur genoemd. De ene 
was secretaris en vertrouweling van keizer Nero en werd door Domitianus in de jaren 
95-96 terechtgesteld. De andere was een filoloog. Hij schreef o.a. commentaren op 
Homerus, Hesiodus en	Callimachus en bezat een uitgebreide bibliotheek19. Omdat 
‘Epaphroditus’ echter een frequente naam was, kan het evengoed om nog iemand 
anders gaan20. Wanneer we Josephus’ patroon met zekerheid hadden kunnen 
identificeren, had ons dat veel kunnen vertellen over het milieu waarin Josephus in 
zijn latere leven verkeerde en schreef – en waarin dus ook Berossos bekend raakte.
We hebben redenen om aan te nemen dat Berossos’ werk vóór Josephus reeds 
bij andere Joden bekend was. Zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, 
heeft Josephus in minstens één geval zijn materiaal uit Berossos aan een 
bronnenverzameling ontleend. Die was waarschijnlijk door andere Joden, in het 
kader van hun studie en verdediging van het Oude Testament, aangelegd. Dit 
impliceert dat Berossos’ werk vóór Josephus in Joodse milieus circuleerde. Hierbij 
denken we – zeer speculatief – aan twee steden met een grote Joodse diaspora: 
Rome en vooral Alexandrië, brandhaard van Griekse cultuur en wetenschap. Deze 
laatste stad was waarschijnlijk ook de plaats waar in de eerste eeuw voor of na 
Christus een lexicografisch werk werd samengesteld, waarvoor ook uit Berossos 
was geput (cf. infra). Dit wijst erop dat Berossos’ werk in de geleerdenmilieus van 
Alexandrië beschikbaar was.

Net zoals Josephus onderkenden ook christelijke auteurs de waarde van Berossos 
in hun legitimatiestrijd. Ook zij wilden bewijzen dat de Bijbelse geschiedenis veel 
ouder, en dus beter, was dan de Griekse. Ze wilden vooral bewijzen dat Mozes, die 
de Pentateuch had bezorgd, veel vroeger leefde dan de Griekse wijzen, wetgevers 
en historici. De christelijke apologetische literatuur nam vanaf de tweede helft van 
de tweede eeuw een hoge vlucht en was, hoewel de werken formeel tot heidenen 
gericht waren, vooral bedoeld voor de eigen geloofsgenoten. Vanaf die tijd zijn er 
getuigenissen dat Berossos’ werk in het christelijke milieu gelezen werd.
De eerste christelijke apologeten die Berossos vermeldden, waren Tatianus (tussen 
155 en 175 in wellicht Rome) en Theophilus van Antiochië (kort na 180). Beiden 

Romeinen bedoeld; zie ook Ant.Jud., 16, 174 en 20, 262; cf. bilDE, Josephus, p. 101-103; 
stErling, Historiography	and	Self-Definition, p. 298-308.

17 Cf. FElDmAn, Judean	Antiquities	1-4, p. XIX-XX; bArclAy, Against Apion, p. XLV-LIII. Daarnaast 
wilde Josephus waarschijnlijk ook Joden aanspreken.

18 Josephus richt zich tot Epaphroditus in Ant.Jud., 1, 8-9; Vita, 430; Ap., 1, 1 en 2, 1 en 296.
19 Verschillende moderne wetenschappers identificeren hem met Josephus’ patroon; cf. 

thAckErAy, Josephus,	IV; p. X-XI; rAJAk, Josephus, p. 223-224; mEiJEr & WEs, Tegen	de	Grieken, 
p. 33-38.

20 Cf. WEAVEr, CQ, 44 (1994), p. 474-475; gErbEr, Bild	des	Judentums, p. 65-66; FElDmAn, Judean	
Antiquities	1-4, p. XVIII-XIX.
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haalden ze Berossos aan in hun ouderdomsbewijs van Mozes (GDB T 2 en F 9f-g). 
Enkele jaren later, rond 197, noemt de Carthager Tertullianus in zijn Apologeticum	
Berossos om zijn claim van de ouderdom van Mozes en de Bijbelse profeten te 
onderbouwen (GDB T 5). 
Clemens van Alexandrië citeert Berossos in zijn Protrepticus (ergens na 180 n.C.) in 
een andere context, nl. in een overzicht van opvattingen die filosofen er over de 
goden op nahielden (GDB F 12). In een later werk, de Stromateis	(“Varia”), dat onder 
de regering van Septimius Severus (192-211) moet zijn ontstaan, citeert Clemens 
Berossos andermaal. In zijn eerste boek betoogt de christelijke apologeet dat de 
Griekse filosofie voor een christen tot nut kan zijn. Ook wil hij op basis van de 
“chronologie van Mozes” bewijzen dat de Hebreeuwse filosofie de oudste vorm 
van wijsheid is. Wanneer hij spreekt over de profeten na Mozes, merkt Clemens 
op dat Nebukadnezar in het 12de jaar van koning Sidkia van Juda een veldtocht 
tegen de Feniciërs en de Joden ondernam, “zoals Berossos in de ‘Chaldeeuwse 
Onderzoekingen’ zegt”21. Hij voegt eraan toe dat Juba, de auteur van ‘Over de 
Assyriërs’, erkende dat hij de geschiedenis van Berossos had overgenomen22. 
Clemens heeft deze passage aan Tatianus ontleend (GDB T 2). Een laatste christelijke 
auteur uit deze vroege periode is Pseudo-Justinus. Deze noemt in zijn ‘Aansporing 
tot de Grieken’ (tussen 260-302) – in apologetische context – Berossos de vader van 
de Sibylle (GDB 6c).
Omdat de eerste christelijke apologeten ‘heidense’ bekeerlingen waren – dit geldt 
b.v. voor Tatianus, Tertullianus en Clemens van Alexandrië –, moeten we er ons 
voor hoeden een al te strikte scheiding tussen heidense en christelijke milieus te 
maken. Wel kan uit bovengenoemde attestaties worden opgemaakt dat Berossos in 
het christelijke milieu werd opgenomen in het apologetische standaardrepertoire.

Vermoedelijk ergens na Alexander Polyhistor en vóór Eusebius van Caesarea, d.w.z. 
tussen ca. 50 v.C. en 300 n.C., werden de antediluviaanse excerpten van Berossos 
verbonden met de naam van Apollodorus, de beroemde chronograaf uit Athene 
(GDB F 1a-b en F 3a-b). Zoals we in Hoofdstuk 5 gezien hebben, is het onzeker 
wanneer deze Pseudo-Apollodorus zijn versie van de antediluviaanse geschiedenis 
samenstelde. De naam van de chronograaf werd vermoedelijk gebruikt om 
Berossos’ relaas te bevestigen, ongetwijfeld met de bedoeling het op die manier 
meer autoriteit te geven. In dat geval ligt het voor de hand om aan joodse of 
christelijke apologeten te denken.
In dezelfde periode, tussen 50 v.C. en 300 n.C., werden ook andere interpolaties in 
Polyhistors tekst ingevoegd (cf. Hoofdstuk 5) en deze gaan overduidelijk op Joden 
of christenen terug. Het is een verder bewijs dat de Babyloniaca in de versie van 
Polyhistor in het Joodse en christelijke milieu gelezen, gebruikt en ‘misbruikt’ 
werd.
Behalve in het orthodoxe christendom raakte Berossos ook bekend bij sekten die 

21 Strom., 1, 122, 1.
22 Strom., 1, 122, 2.
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tot het gnosticisme behoorden, tenminste als we Hippolytus in zijn ‘Weerlegging 
van alle ketterijen’ (Refutatio	 omnium	 haeresium), geschreven tussen 222 en 
235, mogen geloven. Volgens de gnostische sekte van de Peratae23 – zo leest de 
Romeinse bisschop in een van hun geschriften – was ‘Berossos de astroloog’ een 
van de verpersoonlijkingen van de hemelse machten die op de aarde invloed 
uitoefenden (GDB T 11). In de Refutatio schrijft Hippolytus ook dat, zoals de 
Assyriërs zelf beweren, de “visetende Oannes” bij hen ontstaan is24. Waarschijnlijk 
kende Hippolytus Oannes via een traditie die op Berossos teruggaat.
De maantheorie op naam van ‘Berossos de astroloog’ kende, afgaande op de 
attestaties na Vitruvius, een brede bekendheid. Ze wordt aangehaald door 
Cleomedes (ergens in de eerste twee eeuwen van onze tijdrekening) (GDB F 21b) 
en door Aëtius (rond 100 n.C.) in zijn Placita, die als dusdanig verloren zijn gegaan 
(GDB F 21c-e). Tussen 150 en 250 kwam een bloemlezing van Aëtius’ werk tot stand, 
die ten onrechte aan Plutarchus werd toegeschreven. In dezelfde periode, meer 
bepaald in 238, nam Censorinus in zijn werkje ‘Over de geboortedag’ (De	die	natali) 
de opvatting van ‘Berossos de astroloog’ over de maximumleeftijd van een mens 
op (GDB F 23b). 

Werd Berossos’ Babyloniaca in de tweede eeuw door christelijke apologeten ontdekt 
en gebruikt, dan lijkt alles erop te wijzen dat het werk door heidense tijdgenoten 
weinig gelezen werd. Waarschijnlijk circuleerde het, zoals vroeger, uitsluitend 
in een antiquarisch georiënteerd geleerdenmilieu. Dit bewijzen de vermelding 
door Pausanias (tussen 160 en 180) (GDB T 6a) en het excerpt bij Athenaeus van 
Naucratis (rond 200) (GDB F 2).
Het is onbekend waar Athenaeus zijn excerpt over een Babylonisch Saturnalia-
achtig feest vandaan haalde25. Gezien de massa aan citaten die hij in zijn werk 
verzamelde, putte hij wellicht uit een materiaalverzameling met getuigenissen 
over feesten. Mogelijk vond Athenaeus die collectie in een van de vele oude Griekse 
boeken die de Romeinse aristocraat Larensis, in Athenaeus’ verhaal mecenas en 
gastheer van het door hem beschreven ‘symposium’, in bezit had26. 
Als Athenaeus inderdaad op een materiaalverzameling beroep deed, is dit een 
duidelijke aanwijzing dat Berossos in het antiquarische geleerdenmilieu gelezen 
en geëxcerpeerd werd. Dit wordt verder onderbouwd dooreen lexicon, geschreven 
op een papyrus uit Oxyrynchus (Egypte). De papyrus uit de tweede helft van de 2de 
eeuw n.C. bevat twee lemmata met referenties naar Berossos (GDB F 1e en F 13). 
Dit lexicon werd vermoedelijk in de eerste eeuw voor of eerste eeuw na Christus in 

23 Cf. löhr, Dictionary	of	Gnosis, p. 939-940, s.v. Perates.
24 Refut., 5, 7, 6.
25 Volgens zEcchini (Cultura	storica, p. 223) heeft Athenaeus het excerpt overgenomen van 

Carystius van Pergamon, die ook in de opsomming van Saturnalia-achtige feesten 
wordt genoemd, maar dit is o.i. zeer speculatief.

26 Deipn., 1, 3a.
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Alexandrië samengesteld27. 
Zowel Pausanias als Athenaeus bleven in de marge van de Griekse literatuur en 
lijken in de Oudheid nauwelijks gelezen te zijn. Beiden waren vertegenwoordigers 
van de Tweede Sofistiek, de hellenistische culturele stroming van de 2de-3de eeuw, 
die naar het ‘klassieke’ verleden van Griekenland teruggreep. Tot deze stroming 
behoorde ook Abydenus. Deze historiograaf, die het Ionische dialect van Herodotus 
imiteerde, bewerkte waarschijnlijk ergens in de 2de-3de eeuw de Chaldaica van 
Alexander Polyhistor – en dus de epitome van Berossos. In deze periode waren 
het Romeinse Rijk enerzijds en de Parthen en, vanaf 226, de Sassaniden anderzijds 
voortdurend met elkaar in conflict28. Romeinse legioenen staken geregeld de 
natuurlijke grens van de Eufraat over en drongen Mesopotamië binnen. Keizer 
Lucius Verus verwoestte in 165 de steden Ctesiphon en Seleucia-aan-de-Tigris en 
bracht het noorden van Mesopotamië in de Romeinse invloedssfeer. Dat gebied 
werd onder keizer Septimius Severus (192-211) als de provincie Mesopotamia bij 
het Romeinse imperium ingelijfd. Mogelijk leidden deze continue oorlogen en de 
gebiedsuitbreiding tot een hernieuwde belangstelling voor het Tweestromenland 
en wilde Abydenus, zoals eertijds Polyhistor, daarop inspelen.

Na de opbloei van de christelijke apologie in de tweede eeuw ontwikkelden 
christelijke geleerden een nieuw genre: de christelijke chronografie. Aanvankelijk 
was de christelijke geloofsgemeenschap ervan uitgegaan dat de komst van het 
Rijk Gods en het daaraan verbonden einde der tijden imminent waren. Toen in 
het begin van de 3de eeuw dit spoedige einde nog steeds niet gekomen was en deze 
apocalyptische visie dus verkeerd bleek te zijn, trachtten christelijke geleerden 
door Bijbelexegese een nieuwe, verder in de toekomst liggende einddatum te 
bepalen. Om die accuraat te kunnen berekenen achtten ze het noodzakelijk 
te weten wanneer precies de wereld door God was geschapen29. Omdat de 
chronologie van het Oude Testament soms problematisch was en de verschillende 
geschriften elkaar tegenspraken, gingen de chronografen op zoek naar mogelijke 
synchronismen bij de Egyptenaren, Babyloniërs en Feniciërs. Ook wilden zij 
de christelijke heilsgeschiedenis in een breder, ‘internationaal’ kader inpassen 
door een universele chronologie op te stellen. Die universele chronologie kon 
ook apologetisch worden aangewend: daaruit zou immers blijken dat de joods-
christelijke geschiedenis veel ouder, en dus beter, was dan de Grieks-Romeinse.
Grondlegger van de christelijke chronografie was Julius Africanus. In zijn 
wereldkroniek, de Chronographiae	 (mogelijk voltooid in 221), die enkel in 
fragmenten tot ons is gekomen, wordt Berossos met name kort genoemd (GDB F 
9g). In een ander fragment hekelt Africanus, die geloofde dat de wereld in 5500 
v.C. was geschapen, de “nonsens van de Chaldeeën” met hun 480.000 jaar lange 

27 Cf. schironi, From Alexandria to Babylon, p. 13-20.
28 Cf. AngEli bErtinElli, ANRW, II, 9.1, p. 3-45; cook E.A., CAH, 12, passim.
29 Voor het ontstaan van de christelijke chronografie; cf. WinkElmAnn, RAC, 15, kol. 748-750; 

crokE, in: crokE & EmmEtt, History	and	Historians	in	Late	Antiquity, p. 121-122.
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geschiedenis30. Waarschijnlijk refereert de chronograaf hiermee naar Berossos31. 
Ook de daaropvolgende lijst van de tien antediluviaanse Chaldeeuwse koningen 
gaat waarschijnlijk op Africanus terug32. Hoe hij het werk van de Babyloniër kende, 
is niet meer te achterhalen.

3. vAN EuSEBIuS vAN CAESAREA TOT DE SuDA

Na de grondleggende Chronographiae van Africanus creëerde Eusebius van Caesarea 
(ca. 260/5-340) met zijn Kroniek het meesterwerk van de vroeg-christelijke 
chronografie. In het eerste deel van dit tweedelige werk, een bronnenverzameling, 
nam de kerkvader excerpten uit Berossos via drie verschillende kanalen op: via 
de epitome van Alexander Polyhistor, via Abydenus en Josephus. Mogelijk was hij 
ook verantwoordelijk voor de invoeging in Polyhistors epitome van de referenties 
naar Apollodorus. In zijn selectie van materiaal had Eusebius twee doelstellingen 
voor ogen. Enerzijds wilde hij de Oudtestamentische chronologie verbinden met 
de Babylonische om zo tot een universele tijdrekening te komen. Anderzijds 
zocht hij naar parallellen om de juistheid van de Oudtestamentische geschiedenis 
en chronologie aan te tonen. Dit verklaart waarom Eusebius bijna uitsluitend 
excerpten verzamelde die raakvlakken hadden met het Oude Testament33. In zijn 
commentaar bij deze excerpten wijst Eusebius voortdurend op Oudtestamentische 
parallellen. Hij merkt op dat de Babyloniërs en de Hebreeuwen allebei tien 
koningen, resp. tien generaties vóór de Vloed optekenden. Hij identificeert 
Xisuthros, de Babylonische Vloedheld, met Noë. Hij constateert dat Alexander 
Polyhistor de Bijbelse chronologie van koning Hizkia van Juda tot de Babylonische 
Gevangenschap en de 70 jaar tussen die Gevangenschap en de regering van Cyrus, 
die de profeet Jeremia voorspeld had, bevestigt. Contradicties met het Oude 
Testament probeert de kerkvader te verklaren of hij stelt dat het Babylonische 
discours ongeloofwaardig is. De Babylonische visie dat de antediluviaanse periode 
432.000 jaar duurde, is volledig in strijd met de Bijbelse chronologie. Eusebius 
stelt ze als totaal ongeloofwaardig voor en suggereert dat de Babyloniërs met hun 
tijdsaanduidingen misschien geen jaren, maar kortere tijdseenheden bedoelden. 
Latere christelijke chronografen werkten deze suggestie uit (cf. infra).
De ‘Voorbereiding op het Evangelie’ (Praeparatio Evangelica), het andere werk 
waarin Eusebius Berossos indirect en Abydenus direct citeert, is een ‘klassiek’ 
christelijk apologetisch werk. De gebruikelijke parallellen tussen Bijbel en Babel 
worden aangehaald34.
30 F 15 (ed. WAllrAFF & robErto & pinggérA).
31 Cf. WAllrAFF & robErto & pinggérA, Iulius Africanus, p. 25, n. 8.
32 Sync. , p. 18, r. 11-20 (ed. mosshAmmEr). Voor de toeschrijving aan Africanus pleit dat 

Agapius (cf. infra) voor een gelijkaardige lijst Africanus als bron geeft.
33 GDB F 1b, F 1d, F 3b, F 3d, F 4b, F 4e, F 5a, F 7a, F 8c-d, F 9c, F 9e, F 10b, F 10d, F 11 en F 

14.
34 GDB F 1c, F 4d, F 9b en F 9d. Daarnaast geeft Eusebius nog citaten uit Berossos op gezag 

van Julius Africanus (F 9h) en van Josephus en Tatianus: Praep.Ev., 9, 11, 1-3 (cf. GDB F 
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Voor zijn Kroniek	en vele andere werken maakte Eusebius gebruik van de grote 
bibliotheek die zich in zijn stad Caesarea bevond. Deze bibliotheek was gesticht 
door de in zijn tijd zeer invloedrijke theoloog Origines, die zich in 231 in Caesarea 
had gevestigd. Na zijn marteldood in ca. 250 werd de bibliotheek verder uitgebouwd 
door Pamphilus (gestorven in 309) en daarna door zijn leerling, Eusebius zelf. Welke 
boeken in die bibliotheek bewaard werden, is niet meer te achterhalen35. Sommige 
geleerden reconstrueren de collectie op basis van de citaten in het oeuvre van 
Origines en Eusebius36. Volgens dit criterium bezat de bibliotheek manuscripten 
met de tekst van Abydenus en van Alexander Polyhistors bewerking van Berossos.
In het midden van de 4de eeuw wordt Berossos als bron genoemd in de inleiding van 
een Griekse wereldbeschrijving, die enkel in een Latijnse vertaling, de Descriptio	
totius	 mundi bewaard is gebleven (GDB T 4c). De Romeinse keizer Julianus de 
Apostaat brengt in zijn ‘Tegen de Galileeërs’ (Contra	Galilaeos) Oannes ter sprake. 
Deze afvallige christen had tijdens zijn kortstondige regeringsperiode (360-363) 
de heidense godsdienst in ere hersteld en in het zojuist genoemde werk uit 361/2 
viel hij het christendom scherp aan. De Hebreeuwen waren niet het door God 
uitverkoren volk, stelt de apostaat, en God verleende hun, in tegenstelling tot de 
heidense volken, niets waardevols of groots. Die volken hadden grote wijzen. “De 
Chaldeeën en (As)syriërs kunnen zeggen dat ze de opvolgers van Oannes en Belos 
hebben gehad”, schrijft Julianus37. Waarschijnlijk kende de keizer Oannes via het 
werk van Berossos. 
Dat Oannes, los van Berossos’ Babyloniaca, een eigen receptie kende, bewijst de 
Chrestomathie van Helladius, een 4de-eeuwse grammaticus die uit Antinoupolis in 
Egypte afkomstig was. In dat encyclopedische werk in jambisch metrum, dat we 
enkel door een excerpt van de 9de-eeuwse Byzantijnse geleerde Photius kennen, 
verzamelde Helladius taalkundige en mythologisch-historische notities. Volgens 
Photius vertelde de filoloog de mythe van Oës38. Deze kwam uit de Perzische 
Golf aan land en had de lichaamskenmerken van een mens en een vis. Hij vond 
de astronomie en het schrift uit en onderrichtte die. Het is evident dat met Oës 
Oannes wordt bedoeld. Daarna geeft Helladius een etymologische verklaring voor 
de naam Oës. Het is onbekend hoe Helladius dit verhaal, dat op Berossos teruggaat, 
kende. De etymologische verklaring toont aan dat het verhaal van Oannes in het 
hellenistische geleerdenmilieu bestudeerd en becommentarieerd werd.

Hoewel Eusebius’ Kroniek groot succes kende, is het Griekse origineel verloren 
gegaan. Latere christelijke chronografen integreerden Eusebius’ materiaal in 

4c); 9 13, 5 (cf. GDB F 17); 9, 16, 2 (cf. GDB F 6); 9, 40, 1-10 (cf. GDB F 9a en 10a); 10, 11, 8-9 
(cf. GDB T 2 en F 9f). 

35 We weten dat er een cataloog van de collectie bestond (cf. Eusebius, Hist.Ecc., 6, 32, 3). 
Isidorus van Sevilla maakt gewag van een verzameling van 30.000 boeken (Etym., 6, 6), 
maar dit is hoogstwaarschijnlijk overdreven.

36 Cf. WinkElmAnn, Euseb	von	Kaisareia, p. 24; ulrich, Eusebius	und	die	Juden, p. 13-14, n. 34.
37 Contra	Galil., fr. 37 (ed. MAsArAcchiA); cf. Cyrill., Contra	Jul., 5, 176B.
38 Photius, Bibliotheca, cod. 279, 535a. 
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hun eigen werken, waardoor de tekst van Eusebius zelf overbodig werd geacht. 
De kerkvader Hieronymus, die vele jaren in Palestina verbleef en de bibliotheek 
van Caesarea consulteerde, verzorgde na 378 een Latijnse vertaling van de Canones, 
het tweede deel van de Kroniek. Daardoor raakte dat deel in het Latijnse westen 
verspreid. Het eerste deel, de ‘Chronografie’, lijkt in de Oudheid niet de weg naar 
het westen gevonden te hebben en bleef dus alleen bekend in het christelijke 
oosten.
Onder het episcopaat van Theophilus, aartsbisschop van Alexandrië (385-412), 
becommentarieerden en bewerkten Panodorus en Annianus, twee monniken 
uit die stad, elk Eusebius’ Kroniek. Beide werken zijn verloren gegaan, maar door 
de getuigenissen van Syncellus en Michael de Syriër weten we dat ze zich op de 
chronologie van de tien antediluviaanse koningen toelegden. Suggereerde Eusebius 
enkel dat wat de Babyloniërs ‘jaren’ noemden, misschien kortere tijdseenheden 
aanduidden, dan was dit voor de Alexandrijnse kerkhistorici een uitgemaakte zaak. 
Ze stelden dat de mensen vóór de Vloed nog niet wisten wat zonnejaren waren. Wat 
zij ‘jaren’ noemden, waren in werkelijkheid dagen. Vanuit deze aanname deelden 
Panodorus en Annianus de 432.000 ‘jaren’, die Berossos voor de antediluviaanse 
periode rekende, door 365 (de lengte van een zonnejaar) en kwamen zo uit op 
1183 jaar en 205 dagen39. Daarmee waren de problemen nog niet opgelost. In de 
christelijke chronologie duurde de antediluviaanse periode namelijk 2242 jaar. 
Om deze nieuwe discrepantie tussen de Bijbelse en Babylonische chronologie op 
te lossen lieten de Alexandrijnen het koninkrijk van de Babylonische koningen 
later beginnen. Annianus identificeerde de koningen met de nazaten van Seth, de 
zoon van Adam, die een koning over zich aanstelden40. Voor de periode daarvóór 
rekenden hij en Panodorus 1058 jaar en zo slaagden ze erin de chronologie van 
Berossos volledig met de Oudtestamentische te harmoniseren. Ze verweten 
Eusebius dat hij hierin niet geslaagd was41.
In 412 volgde Cyrillus zijn oom Theophilus, onder wiens episcopaat Panodorus 
en Annianus werkten, als aartsbisschop van Alexandrië op. Cyrillus schreef een 
‘klassiek’ christelijk apologetisch geschrift, dat de titel ‘Tegen Julianus’ (Contra	
Julianum) draagt. Met het werk, dat de aartsbisschop ergens tussen 434 en 441 
voltooide, wilde hij keizer Julianus de Afvallige, auteur van de anti-christelijke 
‘Tegen de Galileeërs’ (cf. supra), van antwoord dienen. In zijn weerlegging van 
Julianus’ aanvallen op het christelijke geloof argumenteert Cyrillus, zoals vele 
apologeten vóór hem, dat Mozes veel ouder is dan alle Griekse wijzen en dat zij 
aan hem schatplichtig waren. Wanneer Cyrillus het Bijbelse Vloedverhaal vertelt, 
wil hij dit laten bevestigen door de ‘heidense’ auteurs Alexander Polyhistor en 
Abydenus42. Van Alexander Polyhistors Vloedverhaal geeft hij enkel een resumé 

39 Cf. Sync., p. 32, r. 29 – p. 33, r. 23 (ed. mosshAmmEr).
40 Cf. Michael Syrus, 1, 4 (vert. chAbot, Chronique	de	Michel, I, p. 5); cf. ADlEr, Time	Immemorial, 

p. 117-122.
41 Cf. Sync., p. 36, r. 5-9 (ed. mosshAmmEr).
42 Contra	Jul., 1, 6-8.
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en Berossos wordt niet genoemd. Omdat Abydenus, aldus de aartsbisschop, een 
duidelijkere uiteenzetting geeft, citeert hij diens relaas. Mogelijk beschikte Cyrillus 
niet over de volledige tekst van Polyhistor. De aartsbisschop vermoedt dat Xisuthros 
de Assyrische weergave is van Noë. Wanneer beide heidense auteurs spreken over 
Kronos in plaats van God, is dat, zo meent de apologeet, omdat ze geen deel hadden 
in het Goddelijke licht. Daarna citeert Cyrillus van zowel Polyhistor als Abydenus 
het verhaal van de Toren van Babel43. Alle citaten komen bijna woordelijk overeen 
met de respectieve passages in Eusebius’ Praeparatio Evangelica en bij Syncellus, 
die zelf uit Eusebius’ Kroniek putte44. Het is duidelijk dat Cyrillus zijn citaten uit 
Eusebius (of een latere versie daarvan) kopieerde.
Eveneens te Alexandrië stelde ene Hesychius in de 5de of 6de eeuw een Grieks lexicon 
samen. Daarin nam hij het woord ‘Sarachero’ op, dat bij Berossos voorkwam (GDB 
F 15). In de inleidende brief tot het lexicon schrijft Hesychius dat hij het lexicon 
van Diogenianus, die in de 2de eeuw n.C. leefde, gebruikte. Naar eigen zeggen heeft 
de Alexandrijnse geleerde het woordbestand van dit lexicon overgenomen en 
uitgebreid. Omdat Diogenianus’ werk niet bewaard is, is het niet meer te achterhalen 
of Hesychius zijn lemma ‘Sarachero’ uit Diogenianus’ werk heeft overgeschreven.
Rond 420 haalde Johannes Stobaeus, die uit het Macedonische Stoboi afkomstig 
was, ‘Berossos de astroloog’ aan in zijn monumentale excerptenwerk. Hij geeft er 
diens opvattingen over de maan (GDB F 21c-e). Stobaeus nam deze opvattingen 
over uit de thans verloren Placita van Aëtius.
‘Berossos de astroloog’ komt eveneens ter sprake in het astronomische handboek 
dat de Egyptenaar Palchos rond 500 schreef. (GDB F 18). Ergens in dezelfde tijd – 
5de of 6de eeuw – wordt pseudo-Berossos geciteerd in een Latijnse commentaar op 
de Phaenomena van Aratus (GDB F 20). Die commentaar is een vertaling van een 
grotendeels verloren Grieks origineel, maar wanneer dat origineel ontstaan is, is 
niet bekend. Terminus post quem is de eerste eeuw v.C. 
Agathias, advocaat en schrijver in Constantinopel, vermeldt Berossos in zijn 
Historiën	 (tussen 559 en 582) (GDB F 16). Zoals we gezien hebben, raadpleegde 
Agathias hiervoor wellicht een bloemlezing.
In het midden van de 6de eeuw wordt Berossos opnieuw geciteerd in een christelijke 
context. In die periode schreef Cosmas Indicopleustes, een handelaar uit Alexandrië 
die naar eigen zeggen Indië en Sri Lanka had bezocht, zijn ‘Christelijke topografie’ 
(Topographia Christiana). In de eerste tien boeken van dat werk weerlegt Cosmas, 
die een Nestoriaans christen was, het wereldbeeld van Claudius Ptolemaeus en 
concludeert op grond van een letterlijke uitlegging van de Heilige Schrift dat de 
aarde een rechthoekige schijf is, omringd door een oceaan. Nadat hij in het volgende, 
elfde boek de fauna en flora van Indië en Sri Lanka beschrijft, herneemt hij in het 
twaalfde en laatste45 boek zijn verdediging van de Bijbel en steunt daarvoor, zoals 

43 Contra	Jul., 1, 9.
44 GDB F 4d en FGrH 680 F 4b en 685 F 3b.
45 WolskA (Topographie chrétienne, I, p. 57) neemt aan dat dit boek, dat abrupt afbreekt, 

later aan de Topografie werd toegevoegd. Ze leidt dit af uit het feit dat in een van de drie 
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vroegere christelijke apologeten, op het ouderdomsbewijs. De ‘Indiëvaarder’ wil 
aan de hand van oude, niet-Bijbelse schrijvers de ouderdom van de Heilige Schrift 
bewijzen en wil aantonen dat de kennis die de Grieken verwierven, in vergelijking 
met de andere volken, van recente datum is. Als een van die externe bronnen haalt 
Cosmas Berossos aan. In de “Chaldeeuwse geschriften van Berossos en sommige 
anderen”, zo verklaart hij, staat geschreven dat er 10 koningen bij hen regeerden 
gedurende 22.420.000 jaar46. Ook zeggen die teksten dat onder de tiende koning 
Xisuthros, die Cosmas met Noë identificeert, de grote Vloed plaatsvond. Daarna 
geeft Cosmas een verkorte versie van Berossos’ Vloedverhaal. Cosmas stelt dat 
deze ‘Chaldeeuwse’ auteurs de feiten, zoals die door Mozes waren opgeschreven, 
bijna volledig vervormden. De generaties vóór de Vloed leefden immers niet in 
Babylonië, maar aan de andere kant van de wereld. Bij de Zondvloed verlieten ze 
met de ark dat gebied. Hiermee volgt Cosmas de Oudtestamentische topografie. In 
navolging van Panodorus en Annianus (cf. supra) legt Cosmas de 22.420.000 jaren 
zo uit dat de Babyloniërs de dagen veranderden in jaren. Hij meent echter dat de 
Babyloniërs de ‘gewone’ jaren met tienduizend vermenigvuldigden en dat druist 
volledig in tegen de reductiemethode, zoals die door Panodorus en Annianus 
was ontwikkeld. Het klopt rekenkundig ook niet: 22.420.000 dagen zijn geen 
2242 zonnejaren, in de christelijke chronologie de duur van de antediluviaanse 
periode. Bovendien besloeg die periode bij Berossos geen 22.420.000 jaar. Het getal 
‘22.420.000’ heeft alles weg van een contaminatie: het verwijst naar de myriaden 
jaren die Berossos voor de antediluviaanse periode rekende en de 2242 jaar van de 
Bijbelse chronologie.
Omdat de ‘Chaldeeuwse’ auteurs ouder zijn en oostelijker leefden, zo zegt Cosmas 
even verderop47, spraken ze over de Vloed en de bouw van de Toren van Babel. Die 
toren, die bedoeld was als toevluchtsoord bij een nieuwe vloed, hadden ze immers 
met hun eigen ogen gezien. Maar de ‘Chaldeeuwse’ historici pleegden later plagiaat: 
wanneer ze het relaas van Mozes leerden kennen, waarin over tien patriarchen 
vóór de Vloed wordt gesproken, verzonnen ze hun eigen tien koningen vóór de 
Vloed. Cosmas geeft de namen van deze koningen, die op Berossos teruggaan, en 
identificeert hen elk met een aartsvader48. Hiermee werkt de ‘Indiëvaarder’ uit wat 

manuscripten die het hele werk bevatten, dit boek, evenals boek 11, niet voorkomt. 
Ze gaat er wel van uit dat het boek door Cosmas werd geschreven, maar kan het niet 
in zijn oeuvre plaatsen. O.i. heeft boek 12 wel degelijk een inhoudelijke band met de 
eigenlijke kosmografie (boeken 1-10). In 12, 12 en 18 spreekt Cosmas over de Grieken 
en hun bedrieglijke opvattingen dat de aarde een bol zou zijn – een opvatting waarmee 
ze alleen staan. De tendens is duidelijk: hoe kunnen dergelijke opvattingen van de 
Grieken op waarheid berusten, als vaststaat dat hun beschaving van recente datum is 
en alle andere, oudere culturen – Chaldeeën, Egyptenaren en Feniciërs – het verhaal 
van de Bijbel bevestigen?

46 Topogr., 12, 1.
47 Topogr., 12, 3.
48 1) Alôros = Adam; 2) Alaäpros = Seth; 3) Almèdôn = Enos; 4) Ammeôn = Kaïnan; 5) 

Ammegalaros = Maleleël; 6) Daonos de herder = Jared; 7) Euedôranchos = Enoch; 8) 
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door Eusebius in zijn Kroniek was opgemerkt: zowel de Babylonische auteurs als 
het Oude Testament kenden tien generaties vóór de Vloed. Maar terwijl Eusebius 
ervan uitging dat beide van elkaar onafhankelijke bronnen waren, meent Cosmas 
dat de ene de andere plagieerde. 
Zoals we gezien hebben, stond Annianus een andere identificatie van de 
antediluviaanse Babylonische koningen voor: hij beschouwde hen als de 
afstammelingen van Seth. Deze visie vinden we ook in een universele kroniek 
die in de moderne literatuur het Chronicon	Paschale wordt geheten. De anonieme 
kroniek, die vermoedelijk in de jaren 630 tot stand kwam49, beschrijft de periode 
van Adam tot 629/30 n.C. en ontleende materiaal aan Julius Africanus en Eusebius. 
Naar aanleiding van het Genesis-verhaal over de nazaten van Seth, ook wel 
‘giganten’ genoemd50, schrijft de auteur dat bij de Chaldeeën als eerste Alôros over 
hen regeerde51. Daarna volgden Alapros en de overige heersers. Als bron worden 
Berossos en de historici na hem genoemd. Hierna citeert de anonieme chronograaf 
Josephus’ getuigenis over Berossos52.
Kort na 806 begon Georgius Syncellus in Constantinopel aan zijn wereldkroniek. 
In de tijd van deze Byzantijnse monnik hoefde het christendom zich al lang niet 
meer te verdedigen. Syncellus citeert Berossos (via Alexander Polyhistor en ps.-
Apollodorus) en Abydenus dan ook niet om apologetische redenen. Integendeel, 
wat Berossos en zijn navolgers over de vroege geschiedenis hebben geschreven, is 
volgens Syncellus één grote leugen, klinkklare nonsens om de eigen, Babylonische 
geschiedenis snoevend te verheerlijken. Want op basis van het Oude Testament 
kan worden geconcludeerd dat het ‘eerste koninkrijk van de Chaldeeën’, d.w.z. de 
tien antediluviaanse koningen, gewoonweg niet bestaan heeft. Babylonië was in de 
antediluviaanse periode immers nog niet bewoond en het eerste koninkrijk werd 
daar pas na de Vloed door Nimrod gesticht53. Zoals we gezien hebben, stelde reeds 

Amempsinanchos = Methusalem; 9) Otiartes = Lamech; 10) Xisuthros = Noë.
49 D.i. “Paaskroniek”. De kroniek dankt die naam aan het feit dat in de proloog de 

berekening van de Paasdatum aan de orde wordt gesteld. Het enige handschrift dat de 
kroniek heeft bewaard, geeft als titel Ἐπιτομὴ χρόνων τῶν ἀπὸ Ἀδὲμ τοῦ πρωτοπλάστου 
ἁνθρώπου ἕως κ’ ἔτους τῆς βασιλείας Ἡρακλείου τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ μετὰ ὑπατείαν 
ἕτους ιθ’ καὶ ιη’ ἔτους τῆς βασιλείας Ἡρακλείου νέου Κωνσταντίνου τοῦ αὐτοῦ ὑιοῦ 
ἰνδικτιῶνος γ’ (“Resumé van tijden vanaf Adam, de eerstgeschapen mens, tot het 20ste 
jaar van het keizerschap van Herakleios de zeer vrome, het 19de jaar na (zijn) consulaat, 
het 18de jaar van het keizerschap van Herakleios Junior Constantinos, zijn zoon, 3de 
indict”). Met het 20ste jaar van Herakleios wordt het jaar 629/30 bedoeld. De kroniek 
breekt echter af na het jaar 628.

50 Gen., 6, 4.
51 Chron.Pasch., p. 39, r. 8-10 (ed. DinDorF).
52 Chron.Pasch., p. 39, r. 13-19; cf. GDB T 3. De auteur zegt hier uit het eerste boek van de 

Antiquitates te citeren. Dit is een verkeerde bronvermelding; het citaat komt uit het 
eerste boek van Contra Apionem. Zoals we gezien hebben, vinden we deze fout reeds bij 
Eusebius (Praeparatio Evangelica en Armeense vertaling van zijn Kroniek).

53 Syncellus zet zijn argumenten in een uitgesponnen polemisch betoog uiteen, waarin 
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Cosmas Indicopleustes dat er vóór de Vloed in Babylonië geen mensen leefden, 
maar waar deze de tien antediluviaanse koningen met tien Bijbelse patriarchen 
identificeerde, besluit Syncellus dat die koningen nooit hebben bestaan. Alle 
pogingen van kerkhistorici, zoals Annianus en Panodorus, om hun myriadenlange 
regeringsperioden te harmoniseren met de Oudtestamentische chronologie 
zijn daarom volstrekt overbodig en zinloos54. Syncellus heeft de Babylonische 
getuigenissen over deze verzonnen vroegste geschiedenis en de mythologische 
fabels in zijn kroniek opgenomen, omdat hij het nodig achtte ze te weerleggen. Niet 
weinige ketterijen, zo stelt Syncellus hebben soortgelijke misleidende geschriften 
als hun vertrekpunt genomen55. Hij wil aan degenen die die verhalen lezen en aan 
de kerkhistorici die ze als getuigenissen aanvoeren, duidelijk bewijzen dat ze niet 
waar zijn56. Ook haalt hij ze aan, omdat hij niet het verwijt wil krijgen dat zijn 
werk onvolledig zou zijn57. Al die fantasieën zijn in werkelijkheid verdraaiingen 
van het Oude Testament58. Dit verklaart waarom er soms overeenkomsten tussen 
deze fabels en Mozes’ geschriften zijn. Later citeert de Byzantijnse monnik de 
verhalen van Alexander Polyhistor en Abydenus over de bouw van de Toren van 
Babel59. Beiden bevestigen dat Babylon zijn naam ontleende aan de Babylonische 
spraakverwarring, waarmee ze volgens Syncellus impliciet toegeven dat die stad 
dan pas is ontstaan. In het geval van Abydenus merkt hij op dat deze zijn vroegere 
snoeverijen over Babylon – toen die stad nog niet bestond – blijkbaar vergeten is60.
Nadien citeert Syncellus Berossos nog enkele malen in het verloop van zijn kroniek. 
Hij doet dit om ‘wetenschappelijke redenen’: de chronograaf wil in zijn kroniek 
relevant geachte historische informatie opnemen. Hij geeft een corrupte versie 
van het begin van Berossos’ overzicht van postdiluviaanse dynastieën (GDB F 5b). 
Van de zeven Chaldeeuwe koningen, die hij vermeldt, geeft hij later hun namen en 
regeringsjaren61. Dit is een volledig fictieve lijst. Ook de namen en regeringsjaren 
van de zes op hen volgende Arabische koningen, een verwijzing naar de Arabische 
dynastie van Berossos, zijn gefingeerd62. Later geeft hij citaten over Nabonassar, 

hij ook de desbetreffende excerpten van Berossos en Abydenus heeft ingebed (p. 14, r. 
22 – p. 43, r. 3; ed. mosshAmmEr). Het gaat om GDB T 1a, F 1a, F 3a, F 3c, F 4a en F 4d; zie 
ook GDB T 1c en T 4a-b. In het betoog argumenteert hij ook tegen het bestaan van een 
antediluviaans koninkrijk bij de Egyptenaren.

54 Sync., p. 32, r. 29 – p. 33, r. 18; p. 33, r. 34 – p. 35, r. 19 (ed. mosshAmmEr).
55 Sync., p. 35, r. 3-4 (ed. mosshAmmEr).
56 Sync., p. 35, r. 4-7 en p. 40, r. 26-31 (ed. mosshAmmEr).
57 Sync., p. 16, r. 33 (ed. mosshAmmEr).
58 Sync., p. 32, r. 10-11 en p. 39, r. 28 (ed. mosshAmmEr).
59 Sync., p. 46, r. 1-20 (ed. mosshAmmEr).
60 Sync., p. 46, r. 17-18 (ed. mosshAmmEr).
61 Sync., p. 101, r. 22 – p. 102, r. 8 (ed. mosshAmmEr).
62 Sync., p. 103, r. 19 – p. 104, r. 4 (ed. Mosshammer). Een verre echo van deze Chaldeeuwse 

en Arabische koningen is te vinden in een Syrische chronografische tekst uit de 8ste 
eeuw. Daarin is sprake van een ‘dynastie’ van 7 Chaldeeuwse koningen, die werd 
opgevolgd door 16 Arabische koningen (vert. chAbot, Chronica Minora, II, p. 76, r. 22-27).
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Nabopolassar en Nebukadnezar63.
Na Syncellus werd Berossos nog eenmaal in het Griekse taalgebied geciteerd. In 
de 10de eeuw noteert de Suda bij het lemma ‘Delphische Sibylle’ dat Berossos haar 
vader was (GDB T 6b).

4. BEROSSOS IN HET CHRISTELIJkE OOSTEN EN DE mIDDELEEuWEN

Berossos’ werk werd niet alleen in het Griekstalige christelijke oosten gerecipieerd. 
Omdat Eusebius’ Kroniek	ook bij gebruikers van oosterse talen groot succes kende, 
raakten de in dat werk opgenomen excerpten van Alexander Polyhistor en 
Abydenus ook in dat niet-Griekstalige christelijke milieu bekend. 
In het Armeense taalgebied werd een vertaling van Eusebius’ Kroniek	gemaakt64. 
Wanneer die vertaling tot stand kwam, is, zoals we gezien hebben, problematisch65. 
De dateringen lopen uiteen van de 5de eeuw tot ergens na de laatste decennia van 
de 6de eeuw.
Mozes van Chorene, de ‘vader van de Armeense geschiedschrijving’, heeft deze 
vertaling van Eusebius gebruikt bij het schrijven van zijn Geschiedenis	 van	 de	
Armeniërs en citeert in dat werk Berossos, Alexander Polyhistor en Abydenus. In 
het begin van zijn geschiedwerk legt Mozes uit waarom hij zich baseert op Griekse 
bronnen in plaats van op “Chaldeeuwse en Assyrische boeken”, die nochtans vaker 
de Armeense geschiedenis behandelen. Dit doet hij omdat die boeken in het Grieks 
werden vertaald. Een van die vertalers was Berossos (GDB T 7)66. Mozes heeft een 
ambigue houding tegenover Berossos, Polyhistor en Abydenus. Hij constateert dat 
die auteurs nu eens verschillen, dan weer overeenkomen met de Heilige Schrift. Ze 
verschillen qua namen en tijden van de patriarchen en geven een ongeloofwaardig 
verhaal over de oorsprong van het menselijke ras67. Mozes haalt aan wat Abydenus 
over Aloros heeft geschreven68 en spreekt over de schier onbegrensde perioden. 
Deze auteurs spreken echter, zoals de Schrift, ook over de Vloed en tellen 
ook tien patriarchen. Zoals Eusebius herkent Mozes in de tien Babylonische 
antediluviaanse koningen de tien patriarchen. Even verderop herhaalt Mozes de 
juist genoemde verschillen en overeenkomsten69. Daarna citeert hij het Sibylle-

63 GDB F 7b, F 8e en Sync., p. 262, r. 11 – p. 263, r. 19 (ed. mosshAmmEr; // GDB F 9a).
64 Die vertaling bevat de excerpten GDB T 1b, F 1b en d, F 3b en d, F 4b en e, F 5a, F 8c-d, F 

9c en e, F 10b en d, F 11, F 14 en Eusebius, Chron. [Arm.], p. 21, r. 1 – p. 24, r. 28 (ed. kArst; 
cf. GDB F 9a.1 en F 10a).

65 Cf. het vorige hoofdstuk.
66 Cf. Mozes Choren., Hist.	Arm., 1, 2 (vert. thomson, p. 67): “Waarom we wensten onze 

aangelegenheden uiteen te zetten op basis van Griekse bronnen, hoewel die 
aangelegenheden vaker worden vermeld in Chaldeeuwse en Assyrische boeken”.

67 Mozes Choren., Hist.	 Arm., 1, 4 (vert. thomson, p. 70-71): “Over het feit dat andere 
historici niet overeenstemmen over Adam en de andere patriarchen”.

68 Cf. GDB F 3c.
69 Mozes Choren., Hist.	 Arm., 1, 6 (vert. Thomson, p. 77): “Over het feit dat de verhalen 

van andere antiquarische auteurs nu eens wel en dan weer niet overeenstemmen met 



201

receptie van Berossos’ BaByloniaca

verhaal uit Alexander Polyhistor en geeft daarbij een gearmeniseerde versie van 
de Titanenstrijd70. Als bron noemt de Armeniër “mijn geliefde Sibylle, Berossos, 
die meer waarheidsgetrouw is dan de meeste andere historici”. In zijn beschrijving 
van de Achaemenidentijd citeert Mozes op gezag van Abydenus de vergelijking van 
Nebukadnezar met Heracles en de overwinning van eerstgenoemde op de Libiërs 
en Iberiërs71.
Naast een vertaling van Eusebius’ Kroniek bestaat er ook een Armeense compilatie 
van het werk, waarin de tien antediluviaanse koningen werden opgenomen72. 
Auteur en datering van deze compilatie zijn onbekend.
In Syrië nam Agapius (Maḥbūb Ibn Qusṭanṭīn)73, Melkitisch bisschop van Mabbūg 
(Hierapolis; Arabisch: Manbiij) bij Aleppo, de tien antediluviaanse koningen in 
zijn Kitāb	al-‘Unwān (“Boek van de Titels”, “van geschiedenis”) op74. In deze in het 
Arabisch opgestelde wereldkroniek behandelt de bisschop de geschiedenis van de 
Schepping tot zijn eigen tijd (941/2). Agapius ziet, zoals Annianus en het Chronicon 
Paschale, in de tien antediluviaanse koningen de opvolgers van Seth. Hij geeft niet 
alle namen – waarvan enkele zeer verbasterd zijn – in de juiste volgorde75. Hun 
regeringsperioden zijn, in navolging van Annianus en Panodorus, omgerekend tot 
‘normale’ zonnejaren, maar sommige getallen zijn corrupt. Agapius schrijft de lijst 
aan Julius Africanus toe. Als deze toeschrijving correct is, betekent dit dat deze 
lijst niet op Eusebius’ Kroniek, maar op (een versie van) Africanus’ werk teruggaat76. 
Berossos noch Alexander Polyhistor worden door Agapius genoemd.
Een andere christen, Qosṭā Ibn Lūqā (“Constans, zoon van Lucas”)77 had in de 2de 
helft van de 9de eeuw de Placita van Pseudo-Plutarchus in het Arabisch vertaald. Op 
die manier is de opvatting op naam van Berossos (Arab.: bīrūsīs) over het ontstaan 
van maansverduisteringen ook in het Arabisch bekend78.

Mozes (…)”.
70 Cf. FGrH 680 F 4a-b.
71 Mozes Choren., Hist. Arm., 2, 8 (vert. thomson, p. 140); cf. GDB F 9b-c. In zijn eerste boek 

citeert de Armeniër Abydenus’ lijst van voorvaders van Ninus en schrijft hem (ten 
onrechte) een Armeense genealogie voor die periode toe (Hist.	Arm., 1, 5; vert. Thomson, 
p. 76; FGrH 685 F 8).

72 Cf. Drost-AbgArJAn, in: WAllrAFF, Julius Africanus und die christliche Weltchronik, p. 259-261. 
De tekst is nog niet uitgegeven.

73 Cf. grAF, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 2, p. 39-41.
74 VAsiliEV, PO, 7, p. 553-554.
75 1) ’Al’akrds; 2) ’Almlūs; 3) ’Alūrs; 4) ’Amānūn; 5) ‘Amād‘lārūs; 6) Dāūnūs de herder; 7) 

’Awdūrāḥīyūs; 8) ’Amāfsyūs; 9) ’Ūṭyārṭs; 10) Ksīsūtrūs.
76 Dit is de reden waarom wij aannemen dat Syncellus de in zijn kroniek bewaarde 

alternatieve antediluviaanse koningslijst uit Africanus kopieerde (cf. supra).
77 Cf. grAF, Geschichte	der	christlichen	arabischen	Literatur, 2, p. 30-31; DAibEr, Aetius	Arabus, p. 

3-6. DAibErs titel Aetius	Arabus is in die zin misleidend dat het hier niet om een vertaling 
van de Placita van Aëtius zelf gaat, maar om, zoals gezegd, de vertaling van de Placita 
van Ps.-Plutarchus, een epitome van Aëtius’ werk.

78 Cf. GDB F 20e.
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In het Syrische taalgebied integreerde Michael de Syriër (of ‘de Grote’), die van 1166 
tot 1199 Jacobitisch patriarch van Antiochië en in die functie hoofd van de Syrisch-
Orthodoxe kerk was, excerpten van Alexander Polyhistor en Abydenus in zijn 
Wereldkroniek. In dit monumentale werk behandelde de patriarch de chronografie 
van de Schepping van de wereld tot het jaar 119579. Wat Michael van Polyhistor en 
Abydenus citeert, is een ingekorte, maar over het algemeen getrouwe versie van 
wat we in (de Armeense vertaling van) Eusebius’ Kroniek vinden. De Syriër somt 
de namen en regeringsjaren van de tien antediluviaanse koningen op, waarbij hij 
ook hun stad van herkomst vermeldt80. Hij geeft de regeringsperioden niet alleen 
in saroi, maar voegt er ook hun reductie tot ‘normale’ jaren bij. Als bron noemt 
Michael het “Boek der Chaldeeën”, maar het is duidelijk dat hij dit excerpt van 
Annianus heeft overgenomen. Ook bij Michael heersten deze koningen over de 
nazaten van Seth. Zij regeerden in totaal 1183 jaar en 205 dagen, het getal dat we 
ook in Syncellus’ parafrase van Panodorus en Annianus vinden. Onder de titel 
‘Opvattingen der Chaldeeën’ vermeldt de Syrische patriarch wat Abydenus en 
Alexander, “profane filosofen” over Noë en de ark hebben verteld81. Hierna geeft 
hij een verkorte versie van Abydenus’ Vloedverhaal. Op naam van Polyhistor volgt 
het ingekorte verhaal over de overlevenden. De commentaar op het verhaal (Noë 
wordt Xisuthros geheten, ‘God’ is vervangen door “goden”, de duif door een vogel) 
is een weergave van Eusebius’ commentaar bij Abydenus82. Michael sluit de passage 
af met de woorden dat Abydenus over dit alles heeft geschreven. Verderop citeert 
hij Polyhistor over de eerste twee koningen na de Vloed en de Medische dynastie83. 
In een appendix bij zijn kroniek behandelt Michael de rijken die in de Oudheid door 
de Arameeërs/Syriërs waren gesticht. Eerst verklaart hij dat Eusebius op basis van 
de oude kronieken van Alexander Polyhistor, Abydenus en “andere Chaldeeën” 
de opvolging van Adam tot de Vloed vastlegde en tien koningen opsomde84. 
Vervolgens overloopt de Jacobiet de postdiluviaanse dynastieën tot Sanherib85 en 
vat Eusebius’ materiaal over Sanherib en zijn opvolgers en over Nebukadnezar 
samen86. Dit overzicht van koningen had tot doel, zo schrijft de Syriër, om aan te 
tonen dat er een rijk “van onze taal en ons schrift” bestond tot de tijd van Cyrus. 

79 Van Michaels Wereldkroniek werd in het midden van de 18de eeuw een Arabische 
vertaling gemaakt; cf. grAF, Geschichte der	christlichen	arabischen	Literatur, 2, p. 267.

80 chAbot, Chronique de Michel, I, p. 5-8 (Boek 1, 4); cf. GDB F 3a en c.
81 chAbot, Chronique de Michel, I, p. 14-15 (Boek 2, 1); cf. GDB F 4a-b, d-e.
82 Chron. [Arm.], p. 17, r. 1-8 (ed. kArst).
83 chAbot, Chronique de Michel, I, p. 19 (Boek 2, 3); cf. GDB F 5a.
84 chAbot, Chronique de Michel, III, p. 442 (Appendix 2). Michael voegt eraan toe dat die 

koningen reeds vroeger in de kroniek werden behandeld.
85 chAbot, Chronique de Michel, III, p. 442 (Appendix 2); cf. GDB F 5a. Michael noemt, naast 

Polyhistor, ook Abydenus als bron, hetgeen onjuist is.
86 chAbot, Chronique de Michel, III, p. 443-445: samenvatting van GDB F 8c (Michael noemt 

als bron Alexander Polyhistor), GDB F 10a (Josephus wordt als bron genoemd) en GDB F 
10b-c (Josephus wordt nog steeds als bron geïnsinueerd; in feite komt de parafrase uit 
Abydenus).
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Michael beschouwt de ‘Chaldeeën’ als voorvaderen van de Syriërs. Op die manier 
accapareert hij in deze appendix de Mesopotamische geschiedenis voor zijn eigen, 
Syrische volk87. Het is een Syrische variant op het ouderdomsbewijs.
Michaels Wereldkroniek werd door Gregorius Barhebraeus (Bar ‘Ebrōyō; Arabisch: 
Abū’l Faraj), die van 1264 tot 1286 Jacobitische ‘maphriaan’88 was, gebruikt voor zijn 
eigen kroniek. In dat werk, dat van de Schepping tot het jaar 1286 reikte, somt de 
grote Syrisch-Arabische geleerde, zonder bronvermelding, de tien antediluviaanse 
koningen op89. Ook Barhebraeus ziet hen als koningen die over de nazaten van 
Seth regeerden. Naar het gebruik van de vroege schrijvers, zo merkt hij op, werden 
ze “Chaldeeën” genoemd, waarmee “oude Syriërs” worden bedoeld. Zoals Michael 
beschouwt Barhebraeus deze koningen als een ‘eigen’, Syrische dynastie. Omdat 
die schrijvers Grieken waren, zo gaat Barhebraeus voort, veranderden zij de 
klanken van de Chaldeeuwse namen en spraken ze die niet in het Chaldeeuws uit. 
Wellicht wilde de Syrische auteur hiermee verklaren waarom de namen van de 
antediluviaanse koningen niet Syrisch klonken. 
In de Syrische literatuur is ook een klein tractaat bekend, dat op naam staat van 
de “wijze leermeester” BRWZI. De uitgever van dit tractaat, lEVi DEllA ViDA90 en de 
Thesaurus Syriacus91 menen dat hiermee Berossos wordt bedoeld. In het tractaat 
zelf zijn er geen elementen die deze identificatie kunnen onderbouwen. Zelfs als 
de identificatie van BRWZI met Berossos terecht is, staat het vast dat de Babyloniër 
niets met het geschrift te maken heeft.
Het tractaat heeft als titel ‘Omtrent de samenstelling van de aarde’ en is onvolledig 
overgeleverd in een manuscript, dat op het einde van de 16de eeuw of in de 17de 
eeuw werd samengesteld92. De totstandkoming van het tractaat zelf is moeilijk te 
dateren. DAibEr93 acht een datering in de 6de eeuw waarschijnlijk. LEVi DEllA ViDA94 
specificeert dit tot de eerste helft van die eeuw. Volgens laatstgenoemde gaat het 
om een oorspronkelijk Syrisch werkje en is het dus geen vertaling van een Grieks 
origineel.
Het tractaat werd in het Arabisch vertaald. In die vertaling wordt de tekst 

87 Zie ook WEltEckE, Die	“Beschreibung	der	Zeiten”	von	Mōr	Michael, p. 222-232.
88 D.i. hoofd van de Syrisch-Orthodoxe kerk in de gebieden ten oosten van de Eufraat en 

in de kerkelijke hiërarchie eerste in rang na de patriarch van Antiochië.
89 WAllis buDgE, Chronography	 of	 Bar	 Hebraeus, p. 4: 1) ’Alôrôs; 2) ’Alparôs; 

3) ’Almîlôn; 4) ’Ammânôn; 5) Mîghalârôs; 6) ’Âônôs, de herder; 7) 
’Âôdhôranbôs; 8) ’Ampêsîs: 9) ’Aôṭyarṭîs; 10) Ksîsôthrôs (of: Ksîsôrthôs). 
Barhebraeus maakte op het einde van zijn leven een Arabische versie van zijn kroniek, 
de ‘Geschiedenis der dynastieën’.

90 RSO, 3 (1903), p. 7-43.
91 Kol. 605.
92 De Syrische tekst werd met vertaling uitgegeven door LEVi DEllA ViDA in RSO, 3 (1903), p. 

7-43; zie ook ID., o.c., p. 611-612.
93 Aetius	Arabus, p. 448.
94 RSO, 3 (1903), p. 39-43.
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toegeschreven aan de filosoof Rufinus, die ook “Bērōzī wordt geheten”95.
In ‘Omtrent de samenstelling van de aarde’ richt Pseudo-Berossos zich tot zijn 
leerling Theon (“mijn zoon”), die verder onbekend is. Ps.-Berossos onderricht 
hem over onderwerpen op het gebied van kosmologie, astronomie, filosofie 
en (christelijke) theologie. Zijn doctrine vertoont geen raakvlakken met de 
kosmologische en astronomische fragmenten die op naam van Berossos zijn 
overgeleverd.
Een andere vervalsing onder de naam van Berossos brengt ons naar een heel andere 
plaats: Engeland. Daar citeert de monnik Lathbury in de 14de eeuw uit het eerste 
hoofdstuk van het derde boek van “Verosus, de Atheense historicus”. Verosus – 
hiermee wordt natuurlijk Berosus bedoeld – voorspelde de maansverduistering die 
zich op de dag van Christus’ kruisdood zou voltrekken96. Dit gefingeerde getuigenis, 
dat Lathbury waarschijnlijk uit een citatenverzameling haalde, heeft zich duidelijk 
laten inspireren door de woorden van Plinius de Oudere dat de Atheners Berossos 
omwille van zijn goddelijke voorspellingen met een standbeeld eerden (GDB T 
10a)97. Omdat de Babylonische herkomst van Berossos in dat testimonium van 
Plinius niet vermeld wordt, ging de vervalser ervan uit dat Berossos een inwoner 
van Athene was.

5. CONCLuSIE

We weten niet hoe Antiochus I en zijn tijdgenoten Berossos’ werk recipieerden. Voor 
de daaropvolgende twee eeuwen hebben we geen enkel spoor van de Babyloniaca. 
Het werk vond uiteindelijk de weg naar het Grieks-Romeinse geleerdenmilieu. In 
de eerste helft van de 1ste eeuw v.C. maakte de ‘encyclopedist’ Alexander Polyhistor 
een epitome van het werk. Enkele decennia later deed Juba II van Mauretanië 
hetzelfde. Ergens in de 2de of 3de eeuw bewerkte Abydenus Polyhistors epitome. Het 
feit dat van de Babyloniaca	drie bewerkingen circuleerden, wijst erop dat Berossos’ 
werk in dat geleerdenmilieu kennelijk als een standaardwerk over Babylonië gold.
Daarnaast bestudeerden en excerpeerden antiquarische auteurs het werk of een 
van de epitomes, zoals blijkt uit het overzicht van Saturnalia-achtige festivals 
dat Athenaeus biedt. Bij hun zoektocht naar vreemde woorden depouilleerden 
lexicografen de Babyloniaca	of een van de epitomes. De schriftelijke neerslag van hun 
werk vinden we in het Oxyrynchus Glossarium en Hesychius’ lexicon. De figuur van 
de wijze vismens Oannes kende een eigen, van de Babyloniaca losstaande receptie. 
In datzelfde Grieks-Romeinse geleerdenmilieu circuleerden de astronomisch-
astrologische fragmenten op naam van Berossos.
Toen Joden en, later, christenen zich om apologetische redenen genoodzaakt 
voelden om de waarheid van Mozes’ Pentateuch te bewijzen en de ouderdom van de 

95 Cf. LEVi DEllA ViDA, Dottrina	e	i	Dodici	Legati	di	Stomathalassa. 
96 Cf. smAllEy, English	Friars, p. 360-361.
97 Cf. smAllEy, English	 Friars, p. 233-234. In een kroniek die rond 1220-1270 werd 

samengesteld, zou ook de naam van Berossos voorkomen (smAllEy, o.c., p. 235).
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receptie van Berossos’ BaByloniaca

Oudtestamentische geschiedenis te onderbouwen, kwamen ze bij de Babyloniaca en 
vooral de epitome die Polyhistor ervan had gemaakt, uit. Het werk bevatte immers 
vanuit apologetisch oogpunt waardevolle parallellen met het Bijbelse relaas. Flavius 
Josephus en christelijke apologeten uit de 2de eeuw, zoals Tatianus, Theophilus van 
Antiochië en Clemens van Alexandrië, gebruikten en manipuleerden het werk. Er 
zijn aanwijzingen dat reeds vóór Flavius Josephus de Babyloniaca	in Joodse milieus 
circuleerde en bestudeerd werd.
Ook christelijke chronografen gebruikten Berossos om apologetische redenen, 
nl. als bewijs voor de chronologie van het Oude Testament. Ook zochten ze in de 
Babyloniaca naar aanknopingspunten om chronologische problemen in de ‘Gewijde 
Geschiedenis’ op te lossen. Om die redenen en omdat hij een universele chronologie 
wilde opstellen, verzamelde Eusebius in het eerste boek van zijn Kroniek excerpten 
van Berossos uit Alexander Polyhistor, Abydenus en Josephus. Eusebius’ Kroniek 
werd het standaardwerk van de vroeg-christelijke chronografie. Dit had tot gevolg 
dat deze excerpten – en met name de lijst van de tien antediluviaanse koningen 
– onderdeel van de christelijke chronografische traditie werden. Dit verklaart 
waarom zij ook werden doorgegeven, toen het christendom zich stevig gevestigd 
had en apologetische motieven waren weggevallen. Dankzij de populariteit van 
Eusebius’ Kroniek werden excerpten uit Berossos niet alleen door Griekstalige 
chronografen (Syncellus) gebruikt, maar ook door auteurs uit het Armeense en 
Syrische taalgebied (resp. Mozes van Chorene en Michael de Syriër). De kroniek 
van deze laatste werd dan weer een invloedrijk werk in de Syrisch-Orthodoxe Kerk 
en bron voor andere Syrisch-Orthodoxe auteurs. Zo bleef Berossos’ Babyloniaca	– zij 
het zeer minimaal en zeer afgeleid – doorwerken in het gebied dat ooit het kernland 
was van het rijk van de monarch, aan wie Berossos zijn werk had opgedragen: Syrië. 
De receptiegeschiedenis van een tekst kan vreemde wendingen nemen…
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