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Berossos en gronIngen

Het Friese volk stamt af van de Assyriërs. Dit betoogde Wilhelmus Frederici, een 
belangrijk geestelijke – een soort hulpbisschop – van Groningen en diplomaat 
in dienst van deze stad, op het einde van de 15de eeuw. Frederici deed dit in zijn 
onvoltooid gebleven geschiedwerkje De	Frisiorum	situ,	origine,	moribus,	rebus	gestis	et 
viris	illustribus (“Over de ligging, oorsprong, zeden, daden en beroemde mannen van 
de Friezen”)1. Om de herkomst van de Friezen – waarmee de Groningse geestelijke 
de bevolking tussen Zuiderzee en Eems bedoelde – te bewijzen doet hij een beroep 
op Berosus, “een zeer belangrijk Babylonisch en Asyrisch auteur”. Hij citeert uit 
het 4de boek van diens De	antiquitatibus	(“Over de oudheden”)2. Volgens Berosus was 
Tuisco de gigant, de stamvader van het Germaanse volk, de kleinzoon van Noë, die 
hem als eigen zoon adopteerde. Daarna maakte de aartsvader Tuisco tot koning 
van Sarmatia, het gebied tussen Don en Rijn, en stuurde hem naar die gewesten. 
Aangezien de nazaten van Noë, de giganten, volgens de Bijbelse overlevering na de 
Vloed in Babylonië en Assyrië terechtkwamen, kan Frederici met recht stellen dat 
de Friezen, de nazaten van Tuisco, van Assyrische afkomst zijn. 
Het moge duidelijk zijn dat de door Frederici aan Berosus toegeschreven citaten 
onecht zijn. Maar het werk De	 Antiquitatibus	 was wel degelijk een authentiek 
geschrift. Nu ja, authentiek… In 1498 had de Italiaanse dominicaan Giovanni 
Nanni, beter bekend als Annius van Viterbo, in Rome zijn Commentaria	 super	
opera	 diversorum	 auctorum	 de	 antiquitatibus	 loquentium	 (“Commentaar op werken 
van verschillende auteurs die over oudheden spreken”, uitgebracht. In dit werk, 
gewoonlijk de Antiquitates geheten, gaf Annius verschillende oude werken die hij 
naar eigen zeggen herontdekt had, uit en becommentarieerde die. In werkelijkheid 
had de dominicaan niet alleen de commentaar geschreven, maar had hij ook alle 
door hem becommentarieerde teksten verzonnen. 
Een van Annius’ ‘herontdekte’ auteurs was ‘Berosus Chaldaeus’. Hij was volgens de 
vervalser curator van de tempelbibliotheek in Babylon en had in die functie toegang 
tot geschriften die tot de tijd van Adam terugreikten en na de Vloed door Noë en 
Nimrud in Babylon waren achtergelaten. Hierdoor kon Berosus een aaneengesloten 
verhaal over de vroegste geschiedenis schrijven. In dit geschiedwerk, waarop 
Annius dankzij twee Armeense monniken de hand had kunnen leggen, gaf Berosus 
genealogieën en lijsten van koningen en gebeurtenissen van de derde generatie 
vóór de Vloed tot de stichting van Troje. Zoals de door Annius verzonnen titel 
Berosi	Babylonici	de	Antiquitatibus	Italie	ac	totius	orbis	libri	V	(“5 boeken van Berosus de 
Babyloniër over de Oudheden van Italië en de wereld”) duidelijk maakt, beperkte 
‘Berosus Chaldaeus’ zich in zijn werk niet tot het Midden-Oosten, maar had hij ook 
aandacht voor Afrika en Europa. Berosus’ werk was het belangrijkste onderdeel van 
1  Over Frederici en zijn geschiedwerk, zie rinzEmA, in: boErsmA E.A., Groningen	1040, p. 225-

227.
2  Ed. zuiDEmA, Wilhelmus	Frederici, p. 151-152.
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Annius’ vervalsing. In de tijd waarin Annius zijn Antiquitates	schreef, was Berossos 
hoofdzakelijk bekend door de excerpten bij Flavius Josephus en bij de Latijnse 
auteurs die over ‘Berossos de astroloog’ berichten. Het materiaal in Syncellus en 
de Armeense vertaling van Eusebius’ Kroniek was toen nog niet bekend.
Annius’ Antiquitates speelde zo op het verwachtingspatroon en het ‘wishful thinking’ 
van zijn tijdgenoten in dat het werk binnen de kortste keren een echte bestseller 
werd. “Annius had told Europeans what they wanted to hear about the past”3. Het 
werk verspreidde zich razendsnel over Europa en was zeer invloedrijk. Tot zelfs 
in Groningen toe, zoals uit Frederici’s geschiedwerkje blijkt. De Antiquitates kende 
vele edities en bewerkingen. Latere auteurs, zoals b.v. in Frankrijk, pasten in de 
geest van Annius zijn tekst aan om de oudste geschiedenis van de eigen natie of 
stad glans te geven. De Antiquitates “perverted the early histories of every country 
in Europe”, aldus grAFton4. Dit alles maakte dat ‘Berosus Chaldaeus’ een van de 
bekendste figuren van de 16de eeuw werd.
Een van Annius’ succesvolle methodes om geloofwaardig over te komen was dat 
hij voortbouwde op wat reeds andere auteurs vóór hem hadden geschreven en wat 
algemeen als betrouwbaar was aanvaard. Zo was Tuisco geen creatie van Annius. 
Tacitus had in zijn Germania geschreven dat Tuisto een Germaanse god was en dat 
zijn zoon Mannus de stamvader van het Germaanse volk was. 
Toch werd al snel de echtheid van Annius’ Berossos in twijfel getrokken – zo wezen 
geleerden op de tegenstrijdigheden tussen de Berossos van Josephus en die van 
Annius. In 1602-1603 las de bekende humanist Joseph Scaliger, die toen in Leiden 
werkte, een tot dan onbekend manuscript van een obscure Byzantijnse chronograaf, 
Georgius Syncellus. Hij vond in het werk excerpten op naam van diezelfde Berossos 
en maakte kennis met Oannes, de vismens die de wereld civiliseerde. Scaliger 
was overtuigd dat, hoewel het hier ook fabelachtige verhalen over de vroegste 
geschiedenis betrof, hij toch met de echte Berossos te maken had. Maar wat moest 
hij met de herontdekte excerpten doen? 
Scaliger werd in zijn beslissing geholpen door een felle controverse die op dat 
moment in Groningen woedde5. Die ging over de oorsprong van Friesland. Frederici 
had zich met zijn visie dat de Friezen van de Assyriërs afstamden, gekeerd tegen de 
opvatting dat de Friezen de nazaten waren van Joden die zich na de verwoesting van 
Jeruzalem in 70 n.C. verspreid hadden en zich met de broers Bruno, Friso en Saxo 
verenigd hadden. Deze broers waren dan weer in de dagen van de apostel Thomas 
uit Indië verdreven. Op het einde van de 16de eeuw had dat verhaal een andere 
wending gekregen: de drie mannen hadden in de 4de eeuw v.C. hun geboorteland 
Indië verlaten, studeerden filosofie bij Plato en vochten met de Macedonische 
koningen Philippus II en Alexander de Grote mee. Daarna hadden ze zich in 
Friesland gevestigd, waar ze de oorspronkelijke bevolking van giganten verdreven 
en Groningen stichtten. Dit verhaal verdeelde de Noord-Niederlandse humanisten. 

3  stEphEns, Berosus	Chaldaeus, p. 3.
4  In: grAFton & blAir, Transmission	of	Culture	in	Early	Modern	Europe, p. 9.
5  Cf. grAFton, in: grAFton & blAir, Transmission	of	Culture	in	Early	Modern	Europe, p. 31-32. 
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Ubbo Emmius, eerste rector van de Groningse Rijksuniversiteit en naamgever 
van het bursalenprogramma dat dit proefschrift mogelijk maakte, verwees deze 
stichtingslegende radicaal naar het rijk der fabelen. Suffridus Petri, die het verhaal 
gepubliceerd had, verdedigde het met evenveel verve. Hij wees erop dat Latijnse 
auteurs als Livius en Tacitus melding maken van het bestaan van mondelinge 
Germaanse volksverhalen. Deze volksverhalen bevatten, aldus Petri, fabels, maar 
dit betekent niet dat ze daarom zonder meer van de hand moeten worden gewezen. 
Integendeel, de fabels moeten geanalyseerd en gezuiverd worden. 
Dit argument – respect voor oude volksverhalen – gebruikte Scaliger, die van 
de Groningse controverse op de hoogte was, om de ‘fabels’ van Berossos uit te 
brengen. In 1606 publiceerde hij in zijn wereldkroniek Thesaurus	temporum	alle hem 
bekende fragmenten van de Babyloniër, inclusief de door hem ontdekte excerpten 
bij Syncellus. Hierdoor kan Scaliger gelden als de eerste uitgever van Berossos in 
de moderne tijd. Scaligers excerptenverzameling mocht niet baten om definitief 
met ‘Berosus Chaldaeus’ af te rekenen: die bleef tot ca. 1750 fervente verdedigers 
van zijn authenticiteit houden. 
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