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Probleemstelling

In het boek Daniël wordt op enkele plaatsen Darius de Mediër genoemd. 

1   In hoofdstuk 5 staat het bekende verhaal te lezen over het schrift op de wand dat 
de val van Babylon aankondigt. In het eerste vers van het volgende hoofdstuk lezen 
we dan 

Darius, de Mediër, kreeg het koningschap, toen hij 62 jaar oud was.

Darius de Mediër moet wel onderscheiden worden van de bekende Perzische koning
Darius (521-486). De Mediër nam het koningschap over na de val van Babylon in 
539.

2   De bekende openbaring over de 70 "jaarweken" ontving Daniël volgens het eerste
vers van hoofdstuk 9 

in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de 
Meden, die koning geworden was over het koninkrijk van de Chaldeeën.

 
3   In het 11e hoofdstuk, opnieuw in het eerste vers, zegt een goddelijke 
boodschapper uit de hemel, dat hij Darius de Mediër had bijgestaan in diens eerste 
jaar.

Het probleem met deze Darius de Mediër is echter voor sommigen, dat hij uit teksten
buiten de Bijbel niet bekend is. Die teksten kennen alleen Cyrus (of Kores) als 
veroveraar van Babylon op koning Nabonidus in 539. De Bijbel kent Cyrus wel als 
opvolger van Darius de Mediër (Daniël 6: 29).
De Bijbel vermeldt echter Belsassar als laatste koning van Babylon voor de 
verovering. Lange tijd meende men, dat de Bijbel op dit punt "dus" onbetrouwbaar 
was. Tenslotte dook toch een tekst (1) op die liet zien, dat Nabonidus zijn zoon als 
plaatsvervanger in Babylon had gelaten. Nabonidus had archeologische 
belangstelling en is jaren uit Babylon weg geweest.

Als er in Babylon één belangrijke persoon meer geweest is, laat dat zien, dat de 
antieke buitenbijbelse teksten een vereenvoudigde situatie beschrijven. Vroeg of laat 
zal ook wel een antieke tekst gevonden worden waarin Darius de Mediër genoemd 
wordt. Hij is nu al evenmin onhistorisch als Belsassar dat vroeger was. Niet genoemd
worden in buitenbijbelse teksten vormt geen bewijs, dat de man niet bestond.
Intussen zijn er veel voorstellen gedaan over de identiteit van deze Darius. De 
bekendste is wel, dat hij identiek zou zijn met Gobryas, een generaal van Cyrus, die 
onder de troonnaam Darius korte tijd Babylon bestuurd zou hebben.



Met deze identificaties wil ik mij hier niet verder bezighouden. Ik wil hier alleen een 
tekst van Aeschylus signaleren waarin Darius de Mediër mogelijk is aangeduid. Deze
tekst is, voorzover ik weet, tot nu toe in de discussie over Darius niet gebruikt.

De tekst van Aeschylus

Een van de bekendste episoden uit de Griekse geschiedenis vormen de Perzische 
oorlogen. Tijdens die oorlogen viel een zeer bekende tocht van de Perzische koning 
Xerxes (de Ahasveros van Esther) naar Griekenland. In 480 en 479 v.Chr. werd hij 
jammerlijk verslagen door de Grieken. 

De tragedieschrijver Aeschylus schreef naar aanleiding van Xerxes' nederlaag zijn 
stuk "De Perzen", waarin hij Xerxes' thuiskomst ten tonele voert. Aeschylus beschrijft
wat hij zich voorstelde als het Perzische commentaar op de mislukking. De eerste 
opvoering viel in 472.

In de loop van het stuk laat Aeschylus de schim van Xerxes' voorganger Darius (521-
486) verschijnen. We moeten wat Darius daar zegt, niet als een occulte boodschap 
zien. Het is alleen een stijlmiddel van Aeschylus om in het stuk Xerxes door zijn 
voorganger ter verantwoording te laten roepen. De hier genoemde Darius is uiteraard
de bekende Darius, niet Darius de Mediër.

Darius gaat terug naar het verleden. In vers 765 vv. zegt hij:

Want een Mediër was de eerste leider van het leger. 
Daarna voltooide zijn zoon dit werk,

        want zijn verstand stuurde zijn gevoelens.
Als derde na hem heeft Cyrus, een voorspoedig man, 
de macht gekregen en vrede aan alle vrienden gebracht. 
Hij won het volk van de Lydiërs en dat van de Frygiërs 
en onderwierp met geweld heel Jonië.
Want de god was goed gezind, omdat hij verstandig was. 
Cyrus' zoon leidde als vierde het leger.
Als vijfde kreeg Mardis de macht, voor het vaderland een schande 
en voor de aloude troon. Listig doodde hem 
de edele Artaphrenes in het paleis,
samen met vrienden voor wie dit (ook) nodig was.
Ik kreeg het lot dat ik wenste
en trok vaak met een groot leger ten strijde, 
maar zo'n ramp bracht ik niet over de stad.
Maar Xerxes, mijn zoon, denkt jeugdig als jongeman
en herinnert zich mijn adviezen niet.

(naar de vertaling van Evert Straat, Den Haag 1963)

Aeschylus legt Darius dus de volgende lijst van heersers in de mond:
1  een Mediër,    
2  zijn zoon,    
3  Cyrus (de oudtestamentische Kores),   



4  zijn zoon, bekend als Cambyses,       
5  Mardis (ook bekend als Smerdis),    
6  Darius zelf,    
7  Xerxes

De eerste genoemde heerser heet in het Grieks Μῆδος (Mèdos). Dit kan op twee 
manieren opgevat worden. Het woord kan zowel met "een Mediër" vertaald worden 
als met "Mèdos", dit laatste als eigennaam gezien. 
De tweede mogelijkheid heeft iets voor zich. De eerste koning van een volk gaf in de 
visie van de Grieken vaak zijn naam aan zijn volk. Dat de eerste koning van de 
Meden dus Mèdos zou heten, is niet ongewoon. Maar de oerkoning van de Meden is 
moeilijk twee generaties voor Cyrus te stellen.
De eerste mogelijkheid ligt dus meer voor de hand. 

We vinden dus in de Bijbel: 
                            Chaldeeën – (Ahasveros) – Darius de Medër, zijn zoon – Cyrus
en in De Perzen:
                                                 een Mediër   – zijn zoon                               – Cyrus 

Ahasveros heeft niet geregeerd na de verovering van Babylon. In De Perzen bekijkt 
Aeschylus de volgorde onder een ander aspect dan de koningen die voor de Joden 
belangrijk zijn geweest.
Het lijkt me dan goed mogelijk, dat met "een Mediër" Ahasveros bedoeld is, die 
volgens Daniel 9: 1 de vader was van Darius uit het geslacht van de Meden. 
Hier moet opgemerkt worden, dat deze Ahasveros niet identiek is met de Ahasveros 
uit het boek Ester dat zich veel later afspeelt. Ahasveros is in beide gevallen een 
weergave in het Hebreeuws of Aramees van een niet-Hebreeuwse en niet-Aramese 
eigennaam.

Volgens Aeschylus heeft de tweede heerser, de zoon van de Mediër, het werk 
afgemaakt. Inderdaad blijkt bij Daniël, dat Darius uit het geslacht van de Meden de 
macht krijgt over het Babylonische rijk na de val van Babylon, waarbij Belsassar ten 
onder gaat.
Wat zijn precieze rol was bij de verovering van Babylon, valt hier moeilijk uit te 
maken. Dat in hem de Medische macht tot een hoogtepunt raakte, is wel duidelijk. Zo
voltooide hij inderdaad het werk van zijn vader (en diens voorouders).

Onze conclusie is: het is voor de hand liggend, dat in De Perzen van Aeschylus een 
verwijzing te vinden is naar Darius de Mediër uit het boek Daniël.

Datering van Darius de Mediër

Babylon was ingenomen op 12 oktober 539 v.C. Bij de Perzen was het de gewoonte 
om het eerste jaar van een koning officieel te laten beginnen op nieuwjaarsdag. Dat 
zou dan zijn in het voorjaar van 538. Meer dan een eerste jaar wordt van hem niet 
vermeld. Het is dan ook goed mogelijk, dat Cyrus hem in dat eerste jaar al opvolgde. 
Cyrus' eerste jaar als koning over het gebied dat Darius de Mediër bestuurd had, 
begon dan in het voorjaar van 537. Elders was Cyrus al koning sinds 559. De 



regeringswisseling in 537 klopt met wat nodig is voor de berekening van de 
“jaarweken” uit Daniël 9 (2).

1  J.B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament, Princeton 
– New Yersey 19693, p. 313:
He entrusted the "Camp" to his oldest (son), the firstborn,
The troops everywhere in the country he ordered under his (command).
He let (everything) go, entrusted the kingship to him 
And, himself, he started out for a long journey,
The (military) forces of Akkad marching with him;
He turned towards Tema (deep) in the west.
He started out the expedition on a path (leading) to a distant (region). 
When he arrived there,
He killed in battle the prince of Tema,
Slaughtered the flocks of those who dwell in the city (as well as) in the countryside, 
And he, himself, took his residence in [Te]ma, the forces of Akkad [werealso 
stationed] there.
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