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Probleemstelling

In de boeken Koningen en Kronieken vinden we veel gegevens over koningen. Je had 
Saul, David en Salomo. Zij regeerden over het hele Joodse land. Na Salomo is het gebied 
gesplitst. In het noorden was de staat Israël en in het zuiden Juda.
Beide staten hadden hun eigen koningen. Over die koningen vinden we gegevens in de 
genoemde Bijbelboeken. Er is daar over elke koning te vinden, hoeveel jaren hij geregeerd
heeft. Er staat telkens bij in welk jaar van de koning van het andere rijk hij aan de macht 
kwam. Dit gebeurt over en weer. Je kunt dus een schema opstellen van jaartallen.
Het probleem is, dat het heel moeilijk is om zelfs na uren werk een sluitend schema van 
jaartallen te maken.

“Jaartallen – dat is saai!” 
“Dat is saai!” en “Ik ben het beu!” zijn de uitroepen van onze tijd om anderen te verplichten
om te stoppen met wat zij doen. Want degene die het saai maakt, of datgene veroorzaakt 
wat men beu is, zou onmiddellijk moeten ophouden het welbevinden van de mensheid te 
verstoren. Het eigen gemak en plezier is namelijk de enige reden voor goed en kwaad (en 
de basis voor filosofie) aan het worden.
Chronologie wordt door velen saai gevonden. De schrijver van deze studie vindt 
chronologie echter uiterst interessant en ook spannend. 
De Romeinse dichter Horatius besloot het eerste boek van zijn Oden, dat door hem apart 
is uitgegeven, op een merkwaardige wijze. Na een aantal oden van hoog niveau in een 
ingewikkelde, zeer gepolijste stijl prijst hij in het afsluitend gedicht de eenvoud aan in een 
kort gedicht in een voor hem zeer eenvoudige stijl. Dit poëem lijkt strijdig te zijn met de 
voorgaande gedichten. Eduard Fraenkel (1) gaf een aannemelijke en interessante 
oplossing. Horatius schrijft namelijk, dat je een eenvoudige mirte niet verder moet 
opsieren. “Blijf bij de natuur” is de boodschap.
Horatius' natuur was echter het schrijven op zeer hoog niveau en in een ingewikkelde stijl. 
Met de voorgaande gedichten voegde ook hij dus niets toe aan zijn eigen natuur.
Dus: laat de schrijver van deze studie ook zijn plezier beleven aan “saaie” chronologie. 
Ook hij volgt zijn talenten ten dienste van Gods zaak.
Vroeg of laat – zo is mijn ervaring – komen supervrome mensen die schreeuwen over “die 
onbelangrijke feitjes”, toch bij mij terecht.

Er bestaat een door “iedereen” aanvaarde oplossing voor de jaartallen van de koningen, 
die van Thiele (2). Het probleem is echter, dat je in het voetspoor van Thiele soms Bijbelse
gegevens moet passeren. 
Zoals ook Hickman schreef (3), neemt hij aan, dat Pekah geregeerd heeft over een derde 
_________________
1  E. Fraenkel, Horace, Oxford 1957 (=1966), p. 297 vv. 
2  E.R. Thiele, The mysterious Numbers of the Hebrew Kings, Grand Rapids 19833.  Een 
ietwat oudere weergave met hetzelfde resultaat, met aan het eind van de rij koningen van 
Juda een verschil van maar één jaar is gemakkelijk op internet te vinden 
https://archive.org/details/E.r.ThieleTheChronologyOfTheKingsOfJudahAndIsrael1944
3  In het in noot 1 van de volgende pagina genoemde eerste artikel, p. 57

https://archive.org/details/E.r.ThieleTheChronologyOfTheKingsOfJudahAndIsrael1944


Joods rijk, dat Efraim zou geheten hebben. Ook noemt Thiele de gegevens in de Bijbel 
over Hizkia van Juda en Hosea van Israël late en artificiële synchronismen. De historische 
werkelijkheid zou dus in de Bijbel volgens Thiele aangepast zijn aan wat men veel later 
liever zag samenvallen.  Voor ons is dit een onoverkomelijk punt om te aanvaarden. 
Ook moet Thiele ongelofelijk vaak aannemen, dat een bepaalde koning een aantal jaren 
samen geregeerd heeft met zijn voorganger. Samen regeren komt voor, bijvoorbeeld als 
de oudere koning te oud wordt of ziek wordt, maar zo vaak …...?

Er bestaat ook een weinig bekende oplossing van Dean Hickman (1). Hij gebruikt alle 
Bijbelse feiten wel, maar heeft een veel langere periode nodig voor heel de geschiedenis 
van de koningen. Is dat een probleem? Ja, ogenschijnlijk wel, want je moet ook rekening 
houden met astronomische gegevens. Je kunt de stand van zon, maan en aarde 
terugrekenen. Met de computer gaat dat gemakkelijk, maar ook al lang voor het bestaan 
van apparaten die de werkelijkheid tot nul en één herleiden, waren er al lijsten met 
zonsverduisteringen in de Oudheid. Zonsverduisteringen worden vaak gemeld in de 
historische bronnen. Hickman passeert astronomische reconstructies. Kan dat?
We zullen beide oplossingen bespreken en de lezer conclusies laten trekken.

Overzichten

Hieronder volgen de overzichten van de resultaten van beide auteurs. Soms vinden we 
een jaartal van het type 911/10. De Joodse jaren hebben hun begin in het voorjaar, in of 
rond maart. Ze vallen dus voor ons gedeeltelijk in één jaar en ook gedeeltelijk in het 
volgende jaar.
Waar twee opeenvolgende koningen elkaar niet onmiddellijk opvolgen, heb ik dat met vet 
groen aangeduid. Thiele scheidt jaren met de voorganger van eigen regeringsjaren, 
Hickman niet.

Thiele's resultaat Hickmans resultaat

Koningen van Juda

Naam         Samen met voorganger Eigen jaren
Rechabeam 931/30 – 913 976 – 960
Abiam        913 – 911/10 959 – 957
Asa 911/10 – 870/69 957 – 917
Josafat 873/72 – 870/69 870/69 – 848 917 – 893
Joram 853 – 848 848 – 841 896 – 889
Achazja 841 890 – 889
Atalja 841 – 835 889 – 883
Joas 835 – 796 883 – 843
Amasja 796 – 767 846 – 818
Interregnum 818 – 806
Azarja/Uzzia 792/91 – 767 767 – 740/39 806 – 755
Jotam 750 – 740/39 740/39 – 732/31 754 – 739
_______________
1  D. Hickman, The Chronology of Israel and Judah, 

deel I,  Catastrophism and Ancient History 7, 2, 1985, p.57vv., 
deel II, Catastrophism and Ancient History  8, 1, p. 5vv. 

De twee delen zijn te vinden via https://www.catastrophism.com/cdrom/pubs/journals/cat-
anc/index.htm

https://www.catastrophism.com/cdrom/pubs/journals/cat-anc/index.htm
https://www.catastrophism.com/cdrom/pubs/journals/cat-anc/index.htm


Achaz 735 – 732/31 732/31 – 716/15 739 – 724
Hizkia 716/15 – 687/86 724 – 696
Manasse 697/96 – 687/86 687/86 – 643/42 695 – 641
Amon 643/42 – 641/40 640 – 638
Josia 641/40 – 609  638 – 608
Joachaz 609 608
Jojakim 609 – 598 608 – 597
Jojakin 598 – 597 597
Sedekia 597 – 586 597 – 586

Koningen van Israël

Naam            Samen met voorganger     Eigen jaren
Jerobeam   931/30 – 910/09 976 – 955
Nadab 910/09 – 909 956 – 955
Basa 909/08 – 886/5 955 – 932
Ela 886/85 – 885/84 932 – 931
Zimri 885/84 (regeerde nauwelijks)
Tibni 885/84 – 880 931 – 927
Omri 885/84 – 880 880 – 874/73 931 – 920
Achab 874/73 – 853 922 – 901
Achazja 853 – 852 901 – 900
Joram 852 – 841 900 – 889
Jehu 841 – 814/13 889 – 861
Joachaz 814/13 – 798 861 – 845
Joas  798 – 782/81 847 – 832
Jerobeam II   793/92 – 782/81 782/81 – 753 832 – 792
interregnum 792 – 769
Zekarja 753 – 752 769 – 768
Sallum 752 768
Menachem 752 – 742/41 768 – 758
Pekachja 742/41 – 740/39 757 – 755
Pekach 752 – 740/39 740/39 – 732/31 755 – 735
interregnum 735 – 727
Hosea 732/31 – 723/22 727 – 719

Hickman (1) voegt aan zijn overzicht toe, dat Jerobeam eventueel één jaar eerder begon 
te regeren. Hij zou dan met zijn regering in 977 en met zijn afgodendienst in 976 
begonnen zijn. Het jaartal 976 moet vastliggen voor die afgodendienst en dit is voor 
Hickman een vast punt uit zijn systeem. Zie het onderdeel “De jaren van ongerechtigheid 
bij Ezechiël” van ons artikel.

Verschillen

Het is ondoenlijk om binnen het kader van dit artikel de details van alle koningen bij Thiele 
en Hickman te bespreken. Daarin ligt het eigenlijke verschil ook niet. Wanneer je zelf de 
gegevens uit Koningen en Kronieken probeert in elkaar te passen, lukt dat, zoals reeds
______________
1 Zijn tweede artikel, p. 15



gezegd, niet onmiddellijk. Je moet dus oplossingen zoeken zoals zowel Thiele als 
Hickman gedaan hebben, met coregentschappen (het samen regeren) en/of interregna 
(periodes zonder koning). 

Er zijn ook destijds verschillen in telling mogelijk geweest:
° Telde men de regeringsjaren van de koningen zoals ze in werkelijkheid geweest waren?

° Telde men de regeringsjaren eerst vanaf de eerste nieuwjaarsdag in hun regering? Dan 
gold de rest van het jaar na de dood van de vorige koning nog als regeringstijd van die 
vorige koning.

° Of telde die rest van het jaar al als eerste jaar van de nieuwe koning? Dan begon zijn 
tweede jaar bij de eerste nieuwjaarsdag in zijn regering.

° Het Joodse jaar begon in het voorjaar of in het najaar, respectievelijk burgerlijk en 
religieus. Welk jaar gebruikten de koningen? Was dat in beide rijken gelijk? Was dat door 
de eeuwen heen gelijk? 

Thiele schrijft veel over deze verschillen van telling.
De resultaten van deze verschillen gaan echter niet ver. Het weegt niet fel op het 
uiteindelijk resultaat.

Grotere verschillen zien wij onmiddellijk aan het begin van de reeksen:
Rechabeam 931/30 – 913 976 – 960
Jerobeam   931/30 – 910/09 976 – 955
Thiele stelt dus de splitsing van het rijk na Salomo in 931/30 en Hickman in 976 (of 977). 
Hierin ligt wel een groot verschil. Wat is hier gaande?

Thiele rekent met astronomische gegevens en met de Assyrische chronologie. Die 
Assyrische chronologie is belangrijk in dit verband, omdat met name genoemde 
Assyrische koningen oorlog gevoerd hebben in het land van de Joden tegen met name 
genoemde koningen. Dit overzicht laat de contacten zien.

Jaartallen van Assyrische koningen naar Moortgat (1)
858-824 Salmanassar lll
823-810 Samsi-Adad V
809-782 regentschap Sammuramit en koningschap Adad-Nirari III
78I-772 Salmanassar lV
77L-754 Assurdan III
753-746 Assurnirari V
745-727 Tiglatpilesar III (Identiek met Pul, 2 Koningen 15: 17-21. 

Zie ook 15: 27-31; 16: 10-18.)
726-722 Salmanassar V (2 Koningen 17: 1-6)
721-705 Sargon II (In zijn teksten stelt hij zich voor als degene die Samaria zou 

ingenomen hebben. Het kan zijn, dat hij de generaal van Salmanassar V 
was. Ook is het mogelijk, dat hij het werk dat zijn voorganger begon, heeft 
voltooid.)

704-68I  Sanherib (2 Koningen 18: 1!37; 19: 8-13, 35-37)
680-669 Asarhaddon (2 Koningen 19: 37,  Jesaja 37: 38, Ezra 4: 2)
668-626 Àssurbanipal
_______________
1  A. Scharff - A. Moortgat, Ägypten und Vorderasien im Altertum, München 1962



625-62I  Assuetililani
620-612 Sinsariskun
612 val van Nineve) ( Zie het boek Nahum)                                                                           

Als de jaartallen van de Assyrische koningen vastliggen, liggen Joodse jaartallen ook 
redelijk vast. Bovendien is er een zonsverduistering geweest op 15 juni 763 die gekoppeld 
kan worden aan een bepaald regeringsjaar van de Assyrische koning Assurdan III. In de 
manoeuvreerruimte tussen 763 en 586 moeten eigenlijk wat veel koningen door Thiele 
geplaatst worden. Vandaar zijn vele coregentschappen.
Hickman rekent niet met een vaste Assyrische chronologie en aanvaardt ook de 
mogelijkheid niet om astronomische terugrekeningen te maken tot in de 8e eeuw v.Chr. Hij
heeft daardoor meer ruimte om de Joodse koningen in te passen: Assurdan III kan vroeger
in de geschiedenis in geplaatst worden..

Er rijzen daarom twee belangrijke vragen op basis van wat hierboven staat.
°  Is het inderdaad mogelijk de terugrekening van astronomische gegevens tot in de 8e 
eeuw op te geven?

°  Is de chronologie van de Assyrische koningen vast?

Daarna zijn er nog twee contrôlemogelijkheden
°  In het boek Ezechiël vinden wij periodes van ongerechtigheid in de geschiedenis van 
Israël en Juda met de lengte in jaren erbij. Deze gebruikt Hickman. Wat levert dat op?

°  De Joden kenden een systeem van sabbatsjaren (om de 7 jaar) en jubeljaren (na 7 
sabbatsjaarperioden). Zijn er gegevens die terugrekening naar de start van dit systeem 
mogelijk maken? Die start heeft te doen met de verovering van het Beloofde Land onder 
Jozua. Kan zo'n terugrekening voordelig zijn voor Thiele of voor Hickman? We kunnen 
toch in hun beider systemen terugrekenen naar de intocht onder Jozua.

Deze vier vragen zullen we proberen te beantwoorden.

De astronomische terugrekeningen

Astronomische terugrekeningen worden gemaakt in de vooronderstelling, dat de 
bewegingen van zon, maan en planeten ongewijzigd zijn gebleven. Je kunt ze dus alleen 
negeren, als de draaiing van de aarde om haar as en/of de baan van de aarde om de zon 
in de loop van de tijd veranderd zijn. Zijn die veranderd, dan moet je de terugrekeningen 
negeren.
De Bijbel kent twee of drie duidelijke gevallen van verstoring van de aardbaan of van de 
draaiing van de aarde.
°  Jozua gaf zon en maan de opdracht stil te staan.

Toen sprak Jozua tot Jahweh op de dag, waarop Jahweh de Amorieten aan de 
Israëlieten overleverde, en hij zei in tegenwoordigheid van Israël: “Zon, sta stil te 
Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajjalon!” En de zon stond stil en de maan bleef 
staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het 
Boek van de Oprechte? 
De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan 



omstreeks een volle dag.
Jozua 10: 12-13

Het gaat hier duidelijk om een drastische verstoring van de beweging(en) van de aarde. 
Deze verstoring valt echter ruim vóór de koningentijd en heeft dus geen invloed op wat nu 
behandeld wordt.
De aarde draait nu 40.000 km in 24 uur aan de evenaar. Dat is ruim 1660 km per uur. Er 
wordt wel gezegd, dat de beweging van de aarde niet kan stoppen, want dan zouden we 
allemaal “eraf vliegen” en zou er een grote verwoesting optreden. Dit geldt natuurlijk voor 
abrupt stoppen. Afremmen in enkele uren gaat wel. Toch kan er ook dan schade optreden.

°  Tijdens de regering van Hizkia (dus 716/15 – 687/86 volgens Thiele of 724 – 696 
volgens Hickman) wordt vermeld

Hizkia had Jesaja gevraagd: “Wat is het teken, dat Jahweh mij gezond zal maken en 
dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis van Jahweh?”
Daarop antwoordde Jesaja: “Dit zal u het teken zijn van de kant van Jahweh, dat 
Jahweh ook doen zal wat Hij gesproken heeft: zal de schaduw tien treden
vooruitgaan, of zal zij tien treden teruggaan?”
En Hizkia zei: “Het is gemakkelijk voor de schaduw tien treden omlaag te gaan. 
Neen, de schaduw moet weer tien treden teruggaan.”
Toen riep de profeet Jesaja tot Jahweh, en Hij liet de schaduw op de treden 
waarlangs zij afgedaald was op de trap van Achaz, tien treden teruggaan.

2 Koningen 20: 8-11

De tekst zegt niet dat de schaduw weer terugging. Het is dus niet absoluut zeker, zoals 
soms gesuggereerd wordt, dat de schaduw in de tijd van Achaz op wonderlijke manier 
vooruit was gegaan. Uitgesloten is het ook niet, want het kan in teruggaan opgesloten 
liggen.
Hoeveel de tijd daarmee terugging, is niet af te leiden van “tien treden¨”. 

Buiten de Bijbel vinden we meer verslagen van verstoringen in de beweging van de aarde.
Velikovsky schreef over dergelijke verstoringen. Nu is Velikovsky een wat omstreden 
figuur. Dat brengt ons tot de vraag “Wie was Immanuel Velikovsky?”

Immanuel Velikovsky is geboren in 1895 in wat nu Wit-Rusland is uit een Joods gezin. Hij 
woonde o.a. in Berlijn en in de Verenigde Staten. Hij stierf in 1979.
Er zijn enkele boeken gepubliceerd. Wat niet gepubliceerd is, is te vinden in The 
Velikovsky Archive (1).
Velikovsky heeft op verschillende terreinen ongebruikelijke dingen geschreven. 
Samengevat kan dat genoteerd worden in een aantal visies.

1  De visie, dat in het verleden de draaiing van de aarde en de baan om de zon verstoord 
zijn geweest, doordat andere hemellichamen in de buurt zijn geweest. Het gevolg was 
wereldwijd catastrofisme.  Hemellichamen trekken elkaar aan of stoten elkaar af. Dat 
stoort de baan, als ze te dicht bij elkaar komen. 
De zondvloed zou door Saturnus veroorzaakt zijn. Rond 1500 v.Chr. zou Venus als 
komeet een aantal vreemde verschijnselen rond de exodus veroorzaakt hebben, alsmede 
het stilstaan van zon en maan tijdens Jozua. En in de 9e en 8e eeuw zou Mars in de buurt 
__________________
1  http://www.varchive.org/

http://www.varchive.org/


zijn geweest. Venus zou door een ontmoeting met Mars (en de bijbehorende storingen) 
een planeet zijn geworden.
Catastrofisme betekent, dat belangrijke ontwikkelingen op aarde (zoals de vorming van 
aardlagen en het ontstaan van bergen) zeer snel verlopen zijn. Velikovsky wees Darwin 
met zijn langzamere ontwikkeling af.
Velikovsky gebruikt natuurlijk gegevens uit de natuur, maar ook verhalen uit de geschriften
van oude volken – niet alleen die van het Nabije Oosten, de Grieken en de Romeinen, 
maar ook die van de oude Germanen, Chinezen, Indiërs en Indianen.
Genoemde visie komt naar voren in de boeken
° Worlds in Collision 1950
° Earth in Upheaval 1955
Ook Einstein heeft zich enkele malen een catastrofist betoond.

Het is duidelijk, dat Velikovsky's catastrofisme aantrekkelijk is voor wie de evolutietheorie 
afwijst. Dat God natuurlijke middelen gebruikt om in te grijpen in het gebeuren op aarde, is
geen verboden visie. Het blijft zaak om af te wegen, of Velikovsky niet hier en daar 
overenthousiast teveel heeft willen bewijzen of te gemakkelijk gegevens uit de geschriften 
heeft verbonden met bepaalde punten uit zijn visies.
Aan de andere kant ligt de verleiding op de loer om zonder nadenken een visie die 
ongebruikelijk is of zaken verkondigt die wij nooit gezien hebben, snel af te wijzen. 

2  De visie, dat niet alleen de zwaartekracht, maar ook elektro-magnetisme een rol speelt 
tussen de hemellichamen. Einstein heeft zich altijd hiertegen verzet.
Toch heeft Velikovsky in zijn tijd op dit terrein voorspellingen gedaan over zaken die later 
gevonden zouden worden of die ook uitgekomen zijn.
Deze visie wordt terzijde besproken in de onder 1 genoemde boeken.
 
Over de bespreking van dit onderwerp en briefwisseling daarover tussen Velikovsky en 
Einstein bestaat een verslag “Before the Day breaks” in het niet-gepubliceerd werk.
Wij hebben bij congressen van Logos Instituut en op de website van Logos Instituut enkele
malen aandacht gehad voor de plasmakosmologie of een heelal op basis van elektriciteit 
en magnetisme. Deze visie ligt in het verlengde van dit punt van Velikovsky's visies.

3  Een herziening van de chronologie van het oude Egypte, de rijken van het Nabije 
Oosten, Griekenland en Rome. Velikovsky heeft hier een zeer goede ontdekking gedaan: 
de koppeling van de Amalekieten met de Hyksostijd (in Egypte) en dus de verbinding van 
het verblijf en het vertrek van de Joden uit Egypte met die periode. Het overgrote deel van 
zijn verdere reconstructie is niet juist gebleken. Je kunt wel bepaalde voorstellen doen die 
juist lijken, maar vorsten van het ene land hebben contacten met andere landen en zo 
verder. Dat moet allemaal kloppen in de reconstructie.  Archeologisch moet alles ook in 
orde zijn. Opgegraven importproducten geven ook hier gelijktijdigheden tussen fasen van 
de geschiedenis die moeten kloppen.
Gepubliceerd zijn 
Ages in Chaos 1952
Peoples of the Sea 1977
Ramses II and his Time 1978

David Rohl heeft een veel betere uitwerking met ook juistere verbindingen tussen de 
geschiedenis en de archeologie van verschillende gebieden.
Boeken:
A Test of Time 1995
Legend: The Genesis of Civilisation 1998
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en enkele samenvattingen hieruit

Een variant op Rohl's “New Chronology” heeft Peter James.
Boek: Centuries of Darkness  1991

4  Een zeer scherpzinnige gelijkstelling van Oedipus, die in het Griekse Thebe regeerde, 
en zijn familie met de Egyptische farao Echnaton en diens familie.
Boek: Oedipus and Akhnaton 1960
Hierover heb ik geen mening.

5  De visie, dat de hele mensheid bepaalde catastrofes heeft verdrongen uit het collectief 
geheugen. Hier blijkt Velikovsky's werk als psychiater.
Deze visie komt naar voren in Mankind in Amnesia 1982
Hierover heb ik geen mening, want in deze materie ben ik niet thuis.

Velikovsky heeft ongebruikelijke ideeën. Een deel daarvan is onjuist gebleken. Een deel is 
waardevol. Hij is in de universitaire wereld afgeschilderd als een pseudo-geleerde. De 
uitgave van zijn boeken is herhaaldelijk verhinderd, totdat hij uiteindelijk een uitgever vond 
die wel wilde publiceren.
Dit brengt ons tot  principevragen:
Is het juist om iemand die ongebruikelijke grote theorieën verkondigt, op voorhand af te 
wijzen?
Is het juist om alle bewijsvoering van hem te negeren?
Bestaan er in de wetenschappelijke wereld trends die je moet aanhangen om serieus 
genomen te worden?
Is het eerlijk om te spreken over mainstream onderzoek?
De antwoorden zijn: nee, nee, ja en nee.

Binnen het verband van dit artikel kunnen we wel het volgende concluderen.

°  Het is absoluut mogelijk, dat de catastrofentheorie van Velikovsky juist is - zij het 
misschien niet in alle details.
°  Het is dus zeker ook duidelijk, dat Hickman niet bij voorbaat ongelijk heeft, als hij 
astronomische gegevens negeert die gewonnen zijn met terugrekening.
°  Gezien het belang van deze materie voor de uitleg van de Bijbel en voor diverse takken 
van wetenschap zou het belangrijk zijn om de bewijzen van Velikovsky te controleren. Ik 
ben van plan om verwijzingen naar Griekse en Romeinse schrijvers betreffende 
belangrijke punten na te trekken. Het gaat dan over zijn visie, dat de zon vroeger ook in 
het westen opkwam en de visie, dat het jaar vroeger uit 360 dagen bestond.
°  Als de verstoring van de beweging van de aarde tijdens Hizkia definitief te koppelen is 
aan een “Velikovskiaanse” catastrofe, is die verstoring groot genoeg geweest om niet 
meer te rekenen met alle astronomische terugrekeningen in de tijden voor Hizkia. Was 
bedoelde verstoring maar gering, dat heeft Velikovsky kort daarvoor toch grotere 
verstoringen in zijn theorie.

Ligt de Assyrische tijdrekening vast?

Dank zij de zonsverduistering van 15 juni 763 zou de Assyrische tijdrekening een vast punt
hebben tijdens de regering van Assurdan III. Er bestaan namelijk de eponiemenlijsten. De 
Assyriërs noemden de jaren naar een ambtenaar welke in de geschiedwetenschap 



eponiem wordt genoemd. Lijsten van deze eponiemen zijn bewaard gebleven (1). De 
koning was normaal gezien eponiem in zijn eerste regeringsjaar. Het gevolg is duidelijk: 
het aantal regeringsjaren ligt vast, de opeenvolging van de koningen ligt vast en dit 
systeem is dank zij de genoemde eponiem tijdens de zonsverduistering van 15 juni 763 
gekoppeld aan een vast jaar van Assurdan III.
Helaas zijn de eponiemenlijsten van de laatste koningen van Assyrië niet over. Als de 
terugrekening van astronomische gegevens niet mogelijk is tot in de 8e eeuw, is 15 juni 
763 niet iets om mee rekening te houden en ligt het eponiemensysteem dus los te 
dobberen in de tijd. Nineve werd ingenomen in 612. Als 763 vastligt, is de plaats voor de 
laatste Assyrische koningen daarom beperkt (systeem-Thiele).  Als 763 niet vastligt, 
kunnen de laatste Assyrische koningen langer geregeerd hebben dan ze nu normaal 
toegekend krijgen (systeem-Hickman).
In 1984 (2) heb ik aandacht gevraagd voor het feit, dat Assurbanipal (gebruikelijke 
regering in 669 - 631) in een antieke tekst 42 regeringsjaren – en dat is meer dan wat de 
moderne geschiedwetenschap hem wil geven - toegekend kreeg (3). Dit feit zou de 
koningen vóór hem verder de geschiedenis in geschoven hebben. Ook de koningen na 
hem hebben volgens de Assyrische bronnen langer geregeerd dan zij “mogen”. Verder is 
er koning Jareb die genoemd wordt door Hosea (4), maar niet voorkomt in de Assyrische 
geschiedenis. Is hij daaruit verwijderd, omdat de Assyriërs hem niet mochten?
Ik heb over hem geschreven in 1988 (5). Ook Hickman noemt hem als mogelijkheid, dat hij
niet meegeteld is in de Assyrische geschiedenis (6).

De jaren van ongerechtigheid bij Ezechiël

Ezechiël moet een uitbeelding maken van de jaren van ongerechtigheid van Israël en Juda
met het oog op de komende belegering van Jeruzalem en de deportatie in 586.

En gij, ga op uw linkerzij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van 
Israël.  Volgens het aantal dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun 
ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, volgens 
het getal van de dagen: 390 dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis van  
Israël dragen.

_________________________
1  D.D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia II, Chicago 1927, p.427vv., te
vinden op https://archive.org/details/ancientrecordsofassyriaandbabylon/Ancient
%20Records%20of%20Assyria%20and%20Babylon%202
2  A. Dirkzwager, Expanding the End of Assyrian History, Catastrophism and Ancient 
History 6.1, 1984, p. 45v. 
3  J.B. Pritchard, Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton New Yersey
19693, p.  561, R. Labat, Assyrien und seine Nachbarländer (Babylonien, Elam, Iran) von 
1000 bis 617 v. Chr.: Das neubabylonische Reich bis 539 v.Chr., in Fischer Weltgeschichte
Band 4, p. 93
4  Hosea 5: 13, 10: 6
5  A. Dirkzwager, Arbaces, Jareb en de Assyrische chronologie, Bijbel & Wetenschap 116, 
1988, p. 266vv., 
https://www.academia.edu/46577889/Arbaces_Jareb_en_de_Assyrische_chronologie
A. Dirkzwager, Sardanapallus and Arbaces, Catastrophism and Ancient History 10. 1, 
1988, p.31vv., https://www.academia.edu/44780782/Sardanapallus_and_Arbaces
6  Eerste artikel, p. 66

https://www.academia.edu/46577889/Arbaces_Jareb_en_de_Assyrische_chronologie
https://www.academia.edu/44780782/Sardanapallus_and_Arbaces
https://archive.org/details/ancientrecordsofassyriaandbabylon/Ancient%20Records%20of%20Assyria%20and%20Babylon%202
https://archive.org/details/ancientrecordsofassyriaandbabylon/Ancient%20Records%20of%20Assyria%20and%20Babylon%202


De conclusie moet zijn, dat Israël een foute houding heeft gehad gedurende 390 jaar. Die 
periode eindigt in 586 bij de inname van Jeruzalem en de wegvoering van de bevolking. 
We geraken dan in 976. Hickman identificeert dit begin met de stiercultus van Jerobeam

Jerobeam versterkte Sichem op het gebergte van Efraim, en ging er wonen. Hij trok 
vandaar en versterkte Penuel.  En Jerobeam zeide bij zichzelf: “Nu zal het koning-
schap tot het huis van David terugkeren. Indien dit volk optrekt om slachtoffers te 
brengen in de tempel van Jahweh te Jeruzalem, zal het hart van dit volk terugkeren 
tot hun heer, tot Rechabeam, de koning van Juda; dan zullen zij mij doden en 
terugkeren tot Rechabeam, de koning van Juda.”
Toen overlegde de koning en maakte twee gouden kalveren, en zei tegen  het volk: 
“Het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Dit zijn uw goden, o Israël, 
die u uit het land Egypte hebben geleid.” Hij stelde het ene op te Betel en het andere
plaatste hij te Dan.

1 Koningen 12: 25-29

Deze moet vallen aan het begin van zijn regering. Dus begon hij te regeren in 976 of een 
jaar ervoor, in 977. Jerobeam was tenslotte al begonnen met bouwwerken. Vóór Jerobeam
is er ook geen sprake van Israël tegenover Juda, zoals Ezechiël vermeldt..
Thiele zou in 976 een begin van ongerechtigheid moeten aanwijzen. Jerobeam begon bij 
hem te regeren in 931. Salomo regeerde 40 jaar, 971-931. We komen dan in de laatste 
jaren van David. Dé grote fout was voor hem in die tijd de volkstelling, maar dat was een 
persoonlijke fout en die fout is verzoend geraakt.
Hickman heeft dus een positief punt.

De ongerechtigheid van Juda (bij Ezechiël) duurde 40 jaar. Geteld vanaf 586 komen we 
voor het begin in 626. Hickman identificeert dit jaar met het begin van het optreden van 
Jeremia in het 13e jaar van Josia.

De woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, uit het priestergeslacht te Anatot in 
het land van Benjamin, tot wie het woord van Jahweh kwam ten tijde van Josia, de 
zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van diens regering en verder
ten tijde van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot aan het eind van 
het 11e jaar van Sedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, tot de wegvoering 
van Jeruzalem in de vijfde maand. 

Jeremia 1: 1-3

Thiele telt de periode tussen het 13e jaar van Josia en 586 anders dan 40 jaar. Een 
bezwaar is ook, dat Josia in zijn 18e jaar het volk tot bekering bracht. Het is daarom niet 
duidelijk waarop de 40 jaar ongerechtigheid van Juda slaat. Eigenlijk is dat voor ons doel 
ook niet belangrijk, want wij willen de grote lijnen ontdekken en bespreken van wat Thiele 
en Hickman deden. Dat gaat door met de telling van de jubeljaren.

Jubeljaren

De Joden moesten volgens de oudtestamentische voorschriften sabbats- en jubeljaren  
houden. 



6 jaar zult gij uw akker bezaaien en zes jaar zult gij uw wijngaard snoeien, en de 
opbrengst daarvan inzamelen, maar in het 7e jaar zal het land een volkomen 
sabbat hebben, een sabbat voor Jahweh: uw akker zult gij niet bezaaien en uw 
wijngaard niet snoeien.  ….....
Verder zult gij u 7 jaarsabbatten tellen: 7 maal 7 jaren, zodat de dagen van de 7 
jaarsabbatten 49 jaren zijn.  Dan zult gij ramshoorngeschal laten rondgaan in de 7e 
maand op de 10e van de maand. Op de Verzoendag zult gij de ramshoorn laten  
rondgaan door uw hele land.  Gij zult het 50e jaar heiligen en vrijheid in het land 
afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn.  …....
Een jubeljaar zal dit 50e jaar voor u zijn, dan zult gij niet zaaien en wat dan 
vanzelf opkomt, zult gij niet oogsten en dan zult gij de ongesnoeide wijnstok niet 
aflezen.  …........
Wanneer gij zegt: “Wat zullen wij in het 7e jaar eten? Zie, wij mogen niet zaaien 
noch onze oogst inhalen”, dan zal Ik mijn zegen in het 6e jaar over u bevelen, dat 
het u een opbrengst geeft voor 3 jaren. In het 8e jaar zult gij zaaien, maar van de 
vorige oogst eten, tot het negende jaar. Totdat de oogst daarvan binnenkomt, zult gij
van de vorige eten.

Leviticus 25: 3-4, 8-11, 20-22

Na 6 gewone jaren was er een sabbatsjaar. Na 7 groepen van 7 jaren (dus telkens 6 
gewone jaren en 1 sabbatsjaar) was er een jubeljaar. Dit jubel- is een verbastering van
.We moeten dus niet aan jubelen denken .(jobeel, ramshoorn)  יוֵב לל

Hierbij rijst een reeks vragen: 
-  Was dit jubeljaar een jaar dat apart geteld werd, dus een echt apart 50e jaar? 
-  Of was wat "50e jaar" genoemd wordt, eigenlijk hetzelfde jaar als het 1e jaar van de 
volgende reeks? 
-  Of was er een ander verband tussen het 49e, het 50e en het 1e jaar? 
Deze mogelijkheden worden hier niet zomaar geopperd. Er wordt over dit punt 
verschillend gedacht.
Er staat, dat het ramshoornsignaal aan het begin van het jubeljaar rondgaat in de 7e 
maand. Onbevangen lezen levert m.i. op, dat het gaat over de 7e maand van het juist 
genoemde 49e jaar. In onderstaand schema vinden we eerst ons jaar. Met m en s zijn 
maart en september aangeduid. Daaronder staat het Joodse jaar. Het begint en eindigt in 
maart (op daaromtrent). Het 48e jaar is een normaal jaar. Het 49e jaar is een sabbatsjaar. 
Vanaf de 7e maand daarvan, bij ons dus september, begint dan het jubeljaar. Dit duurt tot 
in september van het jaar erop, dat het eerste jaar is van de volgende reeks sabbats- en 
jubeljaren. Gezaaid wordt er dan na het verlopen van het jubeljaar – in het najaar dus van 
het 1e jaar.

ONS JAAR
     m            s                 m           s                m           s                 m         s

HET JOODSE JAAR
         48e jaar                 49e jaar/sabbatsjaar     1e jaar                       2e jaar
 
                                                         jubeljaar                   zaaien                                            
                                                                                          



Eigenlijk is deze zaaitijd dezelfde als bij een sabbatsjaar zonder jubeljaar. Pas in het 1e 
jaar van de komende reeks jaren mag er gezaaid worden. Trouwens, in Leviticus gaat het 
maar over één situatie van zaaien en over één situatie van voedsel voor 3 jaar in het 6e 
jaar. Die drie jaar zijn dus een deel van het 48e jaar, het sabbatsjaar, het 1e jaar en een 
deel van het 2e jaar uit het schema, die delen al naar gelang in welk seizoen een bepaald 
product geoogst werd. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen het zaaien na een 
sabbatsjaar en het zaaien na een jubeljaar.

Maar ook na de ballingschap vinden we, dat het “50e jaar” niet apart telt. We komen 
terecht bij Flavius Josephus. Ralph Marcus maakt in zijn uitgave van de Joodse 
Geschiedenis van deze schrijver een aantal belangrijke opmerkingen (1).
Allereerst wijst hij erop, dat volgens Josephus (2) een sabbatsjaar begon na de dood van  
Simon de Maccabeeër in februari 135. Dus is het Joodse jaar 135-134 een sabbatsjaar, of 
we nu van maart 135 of van september 135 moeten tellen: maart en september 135 vallen
beide na februari 135.
Verdere sabbatsjaren die Josephus noemt, zijn 163-162, 156-155, 149-148 en 142-141.

Tenslotte bestaat er onenigheid over de vraag, of een later sabbatsjaar viel in 38-37 of in 
37-36 (3). De inname van Jeruzalem door Herodes en Sossius in de zomer van 37 zou 
namelijk in een sabbatsjaar vallen.
Dit sabbatsjaar kan niet in 38-37 vallen. Wanneer we eventuele apart getelde jubeljaren 
negeren en vanaf 135-134 doortellen met periodes van 7 jaar, is 37-36 opnieuw een 
sabbatsjaar. 38-37 is te vroeg, zeker wanneer de jubeljaren apart geteld werden. In dat 
geval geraakten we zelfs later dan 37-36

Tegelijk blijkt opnieuw, dat er onophoudelijk periodes van 7 jaar geteld worden, ook als er 
meer dan 49 jaar tussen liggen. 

Bekend uit de Talmoed zijn jubeljaren in het 18e jaar van Josia en 14 jaar na de val van 
Jeruzalem. Voor Thiele is dat 18e jaar van Josia 624/23, voor Hickman 621. 14 jaar na 
586 is 572. Thiele heeft dus een tussenruimte van 53 jaar, wat niet kan, Hickman 49 jaar. 
Opnieuw een punt voor Hickman dus. Als uitgangspunt voor de telling van jubeljaren gaan 
we dus 621 kiezen.
Het systeem van jubeljaren moet gestart zijn bij de inname van het Beloofde Land tijdens 
Jozua. Onmiddellijk of nadat iedereen gevestigd was, blijft de vraag. We gaan  tellen van 
de koningentijd naar de tijd van Jozua.

Het begin van de bouw van de tempel door Salomo wordt als volgt gedateerd

In het 480e jaar na de uittocht van de Israëlieten uit het land Egypte, in het 4e jaar 
van Salomo’s regering over Israël, in de maand Ziw, dat is de 2e maand, bouwde hij 
het huis voor Jahweh.

1 Koningen 6: 1

Salomo regeerde gedurende 40 jaar juist voor de splitsing van het rijk. Voor Thiele is dat 
971-931, voor Hickman 1016-976. Het 4e jaar van Salomo is dus resp. 968 en 1013.
__________________
1  R. Marcus, Josephus VII, serie Loeb Classical Library, London - Cambridge Mass. 
1961, p. 196 v., noot a 
2  Joodse Geschiedenis XIII 234
3   Marcus, a.w. p. 694 v., noot a



De uittocht dateren we dus uitgaande van de gegevens van Thiele in 1448 en de intocht in
1408. 
Hickman geeft zelf zijn jaartallen (1):
1453/52 Vestiging van de stammen Ruben en Gad in het Overjordaanse 1423 
1452  Inname van Jericho
onderwerping van Kanaän 6 – 10 jaar daarna

Nu moeten we zien, welke jaren eventueel een jubeljaar waren. We tellen terug vanaf 621,
het jaar dat we hiervoor gevonden hadden als vroegste vermelde jubeljaar:
1405  1454  1503  
Maar nu zijn we dus in een jubeljaar of een jaar dat jubeljaar zou kunnen zijn, het 49e van 
de reeks dus. Het startjaar van het jubeljaarsysteem zou telkens een jaar later vallen in het
eerste jaar van een reeks:
1404  1453  1502  

In het systeem van Thiele zou men 4 jaar, tot 1404, gewacht hebben om de telling te 
beginnen. Dat kan, maar anderzijds moest men eten en is de landbouw dus zo vroeg 
mogelijk al begonnen, ook als het land niet in zijn geheel verdeeld was. Zeker bij de 
stammen Ruben en Gad, die voor de val van Jericho al hun grond kregen, is men snel met
landbouw begonnen. Zij kunnen dus met de telling onmiddellijk in 1553 gestart zijn. De 
andere stammen zijn in het begonnen systeem gestapt, nadat zij hun grond gekregen 
hadden. Hier pleit dus veel voor Hickman. 

Conclusie en gevolgen

Het ziet ernaar uit, dat Hickman veel voor heeft op Thiele. Hij behoeft geen Bijbelse 
gegevens voor onjuist te houden. Hij heeft een geraamte van de chronologie van de 
koningen gevormd met Bijbelse gegevens. Dit is in de appendix hierachter geplaatst. Hij 
geeft ook een aannemelijke uitleg van de tijd van ongerechtigheid van Ezechiël. Zijn 
systeem levert van hen de beste verankering van de jubeljaren. Dit zijn allemaal punten 
waarin Thiele niet slaagt.

Op drie punten kan men zich oncomfortabel voelen. 
Let wel, het eigen comfort is in onze tijd hét criterium om levensbeschouwing en gedrag 
goed of slecht te vinden! Je komt dus buiten de “weldenkende” gemeenschap te staan – 
“weldenkend” of welvoelend?
°  Thiele wordt algemeen aanvaard. Je komt dus alleen te staan, als je Hickmans ideeën 
(of iets dergelijks) gaat gebruiken. Het criterium  is echter niet, of je je comfortabel voelt. 
Het criterium is de waarheid en dus ook de aansluiting bij de Bijbelse gegevens.

°  De catastrofentheorie van Velikovsky wordt algemeen niet aanvaard. Velikovsky is deels
de mist in gegaan met zijn herziening van de chronologie. De catastrofentheorie lijkt zeer 
fantastisch. “Met zo iets van een wetenschappeljke charlatan kun je je als wetenschapper 
toch niet vereenzelvigen!” Toch komt Velikovsky met een stortvloed aan bewijzen. Het zou 
nuttig zijn deze eens na te trekken. De waarheid is belangrijker dan de schijn. Op het punt 
van de elektrische lading van hemellichamen had hij toch gelijk tegenover Einstein. Zo 
dwaas is hij niet geweest!

°  Hickman schuift heel wat Joodse koningen verder de geschiedenis in. Die Joodse 
_______________
1  2e artikel, p. 16 



koningen hadden contacten met buitenlandse, onder andere Assyrische koningen. Je kunt 
dus niet meer de Assyrische chronologie aanvaarden zoals “men” die aanvaardt. Het punt 
is al aan de orde geweest. De concurrentie ligt dus eigenlijk tussen de Bijbelse opeenvol-
ging van koningen die eeuwenlang sluitend is en de opeenvolging van Assyrische 
koningen die ook eeuwenlang sluitend is voor velen. De Assyrische beschaving heeft meer
prestige dan de Joodse. Aan de Joodse beschaving hangt het Bijbels geloof, dat momen-
teel zo goed als alle prestige kwijt is. 
Het criterium is echter niet prestige, maar de waarheid.

Een automatisch gevolg is, dat er veel werk is.
°  De bewijzen voor de catastrofentheorie van Velikovsky dienen gecontroleerd te worden. 
Die bewijzen liggen in citaten van Griekse en Romeinse schrijvers, van het Oude 
Testament, van Joodse buitenbijbelse overleveringen, van Egyptische bronnen, van 
Vooraziatische bronnen, van teksten uit India, China, de antieke Indianenbeschavingen. 
Verder zijn er natuurwetenschappelijke visies uit antieke bronnen en van nu die een rol 
spelen.

°  Als de Assyrische koningen van de 8e eeuw verder de geschiedenis in schuiven, gaan 
ook koningen die met hen contact hebben gehad, verschuiven. Hickman zelf schrijft, dat er
een verschil gaat zijn van ca. 45  jaar. Dit betekent, dat over veel chronologie van de 
Oudheid opnieuw nagedacht moet worden. Trouwens ook over de oudere geschiedenis 
van de Joden. Zelf heb ik bijvoorbeeld mijn artikel over de chronologie van de aartsvaders 
destijds geschreven zonder de kwestie-Thiele te willen bespreken (1). De jaartallen zullen 
aangepast moeten worden, als we Hickman willen volgen.

Appendix  De werkwijze van Hickman

Het werk van Thiele is betrekkelijk gemakkelijk te vinden, dat van Hickman niet. Daarom 
volgt hier voor de liefhebbers die ook zelf willen puzzelen, de wijze waarop Hickman de tijd
van 976 tot 586 heeft gevuld met koningen.

Sedekia 11     =  Nebukadnezar 19   = Jeremia 41  586  Jr 52: 1, 12vv.
Jojakim  4      =   Nebukadnezar 1     = Jeremia 23   604   Jr 25: 1-3
Jojakim 3       = Nebukadnezar 1  605  Dn 1: 1
Josia 13         =         Jeremia  1 626 Jr 1: 2,  Ez 4: 6
Josia 1    (regeert 31 jaar, 638-608) 638 2Kg 22: 1
Amon      (regeert 2 jaar, 640-639) 640 2Kg 21: 19
Manasse (regeert 55 jaar, 695-641) 695 2Kg 21: 1
Hizkia      (regeert 29 jaar, 724-696) 724 2Kg 18: 2
Hizkia 4         = Hosea 7 721 2Kg 18: 9
Hizkia 1         = Hosea 4                 =          Achaz 16 begin 724 1Kg 16: 2
Hizkia 1         =        Hosea 3                 =          Achaz  15 eind        725 1Kg 18: 1

Hosea 1                 = Achaz 13 727
Hosea 1                 =          Achaz 12 eind 728 2Kg 17: 1
Pekah 17               =          Achaz 1 739 2Kg 16: 1

Azarja 52       = Pekah 1 755 2Kg 15: 27
Azarja 1         =       Jerobeam II 27 806 2Kg 15: 1 
________________
1  A. Dirkzwager, 400 jaar in andermans land, het gedeelte “Jaartallen”, 
https://www.academia.edu/34528072/400_Jaar_in_andermans_land

https://www.academia.edu/34528072/400_Jaar_in_andermans_land


Amasja 15     =       Jerobeam II 1 832 2Kg 14: 23
Amasja 1       = Joas 2 846 2Kg 14: 1
Joas 37          = Joas 1 847 2Kg 13: 10
Joas 1  = Jehu 7 883 2Kg 12: 1
Atalja 1          =        Jehu 1 =        Salmanassar 18 (en 19?) 889 2Kg 9: 1 – 11: 4
  = Ahazia 1   = Joram 12 ?
Josafat 18      = Joram 1 900 2Kg 13: 1
Josafat 17      = Ahazia 1

 =  Achabs laatste jaar = Salmanassar 6 901 1Kg 22: 51
Josafat 1        =       Achab 4 917   1Kg 22: 41
Asa 38           =       Achab 1 920 1Kg 16: 29
Asa 1             =      Jerobeam 20 957 1Kg 15: 9
Rechabeam 1= Jerobeam 1 976 1Kg 12, Ez 4: 5
Salomo, 40 regeringsjaren   1016-977 1Kg 11: 42
David, 40 regeringsjaren 1056-1017 2Sm 5: 4
Saul 40 regeringsjaren 1096-1057 Hd 13: 21


