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PHCENIX 

is een halfjaarlijks bulletin van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap "Ex Oriente Lux" 
en wordt in opdracht van het Bestuur uitgegeven door K . R. VEENHOF. 

De contributie voor het Genootschap bedraagt f 25 .- per jaar ; voor jeugdleden en stu
denten f 12,50. Hiervoor ontvangen zij Phrenix, worden zij uitgenodigd voor de door de 
plaatselijke afdelingen te organiseren lezingen, kunnen zij zich tegen gereduceerde prijs abon
neren op het Jaarbericht Ex Oriente Lux en de serie Mededelingen en Verhandelingen van 
het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, en kunnen zij gebruik maken van 
de bibliotheek van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden. Het Genoot
schap heeft plaatselijke afdelingen in: Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, 
Enschede, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hoorn, Kampen-Zwolle, 
Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zutphen. 

Algemeen secretariaat en fiscaat van het Genootschap: Noordeindsplein 4a, Leiden; tel. 
071-123682; postgiro: 229501; Bank: AMRO Leiden, rek. no 45.18.09.009. Redactie Phrenix: 
Prof. dr. K. R. VEENHOF, Schubertlaan 50, Heemstede. Redactie Jaarbericht Ex Oriente Lux: 
Prof. dr. M. HEERMA VAN Voss (egyptologie), Prof. dr. M. N . VAN LooN (archeologie van 
Voor-Azië), Prof. dr. K. R. VEENHOF (filologie en geschiedenis; redactiesecretaris). 

Het Dagelijks Bestuur van het Genootschap is als volgt samengesteld: Prof. dr. M. 
HEERMA VAN Voss, voorz.; Drs. M . STOL, secr.; Mevr. dra. E. LABOUCHÈRE, peningm.; 
Dr. W. F. LEEMANS; Prof. dr. K. R. VEENHOF. In het Algemeen Bestuur hebben voorts 
zitting: Mevr. C. F. L. VAN HEEK- VAN HEEK; Dr. C. H . J . DE GEus; Prof. dr. L. DE MEYER 
(Gent); Prof. dr. J. P. M. VAN DER PLOEG; Prof. dr. J. VERGOTE (Leuven); Prof. dr. 
J. ZANDEE . Prof. dr. L. DE MEYER, Nekkersberglaan 11, B-9000 Gent, is secretaris van de 
Belgische af deling van Ex Oriente Lux. 

GENOOTSCHAPSMEDEDELINGEN 

Jaarvergaderingen, bestuurssamenstelling 

De op 8 juni 1974 te Leiden gehouden Algemene Ledenvergadering van het Genootschap 
markeerde een belangrijke overgang in de geschiedenis van Ex Oriente Lux. Twee bestuurs
leden, beiden behorende tot de kleine groep van oprichters en pioniers, legden hun mandaat 
neer: Prof. dr. M. A. BEEK, sinds 1962 voorzitter van het Genootschap en Prof. dr. A. A . 
KAMPMAN, sinds de oprichting in 1933 secretaris-penningmeester van Ex Oriente Lux en 
de stuwende kracht, die in de dertiger jaren de groeiende belangstelling voor de wereld van 
het oude Nabije Oosten organisatorisch gestalte wist te geven en het Genootschap lange jaren 
stuurde en beheerde. De dank voor beider werk kreeg gestalte in woorden en in een passend 
geschenk, terwijl tevens deel 23 van het Jaarbericht aan hen werd opgedragen. De aftredende 
secretaris-penningmeester werd tot Erelid benoemd. 

Hun opvolgers zijn in de kring van het Genootschap geen onbekenden. Prof. dr. M. 
HEERMA VAN Voss werd voorzitter; Mevr. dra. E. LABOUCHÈRE zal de financiën beheren; 
Drs. M . STOL, die reeds enkele jaren als 2e secretaris optrad, neemt het secretariaat over. Voor 
het overige bleef de bestuurssamenstelling ongewijzigd. 

Tijdens het middaggedeelte van de bijeenkomst hield Prof. dr. PH. H. J. HouwINK TEN 
CATE - in een zaal van het Rijksmuseum van Oudheden - een voordracht onder de titel: 
"Een Oud-Hettitische Hofkroniek". De goede belangstelling voor vergadering en voordracht 
waren een verheugend verschijnsel. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het jaar 1975, op 21 juni in Schoonhoven ge
houden, werd in plaats van de aftredende Prof. dr. A. S. VAN DER WOUDE uit Groningen 
Dr. C. H. J. DE GEUS, eveneens uit Groningen, gekozen tot bestuurslid. Hij zal niet slechts 
het noorden representeren, maar tevens een welkome inbreng hebben op het gebied van het 
Oude Testament en de Archeologie van Palestina en buurlanden. 
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Als redactie-secretaris voor de publicaties van Ex Orienite Lux zal Prof . dr. K. R. VEENHOF 
blijven optreden; bij de redactie van het Jaarbericht zal hij terzijde worden gestaan door de 
voorzitter op het gebied van de Egyptologie en door Prof. dr. M. N . VAN LooN op het 
terrein van de Archeologie van Voor-Azië. 

Het Bestuur is tot de conclusie gekomen dat, na een doorlichting en reorganisatie van het 
secretariaat en het bureau van het G enootschap, dit jaar een verhoging van contributie, 
ondanks stijgende portikosten en drukprijzen niet noodzakelijk was. 

Tijdens de middagvergadering werd een bezoek gebrach t aan de " Zilverhof" te Schoon
hoven, w elk bezoek werd voorafgegaan door een causerie door Dr. W. F. LEEMANS, die de 
ca. 50 aanwezigen via dia's liet kennis maken met enkele van de fraaiste produkten van de 
goud- en zilverkunst uit het oude M esopotamië en omringende landen. 

Publicaties 

Begin 1975 kwam Jaarbericht Ex Oriente Lux no. 23 (1973-74) gereed. Voor de inhoud 
zij men verwezen naar Phrenix 19/ 2, p . 275 . N ieuw e leden worden uitgenodigd tegen ge
reduceerde prijs op dit tijdschrift in te tekenen. Aan Jaarbericht Ex Oriente Lux no. 24 
( 1975-76) wordt gewerkt. Het is de bedoeling dit nummer vóór de zomer van 1976 te doen 
verschijnen. 

In de serie M ededelingen en Ver handelingen verscheen als deel XVIII van de hand van 
Dr. B. H . STRICKER, De Geboorte van Horus, III ( 1975; p. 209-348 ). Thema's die in dit 
deel aan de orde komen, met gebruikmaking van een rijk materiaal aan antieke getuigenissen 
uit de Egyptische, Joodse en Klassieke wereld, zijn : bezieling en geslachtsdrift, de natuur, de 
cohaesie (i.v.m. de bevruchting en het embryonale gebeuren), de ziel (plantaardig en dierlijk), 
het embryo als potentie en de act (het proces van de geboorte), en de rede. Leden van Ex 
Oriente Lux kunnen deze publicatie verkrijgen tegen de gereduceerde prijs van f 35.- . Een 
goede verkoop van dit deel zal de begroting van het Genootschap ten goede komen en 
hopelijk goede perspectieven bieden voor de mogelij kheid tot uitgifte van het vervolg. 

Lezingen 

Het lezingenprogramma verliep tijdens de vereDigmgsjaren 1973-74 en 1974-75 in het 
algemeen goed. Het aantal lezingen lag in beide jaren iets boven de zestig, waarbij het beide 
malen nadelig beïnvloed werd door het feit dat enkele af delingen, door persoonlijke of 
organisatorische omstandigheden, niet het verwachte aantal voordrachten konden organiseren. 
T ijdens de Ledenvergadering van 1975 werd de wens geuit en gehonoreerd de sprekerslijst, 
op basis waarvan de studiekringen hun programma samenstellen, reeds voor het eind van de 
zomer aan de besturen der af delingen toe te zenden. Suggesties van leden of besturen omtrent 
gewenste onderwerpen of mogelijke nieuwe sprekers worden door het secretariaat ten zeerste 
op prijs gesteld, al kunnen uiteraard geen garanties gegeven worden voor de realisering van 
deze wensen. 

PERSONALIA ORIENTALIA 

Dr. M. N . VAN LooN, benoemd tot gewoon hoogleraar in de Prehistorie en Archeologie 
van West-Azië aan de Universiteit van Amsterdam, aanvaardde zijn ambt op 2 december 1974 
met een rede getiteld : Oude Lering, Nieuw e Nering. H et uitzw erm en der Noord-Syrische 
ambachtslieden in de late Be eeuw v. Chr. 

Dr. K. R. VEENHOF, voorheen te Nijmegen, benoemd tot gewoon hoogleraar in het Akka
disch, het Ugaritisch en de Geschiedenis van het Nabije Oosten in de Oudheid aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, aanvaardde zijn ambt op 13 december 1974 met een rede ge
titeld: M esopotamië. H et land en het water. 

Dr. W. H . PH. RÖMER, voorheen te Groningen, werd te Nijmegen benoemd tot gewoon 
lector in het Akkadisch, het Aramees, het Hebreeuws, het Ugaritisch en de Semitische Filo 
logie. Als zijn opvolger te Groningen werd benoemd Dr. H. L. J . VANSTIPHOUT. 

Aan de Vrije Universiteit promoveerde op 27 juni 1974 tot doctor in de godgeleerdheid 
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Drs. C. HOUTMAN, met een proefschrift getiteld: De Hemel in het Oude T estament. Een 
onderzoek naar de voorstellingen van het oude Israel omtrent de Kosmos. Bij de analyse 
van de talrijke gegevens uit het Oude Testament wordt in dit boek ook terdege rekening 
gehouden met termen en voorstellingen elders in het oude Nabije Oosten in gebruik. 

In 1974 legde Dr. H . A. BRONGERS wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd zijn 
ambt neer van lector in de wetenschap van het Oude Testament aan de Universiteit van 
Ftrecht ( dat hij sinds 1967 bekleedde, na in 1958 bij deze universiteit in dienst gekomen te 
zijn). Ter gelegenheid van zijn afscheid werd hem een bundel studies aangeboden door 
collega's en vrienden te Utrecht, getiteld Vruchten van de Uithof (Theologisch Instituut te 
Utrecht; 170 pag.; 1974). Naast studies over oud- en nieuw-testamentische en inter-testamen
taire onderwerpen ontvangt, in de lijn van Dr. BRONGERs' eigen interessen, ook het oude 
Nabije Oosten aandacht, met name in de bijdragen van R. FRANKENA, ,,Dit zij u een teken" 
en van J. ZANDEE, ,,Das Alte Testament im Lichte der Ägyptologie" . Dr. BRONGERS zal 
onder de leden van Ex Oriente Lux vooral bekend zijn door zijn boeken Hammurabi, koning 
1;an Babylon (1949); De literatuur der Babyloniërs en Assyriërs (1951); en Oud-Oosters en 
bijbels recht ( 1960). 

Prof. dr. M. A. BEEK legde in 1974, bij het bereiken van zijn vijfenzestigjarige leeftijd, 
zijn ambt neer als hoogleraar in de Hebreeuwse taal- en letterkunde, Israelitische oudheden, 
exegese van het Oude Testament en geschiedenis van Israel aan de Universiteit van Amster
dam. Bij zijn afscheidscollege werd hem een exemplaar overhandigd van de bundel Travels 
i11 the World of the Old Testament presented to Professor M. A. Beek on the occasion of 
his 65th Birthday, uitgegeven door M . S. H. G . HEERMA VAN Voss, PH. H. J. HouwINK 
TEN CATE en N.A. VAN UCHELEN (Assen, Van Gorcum, 1974, xviii + 281 p.). Vrienden, 
collega's en leerlingen droegen daartoe 29 artikelen bij, handelend over thema's uit het Oude 
Testament, het Jodendom en de wereld van het Oude Nabije Oosten, een getrouwe afspiege
ling van de brede interesse van de scheidende hoogleraar; een uitvoerige bibliografie biedt 
een overzicht van zijn a:uvre. Uit de kring van de door hem opgerichte en gestimuleerde kring 
van de Societas Hebraïca Amstelodamensis ontving hij voorts een bundel studies getiteld 
Verkenningen in een Stroomgebied. Proeven van Oud-Testamentisch onderzoek ter gelegen
heid van het afscheid van Prof. dr. M. A. Beek van de Universiteit van Amsterdam (1974, 
147 p.). Tot zijn opvolger is inmiddels benoemd Dr. K. A . DEURLOO. 

In het algelopen jaar overleed Mevr. Dr. A. VoLLGRAFF-RoEs. Zij heeft vooral tijdens de 
beginperiode van Ex Oriente Lux, als Dr. ANNA ROES, haar wetenschappelijke bijdragen 
geleverd aan het genootschap via lezingen en artikelen in de oudere jaarberichten. Haar be
iangstelling ging vooral uit naar de kunstgeschiedenis en archeologie, waarbij zij bijzondere 
studie maakte van de wederzijdse beïnvloeding der verschillende kulturen, en daarom ook 
een bijzondere interesse aan de dag legde voor de zogenaamde "randgebieden" van het oude 
Nabije Oosten waar de tradities elkaar ontmoetten. Haar openbare les te Utrecht ( 193 7), 
Aziatische invloeden op het Oude Egypte, legt hiervan duidelijk getuigenis af. Verschillende 
van haar bijdragen in het Jaarbericht zijn gewijd aan de perzische kunst, o.a. een artikel 
"De Bronzen van Luristan" (no. 7, 1940, p. 477-488). Haar kunsthistorische studies 
illustreerde zij soms zelf met eigen tekeningen, zoals het artikel "Birds and Fishes" , in 
JEOL no. 10, 1948, p . 461-472 . Aan haar talenten heeft Ex Oriente Lux het bekende vignet 
in de vorm van de gevleugelde zonneschijf te danken, waarover ze schreef in het voorwerk 
tot Deel I der Jaarberichten, p . XVII-XXIV, ,,Het symbool der gevleugelde zon in Voor
Azië" , en waardoor ze in ons genootschap zal blijven voortleven. 
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1925-1974 
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Op 23 november 1974 is na een korte, ernstige ziekte dr. RINTJE FRANKENA, hoogleraar 
in het Akkadisch, het Hebreeuws en de Israelitische Oudheden aan de Rijksuniversiteit van 
Utrecht, pas 49 jaar oud, gestorven. Zijn dood betekent voor de orientalistiek in Nederland, 
en dus ook voor Ex Oriente Lux, dat veel aan hem te danken heeft, een tragisch verlies. Wie 
hem behalve uit zijn geschriften en lezingen ook persoonlijk kende kan zich moeilijk voor
stellen dat deze be gaaf de en innemende vriend en vakgenoot er niet meer is. FRANKE NA was 
een filoloog in de ware zin des woords, die grote vakbekwaamheid paarde aan bescheiden
heid en voorzichtigheid; iemand die wetenschappelijk zijn eigen weg ging en niet bereid was 
zich andermans ideeën te laten opdringen. Hij ging steeds terug naar het originele tekst
materiaal, en behandelde oude talen en documenten met liefde en eerbied, wars van ge
waagde interpretaties of emendaties. De resultaten van zijn onderzoek publiceerde hij nooit 
overhaast, maar wat hij meende ontdekt te hebben kon hij met enthousiasme uitdragen, daarbij 
niet vergetend dat hij ook een taak had jegens een ruimere kring van belangstellenden, zoals 
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de studenten van het Oude Testament en de leden van Ex Oriente Lux. Hij was niet iemand 
die zich op de voorgrond drong, maar hij stelde goede contacten zeer op prijs, en was een 
trouw en overtuigd lid van diverse werkgezelschappen, die hem daarom des te meer zuilen 
missen. 

Begonnen als student in de theologie te Groningen - een studie die hij in 1950 met een 
doctoraal examen met als hoofdvak Oude Testament afsloot - voelde hij zich, ges timuleerd 
door Prof. VRIEZEN, steeds meer aangetrokken tot de wereld van het Oude Nabije Oosten, 
inzonderheid Mesopotamië. Hij zette daarom zijn semitische studien voort in Leiden, waar 
ze in 1954 bekroond werden met een promotie op een dissertatie getiteld: Täk ultu . D e sacrale 
maaltijd in het Assyrisch ritueel. D eze becommentariëerde editie van enkele grote, belang
rijke rituele teksten, gevolgd door een complete lijst van alle in Assur vereerde goden, werd 
ook internationaal zeer gewaardeerd, en ondanks het feit dat het boek in het Nederlands 
geschreven is, veel geciteerd. Belangrijke aanvullingen op grond van nieuw tekstmateriaal 
publiceerde hij later in BiOr ( 18, 1961, 199-207 ) . De "eerste liefde" voor assyrische reli 
gieuze teksten heeft hij nooit opgegeven, al ging zijn onderzoek jaren lang in andere richtin
gen ; het was zijn bedoeling zich in de komende jaren weer intensiever met dit materiaal te 
gaan bezig houden, speciaal met de namburbi-teksten. 

Na zijn promotie was hij in de gelegenheid deel te nemen aan de Duitse opgravingen te 
Bogazköy en in het Museum van Istanbul ( in 1954 en 1957) originele spijkerschriftteks ten, 
vooral uit Assur, te bestuderen. Deze studiereizen zijn, gezien de enthousiaste wijze waarop hij 
daar ook veel later nog over kon vertellen, een bijzonder stimulerende ervaring geweest. De 
intensieve studie van de originele kleintabletten heeft hem tot een kundig ontcijferaar ge
maakt, en het materiaal in Istanbul verzameld heeft hij bij vele gelegenheden gebruikt; het 
heeft mede zijn interessen bepaald. Zo ontdekte en collationeerde hij daar teksten van het 
Irra-epos, en deze late, episch-mythische compositie heeft hem vele jaren intensief bezig
gehouden. Hij droeg belangrijk bij tot de reconstructie en interpretatie van de tekst (laat
stelijk nog in JEOL 16 (1959-60) , 40-47) , en vatte zijn bevindingen ook voor Ex Oriente 
Lux samen in een lezing en bijdrage tot JEOL 15 (1957-58) , p. 160-176, ,,Het Epos van de 
Pestgod Irra" . Ook zijn inaugurele oratie te Utrecht in 1965, Kanttekeningen van een Assy
rioloog bij Ezechiël, werd er door geïnspireerd, omdat hij in de woorden van de profeet 
motieven en zinswendingen aan dit epos ontleend overtuigend terugvond . 

Zijn interesse voor de godsdienstwetenschap en de literatuur brachten hem vanzelf bij de 
grote epische composities van het oude Mesopotamië. Met het materiaal uit Istanbul leverde 
hij zijn bijdrage tot de nog steeds niet afgesloten reconstructie van het Gilgamesj-epos ( tablet 
6; in Gilgamesj et sa Légende, Parijs 1960, p. 113-122). Zijn kennis van een belangrijke 
ongepubliceerde tekst van het Atrachasis-epos was de basis voor zijn ( critische) interesse voor 
de nieuwe editie van deze compositie door W . G. LAMBERT - A. R. MILLARD, Atrapasïs. 
T he Babylonian Stiory of the Flood (1969). Zijn bevindingen t .a.v. deze tekst en het zond
vloedverhaal maakte hij voor een groter publiek toegankelijk via zijn ethercolleges van 1971: 
"Het babylonisch en bijbels zondvloedverhaal" (Rondom het Woord 13/ 3, p. 268-281). In 
een van zijn laatste studies, ,,Dit zij U een teken", in de bundel Vru chten van de Uithof 
(1974), kwam hij op deze belangrijke tekst terug. 

Zijn voorliefde voor de Assyrische litteratuur deed hem genieten van de onverwachte publi
catie van één der belangrijkste politiek-literaire documenten uit Assyrië, de vrijwel geheel 
bewaarde (674 regels) ,,Vazalverdragen van Esarhaddon", in 1958 uitgegeven. Hij droeg 
belangrijk bij tot lezing en interpretatie van deze boeiende tekst, en doorzag tegelijk de grote 
betekenis van dit document voor de oud-testamentische wetenschap, speciaal voor de studie 
en datering van het boek Deuterononium. Een later gepubliceerde boeiende voordracht voor 
het Oud-Testamentisch Werkgezelschap, ,,The Vassal-Treaties of Esarhaddon and the Dating 
of Deuteronomy" (OTS 14, 1965, p. 122-154), was hiervan de welkome vrucht. Ook de 
lezers van Phrenix informeerde hij uitvoerig over deze tekst (Phcenix 6, 1960, p . 19-31). 

Vele jaren heeft hij zich beziggehouden met oud-babylonische brieven en oorkonden. Hem 
werd de publicatie toevertrouwd der 116 oud-babylonische brieven in de Böhl-Collectie van 
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het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. De spijkerschriftcopieën verschenen in 1965 
als deel 4 van de serie T abulae Cuneiformes a F. M . T h. De Liagre Böhl Collectae; de 
bewerking in 1968 als deel 3 van het door Prof. KRAUS te Leiden uitgegeven corpus van 
oud-babylonische brieven, Altbabylonische Briefe in Umschrift und übersetzung. Ook de delen 
2 (1966) en 6 ( 1974) in dit corpus zijn van FRANKENA's hand. Ter voorbereiding ervan 
werkte hij in de musea van Londen en Berlijn. Tot het laatst van zijn leven was hij intensief 
bezig met het schrijven van een uitvoerig commentaar op de uit het stadje Lagaba afkomstige 
Leidse brieven, met gebruikmaking van elders bewaarde brieven en oorkonden van dezelfde 
herkomst. Het voltooide manuscript zal posthuum getuigenis afleggen van zijn intensieve 
onderzoek op dit gebied. 

De leerstoel die hij in Utrecht bekleedde combineerde op gelukkige wijze Akkadisch en 
Hebreeuws en was FRANKENA als het ware op het lijf geschreven. De combinatie is blijkens 
zijn publicaties op dit gebied en de grote belangstelling van de zijde der studenten succesvol 
geweest en heeft hemzelf veel bevrediging geschonken. Juist in zijn laatste publicaties, waarin 
hij vooral veel aandacht besteedde aan het nieuwe materiaal uit Mari, hield hij zich in
dringend bezig met de relaties tussen Israel en Mesopotamië, zoals in zijn bijdrage "Some 
Remarks on a New Approach to Hebrew" in de feestbundel voor Prof. BEEK ( 1974, 40-49) . 
In zijn benadering toonde hij zich allereerst de filoloog, die zijn uitgangspunt zocht in 
origineel tekstmateriaal en onderkende taalstructuren, en van daaruit verdere implicaties be
studeerde (zoals in zijn studie van de Assyrische vazalverdragen). In zijn vooral voor zijn 
studenten geschreven syllabus Hebreeuwse Syntaxis, van de "Aktionsarten" van het werk
u·oord ter aanvulling van de tegenwoordige grammatica's ( 1972) blijkt zijn liefde voor de 
taal en haar grammaticale structuren, waarbij hij duidelijk kiest voor een historisch-mor
fologische benadering, en hij zijn uitgangspunt vindt in de relatie tussen de Akkadische en 
Hebreeuwse verbale systemen, die hem bijzonder boeide. 

Veel ideeën, plannen en nieuwe aanzetten heeft hij niet kunnen uitwerken. Hopelijk zullen 
ze op anderen inspirerend werken, tot vrucht zowel voor de Assyriologie als voor de oud
testamentische wetenschap. Ex Oriente Lux zal hem missen als een trouw medewerker op 
vele gebieden: als voorzitter van de studiekring Utrecht, als gewaardeerd spreker en auteur, 
als de man die jarenlang de kas van het Genootschap controleerde, en vooral als iemand die 
op deskundige en enthousiaste wijze zijn kennis van en liefde voor de cultuur van het oude 
Nabije Oosten ook in wijder kring met succes wist uit te dragen, niet in het minst door de 
boeiende wijze waarop hij Mesopotamië en Israel tot elkaar in relatie plaatste. 

K. R. VEENHOF 
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DE HETTITOLOGIE 196S-197S 

NIEUWE TEKSTEDITIES EN NIEUWE ONTDEKKINGEN OP 

HET TERREIN VAN DE ANATOLISCHE TALEN 

Het vakgebied van de Hettitologie en, in een wijder verband, dat van de 
Anatolische Talen heeft in de afgelopen jaren een reeks van nieuwe ont
wikkelingen te zien gegeven, waarvan een aantal hier kort de revue zullen 
passeren. Sinds 196S verschenen bijna twintig nieuwe tekstedities in de 
nieuwe Hettitologische reeks "Studien zu den Bogazköy-Texten" ( StBoT) . 
In 1969-1970 kwam een d1,5cussie op gang over de volgorde der historische 
Hettitische teksten. In 1973-1974 werd de lezing van een reeks der belang
rijkste tekens in het Hiëroglyphisch-Luwische schrift ingrijpend gewijzigd. 
In 1973 werd de ontdekking van Tarhuntassa, de tijdelijke residentie van het 
rijk tijdens de eerste decennia van de dertiende eeuw v. Chr. en later de 
provinciale hoofdstad van een vazalvorst, bekend gemaakt, terwijl in 1974 
een belangrijke trilingue (Lyóch-Grieks-Aramees), die te Xanthos gevon
den werd, door de ontdekkers onmiddellijk en integraal gepubliceerd werd. 

A. De nStudien zu den Bogazköy-Texten11 (StBoT) 

Na de tekstreeksen "Boghazköi-Studien" - een tiental delen tussen 1916 
en 1924 - en de "Hethitische Texte" - een subgroep van de "Mitteilungen 
der Vorderasiatisch-Ägyptischen Gesellschaft" = MVAeG -, waarin tussen 
192S en 1933 een zestal delen het licht zag, begon met de door de "Kom
mission für den Alten Orient bei der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur zu Mainz" bij Otto Harrassowitz (Wiesbaden) uitgegeven 
serie "Studien zu den Bogazköy-Texten" een zeer vruchtbare onderneming, 
getuige het feit dat thans reeds twintig delen verschenen zijn. Deze nieuwe 
reeks staat niet alleen, want tussen 1971 en de dag van vandaag verschenen 
in een tweede, nieuwe serie "Texte der Hethiter", die onder redactie van 
Professor A. KAMMENHUBER verschijnt, een viertal delen (Carl W ·inter, 
Heidelberg) . De Hettitologie bevindt zich thans in een fase, waarin naast 
de in hoog tempo volgehouden publicatie van delen met tekstcopieën - in 
het tij,dvak 196S-197S verschenen in de twee grote series respectievelijk 7 
en 8 delen (KUB XXXVIII, XL-XLV en KBo XV-XXII) - de uitgave 
van tekstedities met uitvoerige indices een hoge prioriteit verdient. Het ligt 
in de lijn der verwachtingen dat het vakgebied der Hettitologie pas in de 
komende decennia over grote lexica en historische grammatica's zal kunnen 
beschikken op het niveau van de corresponderende hulpmiddelen, waarover 
haar "zuster" ( of moet ik zeggen "moeder"? )-discipline, de Assyriologie, 
thans reeds beschikt of de beschikking krijgt. 
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In het kader van deze te verwachten ontwikkeling wordt in de StBoT
reeks door de instigator en feitelijke redacteur Professor H. ÜTTEN, maar ook 
door auteurs als E. NEu en Vl. Souc:EK, zeer terecht bij zonder veel aandacht 
besteed aan de problematiek der onderscheiding van de verschillende taal
fasen, die onder B. aan de orde komen zal. D eze studie wordt in het geval 
van de archieven van Bogazköy-Hattusa, de H ettitische hoofdstad, bemoeilijkt 
door het feit dat men over een gering aantal originelen en een overgrote 
meerderheid van latere afschriften beschikt en tevens door de omstandigheid 
dat een gering aantal kennelijk met bij zonder prestige verbonden namen in 
de d ynastie bij herhaling optreedt. Voorproeven van de toekomstige gram
matica 's kan men vinden in de hoofdstukken van de hand van Professor 
KAMMENHUBER in het handboek A ltkleinasiatische Sprachen (E. J. Brill, 
l eiden/Köln, 1969) en, wat het standpunt van de 'School van Marburg' 
betreft, 'Ïn gramma:tisch georiënteerde hoofdstukken in delen van de nieuwe 
reeks StBoT als de nummers 8, 12 en 18. De beide prot- en antagonisten 
Professor KAMMENHUBER en Professor ÜTTEN hebben eveneens getoond 
in welke richting hun gedachten voor de opzet van de komende lexica gaan 
in respectievelijk "Materialien zu einem hethitischen Thesaurus" (C Winter, 
Heidelberg, 1973) en "Materialien zum hethitischen Lexikon" (StBoT 15, 
1971). Bij deze beide woordenboeken zal het niet blijven, want inmiddels 
werd reeds een derde project door de 'School van Chicago' aangekondigd, 
terwijl het niet uitgesloten geacht mag worden dat er nog een vierde lexicon 
zal worden voorbereid. 

De tekstedities, waarin het probleem van de onderscheiding der taalfasen 
duidelijk naar voren komt, zijn StBoT 8 ( 1969), de uitgave van de misschien 
wel belangrijkste Oud-Hettitische tekst in Oud-Hettitische schriftvorm, een 
rituaal voor het koningspaar, dat zich qua -inhoud en taalvormen goed ver
gelijken en contrasteren laat met het uit het begin van het "Nieuwe Rijk" 
(1450-1190 v. Chr.) stammende rituaal voor Tudhaliyas en Nikalmatis, 
dat in een editie van G. SzABÓ als eerste deel in de serie "Texte der Hethi
ter" verschenen is (1971) . Verder ook StBoT ll (1969), een herwaardering, 
completering en tegelijk ook herdatering van de Madduwattas-tekst, die 
indertij d in de tekstreeks "Hethitische Texte" door A. GÖTZE als deel III 
in 1928 werd uitgegeven ; StBoT 12 ( 1970), opnieuwe een religieuse tekst, 
een rituaal, waarbij een copie in de oude ductus met een mpie uit het be
gin van de 14e eeuw v. Chr. vergeleken wordt; StBoT l 7 ( 1973), een Oud
Hettitische historische compositie, die als sage begint maar in het verdere 
verloop een duidelijker historisch karakter verkrijgt en waarbij opnieuw een 
copie in de oude ductus met een jonge rnpie gecombineerd en vergeleken 
kan worden; StBoT 18 (1974), een nieuwe editie van de tekst van Anittas, 
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koning van Nesa, naar het oordeel van de uitgever E. NEu, de oudste schrif
telijke fixatie, niet slechts van een Hettitische historische tekst, maar in meer 
algemene zin van een Indo-Europese compositie van historisch karakter, 
waarbij wederom copieën uit verschillende periodes vergeleken kunnen wor
den. Ter contrastering heeft de uitgever van de reeks, Professor OTTEN, -
met volledig behoud van een op onderscheiding van taal- en schriftontwikke
ling ingestelde methode - in de serie ook een tweetal onbetwistbaar jonge 
teksten uitgegeven, waarvan er één tot het genre der religieuse teksten be
hoort (StBoT 13 (1971), een Laat-Hettitische Feestbeschrijving) en een 
ander tot het historische genre (samen met C. KüHNE, StBoT 16 (1971), 
het verdrag van Grootvorst Tudhaliyas met koning Sausgamuwas van 
Amurru, een vazalstaat op de Syrische kust) . N atuudijk wordt de keuze van 
het tekstmateriaal voor een deel door het toeval bepaald, voorzover getracht 
wordt recente tekstvondsten met spoed in een voorbeeldige editie ter beschik
king van vakgenoten te stellen, maar het valt daarnaast toch op dat op zeer 
consequente wijze niet slechts op de toekomstige lexica en gmmmatica's ge
preludeerd wordt maar tevens het probleem van de onderscheiding der taal
fasen steeds helderder geprofileerd wordt: op een editie van een Oud-Hetti
tische tekst op basis van tenminste drie grote, in de oude schrif tvorm ge
schreven tabletten (StBoT 8) volgde de uitgave van één religieuse en twee 
historische Oud-Hettitische teksten, waarvoor tabletten uit verschillende 
periodes ter beschikking stonden, zodat ook de philologische implicaties 
van de probleemstelling onderkend en aangeduid konden worden ( StBoT 
12, 17, 18), terwijl zonder twijfel bewust naar een afwisselende aandacht 
voor zowel religieuse als historische teksten uit de Oud- en Laat-Hettitische 
periode gestreefd werd. 

Maar men zou het grote aantal andere auteurs in de reeks tekort doen, als 
men de indruk zou oproepen dat deze problematiek de reeks volledig be
heerst. Dit laatste geldt nog wel voor het deel, dat door CHR. WERNER ver
zorgd werd, StBoT 20 (1972), een eerste aanzet tot ,een Hettitische paleo
graphie van in spijkerschrift geschreven teksten ( inmiddels werd reeds een 
tweede deel aangekondigd, dat uitsluitend teksten uit de 14e en de 13e eeuw 
v. Chr. naar hun schriftvorm analyseren zal en, naar gehoopt wordt, de 
mogelijkheid zal bieden om zowel teksten, die uit deze eeuwen afkomstig 
zijn, als jonge copieën van Oud- en Middel-Hettitische composities binnen de 
grenzen van enkele decennia te dateren ( StBOT 21)). Maar deze problema
tiek was nog minder bepalend voor de philologische en linguïstische behan
deling van het Hettiüsche Medio-Passivum door E. NEu in de delen StBoT 
5 en 6 ( 1968), al werd in deze studies een zeer vruchtbaar gebruik gemaakt 
van de onderscheiding tussen Oud en Jong materiaal. In deel 10 (1970) gaf 
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0. CARRUBA, die eerder in deel 2 (1966) bijzonder waardevolle opmerkin
gen in mar gine tot de probleemstelling van de onderscheiding der taalfasen 
gemaakt had, een nieuwe samenvatting van de zekerheden met betrekking tot 
de zustertaal van Hettitisch en Luwisch, het Pala'isch, waarna hij meer per
soonlijke interpretaties in de monographie "Beiträge zum Palaischen" (Uit
gaven van het Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul 
XXXI, 1972 ) tesamen bracht. D it is de taal, waarover in één der recensies 
op StBoT l O terecht opgemerkt wordt dat zij de vroegst geattesteerde Indo
Europese taal geweest is, die geheel uitstierf ( ,,the earliest attested Indo
European language to become extinct") ! Andere delen werden ofwel aan 
specifieke tekstgenres of aan zeer typerende teksten van een dergelijk genre 
gewijd. Ik noem slechts de delen StBoT 4 (R. WERNER, 1967) , die een aan
tal van de Hettitische procesverslagen behandelt, StBoT 14 (J. SIEGELOVÁ, 
1971), aan het sprookje van Appu en de mythe van Hedammu gewij d, en 
StBoT 19 (C. BuRDE1 1974) met een behandeling van de Hettitische medi
sche teksten. 

Op verzoek van de redacteur van dit tijdschrift zal ik hier enkele typerende 
passages uit sommige der bovengenoemde tekstedities in een Nederlandse 
vertaling weergeven: 

L DE TEKST VAN ANITTAS (SrBoT 18) 

De uitgever, E. NEu, beschouwt de tekst als een compositorische eenheid 
in tegenstelling t:ot anderen, zoals bv. H. G. GÜTERBOCK, die een geheel 
ander standpunt heeft ingenomen en aan een latere, 17e eeuwse compilatie 
van ouder, uit het Cappadocische tijdvak afkomstig en oorspronkelijk in het 
Akkadisch (i.c. in het Oud-Assyrisch) geschreven materiaal heeft gedacht. 
NEU heeft ongetwijfeld gelijk, wanneer hij met ÜTTEN constateert dat de 
tekst al enkele trekken van een annalistische geschiedschrijving vertoont, en 
betoogt dat de taal en het schriftbeeld van het exemplaar in de oude ductus 
goed overeenstemt met taal en schrift van de overige composities in de oude 
ductus, terwijl men hem eveneens moet toegeven dat de tekst naar een climax 
voert en vanuit dit standpunt bezien inderdaad als een compositorische een
heid gelden kan. Maar toch blijft de analyse van de voorafgaande tekst in een 
aantal onafhankelijke elementen, zoals deze door GüTERBOCK en door R. S. 
HARDY werd uitgevoerd, m.i. enige geldingskracht behouden, waarbij een 
aantal 'voegen' opvallend blijven. Het is moeilijk kiezen tussen een eerste nog 
niet geheel geslaagde compodie en een latere compilatie, die toch minstens 
één Akkadogram bevat, dat mij niet uit andere Hettitische teksten bekend is! 
Op een enkel punt heeft NEu zich tot een methodisch aanvechtbare, gramma
tisch beïnvloede translitteratie laten verleiden. In de commentaar wordt NEu 
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een enkele keer in het vuur van het betoog door een opzichgenomen aan
trekkelijke, oorspronkelijke gedachte tot m.i. 1te ver gaande conclusies ge
bracht. Maar men schrijft vage, critische kanttekeningen als deze toch aar
zelend neer, als men denkt aan het bijzondere belang van deze bijdrage tot 
de kennis van het Oud-H ettitisch. 

Obv.: 36- Rev.: 51 : 

36 "Ten tweede male kwam daarna Piyustis1 de koning van Hattusa 
en de helperschare1 die hij meevoerde1 [ versloeg ik] bij Salam pa. 

38 Alle landen vanaf Zalpuwa1 binnen (het gebied) vanaf de zee ( tot hier) 
[heb ik veroverd]. 

Tevoren had U hnas1 de koning van Zalpuwa1 Siu( n )summis (lett. 
,,onze God") 

40 van Nesa naar Zalpuwa overgebracht. 
Later1 echter1 bracht ik1 Anittas, de Grootvorst, Siu( n )summis 

42 van Zalpuwa weer naar N esa over. 
Huzzijas1 de koning van Zalpuwa1 nu, voerde ik 

44 levend naar N esa. Hattusa [ ... .. . . .. ... ] 
Rev. 

[ voe ]gde ( hij (?)) toe. En ik verliet haar ( de stad Hattusa). 
46 Maar toen de stad later door hongersnood werd geteisterd, leverde 

Siusmis haar aan ( de godin van de troon) Halmamitt over. 
48 En in de nacht nam ik haar nzet geweld (van wapenen) in. Op de plek, 

die zij innam, zaaide ik onkruid. 
Wie na mij koning wordt 

50 en Hattusa weer laat bewonen, 
hem 1noge de Stormgod van de hemel treffen!" 

2. EEN 0UD -HETTITISCHE SAGE BETREFFENDE DE STAD ZALPA (STBoT 17) 

De Oud-Hettitische composities -- de tekst van Anittas evenzeer als de 
nu genoemde sage - zijn nog weergaves van een stedelijke, niet van een 
landelijke geschiedenjs. Terwijl in de tekst van Anittas in de eerste regels 
verhaald wordt, hoe de "vader" van Anittas, Pithanas, koning van Kussar, 
vanuit die stad Nesa veroverde, dat nadien de hoofdstad van de dynastie 
werd, verschuift in de sage van Zalpa - helaas in een stuk van het verhaal, 
dat nog ontbreekt - het centrum van de handelingen van Nesa naar Hat
tusa. Het centrale thema van de compositie is gelegen in de relatie van de 
stad Zalpa tot de belangrijkste stad in de regio: in het begin van de tekst 
is dit N esa, later Hattusa. Het begin van de tekst toont dat het motief 
van de ten vondeling legging, dat van vele voorbeelden uit de Oud
Oosterse en Klassieke wereld bekend is, in Anatolië een plaats ver-
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worven heeft in een in wezen historische compositie: de tekst begint 
weliswaar als sage, maar h eeft in de hervatting - na de bovenvermelde 
breuk - toch een onmiskenbaar historische 'kleur'. In de verdere ver
loop worden de daden van het kennelijk met schuld beladen Zalpa 
-- de eerste oorzaak van deze schuld wordt in de sage verhaald -
tegenover een drietal koningen van Hattusa behandeld, ,,de grootvader 
van de koning", ,,de vader van de koning" ( die op een bepaald moment ook 
als "de oude koning" wordt aangeduid), en "de koning" zelf. Het is een 
vroeger reeds geuite hypothese, die ook door Ü TTEN, de bewerker van dit 
deel, als verklaringsmogelijkheid genoemd wordt, om in deze figuren respec
tievelijk Tabamas I, Tabamas II = Hattusilis I, en Mursilis I te herkennen, 
al kan men bezwaren tegen deze constructie aanvoeren. Een bezwaar zou 
kunnen zijn dat Kussar in deze compositie, voorzover bewaard, niet genoemd 
wordt, terwijl toch uit andere teksten bekend is dat pas Hattusilis I het 
centrum van het rijk van Kussar naar Hattusas overbracht ( en vermoedelijk 
op dat moment zijn eigen naam aan de keuze van die nieuwe hoofdstad aan
paste). Maar anderzijds wordt de gedachte aan een militair optreden van 
Mursilis I nog tijdens het leven van zijn voorganger door ander tekstmate
riaal gesteund, terwijl ook in andere teksten uit het tijdvak van Mursilis over 
Hattusilis als "de vader van de koning" gesproken wordt. Ik geef thans een 
vertaling van de voorzijde van de nieuwe tekstvondst uit 1970, die de eerste 
aanleiding tot deze publicatie vormde. Het tablet is in de oude schrif tvorm 
geschreven. 

Obv. 1-20 

,,[De koningi]n van Kanes bracht in één jaar 30 kinderen (zonen) ter 
wereld. Zij sprak aldus: 

2 n Welk een horde heb ik nu ter wereld gebracht.'1} Zij vulde kistjes met 
vuilnis ( om de naden te dichten?) 

en legde haar kinderen daarin neer en liet hen over aan de rivierstroom. 
4 De rivierstroom} nu} bracht hen over naar de Zee in ( of "van" ) het 

land Zalpuwa. De goden} echter} 
namen de kinderen op uit de Zee en brachten hen groot. 

6 Toen intussen jaren verstreken waren1 geschiedde het vervolgens dat 
de koningin 30 dochters ter wereld bracht 

En deze bracht zij zelf groot. De zonen gaan weer op weg naar Nesa 
8 en zij drijven ezel(s) voort." 

[ Als zij in Tamar[ mara J gearriveerd zijn, ontwikkelt zich een gesprek 
met de inwoners van die stad, waartoe kennelijk het gedrag van de ezel ( s) 
aanleiding heeft gegeven. Tweemaal wordt in dit verband een werkwoord 
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gebruikt, dat, hoewel wel van elders bekend, toch nog geen vertaling van 
deze passage toelaat. De zonen antwoorden: J 

............ " ,, Waar wij aangekomen zijn1 brengt een vrouw éénmaal per 
jaar één kind ter wereld1 

12 maar ons bracht zij ( onze moeder) in één keer ter wereld.'n De inwoners 
van de stad spraken aldus 

11 Onze koningin van Kanes heeft eenmaal in één keer 30 dochters ter 
wereld gebracht1 maar de zonen zijn verdwenen.'n Toen spraken de 
zonen 

JA tot elkaar: n Wie zoeken wij nog? Onze moeder hebben wij gevonden.' 
Komt1 laten wij naar Nesa gaan/1 1 Toen zij naar Nesa gingen1 

16 plaatsten de goden een andere gezindheid in hun innerlijk. En hun 
moeder (her )kende de zonen niet. En zij gaf haar dochters aan haar 
zonen ( ten huwelijk) . 

18 De eerste zonen ( her )kenden hzm zusters niet1 maar de laatste 
sprak: nN iet moeten wij onze zusters ( tot vrouw) nemen/ Raakt haar 

dus niet aan/ 
het is immers niet geoorloofd.'n En [de eerste zonen] sl[iepen] met 

haar L maar de laatste .. .. . .. ... .. J1 1 

3. EEN ÜUD -HETTITISCHE RITUAAL VOOR DE KONING EN DE KONINGIN 

(STBoT 8) 

Zoals boven reeds aangestipt werd, is deze compositie de belangrijkste 
tekst in Oud-Hettitisch schrift voor, na of naast het manuscript A van 
Table I van 'De Wetten', daar drie grote tabletten, die alle drie de oude 
schrif tvorm vertonen, onderling vergeleken kunnen worden, een vergelijking, 
die een inzicht verschaft in de verschillen qua spelling en woordvorm, die 
binnen de fase van de 'oude ductus' mogelijk waren. Het is deze compositie 
geweest, die onomstotelijk duidelijk maakte dat op een aantal punten een 
oppositie tussen de klinkers een ivoor het Oud-Hettitisch nog grammaticaal 
functionneerde. 

Samengestelde tekst IV: 23 -39 

11 Drie dikke broden en een plengoffer gerstebier liggen klaar. 
24 Wanneer het licht wordt1 gaan een (Dove 1 en ik naar binnen. 

Wij tillen hen (de offers) op. De koning en de koningin zijn present. 
26 Dan omwind ik hun vingers met een draad. 

Ik houd een hahhal (mes of tang) en ik houd een beeld(je) in de hand. 
28 Eén stapel (van de offers) ligt bij de voeten van de koning1 één stapel 

bij die van de koningin. 
Dan spreek ik tot het beeld (je): 11 N eem het verdriet1 de ellende1 
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30 en de zorgen van de koning en de koningin (weg)!" 
Dan pak ik met de hahhal de draad, waarmee een winding om hun 

vinger( s) gelegd is. 
32 Aren van gerst en spelt, ook deze liggen bij hun voeten ( op de grond). 

Met de hahhal snijd ik de draad van hun vinger( s) los. 
34 Ik houd een lemen beker vast. Dan spuwen de koning en de koningin 

driemaal in de beker. De deksel ervan is van lood, 
36 deze sluit ik. Twee partuni (vogels) houd ik in het verborgen vast. 

Dan laat ik deze opvliegen naar een tak . De koning en de koningin 
schrikken op. 

38 Ik, echter, roep uit: ,,Ik heb het verdriet, de ellende en de zorgen van 
U weggenomenF, n 

4. HETTITISCHE PROCESVERSLAGEN (STBoT 4) 

De teksten van dit type leggen de onder ede afgelegde verklaringen van 
beklaagden en getuigen schriftelijk vast. R. WERNER, de bewerker van deze 
teksten, heeft de zeer plausibele veronderstelling geopperd dat het in feite 
latere uitwerkingen zouden zijn van snelle, tijdens het proces gemaakte 
notities. Daarom doet men verstandig met een zekere mate van redactionele 
activiteit van de schrijvers te rekenen. Toch geloof ik dat naast de weergave 
van uitlatingen van vroeger in Droom- en Orakelteksten, naast ook de brie
ven en de gesprekken in de mythologische teksten, deze procesverslagen 
althans enigszins een inzicht verschaffen in de spreektaal. De overige Het
ritische teksten zijn weinig gevariëerd van zinstype en meestal uit vaste 
zinswendingen opgebouwd, zeker als men, zoals tot nu toe steeds gedaan is, 
de beschrijving vooral op de latere Hettitische teksten ba!seert. In de tekst, 
waaruit hier een passage gekozen en vertaald is, gaat het bij eerste beschou
wing om een aanklacht tegen een aantal paleisfunctionarissen, die van mal
versaties worden beschuldigd, maar het is niet uitgesloten, misschien zelfs 
waarschijnlijk, dat de koningin Puduhepas, die het onderzoek op gang heeft 
gebracht en ook verder nog eenmaal in het verloop -interveniëert - ook dan 
zijn haar woorden in het verslag opgenomen! -, politieke bijbedoelingen 
heeft gehad en een potentiëel gevaarlijke groep ambtenaren opzij heeft willen 
schuiven. 

KUB XIII 35 - I: 1-34 (StBoT 4) 

1 nAl het gereedschap, dat de koningin aan Ura-Tarhundas, de zoon 
van Ukkuras, de decurio, overgedragen heeft, 

(namelijk) [wag]en(s) , brons- en kopergereedschap, kleren: stoffen, 
bogen, pijlen, schilden, 
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[ knot]sen1 gedeporteerden1 runderen1 schapen1 paarden (en) muilezels1 
welk gereedschap hij bij iedere1 voorkomende gelegenheid aan iemand 

uitgaf1 daarover heeft hij geen verzegelde tekst vervaardigd. 

5 En hij had geen lastgeving (?) en evenmin een kwijting (?) 
De koningin sprak aldus: 11 Voorttit1 laten de gardesoldaten (?) 1 
de muilezeldrijvers van de koningin1 Ura-Tarhundas en Ukkuras1 de 

decurio1 
als onkreukbaren ( d.w.z. met betrekking tot hun onkreukbaarheid) zn 

de tempel van de (godin) Lelwanis een eed afleggen.'11 

En U kkuras1 de decurio van de koningin1 legde een eed af 

10 en onder ede bracht hij het volgende naar voren: 

11 Al het koninklijk gereedschap1 dat ik beheerde1 met dat koninklijke 
gereedschap 

ben ik nooit met slechte bedoelingen ( of "onzorgvuldig"?) omgegaan. 
Niets heb ik mij toegeëigend. U7 at de koningin mij steeds maar over

droeg1 
daarvan heb ik niets verloren doen gaan. 

15 Over de paarden (en) de muilezels, die ik beheerde1 
hield ik steeds een verzegeld tablet en een lastgeving (?) bij. 
Men heeft mij naar Babylon gestuurd. 
En gedurende de tijd dat ik naar Babylon op weg was1 
totdat ik terugkwam1 heeft niemand mij 

20 verwijten gemaakt ( of "van malversaties beticht"?). 
Door die zaak ( de reis naar Babylon ( ?) ) ben ik in moeilijkheden ge-

raakt. 

Toen ik op een gegeven rnoment uit Babylon 
terugkwam1 zonden zij mij ook ( nog) een controleur (?). 
De zaak van de verwijten (malversaties ?) echter kwam vervolgens 

daaruit voort. 

25 Het was onoplettendheid van mij1 maar kwade bedoeling wm het in 
geen enkel opzicht/ 

En aan de woorden van de koning heb ik niets toegevoegd 
en ik heb geen woorden van een strekking als deze gesproken: 11 Voor 

de koning 

heb ik het ( nu toch reeds) verloren doen gaan1 zodat ik het me maar 
zal toeëigenen/11 

Iets als dit doe ik niet: ,,1Omdat ik vroeger 

30 een eed af gelegd heb1 zou ik me (nu) later toch wel iets kunnen toe
eigenen/n 
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Ook op dat punt heb ik immers een preciese lastgeving ontvangen. Dan 
zal ik me 

later ( ook) niets toeëigenen.' Drie muilezels van het paleis heb ik in
gespannen 

en zij zijn doodgegaan. Twee muilezels heb ik in het verleden 
reeds vervangen) maar één muilezel heb ik nog niet vergoed.)) n 

B. De vol gorde der historische H ettitische Teksten 

De discussie rond de 'volgorde' der historische teksten, die rond 1970 het 
lmrakter van een soms bijzonder heftige polemiek verkreeg, is in wezen van 
ouder datum. De eerste voorstellen werden reeds in 1936 en 1940 door 
respectievelijk GüTERBOCK en GoETZE gedaan. Met betrekking tot de aan
zienlijk meer omvattende vorm, die het voorstel thans heeft verkregen, wer
den de eerste, soms nog vage aanduidingen door EDMUND GoRDON, 0. R. 
GuRNEY ( met een historische argumentatie) en door CARRUBA, ÜTTEN en 
NEu ( mijns inziens vooral op taalkundige gronden) gegeven. Inmiddels 
heeft de gedachte de steun van de gehele 'School van Marburg' en van 'Chi
cago' verkregen. Het is een zeer belangrijke groep composities, die thans door 
een reeks van deskundigen een 150 tot 175 jaar vroeger gedateerd wordt. 
Het was reeds lang geleden opgevallen dat in een aantal traditioneel tus,sen 
1250 en 1200 v. Chr. gedateerde teksten oudere taalvormen voorkwamen. 
Om dit verschijnsel te verklaren deed men een beroep op de hypothese dat 
in dit tijdvak vlak voor de val van 'het Nieuwe Rijk' een bewust teruggrijpen 
op oudere taalvormen 'en vogue' zou zijn geweest. Door hen, die de her
datering voorstaan, wordt thans gesteld dat deze teksten - tesamen met een 
reeks van andere - in schrift- en taalvormen uitmuntend te vergelijken 
zijn met het (helaas geringe) aantal teksten, dat zeker in het tijdvak rond 
1400 v. Chr. geplaatst moet worden en dat beide groepen onder de ge
meenschappelijke benaming 'Middel-Hettitische teksten' op een zeer be
vredigende wijze tussen het Oud-Hettitisch en het 'klassieke" Hettitisch van 
Mursilis II (tweede helft van de 14e eeuw v. Chr.) passen. 

Nadat het tegenvoorstel door CARRUBA, ÜTTEN en schrijver dezes in de 
jaren 1969 en 1970 in extenso geformuleerd en beargumenteerd was, volgde 
een verdediging van de traditionele volgorde door A. KAMMENHUBER en 
J. D. MuHLY op respectievelijk taalkundige en historische gronden. Het zou 
te ver voeren om hier de argumenten van beide groepen geheel weer te 
geven, maar het is misschien wel nuttig en mogelijk om het probleem in 
hoofdlijnen te schetsen. In wezen gaat het om de - moeilijke! - keuze 
tussen een zeer plausibele taalkundige ontwikkeling enerzijds, waarbij de 
stukken van de 'puzzle' fraai in elkaar passen, en de opzichzelfgenomen 
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attractieve gedachte aan een bewuste archaïzering ten tij de van de laatste 
decennia vóór de val van het rijk, anderzijds. Wanneer men de verdedigers 
van de traditionele volgorde aan het woord hoort, moet men hen toegeven 
dat het juist de nu door een aantal deskundigen naar een vroegere periode 
opgeschoven teksten zijn, waaraan men d e teruggang van de Hettitische macht 
tijdens deze laatste decennia placht a:f te lezen. Misschien mag ik hier echter 
ook een aantal problematische aspecten van de traditionele volgorde be
nadrukken, die mij ns inziens nog onvoldoende aandacht verkregen hebben 
van hen, die de traditionele volgorde verdedigen, en van hen, die nog geen 
keuze hebben gemaakt. In de eerste plaats dan valt het op dat de archaïzerin
gen van de traditionele hypothese zeer ongelijkmatig gespreid zouden zij n, 
want zij ontbreken in onbetwi'stbaar laat- 13e eeuwse teksten. In de tweede 
plaats zou men kunnen opmerken dat het gebruik van de zgn. 'glossespijker' 
om niet-Hettitisch en in casu Luwisch taalgoed als zodanig aan te duiden 
( op de manier waarop wij een vreemd woord in een Nederlandse tekst soms 
tussen aanhalingstekens plaatsen) - een gebruik dat in het laatste kwart van 
de 14e eeuw opgekomen schijnt te zijn-, in de bewuste groep teksten ge
heel ontbreekt, terwij l het in de onbetwistbaar Laat-Hettirische teksten zeer 
veelvuldig wordt aangetroffen. En tenslotte is het mijns -inziens geoorloofd 
om zich de vraag te stellen, op welke argumentatie de sindsdien door de 
macht van de gewoonte tot kracht van wet verheven traditonele volgorde in 
laatste instantie berust. De toeschrijving van de bewuste groep teksten aan 
die Tudhaliyas en zijn zoon Arnuwandas, die in de laatste helft van de 13e 
eeuw v. Chr. geregeerd hebben in plaats van aan een eerdere Tudhaliyas en 
Arnuwandas uit de tweede helft van de 15e eeuw, gaat terug op E. FoRRER. 

De redenatie van F orrer was gebaseerd op de gedachte dat van twee (onder) 
koningen met dezelfde naam, maar heersende over twee verschillende (wèl 
in onderlinge nabijheid gelegen) landen, de één zeer wel de kleinzoon van 
de andere geweest zou kunnen zijn. Indien FoRRER niet d eze ene maar de 
andere a,ls de kleinzoon en niet de andere maar deze ene als de grootvader 
zou hebben beschouwd, zou hij tot een ordening zijn gekomen, die veel 
gelijkt op dat, wat thans door hen, die willen herdateren, voorgestaan wordt! 
Waarmee overigens niet gezegd wil zijn dat de verwantschapsverhouding als 
zodanig vast zou staan en noodzakelijkerwijs het karakter v,an een grootvader
kleinzoon-relatie zou behoeven te hebben. 

De argumentatie van hen, die willen herdateren, is verschillend geaard. 
Naast de historische en de taalkundige gronden, die in het voorafgaande 
reeds werden aangestipt, werden ook argumenten van philologische aard 
naar voren gebracht, waarbij ik misschien nog herinneren mag aan de om
standigheid dat in de archieven van de Hettitische hoofdstad een gering 
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aantal 'originelen' temidden van een overgrote meerderheid aan latere af
schriften aangetroffen werden. De verhouding tussen meerdere afschriften 
van éénzelfde compositie vormt dus een vruchtbaar terrein van onderzoek. 
Maar binnen dit kader komt zonder twijfel de belangrijkste plaats toe aan 
de studie ván, en een argumentatie ,ontleend áán de ontwikkeling der teken
vormen. De ontdekking van de reeds meermalen genoemde 'oude ductus' 
gaat op GüTERBOCK en ÜTTEN terug, maar de vervolmaking van deze be
nadering is geheel aan de arbeid van de 'School van Marburg' te danken, al 
verkreeg deze -studie een belangrijke, nieuwe impuls door de publicatie van 
de hand van Professor BALKAN van een Oud-Hettitisch origineel, de in 1966 
te inand1k in een Oud-Hettitische archeologische context gevonden schen
kingsoorkonde (1973). Deze tekst is bijzonder belangrijk, daar het hier een 
Oud-Hettitisch origineel uit de Oud-Hetttitische per.i:ode betreft. De schen
kingsoorkonde is in het Akkadisch gesteld, evenals de in de Hettitische 
hoofdstad gevonden teksten van het nauw verwante type der "Landschen
kungsurkunden" ( ook in Tarsus werd een tekst van dit type gevonden). Pro
fessor BALKAN heeft aangetoond dat op één punt van deze tekst het taal
gebruik beïnvloed werd door het eigen Hettitische taaleigen van de schrijver, 
terwijl BALKAN tevens waarschijnlijk wist te maken dat een drietal van de in 
de tekst genoemde personen naast de koning zelf, van wie de rechtshande
ling uitgaat (Hattusilis I onder zijn oorspronkelijke naam Tabarnas (II)), 
in andere teksten van dit tijdvak genoemd worden. Op grond van een verge
lijking van de schriftvormen van de nieuwe "Schenkungsurkunde" met in 
Hattusa gevoi;iden "Landschenkungsurkunden" en tevens aan de hand van een 
vertakking van de bovengenoemde prosopographische gronden heeft BALKAN 

mijns inziens overtuigend aangetoond dat ook een aantal van de "Land
schenkungsurkunden" - eveneens als originelen - uit de tijd van Hattu
silis I stammen (het laatste kwart van de 17e eeuw v. Chr. binnen het 
systeem van de zogenaamde Midden-chronologie). Voorafgaande aan de 
Hettitische teksten in de Oud-Hettitische schriftvorm, drie 'immers voorals
nog allen als latere copieën in plaats van als originelen moeten gelden, kent 
men thans dus een groep van in het Akkadisch gestelde originelen in deze 
oUJde schrif tvorm. 

C. De lezing van het Hiëroglyphisch-Luwische schrift 

Aan het slot van een in P hcenix IX, 1 verschenen bespreking van de stand 
van zaken met betrekking tot de ontcijfering van het Hiëroglyphisch-Luwi
sche schrift werd erop gezinspeeld dat BOSSERT in zijn laatste drie ,artikelen in 
het tijdschrif•t Orientalia nieuwe voorstellen ha,;d geformuleerd op het punt 
van enkele der belangrijkste tekens van het Hiëroglyphische schrift. Mis-
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schien is het verschijnen van de samenvattende werken van LAROCHE en 
MERIGGI, die in deze bespreking centraal stonden, verantwoordelijk geweest 
voor het feit dat de revolutionaire voorstellen van BossERT - op een enkele 
aarzelende vermelding na - door geen der op dit vakgebied werkzame des
kundigen in praktijk zijn gebracht, of zelfs serieus zijn overwogen. Vóór de 
afsluiting van de reeks overleed BossERT op 5 februari 1961. BossERT stelde 
in deze artikelen voor om het gewoonlijk als ï gelezen teken de waarde za 
te geven; i las BossERT als zi. Deze wijzigingen voerden tot de consequenties 
dat hij het teken a de waarde van i gaf en het teken ä de waarde a. Door 
de publicatie van deel II van het opgravingsrapport van Altmtepe (Profes
sor T. ÖZGÜÇ, 1969) kwam in deze situatie verandering. Zowel LAROCHE 
als een jeugdige Amerikaan, J. J. KLEIN, ontdekten dat een aantal korte 
teksten - in feite maataanduidingen - , die op schouders van in Altmtepe 
gevonden pithoi geschreven staan, een frappante bevestiging leverden dat 
het traditioneel als ï gelezen teken inderdaad een sibilant-waarde (s of z) 
moest bezitten, zoals door BossERT was geponeerd. De bedoelde maataandui
dingen Immen elders in U rartu ( zowel compleet als in een afkorting tot de 
eerste syllabes) in spijkerschriftschrijving voor. Men mag dus stellen dat de 
ontdekking van BOSSERT door een 'quasi-bilingue' zeker wordt gesteld. De 
consequenties voor de lezing van de klinkertekens, die BossERT aan zijn 
voorstel verbond, zijn vrijwel onontkoombaar en werden op een voortref
felijke wijze kort nadat LAROCHE zijn ontdekking in 1973 publiceerde en 
nog voordat het artikel van KLEIN in 1974 uitkwam door de Engelse ge
leerde J. D. HAWKINS in een gemeenschappelijke presentatie met Professor 
ANNA MoRPURGO-DAVIES op een in London gehouden symposion (Juli 
1973) met kracht van argumenten ondersteund, zoalniet bewezen. Tijdens 
hetzelfde symposion, dat aan de "The undeciphered languages" gewijd was, 
werd door de Duitser G. NEUMANN een voordracht gehouden, waarin deze 
- zonder dat hij van de ontdekking van LAROCHE en KLEIN kennis ge
nomen had; HA WKINS en MoRPURGO-DA VIES waren wel op de hoogte van 
de ontdekking van KLEIN - zeer ,dicht tot het standpunt van BossERT 
nader kwam. HAWKINS, MoRPURGO-DAVIES en NEUMANN besloten samen te 
werken en het resultaat van hun gemeenschappelijke inspanning is inmiddels 
in 1974 onder de titel "Hittite Hieroplyphs and Luwian: New evidence for 
the connection" in de reeks "Nachrichten der Akademie der Wissenschaf
ten in Göttingen" verschenen. Zoals in de titel van deze publicatie tot uiting 
komt, leidt een aanvaarding van de voorstellen van BOSSERT tot lezingen 
in de late Hiëroglyphisch-Luwische teksten, die het Hiëroglyphisch-Luwisch 
zeer dicht bij het Spijkerschrift-Luwisch van het tweede millennium en het 
alfabetisch geschreven Lycisch van de 4e en 3e eeuw v. Chr. brengen. De 
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waarde van deze publicatie gaat ver uit boven die van een verlate adstructie 
van een vroeger voorstel. Een reeks van belangrijke grammatiicale problemen, 
die BOSSERT onbesproken liet, worden er op zeer overtuigende wijze tot een 
oplossing gevoerd, zodat men zeggen kan dat de studie van het Hiërogly
phisch-Luwisch in een sterke ·stroomversnelling gekomen is, dankzij de 
epigraphis,che resultaten van LAROCHE en KLEIN en de grammaticale -
naast eveneens epigraphische - onderzoekingen van HAWKINS, MoRPURGO
DAVIES en NEUMANN. 

D . De Ontdekking van een tijdelijke Hettitische residentie 

De tweede in de reeks van drie belangrijke ontdekkingen van Professor 
LAROCHE, die in dit overzicht ter sprake zullen komen, heeft betrekking op 
de localisatie van Tarhuntassa, de tijdelijke hoofdstad van het Hettitische 
rijk in de tijd van Muwattallis (ca. 1310-1290 v. Chr.). In de zogenaamde 
'Apologie' van Hattusilis III, een broer van Muwattallis en na de korte 
regering van Urhi-Tesub = Mursihs III eveneens Koning der Hettieten, 
wordt in een tweetal passages over deze residentie gesproken: ,,En in het 
tijdvak dat hij (Muwattallis) ,de troepen en wagenstrijders van het Hetti
tische gebied voor zich uit liet trekken en hen ( naar elders) wegvoerde, nam 
hij vervolgens op één plek de Hettitische Goden en de Manes (der vroegere 
vorsten) bijeen en bracht hen omlaag naar de stad Tarhuntasisa en hij 
vestigde zich in Tarhuntassa" (II: 50-54) . En tegen het einde van de tekst: 
,,En omdat de godheid, mijn Meesteres, mij op deze wijze uitverkoren had, 
deed ik in het geheel niets ( onberadens) [ en mi J j n [ neef] Kuruntas nam 
ik op en op die plek, ( de stad) Tarhuntassa, die mijn broer MuwattaHis 
voor zichzelf als residentie gebouwd had, daar installerde ik hem (Kuruntas) 
in het koningschap" (IV : 60-65) . 

Bij Franse onderzoekingen ten Meydanok Kalesi án de nabijheid van 
Gülnar ,in het gebied aan de zuidkust van Turkije, dat tijdens de Klassieke 
periode Gilicia Trncheia, 'het ruwe Cilicië', genoemd we1:1d, is, naar voor 
het eerst in de "Times" van 25 september 1973 (p. 7) gemeLd werd en 
nadien 'in het "American Journal of Archaeology" van 1974 (78, p. 111) 
nader geadstrueerd werd, deze tijdelijke residentie en latere provincie-hoofd
stad teruggevonden. Deze identificatie kan als uiterst waarschijnlijk gelden, 
omdat op één der pilaren van wat de voornaamste toegang genoemd wordt 
boven een reliëf een cartouche met de naam van Muwatitallis gevonden werd, 
maar meer nog, omdat in de nabijheid op een hoeksteen een reliëf met de 
voorstelling en de naam van de locale heerser Kuruntas, de koning van 
Tarhuntassa, werd aangetroffen. De gevolgen van deze localisatie voor onze 
ideeën over de geografie van Zuidwest-Anatolië zullen ,ingrijpend zijn. Het 
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lijkt zeer waarschijnlijk dat LAR0CHE erin slagen zal preciese idenficaties 
voor te stellen voor de talloze 'landmarks', die in de grensbeschrijving van 
een bekend verdrag met een latere locale heerser over dit gebied ( KBo IV 
10) genoemd worden, terwijl ook de plaatsing van bv. de vazalstaat Mira
Kuwaliya opnieuw bezien zal moeten worden. In een enkele recente publi
catie begint deze herwaardering van de geographie van het Zuidwesten reeds 
gestalte te krijgen. 

E. De trilingue uit X anthos 

Als laatste in de reeks van belangrijke, nieuwe ontdekkingen op het vak
gebied der Anatolische Talen verdient de vondst van een drietalige inscrip
tie in het Lycisch, het Grieks en het Aramees, die bij de onderzoekingen van 
het Letoön in Xanthos (Lycië) door de Franse onderzoekers aangetroffen 
werd, een zeer nadrukkelijke vermelding. Deze unieke tekstvondst, die in 
1973 werd gedaan, werd in het volgende jaar 1974 door de ontdekkers 
integraal gepubliceerd en dus onmiddellijk ter beschikking van de vakge
noten gesteld. De op 31 augustus van het jaar 1973 gevonden stèle (van 
kalbteen) werd ten Oosten van een als Tempel B aangedu~d bouwwerk, 
dat uit de tweede helft van de tweede eeuw v. Chr. dateert, bedolven onder 
afgebroken stenen, die van een vooruitstekende rotswand afgevallen ziJn, 
evenwijdig aan de buitenkant van een steunmuur aangetroffen. De stèle 
meet 1 m 35 bij 0.57 en 0.30 men is aan de boven- en onderkant met lijst
werk versierd. Op de tegenover elkaar gelegen grote vlakken zijn respectie
velijk 35 en 41 regels Griekse en Lycische tekst aangebracht, terwijl één der 
kleine vlakken een kortere Aramese tekst van 2 7 regels bevat. Het andere 
kmte vlak werd glad gelaten. De bovenbedoelde publicatie kan men vinden 
in het juli-nummer van de "Comptes Rendus van de Académie des Inscrip
tions" van 1974 en deze publicatie staat op naam van H. METZGER (82-93; 
Grieks), E. LAROCHE (114-125; Lycisch) en A. DUPONT-SOMMER (132 -
149; Aramees). De drie versies zijn aan de instelling van een cultus voor 
Basileus Kaunios en een enigszins enigmatische Arkesimas ten tijde van 
Pixodarus, Satraap van Carië, gewijd. Het priesterschap wordt aan een 
zekere Simias en zijn nakomelingen toevertrouwd. Als onderdelen van de 
regeling wordt vermeld dat Simias vrij dom van belastingen werd verleend. 
Een perceel land wordt voor de cultus gereserveerd, uit de opbrengst waar
van de cultus blijkbaar bekostigd moet worden. De stad maar ook toe
komstige vrijgelatenen zullen in de kosten participeren. De jaarlijkse en de 
maandelijkse offers worden precies vastgesteld, waarna de Lycische tekst 
nogmaals uitdrukkelijk stipuleert dat Simias en zijn nakomelingen als priester 
zullen fungeren. Dan wordt vermeld dat de overeenkomst ( of 'het gebod' ?) 
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met een eed bekrachtigd werd. Zij, die zich tegen de cultus of de priester ( s) 
zullen keren, zullen verantwoordelijk zijn of schuldig staan tegenover Leto, 
haar kinderen en de nymphen. 

Het belang van de trilingue wordt door LAROCHE met dat van de bilingue 
van Karatepe vergeleken. De verworvenheden van de op basis van een strikt 
comparatieve methode ( d.w.z. door middel van intern-Lycische vergelijkin
gen) door de 'Scandinavische School' van THOMSEN, BuGGE, ToRP ( en de 
jonge PEDERSEN !) verkregen resultaten, maar ook de met een meer etymolo
gizerende methode getrokken gevolgtrekkingen van hen, die het Lycisch 
met het Hettitisch en speciaal met het Luwisch vergeleken hebben - de 
oudere PEDERSEN, TRITSCH, LAROCHE en een aantal anderen - worden op 
een frappante wij ze bevestigd. Enkele pronominale vormen zullen op basis 
van de trilingue iets anders opgevat moeten worden ( -i niet slechts locativus 
maar ook dativus van het enclitisch pronomen ; eb ette - tenminste óók, 
zoniet uitsluitend - dat. plur. van het demonstratief pronomen ebe- = 

Hettitisch en Luwisch aba-, zoals overigens reeds door LAROCHE werd ge
steld). De grootste winst van de trilingue is op het lexicale vlak gelegen. De 
overgrote meerderheid van de in de Lycische versie voorkomende woorden 
wordt namelijk ook in de overige, reeds bekende teksten aangetroffen. 
Recente gissingen van deskundigen ,als LAROCHE zelf, de Japanner K1sHI
MOTO, de tegenwoordig in de Verenigde Staten werkzame Rus SHEVOROSHKIN, 
en CARRUBA, worden op ondubbelzinnige wijze bevestigd. Andere Lycische 
stammen, die nog onbesproken gebleven waren, zijn nu dankzij de Griiekse 
versie althans in hun meer algemene betekenissfeer bekend. Enkele inter
pretaties van vroeger blijken totaal verkeerd geweest te zijn. Daarnaast ver
dient het vermelding dat enkele Lycische grafteksten, die, zoals thans dui
delijk wordt, een verwant onderwerp behandelen (het reserveren van een 
perceel land om uit de opbrengst de voortzetting van een dodencultus te 
verzekeren), een stuk begrijpelijker zijn geworden. Terwijl de Griekse versie 
mijns inziens het best als een lichtelijk verkorte versie van het Lycische origi
neel beschouwd kan worden en zich juist daar, waar de inhoud der regelin
gen bondiger uitgedrukt wordt, van dit origineel verwijdert, verschilt de 
Aramese inscriptre tamelijk sterk van het Lycisch en het Grieks. In de Ara
mese versie wordt een preciese datering gegeven ( de maand Siwan van het 
eerste regeringsjaar van Artaxerxes (III), d.w.z. in juni-juli van het jaar 
358 v. Chr.) . Deze versie behelst alshetware een officiële acte van de kan
selarij van de Satraap, waarin aan de door een eed bekrachtigde afspraak 
van de inwoners van Xanthos, dat rond het midden van de vierde eeuw 
kennelijk tweetalig, Lycisch èn Grieks, geweest is, kracht van wet wordt 
verleend. Het ui,tgangspunt verschilt dus op een bij zonder karakteristieke 
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en historisch zeer interessante wijze van dat der Lycische en Griekse versies. 
De nieuwe lexicale gegevens zullen het mogelijk maken om een aantal reeds 
lang bekende teksten met vrucht opnieuw in studie te nemen, waarbij vooral 
het probleem der sancties van de Lycische grafteksten goede vooruÏ'tzichten 
biedt. Er tekent zich een merkwaardig verschil af tussen oorspronkelijk 
geheel in de religieuse sfeer gelegen Lycische sancties, die verwant zijn met 
de vervloekingsformules van de Hettitische staatsverdragen en de Hiërogly
phisch-Luwische inscripties, en in wereldse, burgerlijke sfeer gelegen boete
bepalingen van de Griekse inscripties uit Lycisch gebied, waarbij een aan
tal Lycische grafteksten misschien reeds door het Griekse systeem beïnvloed 
zouden kunnen zijn. Zowel het oude tekstmateriaal als de nieuwe trilingue 
zullen in de toekomst dus misschien aanleiding tot historisch getinte vertogen 
kunnen geven! Het heeft een ontnuchterend, maar misschien tevens psycho
logisch zeer wenselijk effect op de lezer dat de laatste regel der Lycische 
inscriptie, die geen duidelijke Griekse replica bezit, eigenlijk weer volstrekt 
onbegrijpelijk is. Het geringe getal der ogenschijnlijk meer historisch ge
tinte Lycische inscripties, waaronder de beroemde Xanthos-stèle wel de be
langrijkste is, zal daarom vermoedelijk pas na het vinden van nog meer en 
ándere meertalige teksten met een redelijke kans op succes bestudeerd kun
nen worden. 

Amsterdam PH. H. J. HüUWINK TEN CAT.E 
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EEN MYTHOLOGISCHE PAPYRUS IN DEN HAAG 

De Egyptologie pleegt een bepaald genre handschriften u:t de Eenentwin
tigste Dynastie (1075-950) mythologische papyri te noemen. Het Rijks
museum van Oudheden te Leiden bezit er twee, het Haagse Meermanno
W estreenianum een derde. Van laatstgenoemd exemplaar ( nr 3 7) werd in 
f aarbericht I/5 van ons genootschap een tweetal scènes uitgegeven door 
Professor DE BucK. Deze schreef destijds, in 1938, reeds, dat verdere publi
katie ongetwijfeld gewenst zou zijn en van hetzelfde oordeel was Dr PIAN

KOFF, toen ik hem in 1958 bijgaande afbeelding (fig 93) voorlegde. Gaarne 
geef ik thans aan deze suggesties gevolg, dankzij vriendelijke toestemming 
van de Directie van het museum. 

Het manuskript, uitgevoerd in zwart en rood, meet in totaal 266 bij 
3 3 cm. De eigenaar wordt genoemd, noch individueel uitgebeeld, maar des
ondanks staat de funktie van het stuk vast. Het is vervaardigd om bij de 
dood van een lid van de Thebaanse priesterschap mee begraven te worden. 
De afbeeldingen en teksten moesten het voortleven van de gestorvene be
werken. Deze taak hadden andere papyri, van het type Amdoeat of Doden
boek, eveneens. Maar, zoals dat ook geldt voor elk van die twee groepen, 
de "mythologische" vertonen een eigen karakter. Met Amdoeat hebben zij 
het overwegen van beeld tegenover woord gemeen. Met het Dodenboek 
het ontbreken van een thema, dat zich ,in de volgorde van de presentatie ont
wikkelt. 

De figuren in de "mythologische" handschriften lijken ten dele origineel 
te zijn. Ten dele zijn zij ontleend aan of geïnspireerd door oudere bronnen, 
die van het Dodenboek en die van de onderwereldliteratuur, waartoe Am
doeat behoort. Eerstgenoemde beïnvloeding blijkt in Leiden T 7 en T 9, de 
tweede treft men aan in M.-W. 37. 

Ik laat thans de verschillende tafrelen de revue passeren. Zoals steeds in 
de "mythologische" groep moet men daarbij van rechts naar Links gaan. 

Scène een. Als pendant van de ondergang wordt de zonsopgang uit de 
Dat (onderwereld) weergegeven, en wel tussen twee slangen en uit god
delijke mond. Zie DE BucK, fEOL l/5, 306/9 met fig. 3. 

Scène twee. De zonnegod triomfeert over zijn tegenstander, de Apofis
siang, die hem de verrijzing probeerde te verhinderen. DE BucK, a. v., 305/6 
en fig. 3. 

In de magische gedachtengang van de Egyptenaren verwezenlijken der
gelijke (liefst veelvoudige) tekeningen de opkomst van de zon en daarmee 
tevens de herleving van de bezitter van het dokument. God en gestorvene, 
zijn navolger, hebben beiden die hulp dringend nodig. 



Fig. 93. Pap. Meermanno-Westreenianum 37. Boven: scènes 3-5; onder (voortzetting met geringe overlapping) scènes 6-10 . 
Foto A. Dingjan 
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Scène drie ( onze fig. 93). De tweekoppige slang met benen heet in het 
bijschrift: ,,De heer van het leven der beide landen ( = Egypte)" . Hij 
draagt rechts de witte kroon, links de rode. Daarmee korresponderen de 
"Vrouwe van Boven-Egypte" en de "Vrouwe van Beneden-Egypte", de 
godinnen, die men erboven ziet zitten aan weerszijden van twee vlammen 
( vgl. sc. 4). 

Dat aan een slang het hele land het leven dankt, is een gedachte, die bij 
scène 6 ( en 5) nader ter sprake komt. Men kende aan dit dier het bezit van 
het leven toe, omdat men bij hem spontane geboorte uit de aarde ( d.w.z. 
de daarin achtergelaten eieren) en periodieke lichamelijke vernieuwing ( de 
huid!) meende waar te nemen. 

Scène vier. Tweemaal vier figuren zijn hier tegenover elkaar geplaatst: 
goden boven vlammen en kobra's boven schrijnen. Een groepering als in 
het tweede geval krijgt elders (Myth. Pap. 24) de betiteling "Dat" en "Ge
heime Dat" mee. En de hoog opgerichte slang aan de linkerzij de lijkt spre
kend op de "Deurwachter van de Dat" uit onze eerste scène. De gevolg
trekking lijkt niet gewaagd, dat dit taf reel de onderwereld voorstelt. De dode 
behoeft zo'n topografie -om veilig de uitgang te bereiken, vanwaar hij 
herrijst. Voor de (weder) geboorte is een reiniging vereist, waartoe ook vuur 
dient. Mogelijk, maar niet zeker, is dat de betekenis van de vlammen, even
als in scène 3. 

Scène vijf is bekend uit het elfde uur van Amdoeat: Kunst, a.fb. 20 en 25. 

Hier vergezellen de gevleugelde slang ook nog een kroon ( zie sc. 3) -en een 
opgerichte mummie ( cf. sc. 6), terwijl hij "Leven der beide landen" heet. 
De zonneschijf op het hoofd van de mensvormige god ontbreekt, maar de 
beide wedzjatogen bevestigen ( net als in sc. 8), dat zijn aard solair is. Am
doeat licht toe, dat hij uit de slang voortkomt. Naam en funktie van het 
dier korresponderen met wat bij de scènes 3, 6, 8 en 10 opgemerkt wordt. 

Scène zes wordt gevormd door een slang van het type van scène 3. Hij 
draagt bovendien twee mummies en in het midden ontwaart men de zonne
s,chij f tegen een gestippelde achtergrond, die zand aanduidt. De bedoeling 
is duidelijk. Het generatieve vermogen van de slang doet de zon boven de 
Oostelijke woestijn opgaan: eenzelfde rollenverdeling als bij voorbeeld bij 
DE BucK, t . a. p., fig. 6. Het dier brengt ook de beide gebalsemde figuren 
tot opstanding. Blijkens een variant met bijschriften in Myth. Pap. 20 (vgl. 
28) zijn zij verschijningsvormen van de god Osiris. Deze krijgt in Myth. Pap. 
2 van een slang dezelfde assistentie. 

Voor de Egyptenaar is zijn (voort)bestaan ondenkbaar zonder zon en 
Osiris. Het is inderdaad het "leven der beide landen" ( sc. 3 en 5), da!t de 
slang schenkt. 



334 PHCENIX 20 - 1974 

Daarboven presenteert scène zeven een rij schrijnen onder een fries van 
figuren. Van deze laatste roepen de twee kobra' s en de vlam herinneringen 
op aan scène 4. Ook tussen gieren en de Dat bestaat er verband gezien de 
notities in Myth. Pap. 8 en 12. De aanwezigheid van het gepersonifiëerde 
W esten, ten slotte, draagt eveneens bij tot de overweging, of hier niet op
nieuw de onderwereld getoond wordt. 

De valk met de gekroonde kobra in scène acht is de opgaande zonnegod. 
Dat blijkt op een pyramidion uit de Negentiende Dynastie in Turijn. In 
ons geval en in Myth. Pap. 14 is niet de schijf, maar het wedzjatoog opge
nomen. Kennelijk stijgt de vogel uit de slang op ( cf. sc. 5): Turijn en pap. 
14 laten klauwen en kobra in elkaar overgaan. Duidt de schrijn het doden
rijk aan ( vgl. sc. 4 en 7), dat de valk daarbij achter zich laat? 

Scène negen variëert scène 3 (boven). De godinnen van de beide lands
helften en de bijbehorende kronen geven aan, dat niet alleen de zon ( sc. 8), 
doch ook heel Egypte het leven verwerft. 

De kompositie van scène tien is m.i. ingegeven door het Holenboek . Dit 
maakt evenzeer als Amdoeat deel uit van de onderwereldliteratuur, maar 
papyri putten er slechts zelden uit. Herhaaldelijk is in dat "boek" de situatie 
terug te vinden, waarbij schijf en ovalen door slangen geflankeerd worden; 
een goed voorbeeld laat het eerste uur zien. 

De nadere ui,twerking vertoont echter typisch het stempel, dat ook de 
scènes 3, 5, 6 (en 8) kenmerkt. Getuige de skarabee (rechts) komt dankzij 
de slangen de zon opnieuw op. Deze is binnen zijn schijf (links) in twee 
fasen van zijn omloop uitgebeeld. Aan de linkerkant 1als de god met rams
kop, zoals hij eveneens in scène 2 optreedt. Aan de rechterzijde als dwerg -
een interessante en zeldzame manifestatie. 

Ook de personen in de ovalen verrijzen. Het Holenboek geeft op deze 
wijze godheden en mensen in hun graven weer. Men mag aannemen, dat 
tot hen de eigenaar van onze papyrus gerekend wordt. Als bij de zon is het 
nieuwe leven zijn deel. 

Voorschoten M. HEERMA VAN Voss 

Verwijzingen: 

Holenboek: PIANKOFF, Le Livre des Quererts, Le Caire, 1946. 
Kunst: HEERMA VAN Voss, Kunst i:oor de eeuwigheid, Leiden, 1966. 
lHyth. Pap. : PIANKOFF-RAMBOVA, Mythological Papyri, New York, N.Y., 1957 (geciteerd 

met nr papyrus). 
Turijn: foto: CALDERINI, in: CASTELLANI, Storia delle Religioni, I, [Torino, 1970), 710 . 
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EEN D ODENDOEK ALS DODENBOEK 

Enkele jaren geleden werd University College van de stad Swansea 
(Abertawe) in Wales verrijkt met een verzameling Egyptische oudheden. 
Het is de ( Sir Henry) W ellcome Collection; hij wordt beheerd door een 
Honorary Curator, Mevrouw Dr Kate BossE GRIFFITHS. Zij was zo vrien
delijk mij te attenderen op de doek uit fig. 94, in het bijzonder op het detail 
van fig . 95. Aan haar dank ik ook de foto's en de toestemming tot publi
katie. 

Het betreft een gedeelte van een mummiekleed. Waarschijnlijk was dat 
een volledige lijkwade, maar vast staat het niet. P ARLASCA verzamelde bij 
voorbeeld een aantal komplete stukken van klein formaat, die in kombinatie 
met andere een gestorvene moesten omhullen. Het onderhavige exemplaar 
meet thans 70 bij 45 cm. Het is beschilderd en beschreven (in geel, zwart, 
wit en rood); voorstellingen en bijschriften blijken ontleend te zijn aan 
het Dodenboek (Db) . Die bijzonderheden maken het zeer interessant. 

De naam van de eigenaar - vermoedelijk een man - luidt Hapi. De 
doek (W 869) werd gevonden te Rife in Boven-Egypte; de konservering is 
vooral te danken aan de Heer CLAGUE T A YLOR, RISW, te Swansea. 

Van boven naar beneden gaande ontwaart men de volgende a:fbeeldingen. 
Vignet van Db 1, ontleend aan de begrafenisstoet. Vier mannen schrijden 

voort; oorspronkelijk waren het er waarschijnlijk vijf. Op een onderstel 
dragen zij een boot, waarin de mummiekist rust omgeven door een schrijn. 
Zie fig. 95. 

Vignet van Db 87, een slang. Deze wordt vergezeld door de bijbehorende 
titel:· ,,Spreuk om zich in de Zoon der aarde te veranderen". Men meende, 
dat dit dier op mysterieuze wijze uit de grond ontstond. 

Vignet van Db 81 bij de "Spreuk om zich in een lotus te veranderen". 
Evenals de slang zou de lotus het vermogen beziitten om uit zichzelf het 
nieuwe leven te ontwikkelen. Dat geloofde de Egyptenaar ook met betrek
king tot de skarabee. Is dat de reden, dat die in plaats van de bloem werd 
weergegeven? 

Vignet van Db 84, de "Spreuk om zich in een blauwe reiger te veran
deren". Eveneens aanwezig op een nog ongepubliceerd linnen fragment in 
Avignon. 

Beneden links: vignet van Db 80, waarin men de gedaante van een god 
aanneemt. 

Vignet van Db 126. Deze zee van vuur houdt - kennelijk als exekutie
oord - nauw verband met het dodengericht (Phamix 14, 165/71). Wie dit 
laatste goed doorstaat mag echter offers verwachten van de vier rechters, die 
ter plaatse in de gedaante van een baviaan de leiding hebben. Aan de onder
zijde is één van de dieren duidelijk te zien. 
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Fig. 94. Welkome Collection, Swansea, Inv. Nr. W 869. 
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Fig. 95. Aanvullend detail bovenzijde. Uit de begrafenisstoet van Hapi. 

Zoals men weet worden dergelijke beelden en teksten geacht hun doel 
krachtens hun magische aard te verwezenlijken. Wat is in ons geval hun 
doel? 

De bavianen aan de vuurzee ( Db 126) moeten Hapi eten en drinken 
garanderen. Dit vooronderstelt, dat hij bij de toetsing aan de norm voldaan 
heeft. Hij kan zijn bestaan dus voortzetten. 

Dat nieuwe leven wordt ook gevoed door de identifikaties in Db 81 en 
8 7. Db 80 en 84 verruimen de mogelijkheden van de gestorvene eveneens; 
de na,druk ligt dan op zijn macht, respektievelijk bewegingsvrijheid. Wij 
zijn hier in de groep van de gedaanteverwisselingen, waarvoor ik Phcenix 

17, 96/9 aandacht vroeg. 
Al deze voorrechten zijn uiteraard alleen denkbaar, als Hapi eerst uit de 

dood herrezen is. In die primaire behoef te voorziet het vignet van Db 1. 

Het komplex van funeraire riten, waartoe zowel de balseming als de begra
fenis behoort, is daarin samengevat. Want het optillen van de mummie is 
een zeer wezenlijke handeling. De dragers brengen immers de herleving 
op gang, zoals ik Phcenix 14, 128/ 32 besprak. Dat effekt wordt nog versterkt 
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door het benutten van een boot. De toevoeging van deze boot is slechts uit 
enkele andere gevallen bekend, met name op muren van graven. Alle dateren 
uit de Ramessiedentijd, dat zijn de Negentiende en Twintigste Dynastie. Die 
omstandigheid helpt ons bij het vaststellen van de ouderdom. 

Doeken, waar afbeeldingen uit het Db op geschilderd werden, zijn in het 
Nieuwe Rijk zeldzaam. Een onlangs door CAMINOS uitgegeven fragment in 
Hanover, New Hampshire, staat qua opzet dicht bij dat in Swansiea; ook 
daarop komt Db 1 onder de uitgekozen illustraties voor. Ik plaats het op 
pal1aeografische gronden in de 19e Dynastie. 

Hapi's eigendom komt evenmin voor een vroegere datering in aanmerking, 
ditmaal vanwege de onzorgvuldige behandeling van de tekst. Anderzijds 
biedt RANKE's Personennamen I, 238, 6 geen voorbeelden van de eigennaam, 
die jonger zijn dan de 20e Dynastie. Deze beide begrenzingen zouden ons 
exemplaar aan de Ramessiedentijd toewijzen, hetgeen geheel overeenkomt 
met wat zojuist gesignaleerd ~erd t.a.v. het dragen van de kist in een boot. 
Ik schrijf de doek daarom aan de periode van de 19e-20e Dynastie toe, dat 
is tussen 1320 en 1075. In die tijd zijn inderdaad graven te Rife aangelegd. 

Voorwerpen als dit vormen een nog te weinig benutte bron voor de kennis 
van het Dodenboek. Boeiender dan deze overweging is het besef, hoeveel 
de doek voor de bezitter betekend moet hebben. De toverkracht van beeld 
en schrift kwam reeds ter sprake. Mede daardoor hernieuwt en onderhoudt 
hij zijn leven en wel onder de best denkbare voorwaarden. De uitwerking 
van zulke mirddelen is naar Egyptisch geloof maximaal, wanneer men de 
gebruiker in lichamelijk kontakt ermee brengt. En dat is blijvend het geval, 
als hij in een dergelijke doek gewikkeld wordt. Zo zijn Haipi de vignetten 
als het ware op het hart gebonden en de teksten op het lijf geschreven. 

Voorschoten M. HEERMA v AN Voss 

Literatuur 

Over het dragen van de dode in een boot: 
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De opgravingen in Jerusalem door een team van israelische archeologen 
hebben in de laatste tijd de belangstelling van velen opgewekt, zij het wel
licht meer om politieke redenen dan op grond van archeologische motieven. 

Sinds 1968 zijn er in de oude stad van Jerusalem op verschillende plaat
sen opgravingen gestart, waarvan die langs de westelijke en zuidelijke muu.r 
van de I:Iaram esj-Sjarif - tevens de plaats van de westelijke en zuidelijke 
muur van het tempelplatform uit de tijd van Herodes - de meeste bekend
heid genieten. Deze opgravingen staan onder leiding van professor B. MA
ZAR van de Hebreeuwse Universiteiit van Jerusalem. Ook in de joodse wijk 
van de Oude Stad, die tij <lens het Jordaanse bewind grotendeels werd ge
ruïneerd, doet men op een aantal plaatsen onderzoek, alvorens met de her
bouw te beginnen. Bijzonder belangwekkend is dit gedeelte van de stad, 
omdat men hoopt hier gegevens te kunnen vinden omtrent de bewoning en 
de ommuring van de westelijke heuvel. Prof. N. AvIGAD beschrijft in de 
verslagen die tot nu toe verschenen zijn 1) enkele resultaten van de opgra
vingen, die een bijdrage kunnen leveren tot de oplossing van deze veelom
streden vraag. Daarnaast worden opgravingen verricht door RUTH AMIRAN 
en A. EITAN op de binnenplaats van de Citadel 2 ). 

Ook op andere plaatsen in en buiten de oude stad werden en worden op
gravingen verricht 3), ten dele onder leiding van niet-israelische archeolo
gen, bijv. KATHLEEN M. KENYON in de Davidsstad en langs de -oostelijke 
muur van het tempelplatform 4), D. BAHATH en M. BROSHI in de Armeense 
Tuin 5). Wij beperken ons in dit artikel tot de belangrijkste israelische op-

*) Dit artikel kwam tot stand n.a.v. een lezing over dit onderwerp, die de schrijfster en 
Drs. F. J. HooGEW0UD voor het Palestijns Archeologisch W erkgezelschap hebben gehou
den. Ook de uiteindelijke vormgeving van dit artikel is gebaseerd op deze samenwerking. 

1) N. AvrGAD, 'Excavations in the Jewish Quarter of the Old City, Jerusalem 1969/ 70 
(Preliminary Report)', Israel Exploration Journal 20, 1-2 ( 1970) 1-8; IDEM, 'Jerusalem 1970 
(Preliminary Report II)', IEJ 20, 3-4 (1970) 129-140 ; IDEM, 'Jerusalem 1971 (Third 
Preliminary Report)', IEJ 22 (1972) 193-200. 

2 ) RUTH AMIRAN and A. EITAN, 'Excavations in the Courtyard of the Citadel, Jerusalem 
1968/ 1969 (Preliminary Report)' IEJ 20 (1970) pp. 9-Iï. 

3 ) Zie voor een overzicht van de opgravingen: Encyclopedia Judaica, Yearbook 1973, 
Jerusalem 1973, 283; M . Avr-YoNAH, 'Excavations in Jerusalem, Review and Evaluation', 
in: Qadmoniot V, 3-4 (19-20) 1972, 70-73 (Hebr.) ; eng. vert . in: Christian News from 
lsrael XXIV, 1, 13 ( 1973) 41 -49 = J erusalem Revealed, 21-24. Zeer recent is verschenen: 
J erusalem Revealed, Archeology in the Roly City, een vertaling van de artikelen die van 
1968-1974 verschenen over de belangrijkste opgravingen in Jerusalem in Qadmoniot, uitge
geven door de Israel Exploration Society, Jerusalem. 

4 ) KATHLEEN M. KENYON, Digging up I erusalem, London 1974. 
5) D. BAHATH and M. BROSHI, 'Excavations in the Armenian Gardens ' (Hebr.), Qadm. 

v, 3-4 ( 19-20) 1972, 102-103. 
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graving, nl. die langs de 
westelijke en zuidelijke muur 
van het tempelplatform. Op 
grond van de voorlopige ver
slagen en enkele artikelen van 
de leiding gevende archeolo
gen die hierover versche
nen 6) zullen WIJ hiervan 
een overzicht trachten te 
geven. In deze verslagen zijn 

6) B. MAZAR, The Excavations in 
the Old City of Jerusalem; Prelimin
ary Report of the First Season 1968. 
Jerusalem 1969 (in het vervolg aan
geduid als Exc. 1); IDEM, The Ex
cavations in the Old City of J eru
salem near the Temple Mount; 
Preliminary Report of the Second 
and Third Seasons 1969-1970. 
Jerusalem 1971 (in het vervolg 
Exc. 2-3) ; IDEM, 'Excavations near 
the Temple Mount (Hebr.) ', Qadm. 
V, 3-4 (19-20 ) 1972, 74-90 (in het 
vervolg Qadm.) ; M. BEN-Dov, 
'Excavations near the Temple 
Mount; the Early Islamic Periods 
(Hebr.)', Qadm. 112-117; Finds 
from the A rcheological Excavations 
near the Temple Mount. Jerusalem 
z.j . (Catalogus ); M. Av1-YoNAH, 
Archeological Research, in : Israel 
Pocket Library, Jerusalem. Jerusa
lem 1973, 232-252 = artikel uit 
Encyclopedia Judaica, J erusalem 
1971 , col. 1521-1537; Encyclopedia 
Judaica, Yearbook 1973, Jerusalem 
1973: Archeological Research in 
Israel, 163-169; Aangekondigd bij 
uitgeverij Achiasaf, Tel Aviv, is een 
boek van B. MAZAR, in het Engels 
en het Hebreeuws, The Western 
Wall and the Ophel Hill. 

Fig. 96. Doorsnede door straat 
langs de zuidelijke muur van de 
tempelberg ( square E 6), in ooste
lijke richting gezien. In het midden 
grote stenen van het bovengedeelte 
van de zuidelijke muur naar be-

neden gevallen. 
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nog niet de Laatste resultaten verwerkt maar het is toch mogelijk een inzicht 
te geven in het werk dat tussen 1968 en 1972 op het opgravingsterrein 
is verricht. 

De opgravingen langs de zuidelijke en westelijke muur van het tempel
plein zijn gestart in 1968. Het eerste seizoen werkte men voornamelijk in 
de omgeving van de zuidwestelijke punt van het tempelplatform. Later 
breidde men het werk verder uit, resp. in oostelijke richting - tot de 'dub
bele Huldapoort' - en noordelijk tot voorbij de :wgenaamde Robinsonboog, 
terwijl ook het terrein dat meer westelijk gelegen was werd onderzocht. 

W ARREN's beschrijvingen van zijn onderzoek in dit gebied in de jaren 
1867-1870 7) waren bij deze opgravingen van grote waarde en werden ten 
dele daardoor geverifieerd S). Aan de hand van vondsten en watersystemen 
kwam men langs de zuidelijke muur tot een stratifica:tie ( zie fig. 96) . 
Hoewel ook uit de periode van de l 2e tot de 18e eeuw vondsten werden 
gedaan, viel de aandacht vooral op strata uit de volgende perioden: 
A. Vroeg-Arabisch: vanaf de Omayyaden (7e eeuw) tot en met de ver
overing door de Se1djukken in 1071. 
B. Byzantijnse periode: vanaf Con~tantijn de Grote tot aan de verovering 
door de Arabieren (324-638). 
R. Romeinse periode: Aelia Capitolina (70-324). 
H. Herodiaanse periode; vanaf Herodes de Grote tot de verwoesting van 
Jerusalem (37 v. C.-70 n. C.) . 

Hieronder volgt een korte bespreking van deze vier perioden. Hierbij 
wordt vooral de nadruk gelegd op een aantal de aandacht trekkende vond
sten. Op de 'gebruikelijke' vondsten - aardewerk, lampen, munten - wordt 
over het algemeen niet nader ingegaan. 

a. Arabische periode (7 e-8e eeuw) 

Langs de westelijke en zuidelijke muur bevond zich een uitgestrekt terrein 
van ca. 7,5 dunam (7500 m2 ) met resten van gebouwen uit de itijd der Omay
yaden (7e-8e eeuw). Langs de muur liepen twee geplaveide straten, die elkaar 
aan de zuidwestelijke punt ontmoetten. De straat in de richting van de Hulda
poort is meer dan 70 m lang. Deze straat is tegelijk aangelegd met een groot 
gebouw aan de zuidkant van ca. 84 X 96 m 9). Er is een drempel gevonden 
van een monumentale poort, die vanaf de straat in dit gebouw leidt. Behalve 
dit grote gebouw werden nog twee bouwwerken ontdekt uit dezelfde tijd, 
ten zuiden en ten zuidwesten. Het zuidelijker gelegen gebouw was aangelegd 

7 ) CH. W. WARREN, Underground J erusalem, London 1876. 
8) Exc. 1, 3. 
9) Exc. 2-3 , 39. 
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volgens hetzelfde plan, het meer naar het westen gelegen gebouw vertoonde 
een enigszins ander patroon, dat echter ook bekend is uit de Omayyaden
architectuur. Ook is in deze tijd een bres gerepareerd in de tempelmuur, die 
daar aan het einde van de Byzantijnse periode in was geslagen. Het geheel 
lijkt op een groots opgezet plan van de kaliefs ( fig. 97) . 

H et grote gebouw was aangelegd rondom een open hof, die omgeven werd 
door overdekte galerijen. De ca. 80 cm uitstekende bases van de pilaren 
waarop de overkapping rustte zijn in gtote getale blootgelegd. De galerijen 

Fig. 97. Isometrische reconstructie van de gebouwen uit de Omayyadentijd aan 
de voet van de tempelberg. 

Naar: Jerusalem Revealed, p. 97 

waren ca. 17-20 m lang en 4-8 m breed. Het massieve karakter van de fun
deringen gaf aanleiding tot de gedachte dat het gebouw uit meer dan één 
verdieping moet hebben bestaan- ook de waterafvoer en architectonische 
fragmenten wijzen hierop. Men vermoedt dat er een brug is geweest die 
een direkte verbinding vormde tussen het gebouw en de I:Iaram. Men neemt 
dan ook aan dat dit gebouw het paleis was van de kaliefs van Jerusalem 
(fig. 98) . 

In de westelijke vleugel van dit gebouwencomplex legde men gedeeltelijk 
een terrein bloot, dat wijst op de aanleg van een badhuis. In de volgende 
verslagen zal dit wellicht nader aan de orde komen. 

Het plan van de situering der gebouwen is te vergelijken met soortgelijke 
projecten gebouwd door Omayyadenkaliefs in o.a. Syrië en Transjordanië, 
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terwijl de opgravers ook wijzen op Khirbet el-Miniye bij het meer van Gali
lea 10). Als bouwer van het complex vermoedt men kalief El-Walid 
(705 -715). 

Na de grondige verwoesting, die o.a. het gevolg was van een sterke aard
beving in 747 /8 zijn delen ervan opnieuw gebruikt bij de bouw van veel 
eenvoudiger constructies uit de 9e eeuw (kapitelen, drempels, zu]en). Onder 
de vloer van deze nieuwe gebouwen uit de Abassidentijd vond men veel 
materiaal uit de Se eeuw. Onder de originele vloer lag een netwerk van 
kanalen, watertoevoer- en rioleringsbuizen, die veel aardewerk - scherven 
vooral, maar sommige stukken waren nog volkomen gaaf - bevatten uit de 
periode van de Omayyaden. 

Fig. 98. Doorsnede door het westelijke deel van het tweede Omayyaden-gebouw, in westelijke 
richting gezien. 

Naar: J ernsalenz Revealed, p. 101 

Uit de latere periode verdienen nog aparte vermelding een tweetal ara
bische inscripties uit de lle eeuw, die zijn ontdekt bij opgravingen langs de 
westelijke muur 11). 

b. Byzantijnse periode ( 4e-6e eeuw) 

Toen men het gebied aan de oostelijke zijde van het genoemde grote 
Omayyadengebouw ging onderzoeken met het oog op de ligging en het plan 
van de oostelijke hallen en de oostelijke ingang, kwamen onder het plaveisel 
twee Laat-byzantijnse bouwwerken te voorschijn (loci 3067, 3068), waar
schijnlijk uit de periode tussen J ustinianus ( 5 2 7 -5 6 5) en de Perzische invasie 
in 614. Het bouwplan van deze huizen was identiek, ook de methode van 
constructie: gelijk geplaatste ramen, eenzelfde pleister1aag. Bij beide is de 
kamer waar men via een kleine hof in het oosten binnenkomt, voorzien 

10) Op. cit., 37, noot 2. 
11 ) M. SHARON, 'Arabic Inscriptions from Jerusalem', IE/ 23,4 (1973) , 214-20, 
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van een mozaïek, iets wat in later gevonden Byzantijnse huizen vaker voor
kwam. Op één van de mozaïeken las men de Griekse inscriptie (fig. 99): 

EYTYXQ~ TOI~ OLlE [O]Y~IN 

1 gelukkig voor hen die hier [ wo ]nen 1 12) 

Op het overige opgravingsterrein, bij de zuidwestpunt van de muur en 
verder naar het westen werden meerdere gebouwen gevonden, soms bewaard 
gebleven tot en met de helft van de muur van de tweede verdieping. De 

Fig. 99. Byzantijns mozaïek met Griekse inscriptie, gevonden 
in woonhuis nabij de trap die naar de Dubbele Poort leidt. 

Naar: Qadmoniot V, 3/ 4 (1972), p. 85 

Laat-byzantijnse bouwwerken vormden naar alle waarschijnlijkheid een chris
telijke wijk aan de voet van de tempelberg, waaraan een einde kwam bij de 
Perzische invasie van 614. In de huizen deed men vele vondsten: aaiide
werk, maar ook veel bronzen voorwerpen, waaronder een fraaie wierook
brander. 

De meest interessante vondst uit de Byzantijnse periode is een inscriptie 
ingegrift in de 15e rij van de grote stenen die de tempelmuur vormden, in 
de westelijke muur bij de Robinsonboog, vlak boven de Byzantijnse straat: 

12) Qadnz. 85; J erusalem Revealed, 38. 
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wr-:iytm wff lbkm wc fmwtm kdf-:i 

'en gij zult zien en uw hart zal zich verheugen en hun beenderen als gra/ 

een citaat naar Jes . 66 : 1413). Op stratigrafische en paleografische gron
den 14) neemt men aan dat deze inscriptie dateert uit de korte periode 
( 362/3) waarin de Joden onder keizer Julianus ( Apostata) toestemming 
kregen om de tempel te herbouwen. Deze woorden geven dan uitdrukking 
aan de gevoelens waarmee men deze gebeurtenissen beleefde. 

c. Ronieinse periode (2e-3e eeuw) 

Na de verwoesting van Jerusalem in 70 bleef het Romeinse lûe legioen 
in en om Jerusalem gelegerd. Er zijn sporen gevonden van Romeinse kam
pementen rond de tempelberg. Men heeft er overblijfselen gevonden van 
constructies als waterwerken en fortificaties. Ook zijn er sporen gevonden 
van gebouwen vanaf de tijd van Hadrianus (117-138) tot aan het eind vaq 
de 3e eeuw. Een aantal van de Vroeg-byzan:tijnse gebouwen zijn gesitueerd 
boven Romeinse huizen -- zo wezen vondsten er bijv. op dat de lagere ge
deelten, kelder, ·sousterrain, van gebouw locus 3067 (zie boven) reeds in 
gebruik waren in de Romeinse tijd 15). In de buurt van het komplex waar 
dit huis deel van uitmaakte vond men o.a. het marmeren torso v.an een jonge 
man en inscriptiies waarvan één gewijd aan Vespasianus en Titus 16 ) en één 
uit de tijd van Septimus Severus en Caracalla, die opnieuw was gebruikt in 
een plaveisel uit de Omayyadentijd 17). 

Ook in de strook die ligt in het verlengde van de zuidelijke tempelmuur 
in de buurt van de pijler van de Robinsonboog trof men een soortgelijke 
stratiEcatie aan. Daar werd een groot gebouw ontdekt, dat gedeeltelijk ge
bouwd was boven de resten van een Herodiaans huis. Het gebouw in zijn 
oudere fase behoorde bot de periode van Aelia Capitolina; waarschijnlijk 
was er een bakkerij gevestigd, getuige de grote ronde ovens die in de vloer 
werden aangetroffen. In een latere fase - Vroeg-byzarutijns - is dit oudere 
gedeelte opmerkelijk goed bewaard gebleven. 

d. Herodiaanse periode (Ie eeuw v. C. -le eeuw n. C.) 

Alles wijst er bij deze opgravingen op dat tijdens de regering van Herodes 
de Grote ( 3 7-4 v. C.) en ook onder zijn opvolgers Agrippa I en II dit ter-

13) Exc. 2-3, 22; Inscriptions Reveal, Jerusalem 1973 (catalogus) , 170v. (Hebr.), 77 (Eng) . 
14) Exc. 2-3, 23, noot 17. 
15) Exc. 2-3, 35. 
16 ) B. MAZAR, Qadm, 83-4; J emsalem Revealed, 33; M. GICHON and B. H. ISAAC, 'A 

Flavian Inscription from Jerusalem', IEJ 24,2 (1974), 117-123. 
17 ) M. Av1-YoNAH, 'The Latin Inscription from the Excavations in Jerusalem' , in: Exc 1, 

22-24. 
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rein het toneel was van grote bouwaktiviteit en reconstructie. Bekend is de 
uitbreiding van het tempelplateau naar het westen en het zuiden, gesteund 
door muren van vele rijen (34) inmense stenen. Gegevens omtrent de 
grootte van deze uitbreiding zijn niet exact te geven, omdat men daarvoor het 
gebied van de voor de Mohammedanen zeer heilige I:Iaram esj-Sjarif zou 
moeten onderzoeken, waarbij men dan trouwens ook met bezwaren zou 
moeten rekenen van orthodox joodse zijde. Men beperkt zich dus tot het 
gebied rond de tempelberg. 

Flavius Josephus geeft in zij n Antiquitates XV een beschrijving van Hero
des' bouwactiviteit op en rondom het tempelplein. Hij vermeldt daarbij de 
beide Huldapoorten en roemt de Koninklijke Stoa langs de zuidelijke muur 
(XV, 411-416). 

Bij de opgravingen ontdekte men zowel langs de westelijke als langs de 
zuidelijke muur een straat - resp. 12.50 en 6.60 m breed - geplaveid 
met grote stenen platen. Vanaf de zuidwestelijke hoek liep de straat naar het 
oosten iets omhoog. In de lengte is van deze zuidelijke straat slechts 11.20 m. 
bewaard gebleven, de rest is verwoest; waarschijnlijk werden de stenen pla
vuizen gebruikt door de bouwers van Aelia Capitolina. Onder de beide 
straten vond men een aantal rijen onderaardse kamers (gemiddeld 3.40 m X 

2.80 m). En reeds bekend uit WARREN's beschrijvingen waren de water
kanalen die men onder beide straten aantrof. 

Bij de woesting van de tempel in 70 zijn enkele van de reusachtige steen
blokken van grote hoogte uit de muur naar beneden gestort, dwars door de 
geplaveide straat en de onderaardse kamers heen (zie fig. 1). Op één hiervan 
(afmetingen 2.43 X 1.04 X 1 m) las men de inscriptie (fig. 100): 

lbyt htqih lhk[ryz] 
1 naar de plaats/het huis van het (sjofar) blazen om [aan te kondigen] 18). 

Flavius Josephus vermeldt (Bell. f ud. IV, 582) een toren op het tempel
plein op de plaats waar bij begin en einde van de Sabbath de trompet werd 
geblazen. De gevonden steen heeft naar men aanneemt gefungeerd als 
bovenste hoeksteen van de toren, de plaats waar de priester op de sjofar 
blies. Bij de dubbele Huldapoort in de zuidelijk muur legde men een monu
mentaal trappenstelsel bloot met een breedte van ca. 64 m; 30 treden leidden 
van de lager gelegen Davidsstad naar de ingang tot het tempelplein. Som
mige stenen hiervan hebben afmetingen van 2.5 bij 3.5 m. De trappen zijn 
omgeven door een plein met een breedte van 13.80 m dat zich langs de hele 
zuidelijke straat uitstrekt. Dit trappenstelsel is fot op de dag van vandaag 
een van de meest indrukwekkende gedeelten van deze opgravingen. 

18) Inscriptions R,eveal1 165 (Hebr.) 1 76 (Eng.); f erusalern R,evealed, 35 , 
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Fig. 100. Hebreeuwse inscriptie op steenblok afkomstig van een toren aan het tempelplein. 
Naar: J erusalem Revealed, p. 35 

Aan het westelijke gedeelte van de tempelmuur bevindt zich een stuk van 
een boog, waarvan aangenomen werd dat deze het begin was van een brug 
die, evenals de 'Wilsonboog', een verbinding vormde met de westelijke 
heuvel. WARREN beschrijft 19) da.rt hij in de westelijke richting een aantal 
pijlers van deze brug heeft gevonden, maar behalve één grote constructie aan 
de voet van de muur hebben de huidige opgravers hiervan geen spoor ge
vonden. Wel vond men delen van fundamenten verder naar het zuiden. Aan 
de hand van de funderingen en architectonische fragmenten heeft men ge
concludeerd dat de 'boog van Robinson' deel uitmaakte van een trappen
stelsel dat vanaf de straait onderaan de tempelmuur omhoog voerde tot aan 
de Koninklijke Stoa (fig. 101). 

De vondsten uit de tijd van Herodes en diens opvolgers zijn vele. Aarde
werk, voor een deel beschilderd met fraaie, abstract aandoende motieven, 
zogenaamd Pseudo-Nabatees 20), meestal lokaal van aard; een grote hoeveel
heid munten en verschillende andere kleine voorwerpen. Vermeldenswaard 
is de 1 qrbn-offer inscriptie' aangebracht op een stenen voorwerp, waarschijn
lijk een pootje van een vat (hoogte 1.4, diam. 2.9 cm.), wa'.lronder twee 
vogels zijn ingegrift 2 1 ). Men denkt hierbij aan Lev. 12 : 8, een tekst over de 
reiniging van de vrouw na de geboorte van een kind waarbij gesproken 
wordt over een offer van twee vogels - duiven. Men heeft hier dan te 
maken met een object dat direct met de tempelcultus in verband staat. 

Ook vond men een klein formaat zonnewijzer uit de Herodiaanse tijd 

19) CH. W. WARREN, Recovery of Jerusalem, London 1871, 95-103. 
20) Qadm., foto vóór 89. 
21) Inscriptions Reveal, 164 (Hebr.), 75 (Eng.) . 
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Fig. 101. Reconstructie van de zuidelijke en westelijke muur van de tempelberg tijdens de Herodiaanse periode. Op de westelijke 
hoek de trappenopgang, leidende naar de Koninklijke Stoa; in de zuidelijke muur de H uldapoort. 

Naar: Qadmoniot V, 3/4 (1972), p. 78/9 
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Fig. 102. Zonnewijzer, met op de achterzijde een ingegrifte menorah, uit de Herodiaanse tijd. 
Naar: Qadmoniot V , 3/ 4 (1972), p. 82 

Fig. 103. Plattegrond en doorsnede van een rotsgraf uit de 8e-7e eeuw v. Chr. , ontdekt in de 
helling van de heuvel ten westen van de tempelberg. Verklaring: 1: vertikale schacht, 2: graf
kamer; 3: nèfèsj; 4: nis voor plaat met inscriptie ; 5: het punt waar grafrovers zich een toe-

gang tot het graf geforceerd hadden. 
Naar: E . Mazar, Exc. 2-3, p. 26 
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(6.2 X 5.5 X 4.7 cm) met aan de achterzijde een ingegrifte menorah 
(fig. 102) . Er werden voorts een aantal vondsten gedaan uit de tijd voor
afgaand aan de Herodiaanse periode - heel weinig uit de Perzische tijd, iets 
meer uit de H ellenistische periode, maar toch te weinig üm een duidelijk 
beeld te krijgen over de situatie in die tijd. 

e. Periode van d e f udese k oningen (8e -7e eeuw v. C.) 

W el vond men tot veler verbazing in de helling van de heuvel ten westen 
van de tempelberg een aantal graven, die met grote waarschij nlijkheid zij n 
toe te schrijven aan de periode van de Judese koningen (8e-7e eeuw v. C. ). 
Alle graven waren geplunderd, sommige waren in latere perioden opnieuw 
gebruikt, bijv. als cisternen. Slechts in één ervan heeft men een concentratie 
van ca. 250 stuks aardewerk aangetroffen uit de 8e en 7e eeuw v. C., waar
van een aantal met inscriptie, waarbij waarschijnlijk ook de naam van Jesaja 
voorkomt 22 ) . Het model van de graven was bekend bijv. uit Achziv (W est
Galilea) en van Phoenicische graven uit dezelfde tijd : een vierkante schacht 
uitgehakt in de rots, vanwaaruit men een bepleisterde begrafenisruimte kon 
bereiken. In het plafond van deze ruimte bevond zich een verbinding naar 
buiten - de nèfèsj - die soms was afgesloten door metselwerk en zo een 
soort grafmonument vormde. Boven de ingang van één van de graven was 
een nis uitgehouwen om een gedenkplaat aan te brengen (fig. 10 3). 

In het puin dat men in een aantal graven vond trof men ook handvaten 
aan met het bekende 'lammèlèk-stempel', met de afbeelding van de 'ge
vleugelde boekrol' en de vermelding van een plaats (bijv. Zif). Men ver
moedt dat de graven al zijn ontruimd in een vroege periode, onder koning 
Josia of Manasse, toen men de westelijke heuvel systemaitisch ging bebou
wen en de graven verplaatst moesten worden. 

Op de vragen omtrent de bewoning van de westelijke heuvel willen wij 
in een volgend artikel, waarbij o.a. de opgravingen in de joodse wijk aan 
de orde komen, graag ingaan. 

Amsterdam 
maart 1975 J. L. B10K-v . o. BooGERT 

De Israel Exploration Society was zo vriendelijk toestemming te verlenen tot het gebruik van 
de illustraties voor dit artikel. 

22) l y f c h w, Exc. 2-3, 28. 
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WAS EEN PESTEPIDEMIE DE OORZAAK VAN DE ONDERGANG 
VAN HET NIEUWSUMERISCHE RIJK?*) 

I 

1. De val van het rijk van de derde dynastie van Ur, rond 2000 v. C., is 
een der belangrijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van het oude 

Mesopotamië. Diit rijk, gesticht door de grote vorst U rnammu ( op wiens 
naam de eerste legale codex staat) rond 2115 v. C., beleefde zijn grootste 
bloei onder koning Sulgi, over wi,ens roemrijke heldendaden, evenals zijn 
culturele en bestuurlijke werkzaamheden we horen in een ganse reeks van 
"Hymnen" die de koning liet vervaardigen. Alhoewel er reeds zeer veel 
vermenging had plaatsgevonden tussen Semietische en Sumerisd1e bevol
kingsdelen, kan men deze periode toch wel kenmerken als hoogste top van 
de Sumerische cultuur. Het rijk is één, welvarend en goed georganiseerd. 
Handel en nijverheid bloeien, evenals kunst en letterkunde ( de grote epen
cyclus van U ruk gaat waarschijnlijk terug op deze tijd). Buitenlandse be
trekkingen zijn uitgebreid, en het is meestal zo, dat Sumer de machtigste 
partij is. Alhoewel de grenzen wel af en toe bedreigd worden, heerst er 
toch overal rust en welvaart. En deze toestand schijnt voort te duren tot 
ergens in het midden van de regering van de laaitste koning, Ibbi-Sin. Dan, 
in 2006 v. C., gaat de Rijkshoofdstad ten onder - gans Sumer wordt ver
woest, en de koning als gevangene naar Elam weggevoerd. Niet alleen be
tekent dit het einde van de Sumeriërs als politieke macht, maar waarschijn
lijk ook als culturele entiteit. Een ganse wereld ,is teloorgegaan, en in de 
volgende periode vinden we slechts een samenstel van kleinere staa.Jtjes, dat 
langzaam zal leiden naar de eerder ephemere macht van Babylon in de 
periode van Hammurabi. 

Nu is deze ondergang bijzonder moeilijk te verklaren. Het probleem wordt 
goed weergegeven door TH. JACOBSEN: ,,Hoe een Rijk als dat van de derde 
dynastie van U r ... zo snel en zo volledig kon teloorgaan, zonder druk van 
enige vijandelijke staat van vergelijkbare grootte, is werkelijk raadsel
achtig!" 1). Men heeft nog geen afdoende historische verklaring kunnen 
vinden. 

In de discussie zijn m.i. de twee literaire klaagzangen, die over dit feit 
handelen, nog niet genoeg aan bod gekomen. Het lijkt mij erg waarschijnlijk, 

*) Deze bijdrage is een samenvatting van enkele hoofdstukken uit de dissertatie waarmee 
de auteur op 20-2-1975 promoveerde aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Deze disser
tatie, waarvan het hoof ddeel een nieuwe uitgave met vertaling, commentaar en analyse van 
de tekst LU (zie I par. 2) is, zal in de nabije toekomst verschijnen. 

1 ) TH. ]ACOBSEN, "The Reign of Ibbï-Suen" in J ournal of Cuneiform Studies, vol. 7 
(1953), p . 36. 
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dat deze teksten, hoewel ze rriet op de eerste plaats zo bedoeld zijn, toch 
een zeer waardevolle bijdrage kunnen leveren. Immers, zij zijn door de 
volgende geslachten gebruikt als herdenkingsliederen van de grote ramp 
die Sumer vernietigde. En uit deze klaagzangen kunnen we opmaken dat, 
voor de Sumeriërs althans, het Rijk is tenondergegaan aan een catastro
phale combinatie van droogte, hongersnood en pest - een combinatie die 
als gevolg had dat vreemde legers tenslotte de hoofdstad Ur konden ver
woesten. 
2. Het is misschien niet overbodig beide teksten even kort voor te stellen. 

De oudst bekende, die nu meestal afgekort wordt als LU (Lamentation 
over U r), werd reeds in 1940 op een voorbeeldige manier door KRAMER 

uitgegeven 2). Hij ,is ingedeeld in 11 zangen, waarvan de eerste ( een liitanie 
van ,een aantal verwoeste heiligdommen) vermoedelijk een later toevoegsel 
is. Zang II geeft de werkelijke inleiding op het gedicht, dat als volgt ge
structureerd is: in zangen III en IV zien we hoe de sbadsgodin van Ur, ge
naamd Ningal, het sombere lot van haar stad voorvoelt ( misschien een 
profetische droom?) en tracht dit lot nog te keren door een tussenkomst in 
de raad der gaden, die tot de vernieling besloten hebben. Dit mag echter 
niet baten, en in zangen V en VI zien we dat de stad verwoest wordt door 
een bovennatuurlijke Storm (V). Dan wor.dt weergegeven hoe in de stad, 
door die Storm, bijna iedereen gestorven i1s (VI). Tegen het einde van 
zang VI verlaat de stads godin dan ook ,de stad; als gevolg hiervan vallen 
vreemde volkeren binnen, voltooien de vernieling en voeren de weinige 
overlevenden mee in ballingschap. Vanuit deze ballingschapssituatie krijgen 
we dan de werkelijke 'lamentaties' in zangen VII en VIII, in de mond ge
legd van de godin en het volk. Het lied eindigt met een drieledig gebed 
( zangen IX, X en XI), dat de storm nooit moge weerkeren en dat de sitads
goden mogen terugkeren ( fig. 104). 

3. De tweede klaagzang noemt men gewoonlijk LSU r (Lamentation over 
Sumer and Ur) 3). Deze tekst is veel meer 'historisch' van aard en be

staat uit slechts 5 zangen, alhoewel iets langer dan LU. In zang I wordt, als 
inleiding, een schildering gegeven van de vèrstrekkende gevolgen van de 
verwoesting. Daarna wordt aangeduid dat het gaat om een onherroepelijke 
beslissing der goden en het naderende ,onheil wordt als een Storm beschre
ven. In zang II, verreweg de belangrijkste, wordt, op een histmisch volstrekt 

2 ) S. N. KRAMER, Lamentation over the Destruction of Ur ( = AS 12), Chicago, 1940. 
3) Deze belangrijke tekst bestaat nog niet in een volledige uitgave. Voorlopig raadplege 

men de vertaling van KRAMER in ANET, Supplement pp. 611-619, en zijn inleidende op
merkingen in Ur Excavations, T exts vol. VI/ 2, London, 1966, p. 1. 



Fig. 104. Tablet AO 6446 ( = T extes Cunéifornzes du Louvre XV, 40). Het enige bewaard gebleven tablet dat de ganse tekst van de 'Lamen
tation over the destruction of Ur" bevat, hier afgebeeld met toestemming van dr. M. LAMBERT (Département des antiquités orientales, Musée du 

Louvre), waarvoor mijn hartelijke dank . 
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aanvaardbare wij ze, de ondergang beschreven van een hele reeks plaatsen, 
die samen zowat de belangrijkste centra omvatten van h et rijk van U r -
en dit wordt duidelijk opgevat als de voorgeschiedenis van de foitelijke val 
van de rijkshoofdstad. Zang III beschrijft de noodtoestand in Ur zelf, net 
vóór de ondergang en we zien hier ook hoe de stads god N anna nog poogt 
het vreselijke einde af te wenden. Het negatieve antwoord van de oppergod 
Enlil begint zang IV, waarop de stadsgoden besluiten de stad te verlaten. 
Dit heeft tot gevolg dat de stad inderdaad v,olledig ten onder gaat: de be
legerde sitedelingen geven alle hoop op en laten de belegeraars binnen, die 
de stad dan materieel grondig verwoesten. Tenslotte bepleit Nanna toch nog 
een gunstig lot voor zijn stad, en ditmaal, d.w.z. na de algehele verwoesting, 
wordt zijn gebed verhoord: Hij mag de stad weer betreden, wat moet ge
zien worden als een waarborg voor een betere toekomst. In zang V vinden 
we een gebed, waarbij gevraagd wordt dat de Storm in de toekomst slechts 
de vijianden zou treffen. 

4. De grote overeenkomst tussen beide teksten, hun onderlinge relatie en 
ook wel hun vermoedelijke ontstaansdatum 4 ), maken duidelijk dat het 

hier in feite om een en dezelfde gebeurtenis gaat; en deze gebeurtenis wordt 
gedefinieerd in LSUr als de ondergang van Ur onder koning Ibbi-Sin 5). 

Het lijkt mij onnodig te gaan veronderstellen dat deze historische achter
grond in feite een latere toevoeging en/of interpretatie zou zijn van een 
'vroegere traditie' (waar, hoe, wanneer en waarom ontstaan??) . En overi
gens verandert deze redenering helemaal niets aan de grond der zaak, nl. 
dat het in deze teksten gaat over deze historische ondergang van Ur. 

II 

1. De moeilijkheid is nu dait deze ondergang beschreven wordt als een 
Storm 6) . Wat hebben de dichters en het publiek bedoeld met deze 

4) Alleszins vóór de opkomst van de stad Larsa als belangrijk centrum onder G ungunum, 
aangezien deze stad niet voorkomt in de lijsten der verwoeste centra. Dit brengt ons tot een 
datum tussen 2006 en 1932 v. Chr. (zie hiervoor de tijdstafel achterin C. J. GADD, ,,Baby
lonia c. 2120-1800 BC' = Cambridge Ancient History, rev. ed., vol. I, ch. XXII (Cam
bridge 1965). 

5) Zie LSUr, v. 35. 
6) Dit is het Sumerische woord U4 ( = UD). Het feit dat dit woord zowel "storm" als 

"licht" en "dag" betekent, gaf trouwens aanleiding tot het aanwenden van dubbelzinnigheid 
als literair procédé. Zo zijn er in de Ve zang van LU strofen waarvan elk vers met dit teken 
begint, en die in sommige gevallen op de verschillende wijzen kunnen gelezen en begrepen 
worden. Dit gebruik van "double entendre" als rhetorische techniek is trouwens zeer ver
spreid in de Oud-Oosterse letterkunde (men denke bv. aan yd.il in de Ugarietische tekst 
Sl:IR en SLM, v. 34-3 5 ! ) , en niet alleen daar - vgl. het gebruik van het woord "minne" in 
liederen van Hadewych. Schrijver dezes neemt zich dan ook voor dit procédé in de Sume
rische letterkunde aan een omvattend onderzoek te onderwerpen. 
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Storm, die identiek is met de macht die de stad Ur heeft verwoest? Als we 
deze vraag kunnen beantwoorden, zullen we ook klaarder zien in de myste
rieuze ondergang van het eens zo machtige rijk. 

2. Er zijn al verscheidene pogingen gedaan om hier een antwoord te 
brengen. Enkele auteurs zien in de Storm alleen maar een literaire uiit

drukking voor het vijandelijke geweld, terwijl anderen er een natuurver
schijnsel in willen zien dat onafhankelijk zou staan van de eigenlijke :onder
gang van de stad, maar later als oorzaak hineininterpretiert werd. Tenslotte 
zou men ook de Storm kunnen opvatten als een conventioneel-literaire uit
drukking voor de Wraak der Goden. De militaire uitleg, ook zonder zelfs 
maar onze teksten in te kijken, -is a priori al onwaarschijnlijk. Dit is ook de 
mening van JACOBSEN, zoals zijn citaat aan het begin van deze bijdrage aan
toont. Het is namelijk zo, dat we uit de geschiedenis van de periode die 
onmiddellijk op Ur III volgde toch wel voldoende zien dat het hier een 
opdeling betreft van het vroegere Rijk in een aantal kleinere stadsstaatjes 
onder deels Amorietische, deels Elamietische heersers 7) . Van deze heptar
chrie zal wel geen onderdeel sterk genoeg geweest zijn om het machtige 
Centrale Rijk te doen vallen. Maar er zijn in onze teksten nog meer pre
cieze argumenten die tegen deze interpretatie spreken. In LU, aan het begin 
van de Vle zang, die de reusachtige sterfte in de stad beschrijft, vinden we 
de volgende terzine: 

208 Toen de Storm eindelijk de stad verliet, was de stad een puinhoop/ 
209 0 Vader Nanna.' - de stad was tot een puinhoop gemaakt, 
210 Toen de Storm eindelijk de stad verliet. 

Dan volgt de beschrijving van de opgehoopte lijken overal in de stad. Deze 
passage zegt duidelijk, dat de Storm de oorzaak is van de ramp. Overigens 
komen de vijanden in LU slechts voor in vers 244, waar zij de stad binnen
vallen nadat de goden de stad verlaten hebben, - d.w.z. nadat de stad reeds 
ten onder is gegaan; en het is ook pas dan, dat gewag wordt gemaakt van 
een materiële vernieling van tempels - een motief dat we wel reeds eerder 
hadden verwacht, indien de grote ramp deze vijandelijke inval zelf was. 

In LSUr vinden we ongeveer hetzelfde schema: de stad is erg bedreigd 
en al bijna helemaal ten dode opgeschreven; dan verdaten de goden de stad 
en pas daarna wordt de stad opengesteld voor de vijand, die binnentrekt en 
zijn vernielzucht botviert. Nu wordt in LSUr wel wat meer aandacht ge
schonken aan het militair aspekt, zoals volgende passage duidelijk maakt: 

7) Men raadplege hierover in het algemeen het reeds geciteerde werk van GADD (noot 1) 
evenals D . 0 . EDZARD, Die Zweite Zwischenzeit Babyloniens, Wiesbaden 1957 en Hfdst. 4 in 
Die Altorientalischen Reiche I, Frankfurt 1965 ( = Fischer Weltgeschichte, Bd II). 
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397 De mensen wierpen de wapens neer en gooiden de knotsen op de 
grond; 

398 Zij brachten de handen aan de keel en weenden; 
399 Zij zochten raad bij zichzelf en spraken luidruchtig; 
400 ))Wee! Wat nog te zeggen - wat nog meer?)) 
401 ))Hoelang nog m oeten wij ondergaan in de muil der Vernieling?}) 
Li02 )Jn Ur heerst de Dood - erbuiten heerst de Dood!)) ' 
403 )) Binnen de stad doodt de honger ons/) 
404 ))Buiten de stad sterven wij door de Wapens der ElamietenF) 
405 nUr is reeds in de macht van de vijand - laat ons niet als dwazen 

sterven!)) 

406 Om hun leven te redden handelen zij gezamenlijk: 
407 De grendels openden zij) zodat de poorten wijd open stonden! 8) 

Terwijl deze pas.sage op zichzelf geen sterk argument voor onze opvatting 
van de gebeurtenissen inhoudt moeten we ze toch plaatsen in het tekstgeheel. 
En dan merken wij dat, precies als in LU, dit fragment slecht het allerlaatste 
stadium van het drama weergeeft: de overgave zelf. In LSUr wordt ook, 
door de ganse compositie heen, de Storm als grote, algemene oorzaak aan
gegeven. Deze visie wordt op een verrassende manier bevestigd door een 
passage die enkele verzen vroeger voorkomt: 

386 De boog) de werpstok en de slinger brachten overal vernieling/ 
387 Getande pijlen vulden ( de lucht) buiten ( de stad) als een regenstorm_; 
388 Grote stenen zoefden als vanzelf ( door de lucht) ; 
389 Maar elke dag opnieuw verdreef de slechte wind hen ( de vijand) 

van de Stad! 9) 

Zoals ook in LU mogen we wel de "Slechte Wjnd" zien als deeluitmakend 
van de Storm - en vers 389 wordt dan wel heel belangrijk! De Storm kan 
niet 2Jomaar het vijandelijk beleg zijn! Wij moeten er verder nog op wijzen, 
dat vers LSUr 411 ( onmiddellijk na het binnendringen der Elamieten) wel 
zeer eigenaardig klinkt indien men alleen maar een vijandelijke actie zou 
voor ogen hebben : 

411 (De vluchtelingen/ of de overlevenden) ))waren als vissen in een ver
droogde poel - hun adern was af gesnedenF) 

8) Deze en andere vertalingen van LSUr zijn gedeeltelijk gebaseerd op het voorlopige 
manuscript van Prof. KRAMER in het University Museum te Philadelphia, en gedeeltelijk op 
een eigen manuscript. 

9 ) Alleen zó kan men de grammatica van vers 389 exact weergeven. De postpositie - t a 
na u r u moet wel betekenen "van . . . weg'', hetgeen klopt met de betekenis van g i 4 - g i 4, 

als "verdrijven van". Men zie de tekst in Ur Excavations, Texts, vol. VI/ 2 no . 132, vers 30. 
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4. Tenslotte argumenteert de ganse Ve zang van LU ( d.i. een gedetail-
leerde beschrijving van de Storm) al sterk tegen de visie als zou het 

alleen maar een vij andelijke aanval betreffen. De miliitaire details uit LSUr 
betekenen langs de andere kant echter ook, dat men niet kan aanvaarden 
dat de Storm alleen maar een natuurlijk fenomeen zou zijn. 

Men kan natuurlijk aanvoeren dat de Storm slechts een naam voor de 
wraak der goden is - wraak die in realiteit de militaire nederlaag is, maar 
ook als Storm gekwalificeerd wordt. Nu kan men zich hierover wel baseren 
op de literaire topos van de Storm als "Wraak van Enlil" 10), maar deze 
opvatting wordt toch wel erg bemoeilijkt door de gedeeltelijk nogal realis
tische beschrijving van ·de Storm, en het bijna onoverkomelijke bezwaar dat 
in vers 208 van LU ligt: De lijken in zang VI zijn gevolgen van de Storm! 

Zelfs al neemt men aan, dat de Storm zoals deze beschreven wordt in 
zang V van LU een (latere) ,opsmukking van de dichters(s) is en geen 
speciale aandacht verdient is men m.i. nog niet klaar. De doden in zang VI 
van LU ( en paralelle gegevens u~t LSUr) moeten dan nog verklaard wor
den. Men kan hier denken aan hongersnood als gevolg van het beleg -
en dit is een heel redelijke veronderstelling. Maar hier hebben we weer 
grote moeilijkheden. Niet alleen is de hongersnood in LSUr a.l aangeduid 
vóórdat er sprake is van een beleg, maar ook rijst de vraag of zelfs dat 
mythische en veelmaals valselijk beschuldigde wezen, ,,de Oosterse mens", 
zover zou gaan hongersnood een Storm te noemen. En daarbij kan men 
moeilijk aanvaarden dat hongersnood alleen de oorzaak zou kunnen ZlJn 
van de sterf te die zo massaal wordt voorgesteld in zang VI van LU. 

5. Het antwoord op deze moeilijke vraag kan m.i. gezocht worden in de 
eerste stanza's van zang VI - de tekst maakt het ,overigens zeer dui

delijk dat dit de beschrijving is van de gevolgen van de Storm: 

10) Deze topos vindt men terug in de latere literatuur. Zo wordt de Storm vaak gebruikt 
als een synomiem voor het "Woord" van Enlil (beide uitdrukkingen betekenen een of andere 
vernieling van een Stad of Tempel, of zelfs van het hele land) in de Balag-liederen gewijd aan 
Enlil. Hiervoor raadplege men de dissertatie van Dr. M. E. CoHEN, An analysis of the 
Balag-compositions to the God Enlil, Ann Arbor, 1972 en thans van dezelfde auteur: Balag
composihons. Sumerian lamentation liturgies of the second and first millennium E.C. ( = 
Sources from the Ancient Near East, I/ 2, Malibu, 1974) . Er dient op gewezen, dat deze 
composities, die gezongen werden bij het ritueel voor het herstel van tempels (zie e.g. 
F. THUREAU-DANGIN, Rituels Akkadiens, Paris 1921, pp. 42 -44), van veel latere oorsprong 
zijn . Bovendien is het waarschijnlijk dat zij juist ontstonden uit teksten zoals onze LU en 
(LSUr). Daarom lijkt het mij methodologisch onjuist dit late, zeer abstracte gebruik van de 
Storm van Enlil te gaan aanwenden voor de verklaring van de veel vroegere teksten die hier 
besproken worden. 
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211 Mensen, geen potscherven, vulden de buitenkant ( der muren),-
212 Op de muren lagen zij verwrongen,-
213 In de poortgebouwen en toegangswegen lagen lijken,-
214 In de brede lanen, geschikt voor feesten, lagen zij nu met verdraaide 

nekken,-
215 In de straten en steegjes lag het vol lichanien,-
216 En in de pleinen waar men de feesten van gans Sumer pleegde te 

vieren, lagen de lijken mt op hopen! 
217 Al het bloed van Sumer werd weggegoten in de goten, als koper en 

tin ( in een smeltoven) 
218 En de lichamen sm olten weg, als vet in de zon! 
219 Als gedood door een strijdbijl waren ze niet verbonden met hoofd

doeken, 
220 Maar lagen, als gazellen gevangen in een val, met (open) mond in 

het stof,-
221 Als mensen getroffen door de speer waren ze niet verbonden, 
222 Maar, alsof ze nog waren op de plaats waar hun moeder hun baarde, 

baadden ze in hun bloed,-
223 Als mensen getroffen door de knots, waren ze niet voorzien van ver

band, 
224 Maar lagen met verdraaide hoofden neer, alhoewel ze niet dronken 

waren. 
225 Diegenen die het Wapen trof, doodde het Wapen! 
226 Maar zelfs zij die wegvluchtten, werden gedood door de Storm! 

Bij een analyse van deze passage merken we volgende punten op: 

De lijken liggen opgehoopt door de ganse stad, maar in het bijzonder 
in de hoger gelegen, open plaatsen. 
De lichamen worden ver geleken met lichamen van mensen die door de 
wapens omgekomen zijn. Deze stanza van 6 regels (219-224) is zeer 
belangrijk. Het gaat niet op deze regels zo te interpreteren dat het wer
kelijk lijken zijn van mensen die in een gevecht gesneuveld zijn -
waarom zou dan de vergelijkingspostpositie g i nx ( GIM) gebruikt 
zijn 11)? De dubbele vergelijking die we hier aantreffen, beantwoordt 
aan een dubbele bedoeling: Ten eerste wil men aangeven dat deze 
lichamen in het algemeen kunnen vergeleken worden met gesneuvelden, 

11) Voor een grondige studie van deze postpositie raadplege men W. HEIMPEL, Tierbilder 
in der sumerischen Literatur, Roma 1968, pp. 24-42. Hieruit blijkt duidelijk, dat de wat 
ongelukkig gekozen term "aequatief" voor deze postpositie ons niet mag misleiden. Dit 
partikel drukt nooit uit, dat twee dingen gelijk zijn. Wel dat ze op elkaar lijken, waarvoor 
het eerste vereiste natuurlijk is, dat ze verschillend zijn! 
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maar met dit belangrijke verschilpunt, dat ze niet verbonden zijn. Ten 
tweede wordt nog een bijzondere beschrijving van de lichamen gegeven. 
Deze "beschrijvende" regels ( telkens is de beschrijving gebaseerd op 
een opmerking buiten de militaire sf eer) geven ons drie elementen : 

v. 22 0: M et ( open) 1nond liggen ze ter aarde1 zoals gazellen m 
een val. 

v. 222 : Ze zijn bevlekt met bloed1 of waarschijnlijker, zijn ze ver
kleurd als pasgeboren kinderen - dit zou wijzen op onder
huidse bloedingen. 

v. 224: Ze liggen in een verdraaide houding, alhoewel ze niet dron-
ken zijn. 

Het motief van het Wapen (vv. 225-226), dat op het eerste gezicht onze 
interpretatie schijnt te ontkrachten, kan juist dienen als hulpmiddel tot 
de identificatie van deze beschrijvingen. We hoeven inderdaad slechts 
het Chicago Assyrian Dictionary (Vol. K. s.v. kakku) te raadplegen om 
te vinden dat één der veelgebruikte betekenissen vian kakku (TUKUL) 

is: ,1teken" (!) van een god als ziekte, of als bepaald teken op lever of 
ingewanden in de omenliteratuur. Waarschijnlijk is er hier een seman
tische evolutie van a) wapen b) zwelling of wonde (als) veroorzaakt 
door een wapen. In onze itekst moeten we trouwens wel een dergelijke 
betekenis aanvaarden, omdat de uitdrukking die gebruikt wordt anders 
onvertaalbaar blijft 12). 

6. Al deze gegevens samen met nog andere, kleinere details hebben ons 
ertoe gebracht deze gebeurtenissen te identificeren met een pestepidemie. 

Het Wapen uit v. 225 zou dan de zo kenmerkende bubo van de builenpest 
zijn - hetgeen goed overeenkomt met de afgeleide betekenis van het Wapen. 
Overigens is dit niet eens zo'n eigenaardig gebruik. In de litemtuur over 
Pest vinden we zeer regelmatig de notie terug dat de pestbuilen veroorzaakt 
worden door bovennatuurlijke "wa:pens": Zo zijn er Apollo's pijlen in het 
eerste boek van Ilia·s; de overleveringen over de Pest in Rome in 5 89 en die 
gedurende het beleg van Caff a in 1346; ook in de Moslemtraditie wordt de 

12) De tekst geeft: t uk u 1 e g u b a t uk u 1 e i n g a z. Het is duidelijk dat t uk u 1 
in beide gevallen de agentief-postpositie - e draagt. De interpretatie van deze zin als "Door 
het Wapen getekend, werd men door het Wapen gedood" is erg verkieselijk, omdat zij 
recht laat wedervaren aan het ergatieve karakter van het Sumerische verbum (zie hiervoor 
G. GRAGG, "The Syntax of the Copula in Sumerian" in The Verb "Be" and its Synonyms, vol. 
3, Den Haag, 1968, pp. 86-109), tenminste voor zover ons gans andere passief-actieve 
systeem dat toelaat! Want natuurlijk staat er letterlijk: ,,Door het Wapen getekend, (hem) 
doodde het Wapen!" - hetgeen in een ergatief systeem absoluut normaal is (zie e.g. 
J. LYONS, Introduction to Theoretica! Linguistics, Cambridge, 1969, p. 350-357). 
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pes,t veroorzaakt door de speer van een engel van god - een geloof dat 
trouwens nog in Engeland in de 1 7 e eeuw enige gangbaarheid had. We 
moeten het trouwens niet zover zoeken: het Engelse Plague is zelf een ge
volg van deze notie: de eerste betekenis van plaga is natuurlijk " slag" of 
,,verwonding" 13) . 

De beschrijvingen die boven aangegeven zijn, komen zeer goed overeen 
met de symptomatologie van de pest 14) . Zo vinden we bijvoorbeeld weer
gegeven: 
- Luchthonger. De lijken liggen op open plaatsen, hoog m de stad ; ook 

13) Voor deze (en veel andere) overleveringen over Pes t raadplege men het werk van 
L. FABIAN H IRsT, T he Conqttest of Plaqtte, Oxford, 1953, pp . 10 vv., evenals de inleidende 
hoofdstukken van P. ZIEGLER, T he Black D eath, Harmondsworth, 1969, en het artikel van 
~r. DoLs, "Plague in Early Islamic H istory" in het Jottrnal of the American Oriental Society, 
vol. 94 ( 1974) pp . 371-383. Voor "plaga", zie de Ox ford D ictionary of English Etynzology, 
p . 685 , s.v. ,,plague". 

14) Voor de symptomatologie van de pestziekte, zie I. W . H. CHuN, "Clinical Features" 
= ch. VIII in Plagtte, A Manttal fo r M edica! and Pttblic H ealth Workers, Shanghai, 1936; 
Sir LEONARD ROGERS en Sir JOHN MEGAW, T ropical M edicine, London, 19465, pp . 181-196; 
R. PoLLITZER, Plagtte, Geneva 1954 (Dit laatste is het officiële handboek van de W orld 
Health Organization) . De ziekte wordt veroorzaakt door de Bacilltts Pestis, die leeft in de 
ingewanden van ( vooral) de Xenopsylla cheopis, een vlo die als parasiet van ratten en andere 
kleine knaagdieren optreedt. Vandaar is de pest eigenlijk op de eerste plaats een rattenziekte. 
De ziekte wordt verspreid door deze vlo, die, bij gebrek aan ratten, ook mensen bijt, 
waardoor de ziekte onder de menselijke bevolking gaat optreden. De meest gewone vorm is 
de pestis bzt bonica - in feite een ernstige bloedvergiftiging met opzwelling van de lymph
klieren ( bttbo !) . Wanneer de vergiftiging zo acuut is, dat het slachtoffer sterft voordat 
er bttbo's aanwezig zijn, spreekt men van p estis septicaenzica. Een derde is de pestis pnettnzo
nica, waar de longen aangetast worden. Vermits het sptttttnz van de meestal delirische 
patiënt in dit geval enorme hoeveelheden bacillen bevat, en voortdurend uitgehoest wordt, 
verspreidt deze vorm zich zeer snel door menselijk contact. Behalve de bttbo zijn de symp
tomen van algemene, niet specifieke aard, zodat men bij de twee kleinere vormen eigenlijk 
alleen maar pest kan diagnoseren door het vinden van de bacil in sptttttnz of bloed. De bttbo 
treedt vooral op in de liesstreek (70-75%) , de oksel (15 -20 % ) , en de nek (10 % ) . Vermits 
hij zeer pijnlijk is, trachten de patiënten deze pijn te verlichten door benen, armen of nek 
in onnatuurlijke houdingen te verdraaien (zie II par. 5, LU v. 212, v. 21 4, v. 224 - men 
raadplege RoGERS en MEGAW, op . cit. , p . 193) . De andere meest voorkomende symptomen 
zijn: depressie en apathie, hoge koorts en diarrhee, die tot dehydratie leiden ( L U v. 21 8 
in II par. 5 - zie PoLLITZER, op. cit. p. 416), bloedingen die onderhuids kunnen zijn, maar 
in ergere gevallen ook bloeding uit de ingewanden, en in pestis pnetmzonica, het spuwen van 
bloedachtig sp11t 11nz (LU v. 222 in II par. 5 - zie POLLITZER, op . cit. p . 414 en 441; ROGERS 
en MEGAW, op. cit. p . 191 en 193) ; luchthonger en daardoor hijgende ademhaling (het 
luchthappen als van een vis op het droge - zie II par. 6 LU v. 229 en ook LSUr v. 68 en 
302 ; zie PoLLITZER, op . cit. p . 416 en merk op dat waarschijnlijk ook LU v. 220 hierbij 
thuishoort), schijnbare dronkenschap, door het toxische -effect van de infectie (LU v. 229 -
II par. 5; zie PoLLITZER, op. cit. p . 415-416 en CHUN, op. cit. p . 320). Om tenslotte de 
ziekte in het juiste perspectief te plaatsen, dient er nog op gewezen dat sommige pandemies 
tussen 10 en 20 % van de wereldbevolking uitgeroeid hebben, en men heeft berekend, dat de 
Zwarte Dood (vanaf 1348) 1/ 4 van de bevolking van Europa deed verdwijnen (RoGERS 
en MEGAW, op . cit., p. 181) . 
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zijn er in beide composities verzen die duidelijk deze luchthonger uit
drukken; als voorbeeld halen we slechts aan: 

LU v. 229 : Zelfs de kinderen op de moederschoot waren als vissen 
waarvan het water weggevloeid is. 

Zwelling en uitsteken van de tong 
LU v. 220: Dit is gebaseerd op de afbeeldingen van dieren die m 

een val zijn gevangen. 
Schijnbare dronkenschap 

LU v. 224: Een zeer typisch symptoom: in de pestepidemie in 
Mantsjoerije rond 1920 werden vaak patiënten verkeer
delijk gearresteerd wegens openbare dronkenschap! 

Algemene dehydratie 
LU v. 218: Het ,wegsmelten der lichamen als vet in de zon'. 

De stanza 219-224 in het algemeen: De vergelijkingen uit de mihta'Ïre 
sfeer kunnen misschien ook nog teruggaan op het feit dat de patiënt 
een verdwaasde en apathische gelaatsuitdrukking heeft (facies pestica), 
zoals van iemand die een zware slag op het hoofd gekregen heeft. Ze 
kunnen echter ook gebaseerd zijn op het ontstaan van de bubo1 die ten
slotte ook een zwelling met verkleuring is en vergeleken kan worden 
met het gevolg van een slag met een wapen. 
De bubo is ook wel een aanduiding. Volgens onze lezing vinden we die 
in v. 225 - met de medisch volledig aanvaardbare aanvulling "Zij die 
wegvluchtten werden ( ook) gedood door de Storm". Het is ,inderdaad 
zo, dat de pestis bubonica, alhoewel het duidelijkst aantoonbaar, lang 
niet de enige vorm van pest is! 

Het is trouwens waarschijnlijk dat de bubo ook aangeduid wordt in v. 260 

van LU, waar de term u -b u - b u - u 1, die ook gebruikt wordt als epitheton 
van de pestgod Nergal, wel gewoon "pestbuilen" zal betekend hebben. Het 
is verder ook wel zo, dat de term Jà-gar-ra, die gewoonlijk vertaald wordt 
meit "hongersnood", wel wat breder van inhoud kan zijn geweest; de Akka
dische vertaling lyusalylyu betekent immers, behalve hongersnood, ook nog 
een bepaalde ziekte. Tenslotte kunnen wij nog het sociologische aspect van 
een pestepidemie vermelden. De algehele instorting va:n de maatschappij, die 
meegebracht wordt door een pestepidemie, is ook ten -overvloede aantoon
baar in de overleveringen over pest. Men hoeft hiervoor slechts te denken 
aan Thucydides' beschrijving van de pest in Athene - of, op een meer 
imaginair vlak, ,,La Peste" van Camus! Dit uiteenvallen van de sociale struc
turen vinden we duidelijk in LU v. 231 vv.: 

231 Alle instellingen van het land waren vernietigd/ 
232 En de wijsheid van het land was verloren! 
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233 Moeders verlieten hun kinderen / 
234 En Vaders verstootten hun zonen! 

Verder ook nog in LSU r in de passage die boven reeds geciteerd werd en 
waar in de stad volledige anarchie heerst. 

7. Natuurlijk geefit dit alles nog geen volledige verklaring van het Storm-
motief. Maar het is wel zo dat de interpretatie als zou een pestepidemie 

één der voornaamste oorzaken van de val van U r zijn, het stormmotief kan 
verzoenen met de rest van de gegevens. 
De Storm wordt als volgt beschreven: 

179 Hij (Enlil) riep alle boze winden op1• 

180 Enlil riep de Vuurgod als hun helper! 
181 Hij riep de Grote Storm uit de Hemelen / 
182 De Grote Storm1 die huilend door het luchtruim vliegt, 
183 De Storm die het Land vernietigt, raasde over de aarde! 
184 Een boze wind, meedogenloos als de stijgende springvloed! 
185 De Gesel .der Steden, die grote slachting aanricht en alles verteert. 
186 Aan de Horizon stapelde hij mutsaarden op, 
187 en vóór de (naderende) Storm deed hij vuren ontbranden, 
188 Zodat het vreselijke woestijnvuur samengevoegd werd met de razendr! 

Storm! 
189 Op de middag regent het vuur - als een brandende Storm -, 
190 en overdag wordt het heldere daglicht der goede dagen weggenomen! 
191 Over het ganse land schijnt het goede daglicht niet meer - het flik-

kert slecht als een ster bij avond/ 
192 's Avonds neemt de Zuidenwind het genoegen van de frisse koelte 

weg/ 
193 )Haar stof vermengd ·met glinsterende scherven 
194 blazen de winden uit over de zwarthoofden. 
195 Sumer is als in een val gevangen/ 
196 De Storm begraaft het land en verteert alles/ 
197 De bittere Storm kan niet met tranen bezworen worden! 
198 De vernielende Storm vernietigt land/ 
199 De Storm, zoals de Zondvloed_. vernielt de steden/ 
200 De Storm, die het land vernietigt, donzpelt de Stad in stilte/ 
201 De Storm, door zijn vernielend werk, bracht deze ramp/ 
202 Deze Storm, als een vuur, verteerde gans het volk/ 
203 Deze Storm, in haat bevolen door En!il, de Storm die het land verslijt_. 
204 bedekt Ur als met een doek1 wikkelt het in als in lijnwaad: 
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Deze Ve zang geeft dus volgende kenmerken van de Storm: 

een wind die over het land raast (vv. 182-184, 192-194); 
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een (daardoor veroorzaakte ) Zandstorm (vv. 193-194, 196) 
Verduistering - hetzij door andere atmosferische versahijnselen (vv. 
190, 191); 
Vurige fenomenen (vv. 186-189) - d~t is wel een moeilijk punt. Gaat 
het hier namelijk over een ingebeeld aspect van de Storm, of is het ook 
gebaseerd op een natuurlijk fenomeen? Het is moeilijk uit te maken, 
maar ·ik ben wel geneigd er een beschrijving in te zien van elektrische 
ontladingen in het toch al duistere luchtruim, die weli,swaar in de be
schrijving enigszins overdreven zijn, maar toch ook kunnen gezi.en wor
den in verband met het laatste aspect: 
een abnormaal hoge graad van humiditeit ( meteorologisch wel te ver
wachten i.v.m deze Storm), in v. 192 en waarschijnlijk ook in v. 204'. 

Alhoewel we natuurlijk rekening moeten houden met het literaire karakter 
van deze beschrijving ( wat ook al blijkt uit de nogal sterk bewerkte vorm 
van deze stanza's), zijn de details toch precies genoeg om te denken aan 
een reële gebeurtenis - of misschien beter een reeks van gebeurtenissen. 
Het komt mij inderdaad vrij logisch voor, hier te denken aan een hele periode 
van hevige stormen - één enkele storm zal wel niet voldoende indruk ge
maakt hebben om verantwoordelijk gesteld te worden voor de ramp. 

8. Hoe moeten we dan het verband z~en tussen de pestepidemie (zang VI 
= gevolg van de Storm) en de Storm ( zang V = een natuurlijke Storm)? 

Een antwoord kan m.i. in twee richtingen gezocht worden. Ten eerste kun
nen we weer de overleveringen over de Pest gaan onderzoeken. Het is in 
vele gevallen op te merken, dat een uitbreken van een pestepidemie vooraf
gegaan wordt door een reeks van abnormale natuurverschij n.selen, waaronder 
onze buitengewone Storm natuurlijk een plaats zou vinden. De leer van de 
miasmatische oorsprong van Pest, die tot in de 19e eeuw vrij algemeen aan
vaard werd, berust trouwens veelal op een dergelijke veronderstelling: de 
,,gezonde" lucht wordt in zijn samenstelling veranderd tot een giftig element, 
dat de pest verspreidt. Er zijn opvattingen over dit mi1asma als zou het een 
wolk, een mist of een gasachtig lichaam zijn, dat dan (door de wind!) naar 
een bepaalde sitreek wordt gevoerd. Dit zou dus onze Stmm kunnen zijn 15). 

15 ) Zie de inleidende hoofdstukken in L. FABIAN HIRST en P. ZIEGLER (op. cit. ) voor 
deze leer van de lucht of de wind, die als miasma de epidemie veroorzaakt. Maar zie ook 
de in de Balag-liederen voorkomende verzen: 

,,Zijn Woord maakt de mensen ziek -
het maakt hen zwak!" 

,,Zijn Woord, voortdrijvend in de lucht, 
veroorzaakt ziekte in het land!" 

(zie M. COHEN, op . cit., p. 62 en 70) . 
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9. Maar er is meer. Terwijl deze interpretatie gewoon inhoudt, dat de Sume
riers aan een post hoc ergo propter interpretatie gedaan hebben, kan 

er wel een werkelijkheid aan beantwoorden - alhoewel ze natuurlijk het 
werkelijke causale verband wel niet zullen hebben gekend. 

De Storm kan inderdaad wel iets te maken hebben met de pestepidemie. 
De epidemiologie van de pest wijst in de moderne tijd dikwijls een ver
hoogde vochtigheidsgraad aan als één der kleinere condiities die een uit
breken kunnen meebepalen. Als we dan onze gegevens over de Storm in LU 
en LSUr combineren met het zo duidelijke motief van de grote droogte in 
zang II van LSUr, kunnen we de zaken als volgt voorstellen: 

Een grote droogte ( ook al veel aangehaald in verband met pestepidemies) 
doet hongersnood ontstaan en condioneert zo de bevolking door a) het 
verlaagde weerstandsvermogen en b) de aantrekkingskracht die in de ste
den en dorpen opgeslagen graanvoorraden uitoefenen op de knaagdieren 
( vooral ratten), die de pest verder dragen. 
Een plotse toename van de vochtigheidsgraad die a) de droogte tijdelijk 
breekt met reusachtige stormen en b) ook de virulentie van de virus 
verhoogt. 
De Pest breekt uit en breekt zo de weerstand van het rijk en de stad Ur. 

Maar, zoals zang II van LSUr ons leert, moeten wij toch ook nog het militaire 
aspect zijn juiste waarde geven. 

III 

1. We moeten dus nog onderzoeken in hoever deze interpretatie overeen-
komt met wat we weten over de latere jaren van het bewind van koning 

Ibbi-Sin. Heel in het algemeen, kan men uit de bronnen 16) volgende pun
ten afleiden, die bijgedragen hebben tot het verzwakken en de uiteindelijke 
val van het Centrale Rijk: 

Een steeds toenemende infiltrabie van nomadische Amorietenstammen 
in het Noord westen. 
Een duidelijke achteruitgang van de landbouweconomie, die bv. rn U r 
tot ongekende hoge "hongersnoodprijzen" aanleiding gaf. 

16) Deze bronnen zijn vooral de zogenaamde Koninklijke Briefwisseling ( een verzameling 
semi-historische brieven, die in latere tijden deel uitmaakten van het schoolcurriculum - zie 
vooral C. WILKE, ,,Drei Phasen des Niedergangs des Reiches von Ur-III" in Zeitschrift für 
Assyriologie, vol. 60 (1970) pp. 54-69), de Koninklijke Dateringen of Jaarnamen (zie voor 
ons probleem }ACOBSEN, op cit., p. 43), en (minder belangrijk), de latere overleverin
gen over Ibbi-Sin als ongeluksheerser in de Omen-literatuur: E. WEIDNER, ,,Historisches 
Material in der babylonischen Omina-literatur" in Mitteilttngen der altorientalischen Gesell
schaft, vol. 4 (1928), vooral p. 236. Tenslotte zijn er ook nog economische teksten, die 
duidelijk weergeven dat in Ur al enige tijd vóór de val van de stad hongersnoodprijzen be
rekend werden (GADD, op. cit., pp. 23-24). 
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D e intriges en uiteindelijke rebellie van een condottiere van vreemde 
afkomst, met name Isbi-Erra, die nog tijdens Ibbi-Sin' s regering een 
eigen dynastie opricht in N ippur, en Isin overneemt, enkele andere 
steden controleert en zelfs ,aanspraken maakt op de rijkstroon. 
Tenslotte is er, als gegeven grootheid, de steeds aanwezige spanning 
tussen Sumer en Elam. 

2. Nu is het nog zeer de vraag welke causale verbanden er zijn tussen deze 
gegevens, en hoe de versie van de twee klaagzangen hier tegenover staat. 

Men zou ten eerste al kunnen denken aan een eenvoudige combinatie van 
al deze gegevens, dus zonder onderling verband. Dit is natuurlijk niet 
metaphysisch 'Onmogelijk, maar lijkt mij toch onwaarschijnlijk 17). Een 
recomtructie is onlangs op zeer degelijke manier voorgesteld door C. WILCKE. 

Hij onderscheidt in de Val van Ur drie stadia. In een eerste stadium hebben 
we te maken met politieke chantage van de kant van de ( dan nog) loyale 
Isbi-Erra. Deze chantage berust op de toenemende moeilijkheden met de 
Amorietische infiltranten. In een tweede fase heeft Isbi-Erra reeds het cen
trale gezag afgeschud en ontzegt zo aan Ibbi-Sin de macht over grote ge
bieden in het Noordwesten (Nippur, Isin, Kazallu enz ... ). De derde en 
laatste fase is dan de inval der Elamieten, die nu het resterende machtsgebied 
ten Zuidoosten en Zuiden van Ur overspoelen en tenslotte de hoofdstad 
innemen 18) . 

3. Deze heel redelijke visie .stuit echter op moeilijkheden, wanneer we de 
klaagzangen nalezen. Zo is het al onwaarschijnlijk, dat deze gebeurtenis

sen door de Sumeriers een "Storm" genoemd werden ( zie hierover reeds 
afdeling II). Maar de voorstelling van de gebeurtenissen zoals we die vooral 
in zang II van LSU r vinden, komt ook niet helemaal overeen met deze 
constructie - waarmee niet bedoeld wordt dat de reconstructie van WILCKE 

fout zou zijn. Alleen wil ik erop wijzen dat volgens de klaagzangen er nog 
andere elementen zijn, die niet, of althans niet rechtstreeks, terug te vinden 
zijn 'in de andere bronnen. 

4. De lijsten van vernielde plaatsen in beide -compos,1ties zijn reeds her
haalde malen in de discussies over dit onderwerp aangehaald. In LU 

zijn er twee lijsten. De eerste beslaat de ganse eerste zang maar i:s m.i. een 

17) Het zou toch wel een buitengewoon speciale samenloop van omstandigheden zijn, als 
deze gebeurtenissen geen enkel onderling verband hadden! De inf il tra ties der nomaden, 
alhoewel een constante in de Mesopotamische geschiedenis, verklaren op zichzelf natuurlijk 
niet waarom ze juist in deze periode succes hadden! 

18 ) Zie hiervoor C. WILCKE ,,,Drei Phasen .. . " (zie noot 16), pp. 65-67. 
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latere toevoeging, wat overigens bevestigd wordt door het " theologische" 
karakter van de volgorde 19). De :tweede lijst ( uit zang II van LU) lijkt 
beter te zij n : men begint tenminste met Ur zelf. Maar deze lijst is nu juist 
in zoveel verschillende vormen overgeleverd 20 ), dat het gevaarlijk is hier 
conclusies aan vast te knopen. 

Blijft dan de "lijst" uit LSUr. Deze is zeer uitgebreid en de traditie ·in de 
teksten is vast. Daarbij is ze ook logisch. Terecht, want de verdeling wordt 
in de tekst zelf benadrukt door de uitdrukking: ,, Op die dag .. . " , wordt ze 
door W ILCKE 21) in twee delen gesplitst: een eerste Lid beslaat de plaatsen 
Kis, Kazallu, Marad, Isin, Nippur, Kes, Adab, Zabalam, Uruk, Umma en 
Girsu. Het tweede lid bestaat uit Gu\1:bba, Lagas, Kinirsa, Nina, het kanaal 
Inunna-N anna, de vestiging Edanna-N anna, Ga' es, Assu, Ki' -abrig, Gis
banda, Ku' ara, Eridu en Kis.iga. Er moet hierbij al dadelijk opgemerkt wor
den, dat U r al vermeld wordt onmiddellijk vóór Kis:iga. Er woDdt gezegd 
dat er hongersnood en anarchie heerst en dat de stad omsingeld is door 
vijanden. Dan brengt "Enlil voor de tweede keer de Elamieten vanuit hun 
bergl1anden naar beneden" (LSUr v. 264), en de omsingeling van Ur wolidt 
volledig door de inname van Kis:iga. 

Deze gegevens maken du~delijk dat dit tweede deel zuiver militair, en 
dus waarschijnlijk historiisch juist, is - hetgeen WILCKE ook reeds erkend 

19) Alhoewel A. F ALKENSTEIN eerst van oordeel was dat er geen reden was om zang I 
een latere toevoeging te noemen (in Zeitschrift für Assyriologie, vol. 49 (1950) p . 320), was 
zijn latere positie in Sztmerische ztnd akkadische Hymnen ttnd Gebete, Zürich, 1953, p. 377 
toch wel wat anders: hier zegt hij namelijk, dat het werk alleen op de Ibbi-Sin-catastrophe kan 
betrekking hebben, indien zang I een latere toevoeging is, aangezien Isin, dat toch de stad is 
van Ur's vijand, Isbi-Erra, voorkomt in de lijst van verwoeste steden. Vooral in het licht 
van LSUr zang II gaat deze redenering niet op. Op zuiver structurele en stilistische gronden 
lijkt het mij toch wel vast te staan dat zang I een toevoeging is: a) litanievorming wordt, 
in deze eentonige vorm, nergens in de rest van het gedicht gevonden; b) er is geen organisch 
verband tussen zang I en de rest: er wordt in zang I totaal niets gezegd over de verwoesting 
van Ur, over de catastrophe, over de rol der goden, over Ningal, noch - wat zeer zwaar 
weegt - over de oorzaak: de Storm wordt niet eens vermeld; c) men zou verwacht hebben 
dat Ur een speciale plaats kreeg in de eerste zang -- dit is helemaal niet het geval; d) ten
slotte het belangrijkste argument: zang II is een bijna perfekte inleiding. In een stilistisch 
uitstekende strofe wordt het gedicht gekenmerkt als een klaaglied dat gaat over de vernieling 
van Ur (verzen 40-45). In een driemaal weerkerend couplet (46-47, 63-64, 71 -72) worden 
godin en god aanroepen; in een centraal gedeelte ( 48-62) worden de verwoeste tempels en 
steden in litanievorm aangehaald - maar met een responsum dat gegrepen is uit de eerste 
stanza èn uit het refreincouplet: en hier opent Ur de lijst, zoals dat hoort. Een tweede 
stanza ( 65 -70) besluit deze prachtige zang, en is helemaal gebouwd rond een tegenstelling 
tussen vroeger en nzt in Ur. 

20) Zie de vorige noot. De volgorde beginnend met Ur is toch wel de beste: er zijn 3 Mss 
die ze volgen, en nog 3 die ook wel met Ur beginnen, maar verder varianten gaan vertonen. 

21) Zie C. WILCKE, ,,Drei Phasen ... " (zie noot 16) p. 65; verder ook C. WILCKE, ,,Der 
aktuelle Bezug der Sammlung der Sumerischen Tempelhymnen" in Zeitschrift für Assyrio
logie vol. 62 (1972), p . 43 . 
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heeft. De (kleine) afwijkingen van de geografische opeenvolging zullen 
wel ,toe te schrijven zijn aan redenen van tactische of alleszins praktische aard, 
die de Elamietische opmars bepalen, maar verder niet meer aohterhaalbaar 
zijn. Duidelijk is, dat de Elamieten een omsiingelingsbeweging uitvoeren ten 
Oosten en Zuidoosten van Ur. 

5. \X7 at nu het eerste gedeelte betreft kan men op de kaart de opsomming 
van steden vrij goed doen overeenstemmen met de grote waterwegen 22 ) . 

De moeilijkheid js nu, dat we weten dat, bv. Nippur en Isin op het ogenbhk 
van de Elamietische aanval reeds lang rhet gezag van Ur afgeworpen had
den, en aan Isbi-Erra toebehoorden. En toch worden zij ook beschouwd als 
vernietigd door deze Storm. Moet men aannemen dat deze plaatsen uit de 
eerste lijst ook door de Elamieten werden vernield? Allicht niet, want de 
Elamieten komen pas ter sprake bij Gu'abba (2e lid). Of beschrijft deze 
lijst juist het verlies van deze steden aan Isbi-Erra, zonder hem te noemen? 
Dit schijnt de opinie van WILCKE te zijn. Maar het is toch wel op te merken, 
dat deze plaatsen beschouwd worden als zijnde vernield door de Storm, ter
wijl we daarover in het hele Isbi-Erra bronnenmateriaal niets vernemen. 
GADD wil hierin een uiting zien van de theorie dat alle steden van Sumer nog 
steeds beschouwd werden als "ledematen van één lichaam, waarvan U r het 
centrum was" en dit kan best zo zijn. Maar over welke vernieling gaat het 
hier dan? En waarom wordt Isbi-Erra niet vermeld 23)? Ook Kazallu is nog 
een bijzondere moeilijkheid, want we weten dat deze plaats nog loyaal was 
toen Nippur en Isin al lang aan Isbi-Erra toebehoorden. Omwille van deze 
moeilijkheden wil WILCKE geen historische relevantie aanvaarden voor deze 
eerste lijst. Maar dit is toch wel heel eigenaardig. De tweede lijst :wu wèl 
historisch zijn, de eerste niet? Hoe moet het dan met de logische schikking 
van de 1 e lijst? En waarover gaat die lijst? 

6. Deze lijst is veel meer dan een opsomming van plaatsnamen. Bij .de 
plaatsen wordt ook vermeld wat er gebeurd is. Het is juist dit aspekt van 

22 ) Natuurlijk moeten we wel rekening houden met verschillende "richtingen" in deze 
opsomming. Een eers te sectie (Kis-Nippur) behandelt de steden gelegen aan de min of meer 
parallelle wateren van de Eufraat en het Ara!Jtum-kanaal. Een tweede deel (Kes-Zabala!Il) 
bestrijkt het weer ongeveer gelijklopende Iturungal-kanaal. Tenslotte wordt Ur naar het 
Noorden helemaal geïsoleerd door het verlies (in welke vorm dan ook) van Druk (Eufraat), 
Umma (nabij het Iturungal-kanaal), en Girsu (Iturungal-kanaal en Tigris). Voor deze 
plaatsen en waterlopen raadplege men TH. }ACOBSON, "The Waters of Ur" in lraq vol. 
XXII (1960) pp. 174-185, en nu D . 0. EDZARD en G. FARBER, Répertoire géographique 
des Textes Cunéiformes, Bd. 2, Die Orts- und Gewässernamen der 3. Dynastie von Ur, 
Wiesbaden, 1974. 

23 ) Zie WILCKE, ,,Drei Phasen ... " p. 65-66, en GADD, op. cit., p. 24. 
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deze lijst dat m.i. ,tot nog toe ten onrechte over het hoofd werd gez,:en. 
Wat er in feite gezegd wordt is dat b.v. Kazallu en lsin te lijden hebben 
van een grote droogte (LSUr): 

130 })Zijn ( van Kazallu) rivier liep leeg/ er vloeide geen water meer/ 
131 })Als een rivier vervloekt door Enki hield hij al op aan de bron!}) 
139 jsin was niet langer een heiligdom met Kaai1 want er kwam geen 

water meer!}} 

Van Nippur wordt vermeld (v. 142) dat "Enlil het sloeg met de Knorts " 
en in Umma (v. 158 ) waaide een "bittere Storm" . Volledigheidshalve moet 
natuurlijk ook gewezen worden op de notities bij A dab ( staan de in v. 149 
waarschijnlijk anachronistisch vermelde Guti voor verwante bergnomaden 
uit de Centrale Zagros ?) en Uruk (Inanna wordt weggesleept naar de vijan
dige gebieden - v. 1 S 3) . In elk geval heeft dit niets te maken met de Ela
mietische inval. Evenmin komt de loyaliteit van deze plaaitsen ,in vraag. 

De Nippur-notitie verdient intussen enige aandacht. Men kan moeilijk 
aanvaarden dat het hier de machtsovername door Isbi-Erra betreft. En voor 
een "vernieling" van militaire aard gedurende het bewind van Bbi-Erna is 
er geen enkele aanwijzing te vinden. Alhoewel ik hier geen punt van wil 
maken, zou men toch kunnen denken aan de GIS.TUKUL - het W apen (als 
bubo), dat boven in heit Ile deel behandeld is. Ook is de bittere Storm, die 
over Umma waait, wel interessant. 

7. Het lijkt er dus wel op, dat deze He zang inderdaa:d de voorgeschiedenis 
beschrijft. Deze bestaat dan uit een combinatie van oorzaken, waarbij het 

ene uit het andere voortvloeit. De zaken kunnen zo voorgesteld worden: de 
oorzaak van alles schijnt wel een rampzalige droogte te zijn, gelmppeld aan 
de daaruiit voortvloeiende hongersnood en zeer waarschijnlijk de pestepide
mie. Deze rampen, nog begeleid door reusachtige stormen (zie af.deling II), 
hebben tot gevolg niet alleen dat de economie erg achteruitgaat, maar ook 
dat daardoor juist het centrale gezag verzwakt. De ambities van locale macht
hebbers krijgen meer en meer realiteit, vooral wanneer ze, zoals Isbi-Erra, 
al een economische machtspositie hebben in verband met de graantoevoer 24) . 

Al de moeilijkheden met de graantoevoer van de Rijkshoofdstad zijn juist 
interessant i.v.m. de pesttheorie. Moderne epidemolog,ie heeft immers een 
nauw verband kunnen aantonen tussen graanvervoer, vooral te water, en de 
verspreiding van pest 25 ) . Trouwens, dat de droogte en de hongersnood 

2 4 ) Zie de brief van Isbi-Erra aan Ibbi-Sin in TH. ]ACOBSON, Jo urnal of Cuneifo rnz 
Studies, vol. 7 (1953) p. 39-40, en Ibbi-Sin's antwoord in WILCKE, ,,Drei Phasen . . . " (zie 
noot 16) p. 55-56. 

25 ) Zie L. FABIAN HIRST, op. cit., eb . XI en speciaal pp . 307-319, voor de duidelijke 
relatie tussen de verspreiding van de ziekte vanuit een bepaalde haard en de graanhandel. 
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ermee verbonden zijn is ook bekend. Het mechanisme schijnt te zijn, dat 
ratten en andere knaagdieren uit een gebied waar de ziekte endemisch is, in 
droogteperiodes gaan migreren (LSUr v. 135: ,,De (wilde) dieren van de 
Steppe kenden geeen rust!") en als het ware automatisch de dorpen en ste
den met hun graanvoorraden gaan vinden. Maar daarbij komt nog, dait in 
een periode van hongersnood en pest ook de nomaden gaan infiltreren in 
de bebouwde gebieden - natuurlijk eerst om dezelfde redenen als de dieren: 
de hoop op voedsel. En het is van groot belang, dat men dikwijls heeft 
kunnen aantonen dat de nomaden, vermoedelijk door hun andere levenswijze 
en dieet, veel beter bestand zijn tegen een epidemie dan de bevolking der 
steden 26) . Deze ontwikkelingen zijn nu niet eenmalig of geïsoleerd, maar 
staan in een voortdurende combinatie en maken zo de achteruitgang en val 
van het Centrale Rijk haast onafwendbaar. Niet alleen vloeiden de hongers
nood, de economische ineenstorting, de rebellie en de infiltraties van noma
den alle min of meer voort uit de droogte en de Pest, maar elk van deze 
ontwikkelingen oefent ook nog een duidelijke invloed uit op de anderen. Het 
js een onontkoombare cirkel. Toch wordt de doodsteek nog toegebracht door 
de Elamieten, die dan wel zullen hebben gewacht tot bleek dat het Rijk al 
verloren was. 

8. Dit is precies wat er m.i. bedoeld wordt met zang II van LSUr. We vin-
den in de eerste helft van de zang precies die combinatie van droogte 

en (waarschijnlijk) pest met nomadische infiltratie die we hoger geschetst 
hebben. Uit de andere bronnen kennen we de afval van grote gebieden van 
het Rijk 2 7). Het tweede deel schildert dan de voorbereiding van het laatste 
stadium, nl. de inname door de Elamieten, door hun opmars tot vóór de 
poorten van U r weer te geven. 

Tenslotte wijs ik hier nog op twee speciale aspecten uit deze zang: ten 
eerste is er het belang van de waterwegen. Kunnen we daar in zien, dat 
althans in het begin de ziekte zich langs die weg naar het Zuiden heeft 
voortbewogen? Ten tweede is er de notitie over Nippur. Mogen we mis
schien veronderstellen dat hier de epidemie is uitgebroken? Dit zou heel 

2G) Zie o.m. I. BARTH, The Nomads of Southern Persia, London, 1961, p. 26, voor het 
verband tussen infiltraties van nomaden, epidemies, en verzwakking van de stedelijke bevol
king. Voor de rol van hongersnood en droogte zie men DoLs, op. cit. (noot 13) p . 3 72 en 
376, en ZIEGLER, op. cit. (noot 13) p. 13. Er dient nog op gewezen, dat het niet altijd aan
wezig zijn van duidelijke specifieke symptomen van pest, behalve de bubo, (zie noot 14) 
wel kan geleid hebben tot een verwarring tussen de honger (s à - ga r - ra) en de ziekte als 
zodanig. Wij houden echter vast aan de identificatie van de pest, omdat de beschrijvingen 
in zang VI, evenals de omvang van de sterfte, moeilijk op rekening van de honger kunnen 
worden gebracht. 

27 ) Zie noot 16. 
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redelijk zijn, vermits Nippur en het nabije Drehem, als centrale depóts van 
het land o.m. ook voor graan, juist plaatsen zijn vanwaaruit de epidemie 
het snelst om zich heen zou grijpen 2s). 

IV 

1. Een combinatie van droogte en pest, zoals hier voorgesteld, kan inder-
daad als eerste oorzaak aanvaard worden voor de verdere ontwikkelingen. 

De infiltraties der nomaden worden klaarder; zo ook de economische ineen
storting. Vooral de rol gespeeld door Isbi-Erra, met duidelijke nadruk op 
de graantoevoer, komt in een heel speciaal licht te staan. De uiteindelijke 
val van de rijkshoofdstad, waarvan het gezag al sterk ondermijnd was door 
de in de vorige afdeling aangegeven evoluties, zou dan ook aan dezelfde 
pestepidemie (waarschijnlijk nog erger door de belegering) te wij ten zijn. 

2. Indien de gegevens over de pestepidemie zoals die gevonden worden in 
deze twee klaagzangen zouden kunnen uitgebreid worden tot andere 

( wat volgens hier voorgestelde interpretatie wel mogelijk lijkt - maar de 
andere klaagzangen uit deze periode zouden dan moeten onderzocht worden 
vanuit deze visie 29), kan men met recht spreken van een pandemie. Nu 
is het zeer interessant, dat er onlangs door B. BELL een interpretatie is 
voorgesteld van de "Dark Age" in Egypte, die zou gedateerd moeten wor
den ongeveer tussen 2180-1950 v. Chr. Volgens deze interpretatie zou deze 
hele "Dark Age" te wijten zijn aan een catastrofale droogte in die 
periode 30). Dit zou wel eens kunnen overeenkomen met wat gebeurd i1s in 
Mesopotamië aan het einde van de Ur UI-periode. Indien deze uitbreiding 
tot Egypte (en ook de Egeïsche Wereld!) beter zou kunnen aangetoond 
worden en indien ook in de Egyptische bronnen "onze" pestepidemie zou 
blijken voor te komen, zou deze pandemie de eerste pandemie uit de ge
schiedenis zijn, terwij 1 de Pest van J ustinianus ( 6e eeuw), de Zwarte Dood, 
(14e eeuw) en de (nog niet helemaal afgelopen) Bombay Pest, tweede, 
derde en vierde worden. 

Groningen H. L. J. V ANSTIPHOUT 

28) Zie over dit Drehem-complex en zijn belangrijke rol als graandepot, W. HALLO, "A 
Sumerian Amphictyony", in fo urnal of Czmeiform Studies, vol. 16 (1960) pp. 88 vv. 

29) Voor andere klaagliederen raadplege men voorlopig R. BORGER, Handbuch der K eil
srhriftliteratur, Bd III, Berlin-New York, 1975, p . 75 par. 73 . Een der Eridu-fragmenten 
is inmiddels bewerkt door WILCKE, ,,Der aktuelle Bezug . .. " (zie noot 21). 

30) Zie B. BELL,: "The Dark Ages in Ancient History", I. The First Dark Age in Egypt, 
in American Jo urnal of Archeology, vol. 75 (1971), pp. 1-26. 
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Het water van Eufraat en Tigris speelde ·in de samenleving van Mesopo
tamië een dominerende rol. Rivieren en kanalen brachten en verideelden de 
vruchtbaarheid van water en slib en fungeerden tegelijkertijd als een netwerk 
van verbindingswegen ten dienste van handel en verkeer, ook voor het lokale 
transport van goederen en landbouwprodukten. 

Het is niet verwonderlijk dat het begeerde bezit van water dikwijls tot 
lokale en interlokale conflicten leidde, zoals talrijke teksten ons leren en de 
spanning rond de op Syrisch gebied in de Eufraat gelegde Tabqa-dam van
daag nog illustreert. Bekend is het conflict tussen Lagasj en Umma om het 
bezit van een aantrekkelijk en door irrigatie opengelegd stuk grensland, 
waarbij het gebruik van irrigatiewater uit één der Eufraat-armen blijkbaar 
een rol ·speelde. Men heeft ook wel vermoed dat de uiteindelijke botsing 
tussen Babel en Mari niet slechts het gevolg was van een Babylonische drang 
naar gebiedsuitbreiding zonder meer, maar wel degelijk zijn oorsprong vond 
in de strategische ligging van Mari aan de Eufraat, bovenstrooms van Baby
lon, waardoor het belangrijke handelswegen controleerde en daaruit - zoals 
we uit een soort douane-archief weten - via tol en belasting rijke inkomsten 
behaalde. In het conflict tussen Lagasj en Umma ging echter de strijd niet 
slechts om bezit van water en geïrrigeerd land; het water vormde ook een 
machtsmiddel waarmee het conflict werd uitgevochten. De vorst van Umma, 
Il, bracht Entemena van Lagasj in een moeilijk parket door de watertoevoer 
van Girsu af te snij den, gebruik makend van de mogelijkheden die een 
bovenstrooms gelegen stad heeft ten opzichte van het gebied stroomafwaarts 
(Vgl. TH. JACOBSEN, Sumer 25, 1969, 103 vv.). In wat volgt gaat het er om 
enige informatie te verschaffen over dit en andersoortig gebruik van het 
water als onderdeel van de militaire strategie. 

Allereerst valt de aandacht dan op het voor de hand liggend gebruik van 
het water als ideaal vervoersmiddel voor contingenten troepen en voorraden. 
Militair transport per boot - zowel stroomafwaarts als stroomopwaarts, met 
behulp van roeiers of slepers op de jaagpaden - kwam dikwijls voor, met 
name in het zuiden van Mesopotamië met zijn net van goed bevaarbare 
rivierarmen en kanalen. Het (ook miütaire) scheepvaartverkeer kon via de 
Eufraat - minder grillig, beter bevaarbaar en in vele opzichten belangrijker 
dan de Tigris - ook tot ver in het noorden doordringen, zoals we o.a. uit 
de teksten van Mari weten. 

Het oudste voorbeeld is wellicht, met JACOBSEN, reeds te vinden in het 
legendarische verhaal over de strijd tussen Kisj en Uruk, beschreven in de 
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compositie "Gilgamesj en Agga". Plotseling, ,,in minder dan vijf, in minder 
dan tien dagen" (r. 48), verschijnt het leger van Kisj voor Uruk, dat danig 
in het nauw wordt gebracht. Uiteindelijk weet Gilgamesj de vijand te over
winnen V'ia een geslaagde uitval, waarbij hij de aanvallende bewoners van 
hoogland en steppe verslaat, en "de steven van de nzagur-boot afhouwt en 
Akka, koning van Kisj, midden tussen zijn troepen gevangen neemt" (r. 96 
vv.). JACOBSEN (Toward the Image of Tanzmuz, HSS 21, 1970, p. 145 v. 
met noot 55-56; herdruk van een artikel uit 1957) interpreteert de gebeur
tenissen als volgt: ,,Kisj, een stad in het noorden, slaagde er, geholpen door 
haar strategisch gunstige positie in om met geweld alle andere grote steden 
in het land te onderwerpen. Haar plotseling stroomafwaarts toeslaande 
rivier-leger kon met zijn lange boten onverhoeds landen onder de muren 
van elke stad in het zuiden, lang voordat het slachtoffer gewaarschuwd kon 
worden''. De overwinning van Gilgamesj bestond z.i . uit een geslaagde 
overval op het botenkamp van Ki-sj, met vernieling van de aanvalsvloot. Ook 
al legt Jacobsen de accenten wel wat erg sterk op de maritieme strategie van 
Kisj, en ook al denkt men tegenwoordig wat anders over het maohtsbereik 
en het "imperialisme" van Kisj, het aspect van militaire strategie dat hij 
beklemtoont bevat zeker een element van waarheid. 

Vooral uit de brieven van Mari kan men zich een indruk vormen van 
troepentransport te water en van vlootbewegingen. De kapotte brief ARM 
6,68 maakt melding van 3000 man troepen in 200 barken. In de brief ARM 
10,10 wordt melding gemaakt van een visioen van de volgende inhoud: 
"Twee grote mamallû-boten blokkeerden (lagen dwars in) de rivier, en 
de koning en de soldaten waren aan boord. Links en rechts schreeuwde men 
als volgt: ,,~oningschap, scepter en troon, de bovenste en de benedenste ... 
zijn aan Zimrilim geschonken ... ". In dit visioen wordt uitgegaan van een 
blijkbaar niet ongewone militaire situatie, waarin dan de heilsprof etie wordt 
gesitueerd. Welke omvang en militaire betekenis een vloot in deze periode 
kon hebben is vooral duidelijk geworden uit de fraaie brief door koning 
J arimlim van Aleppo geschreven aan de hem ontrouw geworden vorst van 
Der (G. DossIN, Syria 33, 1956, 63 vv.). De machtige Jarimbm uit het 
Syrische Aleppo was blijkbaar in staat met zijn marine beslissend in te grijpen 
in Babylonië, en hij herinnert eraan dat zonder zijn hulp Babylon en Der 
allang het onderspit gedolven zouden hebben ( tegen Rim-Sin van Larsa?). 
De vorst van Diniktum ( ca. 100 km ten zuiden van Baghda1d aan de Tigris 
gelegen) heeft hij twaalf jaar lang beschermd door een vloot van 500 barken 
aan zijn kade te stationeren. Als de vorst van Der zijn vijandige houding 
niet wijzigt zal hij hem laten kennismaken met "de bittere wapens van ( de 
god) Adad (van Aleppo) en van (koning) Jarimlim"! Terecht heeft men 
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er op gewezen dat de aanwezigheid van een dergelijke vlootmacht, boven
strooms van Larsa, een sterk remmend effect moet hebben gehad op haar 
militaire aspiraties. Uit deze brief krijgen we de indruk dat het opereren 
met een maritieme macht op ziohzelf geen uitzonderlijk verschijnsel was. 
Anderzijds moet vastgesteld worden dat de teksten uit Mari naar verhouding 
slechts zelden melding maken van boten en transport over water voor mili
taire doeleinden (vgl. J. M . SASSON, The Military Establishments at Mari, 

Roma, 1969, p . 32 met noot 1 n ). Dit is niet zo verwonderlijk, omdat het 
machtsgebied van Mari niet te vergelijken was met Babylonië, en omdat de 
spits van Mari' s militaire operaties veelal naar het noorden (]jabur- en 
BaliiJ_-gebied) en oosten gericht was, o.a. tegen stamverbanden en steden die 
langs de waterroutes niet te bereiken waren of ver stroomopwaarts gelegen 
waren. Er zijn m.i. geen tekstgegevens die ons vertellen hoe de omvang
rijke contingenten hulptroepen ( tot 10. 000 man !), die Mari naar Babylon 
stuurde, deze verre tocht hebben gemaakt. De gegevens over militaire ver
plaatsing te water in Baby lonië uit deze tijd zijn ook uiterst spaar~aam. We 
horen soms van tochten per boot, maar het hoe en waarom is vaak ondui
delijk, z.oals in de brief TCL 17,64, waar de geadresserde gevraagd wordt 
alle beschikbare schuiten, lange boten en vrachtschepen onmiddellijk vaar
klaar te maken en er mee uit te varen, maar noch de topografische situatie 
noch het doel van een en ander is duidelijk. In het bekende " oud-babyloni
sche iitinerarium" - een document dat, gezien de verschillende afschriften 
die ervan bestaan, traditionele of praktische wetenschappelijke waarde had 
- wordt een expeditie beschreven vanuit Larsa naar de stad Emar ( ter 
hoogte van Aleppo aan de Eufraat gelegen, thans door opgravingen ge
identificeerd met de ruïneheuvel Meskene). Alle tussenstaitions of eta:ppe
plaatsen worden vermeld. Uit de route kan men afleiden dat de tocht vanaf 
Larsa tot één dagreis ten noorden van Assur de waterwegen (Eufraat, 
Eufraat-Tigris kanaal via Mankisum, Tigris tot Ekallatum) volgde. Men kan 
aannemen dat de expeditie voor dit traject inderdaad van vervoer over water 
gebruik maakte, of althans de tros of bagage over water vervoerde. Maar 
zeker is dit niet, omdat de goede verbindingswegen ook veelal langs de 
waterwegen liepen, i.v.m. de aanwezigheid van steden en de drinkwater
voorziening. De veronderstelling van HALLO ("The Road to Emar", f our
nal of Cuneif orm Studies 18, 1964, 84) dat degene die in de eerste persoon 
spreekt in deze traditi-onele tekst wel haast zeker een koning moet zijn, zodat 
het document "is part of a historica! record of a royal campaign which was 
on the way of becoming a piece of literature" is voorlopig nog een werk
hypothese. 

Het gebruik van schepen bij militaire ondernemingen vond zijn tradi-
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tionele neerslag in de omina, die ons vooral inzicht geven in de oud-baby
lonische wereld. Enkele apodoses luiden : ,,De vijand zal je schepen stuk
slaan/jij zult de schepen van de vijand stuk slaan". Dit kan op vernieling 
wij zen, zonder dat er sprake is van militaire vloten, evenals het omen: ,,de 
vijand zal de schepen van de kade weghalen". Maar ook deze omina hebben 
misschien militaire implicaties in het licht van: ,,jij zult of de vloot van de 
vijand op de rivier verslaan, of het leger van ,de vijand op het droge". 

Gebruik van schepen tijdens militaire operaties is vooral bekend uit de 
strijd der assyrische Sargonieden tegen Zuid-Babylonië, een gebied van 
rivierarmen, moerassen en lagunes, in de bronnen vaak aangeduid als "Zee
land". Dit was het gebied ten westen, noorden en oosten van de grote lagune, 
vaak het "Bittere Water" genoemd, die zich uitstrekte tussen Ur, Basra en de 
Tigris. Het was het gebied van de Aramese en Chaldese stammen, die, vaak 
in alliantie met Elam, een lastige tegenstander der Assyriërs waren, en zich 
bij drejgend verlies in het ontoegankelijke Zeeland en zelfs achter het "Bit
tere Water" terugtrokken. Met name Sanherib heeft tijdens zijn babyloni
sche campagnes felle strijd met hen gevoerd, eerst in zijn vierde veldtocht, 
(700 v. C.), waarbij de moeilijk grijpbare Merodach-Baladan uit zijn stam
land Bït-Jakin vluchtte, daarna in zijn zesde veldtocht, waarin hij diens 
nazaat Nabû-bêl-sumäte in diens verre residentie Nagitu, aan de Elamietische 
zij de van de grote lagune, aanviel. 

Op soms boeiende wijze wordt in de koningsinscripties van deze cam
pagnes melding gemaakt. De Assyriërs deden bij deze oorlogen nieuwe er
varingen op, en hebben kennelijk met enige verwondering kennis gemaakt 
met "koningen, die de zee bewonen, die zich voortbewegen op schepen in 
plaats van op wagens, en die roeiriemen in plaats van paarden aanspannen'' 
(Esarhaddon). Enige aarzeling tegenover de on ver mij <lelijke troepenbe
wegingen te water zou men kunnen afleiden uit Sanheribs opmerking dat 
hij "zijn dappere soldaten op boten inscheepte, waarop zijn strijders stroom
afwaarts de Eufraat afvoeren, (maar) zelf, op gelijke hoogte met hen, het 
op het droge hield" (Sanherib). De Assyriërs konden bij dergelijke expedi
ties gebruik maken van de ervaringen van hun Babylonische verbondenen 
en voor de bouw van hun vloot van de kunde van Syrisch-Phenicische am
bachtslieden, die gedeporteerd waren. Sanherib spreekt van "mensen uit 
:tfattiland (Noord-Syrië), die op kunstige wijze machtige schepen ( voor 
hem) bouwden, naar het type van hun land" en vermeldt elders dat hij "de 
zee overstak in schepen van (het) t[atti-land (type), die hij in Ninive en 
Til-Barsip had laten bouwen". Deze schepen voeren vanaf Ninive de Tigris 
af tot Opis, om daar over land gesleept te worden naar een verbindings
kanaal, dat ze via de Eufraat in het zuidelijk Zeeland bracht. Iets dergelijks 
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is ook ca. vijftig jaar later het geval, als Assurbanipals commandant Bël
ibni ( ca. 650 v. C.) zijn koning dringend vraagt om een flotille schepen, 
om met deze marine-eenheden de vijandelijke aanvallen uit het noordelijke 
Zeeland ( over het Bittere Water heen) te kunnen beantwoorden. Hij stelt 
de koning voor hem langs dezelfde mute scheepsbalken te sturen, samen 
met een twintigtal Sidoniërs, die ter plaatse bij hem dan de schepen kunnen 
bouwen. Zijn plan wordt blijkbaar verwezenlijkt, want later zien we hem in 
vier sohepen met elk honderd boogschutters een raid uitvoeren op de vijand, 
waarbij hij met gevangenen terugkeert (Vgl. M. DIETRICH, Die Aramäer 
Südbabyloniens in der Sargonidenzeit! 1970, 107 vv.). De boten leenden 
zich blijkbaar ook goed voor transport van buit aan mensen en goederen; 
Sanherib vermeldt dat bij zijn veldtocht tegen Bit-Jakin zijn soldaten in 
een der steden "het garnizoen, geboren Chaldeërs, alle goden van Bit-Jakin, 
met de bevolking. . . wagens, muilezels en ezels buit maakten, die ins·cheep
ten en ze naar de -overkant (van de lagune) transporteerden". 

Het water zelf werd ook als strijdmiddel gebruikt, voor aanval en ver
dediging. Zoals boven - i.v.m. het conflict tussen Umma en Laga.sj - reeds 
aangeduid werd, was het een oude taktiek de watervoorziening van een 
gebied of stad te ontregelen door afsluiting of omleiding van een rivier 
of kanaal. Zonder dat daardoor steeds de drinkwatervoorziening in gevaar 
kwam betekende zo'n ingreep in ieder geval een grondige verstoring van de 
economie, omdat de op kunstmatige irrigatie aangewezen landbouw en het 
scheepvaartverkeer direct bedreigd werden. Drastische ingrepen in de water
huishouding, b.v. door verandering van stroombeddingen, konden de 
machtsverhoudingen in een gebied ingrijpend wijzigen, waarbij uitemard 
het in afhankelijk positie benedenstrooms gelegen gebied het meest kwets
baar was. 

De omina kennen ook dit strijdmiddel, dat aangeduid wordt met de 
verba "afsnijden/doorsteken" en "afdammen": ,,de vijand zal het water af
snijden/ ik zal het water voor het leger van de vijand afsnijden", en nader 
gespecificeerd: ,,de vijand zal jouw watertoevoer afsnijden door middel van 
<lijkopeningen/afvoerkanalen". Voorts: ,,een vmst zal de rivier afdammen 
of de stad veroveren"; en "deze rivier zal afgedamd worden en een kwade 
opstand zal in de steden de kop op steken". 

Met name uit de oud-babylonische periode zijn enkele episoden bekend 
waarin dit strijdmiddel in toepassing werd gebracht. De stad Larsa maakte 
rond 1870 v. C. een ernstige crisis door. Deze was niet, zoals men wel heeft 
verondersteld, het gevolg van een natuurramp, maar van vijandelijke aan
vallen gepaard gaande met interne troebelen en opstand. Een vijand uit 
het noorden bracht de stad - zo,als we nu weten tiit een nieuwe tekst ; 
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J. VAN DIJK, / ournal of Cuneiform Studies 19, 1965, lvv. - in het nauw, 
met name door (r. 55 vv.) ,,dammen in de rivieren/kanalen te leggen en 
bij de plaatsen waar deze aftakten forten te bouwen", waardoor hij de water
voorziening kon controleren en lam leggen. De akkers verdorren, in de stad 
ontstaat een hongersnood, waarbij de mensen elkaar opeten. Nur-Adad 
(r. 126 vv) verdrijft de vijand en maakt de waterwegen vrij en sloopt de 
forten. 

Een oude babylonische kroniek vermeldt iets dergelijks van koning Abi
esub - één der laatste van de Hammurabi-dynastie - in zijn -strijd met 
de vorst van Zeeland : ,,Zijn hart vatte het plan om de Tigris af te dam
men; hij damde de Tigris af maar Ilumailum [greep hij} niet(?)". De
zelfde gebeurtenis heeft ook zijn naam gegeven aan één van Abiesubs 
regeringsjaren: ,,Jaar waarin A., met behulp van de verheven kracht van 
Marduk, de Tigris afdamde" . Deze lakonieke vermeldingen maken niet 
duidelijk wat precies de taktiek was. Met deze middelen kon men namelijk 
niet ,alleen een streek van water beroven - een economische bedreiging -
maar ook twee andere effecten bereiken. Door omleiding van het water kon 
de stadsgracht drooggelegd worden maar men kon daardoor ook een moed
willige overstroming teweeg brengen, waardoor de tegenstander het veld 
moest ruimen. Het is bovendien duidelijk dat deze laatste taktiek door ver
dediger en aanvaller kon worden toegepast. 

Een gracht als onderdeel van de stadsverdediging is een zeer oud ver
schijnsel in Babylonië. Reeds bij de neolithische nederzetting Tell e~-.$auwan, 
in de omgeving van Samarra aan de Tigris gelegen ( 6e mill. v. Chr.) , trof
fen de -opgravers een stadsmuur aan, aan drie zijden omgeven door een 
kleine v-vormige gracht, 3 m diep en 2 m breed. Een verdedigingsgracht, 
vaak in de vorm van een (gedeeltelijk) om de stad heen geleide rivi,erarm 
of kanaal, wordt later in Zuid-Babylonië een algemeen verschijnsel, zoals uit 
archeologische bevindingen (R. ÜPIFICIUS, ,,Befestigungen des Zweistrom
landes im Beginn des Zweiten Jahrtausends", in Baghd. Mitt. 3, 1964, 
78 vv.) en bouwinscripties duidelijk wordt. Bouwtechnisch behoren gracht 
en verdedigingswal ( d.w.z. aarden wal met daarop een muur uit tichel
stenen) bij elkaar, omdat de aarde uit de gracht gebruikt kon worden voor 
een wal van leem, zoals b.v. Samsuiluna's bouwinscriptie betreffende de 
vesting Dur-Samsuiluna (Ghafage, heuvel B) duidelijk maakt : ,,ik groef 
de gracht ervan, hoopte de aarde daarvan op, en streek tichels en bouwde 
zijn muur, welks trans zo hoog is als de bergtoppen". Vooral veel nieuw
baby1onische bouwinscripties maken in één adem gewag van het uitgraven 
van d e stadsgracht en het versterken van de muur (vgl. CAD lj: s.v. b,irztu, 
2). De samenhang tussen beide blijkt ook duidelijk uit oud-babylonische 
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mathematische teksten, die veel problemen bevatten waarbij met gebruik
making van uit een uitgraving opgebrachte aarde een wal of dijk van be
paalde afmetingen moet worden opgeworpen (b.v. F. THUREAU-DANGIN, 
Textes mathématiques, 1938, p. 11 vv.). Bekend is de tekst die berekenin
gen ten aanzien van concentrische cirkels presenteert in de vorm van een de 
opgave een ronde stad gelijkmatig te vergroten (THUREAU-DANGIN, op. cit ., 
p . 23 no. 6): ,,Gegeven een stad ; ik trek ( eromheen) een cirkel ter grootte 
van a; rondom neem ik een afstand van b en maak ( daar) een gracht, met 
een diepte van c. Ik haal daar .d grond ui,t; op een afstand van b "boven" 
de gracht leg 'ik een wal aan. Als de helling van die wal 45 % is, h oe groot 
zijn d an basis, bovenzijde en hoogte van die wal, en hoe lang is d e omtrek?" 
(vgl. ook A. DRAFKORN-KILMER, Studies Oppenheim , 1964, 140 vv. ) . 

Enkele inscripties suggereren dat men nog verder kon gaan dan de aan
leg van gracht, wal en muur. Hammurabi bij zijn versterking van Sippar en 
Samsuiluna bij zij n restauratie van de verdedigingswerken van K i·sj ver
melden resp.: ,, ik verhoogde de top van de muur van Sippar met aarde, als 
een grote berg, en ik omringde die met een appärum" ; en: ,,hij groef haar 
gracht uit en omringde haar met een appärum ; hij verstevigde haar funda
menten als een berg door middel van grote hoeveelheden aarde, hij liet 
haar tichels strijken en bouwde haar muur". Eenzelfde beschrijving komen 
we tegen bij Nebukadnezar, die Babylon "omringde met een geweldige 
vloed van diep water, als de machtige zee en haar omgaf met een appärurn". 
Een appärum is gewoonlijk een moeras, een lagune begroeid met riet. Het 
is mogelijk dit moeras te zien als een onderdeel van de watervoorziening, 
daar Hammurabi erbij vermeldt dat hij de Eufraat tot aan Sippar toe uit
baggerde en elders zegt dat hij de stad zodoende van "duurzaam water" 
voorzag. Het ais ook mogelijk dit moeras, uiteraard ontstaan ter plaatse van 
een natuurlijke depressie, te zien als een veiligheidsvoorziening, waarheen 
bij storm en hoge voorjaarsvloed het surplus aan water ter ontlasting van 
stad en kanalen kon worden afgevoerd. 

Inderdaad zijn uit de geschiedenis dergelijke voorzieningen bekend, juist 
voor het gebied tussen Babylon en Sippar. De legendarische koningin Nito
cris ( een verbastering voor Nebukadnezar?) bracht, volgens de mededelin
gen van Herodotus, in de loop van de naar Babylon stromende Eufraat-arm 
(de Arachtum) veranderingen aan, zodat deze ging meanderen, en beter ge
controleerd kon worden en bij hoge vloed zijn water kwijt kon in een kunst
matig bassin ten noorden van Babylon. McGUIRE GrnsoN, in de laatste 
analyse van deze gegevens op griond van een survey van de streek van Kisj 
(The City and A rea of Kish, 1972, 23 v.), voegt daaraan toe: ,,We kunnen 
niet uitmaken of de Babyloniërs daarvoor een van de depressies ten westen 
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van de rivier gebruikten, of een moerassig gebied ergens ten noorden van 
Sippar". Hij wijst als mogelijkheid op het Pallacottas-kanaal (baby 1.: Pal
lukat, te verbinden met de huidige plaatsnaam Falluga), dat bij Sippar 
aan de westzijde van de Eufraat aftakte, en dat men als afvoer en overloop 
kan hebben gebruikt. W ellicht speelde deze zelfde situatie een rol toen 
Cyrus Babylon veroverde, en hij, de tactische mogelijkheden van het water
régime uitbuitend, door zijkanalen het Eufraatwater afvoerde en door de 
droge bedding de stad binnenviel (de verhalen bij Herodotus, H istoriën I, 
191 en Xenophon, Cyropaedia VII, v, 15 verschillen enigszins) . 

De "moerassen" bij Sippar, Kisj en Babylon gecreëerd kunnen zeer wel 
verschmende functies tegelijkertijd hebben vervuld. De opmerkelijke over
eenkomst in de terminologie door de oud-babylonische koningen en door 
Nebukadnezar gebruikt suggereert dat de bedoeling gelijksoortig kan zijn 
geweest. Laten we daarom Nebukadnezar, die ons in zij n talrijke inscripties 
uitvoerig informeert over zijn daden èn de motieven daarachter, zelf aan 
het woord laten. Hij vermeldt (V AB IV, 166, 60 vv.): ,,In het braaklig
gende ommeland van Babylon, vanaf de processiestraat bij de Eufraatoever, 
tot in Kisj, een afstand van 9½ uur gaans, wierp ik een aarden wal op, en 
omringde zo de stad met een machtige watervloed". De dam werd tegen 
doorbraak versterkt met ,in asfalt gevatte gebakken tichels. Hij vervolgt 
( 67 vv.): ,,Om de verdediging van Babylon te versterken wierp ik in twee
der instantie van een punt ten noorden van Opis tot in Sippar, vanaf de 
oever van de ~igris tot aan de oever van de Eufraat, een machtige aarden 
wal op, 10 uur gaans lang, en omgaf mijn stad ( daardoor) met een grote 
watervlakte, machtig als de zee, over een afstand (de omtrek?) van 40 uur 
gaans." Elders motiveert hij deze grootscheepse onderneming met de woor
den: ,,opdat niets ontziende vijanden de grenzen van Babylon niet zouden 
naderen omringde ik mijn territorium met een grote watervlakte, machtig 
als de zee" . 

De militai-r-defe~sieve bedoelingen van deze machtige "Babylonische 
waterlinie" worden duidelijk geformuleerd. Blijkbaar kon de kon;ng zijn 
plannen uitvoeren, gebruikmakend van de natuurlijke depressies, vooral ten 
noorden van de stad, die door aanvoer van water uit Eufraat en Tigris en 
door de aanleg van een keerwal blank gezet konden worden. Deze water
gevoelige en dus ook kwetsbare situatie van Babylon was trouwens reeds 
eerder gebleken, toen Sanherib de stad aanviel, veroverde en meedogenloos 
kon vernietigen, door er het vloedwater van de Eufraat ( de tak die door 
Babylon stroomt is de Arachtum) overheen te leiden. Esarhaddon beschrijft 
deze daad van zijn vader als een godsoordeel, met de woorden: ,1Marduk, 
de Enlil der goden, ontstak in woede; hij zon op onheil om het land met 
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de grond gelijk te maken en om de mensen uit te roeien". Boze voortekenen 
en een verstoring van het kosmisch evenwicht kondigen het onheil aan: ,,De 
Arachtum, de rivier die overvloed brengt, een woedende vloed, een woest 
hoogwater, een geweldige vloedgolf, het evenbeeld van de zondvloed, kwam 
aangestormd, spoelde over stad, woonstede en heiligdommen heen, en 
maakte ze tot puinhopen . . . Moerasriet en wilgen groeiden weelderig in 
haar midden en zetten loten. Talloze vogels d es hemels en vissen hu:sden 
er ... " (Cf. B ORGER, Die Inschri ften des Asarhaddons, Königs von Assy

rien, 1956, 13 v.). 
De boeiendste en meest gedetailleerde gegevens over de aanleg van een 

"waterlinie" voor defensieve doeleinden vindt men in de beschrijving van 
de veldtocht van Sargon II van Assyrië tegen Merodachbah1_dan (Marduk
apal-iddin) , koning van Zeeland, leider van de stam van Bit-Jakin, d:e zioh 
in 722 v. Chr. had meester gemaakt van de babylonjsche troon (vgl. voor 
deze boeiende figuur J. A. BRINKMAN, ,,Merodach-Baladan II", in Studies 
Oppenheim , 1964, 6-53). Sargon's veldtochten tegen hem in 71 0 en 709 v. 
Chr. worden in de assyóche koningsinscrîpt: es uitvoeóg beschreven. De aan
val richt zich in eerste instantie op Merodachbaladan's vesting Dür-Athara in 
zuidoost-Babylonië, waar deze zijn troepen verzameld had. Hij had de stad 
versterkt door de muren te verhogen, en de omgeving ervan onder water 
gezet, door het graven van een toevoerkanaaltje vanaf de Surappu-stroom. 
De Assyriërs zien echter kans in één dag de defensie te doorbreken en de 
stad te veroveren. Merodachbaladan zelf weet te ontkomen. 

Ruim een jaar later onderneemt Sargon een nieuwe veldtocht, die zioh 
ditmaal richt tegen Merodachbaladans stam-residentie, de vesting Dür-Jakin. 
De verdedigende techniek is dezelfde en is ons bekend omdat de Assyriërs, 
die duidelijke interesse en soms waardering konden opbrengen voor de 
technische prestaties van hun tegenstanders (vgl. b.v. de goede analyse van 
het irrigatie-systeem van de Urartese stad Ulbu, door Sargon II even nauw
keurig beschreven en als grondig verwoes t; zie J. LAESS0E, f ournal of 

Cuneifo rm Studies 5, 195 1, 21 vv.) , de verdedigingswerken goed hebben 
beschreven. Zo lezen we dat Merodachbaladan, ,,die vertrouwend op de 
Bittere Stroom en de watervloed zijn tribuut had achtergehouden", ,,op 
60 meter afstand van zijn grote vestingmuur, een gracht had aangelegd van 
100 meter breedte, waarbij hij 9 meter d;ep groef, zodat hij het grondwater 
bereikte. Door in de dijk van de Eufraat een opening te maken deed hij het 
water over zijn laagland stromen en doordrenkte hij het ommeland, het 
aangewezen slagveld, met water, waardoor hij het zeer moeilijk maakte naar 
de stad toe over te steken. Zelf sloeg hij, samen met zijn hulptroepen en 
zijn soldaten, midden tussen de stromen, als een pelikaan ( op zijn nest), 
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zijn koninklijke tent op. " Maar dit alles baatte hem niet, want door de aan
leg vian een dam drongen de Assyriërs tot de stad door, die belegerd, ver
overd en verbrand werd. Al wist Merodachbaladan zelf te ontkomen, de 
assyrische krijgsmachine had ook deze nieuwe hindernis in de vorm van een 
babylonische waterlinie, weten te nemen. 

BOEKEN N IEUWS 

Scheepsarcheologie 

K. R. VEENHOF 

Geschiedenis van de scheepvaart weerspiegeld in de scheepsarcheologie 
is de titel van een in 1973 in nederlandse vertaling ( door R. J. DEMARÉE en 
TH. W . FEGUSSON) door Unieboek in Bussum in de serie "De Boer Mari
tieme Handboeken'' uitgegeven standaardwerk, onder redactie v;an George 
F. BASS ( 4to, geb. , 322 pag., met 505 illustraties, waarvan 150 in kleur ; 
prijs: fl . 5 5 .- ) . D oor de ontwikkeling van de jongste tak van de aroheolo
gie, de onderwaterarcheologie, heeft de bestudering van de geschiedenis 
van de scheepvaart nieuw materiaal en nieuwe impulsen gekregen. In vele 
delen van de wereld wordt gespeurd naar enigermate goed geconserveerde 
overblijfselen van vroeger vergane schepen, die met behulp van een zich 
steeds verder perfectionerende techniek onderzocht en geborgen worden. 
Door moeizaam speurwerk van een aantal pioniers en door soms sensa
tionele ontdekkingen en restauraties is in brede kring belangstelling gewekt 
voor de methoden en resultaten van dit soort archeologie. Nu de eerste fase 
van het onderzoek voorbij is en de discipline zi,ch zelfstandig wetenschap
pelijk ontwikkeld heeft kan een voorlopige balans worden opgemaakt vian 
resultaten, technieken en problemen. Dit -is in dit boek gebeurd, onder 
redadie van één van de werkers van het eerste uur, BASS, die belangrijk 
heeft bijgedragen tot de ontplooiïng van deze jonge discipline. Het boek 
is historisch van opzet, zodat het feitenmateriaal in chronologische volg
orde wordt gepresenteerd, beginnend met het oude Nabije Oosten ( 4e mil
lennium v. Ghr. tot ca. 1000 v. Chr., behandeld door BASS zelf) en 
eindigend met het materiaal uit de nieuwe wereld, dat doorloopt tot 
in de 19e eeuw. De vers,chillende hoofdstukken zijn voorts achtereen
volgens gewijd aan: de griekse, etruskische en foenicische scheepvaart ; 
de Romeinen op zee; griekse en romeinse havenwerken; schepen uit 
de romeinse tijd en later in Engeland ; Byzantium; Ska.ndinavië in de 
oudste tijd ; de Vikingen en de Hanze; de maritieme republieken van 
Italië; de invloed van de britse marinestrategie op scheepstekeningen; koop
vaarders en kapers over de Atlantische Oceaan; de Nieuwe Wereld; en ten
slotte, door G. VAN DER HEIDE, Scheepsresten en scheepsopgravingen in de 
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Lage Landen. H et geheel vormt een boeiend, goed leesbaar ( en dus goed 
vertaald), en voortreffelijk geïllustreerd boek, voorzien van orpgravings
foto's, weergaven van oude afbeeldingen, plattegronden, reconstructie
schetsen en kaarten. Een verklarende woordenlij st, uitvoerige literatuur
opgaven en een index completeren het geheel. Het is duidelijk dat, zoals 
de htel aangeeft ( ,,weerspiegeld in .. . ") de onderwaterarcheologie lang niet 
de enige bron van informatie is geweest. Gegevens uit oude, geschreven 
bronnen, afbeeldingen, en wat boven de waterspi,egel nog te zien is nemen 
eveneens een belangrijke plaats in. 

Het materiaal uit het oude Nabije Oosten komt in de eerste twee hoofd
stukken van dit boek aan bod. In het eerste vooral gegevens uit Mesopotamië, 
de Indus-beschaving, en met name Egypte ( via de bootmodellen, reliefs en 
teksten) . De bijdrage van de onderwaterarcheologie is hier de berging van 
het kanaänietische schip in ca. 1200 v. Chr. bij Kaap Geliidonya vergaan 
( wetenschappelijke publicatie door BASS). Het was blijkbaar het vaartuig 
van een metaalhandelaar en reizende smid, die wellicht ook wat andere 
lading meevoerde. De belangrijkste vondsten waren tientallen baren zuiver 
koper (:à 20 kg in de vorm van "ossehuiden"), en rechthoekige baren tin. 
Voorts de uitrusting van de smid: bronsschroot, stenen hamerkoppen, polijst
srenen, een aambeeldsteen en een bronzen zadel voor het maken vian bouten 
en klinknagels. BASS vermeldt nog dat twee schepen uit de 1 Se eeuw v. Chr. 
zijn gelocaliseerd, maar nog niet geborgen: in de baai van Antalya en bij 
Cymae. Het tweede hoofdstuk handelt o.a. over de phoennicisohe scheep
vaart, in samenhang met die in de rest van de Levant. Aandaoht wordt o.a. 
besteed aan de lading der koopvaarders, vooral op basis van naar boven 
gebrachte ladingen van vergane schepen; aan scheepstypen, waarbij o.a. het 
moeilijke probleem van de reconstructie van de drieriemer aan de orde komt; 
en aan de aard der oorlogsschepen. De berging en analyse van een in de 4e 
eeuw v. Chr. bij Kyrenia vergane koopvaarder was hierbij één der belang
rijkste bijdragen der scheepsarcheologie. 

De toenemende intensiteit en deskundigheid van de onderwaterarcheolo
gie zal de komende jaren nog veel nieuwe gegevens opleveren. Met span
ning wordt thans o.a. uitgezien naar de resultaten van de berging van een 
vermoedelijk carthaags schip uit de 3e eeuw v. Chr., bij de westpunt van 
Sicilië, bij Isola Lunga gelocaliseerd, waarvan de romp en zelfs de achter
steven goed geconserveerd zijn. De toegenomen belangstelling voor deze tak 
van archeologie resulteert ook in steeds meer publicaties. Veel informatie 
voor wat het oude Nabije Oosten betreft vindt men in 1. CASSON, Ships 
and S eamanship in the An ei ent World (Princeton 1971), dat de periode 
tot de byzantijnse tijd behandelt. Voor wat Phoenicië betreft ·is te wijzen op 
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het zojuist verschenen, informatieve deel De Zeevaarders in de door Time
Life uitgegeven serie 'Het ontstaan der mensheid'. Phoenicië staat in dit 
deel centraal. 

K. R. VEENHOF 

}} Q edemn 

Onder deze titel, die in dit verband het best vertaald kan worden met 
,, (de) Oudheid" , startte het Instituut voor Archeologie van de Hebreeuwse 
Universiteit van Jeruzalem een nieuwe reeks publicaties in de Engelse taal. 
Een initiatid waar we .o,m twee redenen bij zonder dankbaar voor kunnen 
zijn. De eerste is dat er op deze wijze naast de Engelse serie van Atiqot} de 
f ournal of the Israel Exploration Society en het tijdschrift Tel Aviv} nu een 
vierde instrument tot stand gekomen is, waardoor de resultaten van het in
tensieve Israëlische archeologische onderzoek voor een veel groter publiek 
beschikbaar gekomen. De tweede reden is dat ook de Israëlische archeologen 
een nieuwe mogelijkheid om te pubhceren geboden wmdt. Trouwens, het 
is niet de bedoeling dat uitsluitend Israëliërs in deze nieuwe reeks zullen 
publiceren. 

Qedem is vooral bedoeld voor die publikaties die te lang, of te technisch 
zijn voor een tijdschriftartikel en te kort om als afzonderlijke monografie 
uitgegeven te worden. 

Het nu verschenen deel Qedem I bevat twee berichten van AMNON 
BEN-TOR, 'Two Burial Caves of the Proto-Urban Peri,od at Azor' en 'The 
First Season of Excavations at Tell-Yarmuth'. Het betreft hier activiteiten 
uit respectivelijk 1971 en 1970. 

Azor - bij Tel Aviv - blijkt rijk te zijn aan graven uit het Chalcolithi
cum, de Bronstijd en de IJzertijd. Nog maar enkele hiervan zijn gepubli
ceerd, zodat BEN-TOR een belangrijke lacune vult. Hij heeft twee graven 
zeer muwkeurig opgegraven. Helaas werden ze beschadigd aangetroffen: 
de bovenste helft - het dak - van deze schachtgraven ontbrak. Door graaf
en bouwactiviteiten waren de daken a.h.w. afgesleten en was de ruimte in 
het graf opgevuld met grond en afval. Niettegenstaande deze complicerende 
omstandigheid gaat BEN-TOR ervan uit dat er wel aller hand jonger mate
riaal in de graven terecht gekomen kan zijn, maar dat er van de oorspron
kelijke inhoud niets verdwenen is, behalve dan langs natuurlijke weg. 
Helaas moeten we constateren dat de resultaten van dit onderzoek onze 
onbekendheid met de Proto-Urban periode in Palestina nog eens onder
streept hebben. Het betreft hier de periode die aan de eigenlijke Vroege 
Bronstijd vooraf ging: ca. 3200-2900 v.o.j. De beide graven uit Azor wor
den gedateerd in de 31e eeuw v.o.j. 
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De aangetroffen situatie in beide graven kan aldus worden samengevat: 
bij zetting van meer individuen per graf, waarschijnlijk enjge tientallen. 
Bovendien secundaire bijzetting: geen enkel compleet skelet. Gaat men ui,t 
van de lange beenderen, schedels of tanden dan krijgt men telkens een ander 
aantal individuen. Volgens de auteur heeft men van elk individu dus maar 
enkele skeletdelen bijgezet in het definitieve graf. Opmerkelijk -is dat graf 
en beenderen in één graf sporen van crematie dragen. In elk graf zijn dui
delijk drie lagen aanwezig, maar de bijzettingen vonden alleen plaats in de 
oudste laag, daarna nog wel bijgaven. 

Al het materiaal is zeer nauwkeurig statistisch verwerkt. Dat is in dit 
geval een bijzonderheid en een verheugende ontwikkeling. Interessant zijn 
enerzijds duidelijke contacten met Egypte en Afrika: op het gebied van de 
ceramiek en enige onmiskenbaar negroïde individuen. Anderzijds wijst de 
metallurgie weer op het noorden. De vondst van twee koperen dolken en 
een koperen speerpunt in deze stratigrafisch goed dateerbare contekst is van 
uitzonderlijk belang: het zijn de oudste dateerbare wapens van dit type en 
zij tonen aan dat dit veel ouder is dan aangenomen werd. Ook hierdoor 
worden we ons er nog eens van bewust hoe weinig we juist over deze periode 
weten. Wel bevestigen deze vondsten de bestaande opvatting dat van één 
Proto-Urban geen ,sprake was en dat de dominerende groep van noordelijke 
herkomst geweest moet zijn. 

De publicatie van deze graven is zonder meer voorbeeldig: veel duidelijke 
grafieken en diagrammen, zeer goede foto's en een uiitgebreide weergave 
van het ceramische materiaal, inclusief een uitvoerige analyse van de ge
bruikte kleisoorten. 

De tweede bijdrage betreft een bericht - weer op voorbeeldige wijze uit
gevoerd - van één opgravingscampagne op T elf Yarrnuth (bij Beth She
mesh). Naar mijn weten heeft een tweede campagne nog steeds niet plaats 
gehad, hoewel de vondsten veelbelovend waren: een grote nederzetting uit 
de Vroege Bronstijd met o.a. weer een gebouw met één ronde zijde ( een 
zgn. apsidal building) en een Byzantijnse stad. Het is verheugend dat het 
materiaal van deze ene campagne toegankelijk gemaakt is, maar men kan 
zich toch afvragen of een zo uitvoerige publicatie niet had moeten wachten 
totdat er meer campagnes plaats gehad hebben. 

Groningen C. H. J. DE GEUS 

De Targunz op Job uit Qumran 

De wetenschappelijke editie van de Targum op Job uit Qumrän, waarover 
uitvoerig bericht werd in Phcenix 18, 1972, p. 179-184, heeft, zoals te ver-
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wachten was, allerwege grote belangstelling gewekt. Een reeks besprekingen, 
artikelen en korte bijdragen aan deze editie gewijd verschijnt her en der in 
de vaktijdschriften. Dr. B. JONGELING te Groningen, die ook een belangrijk 
aandeel had aan de editio princeps, heeft nu ten behoeve van de nederlands
talige lezers ( die bovendien veelal zullen zijn afgeschrikt door de hoge prijs 
van deze editie) een nederlandse uitgave gebracht onder de titel: Een Ara
mees Boek Job uit de bibliotheek van Qzmzrán (Uitgeverij Ton Bolland, 
Amsterdam 1974; 8vo, 154 pag.; Reeks: Exegetica, N ieuwe Reeks, deel 3; 
prijs fl. 12.- ). H et boek bevat een uitvoerige inleiding, waarin de lezer 
wordt geïnformeerd over de bibliotheek van Qumrän, de targums in het 
algemeen, en de Job Targum in het bij zonder (p. 7-34). Daarna volgt, 
kolom per kolom, een vertaling van de targum, gedrukt naast een neder
landse vertaling van de hebreeuwse parallel-tekst, telkens gevolgd door vrij 
uitvoerige verklarende opmerkingen, waarin vragen omtrent lezing, taalkun
dige en exegetische interpretatie behandeld worden. Doordat h ierbij de 
besproken termen in het aramees of heb reeuws ( in transcriptie ) worden ge
citeerd, maakte de lezer ook tot op zekere hoogte kennis met de originele 
tekst. De editie van JONGELING geeft blijk van zijn langdurige studie op de 
tekst, en is door het duidelijke en goed gedocumenteerde commentaar een 
waardevolle aanwinst. Het boek zal zeker zeer stimulerend werken op de be
langstelling voor de Job-Targum en voor de targums in het algemeen, wier 
betekenis voor baalkundige studies, voor de uitleg van Oude en Nieuwe 
Testament, en voor de kennis van de homiletisch-exegetische tradities van 
het Jodendom, steeds meer wordt beseft. Naar de auteur mij mededeelde 
wordt in Groningen tevens een eenvoudige teksteditie van de voornaamste 
aramese teks,ten uit Qumrän ( de Job Targum, het z.g. ,,Genesis Aprocry
phon", het "Gebed van Nabonidus" e.d. ) voorbereid. Het zal een voor semi
tist en oud-testamenticus waardevol hulpmiddel zijn bij de lectuur der or:gi
nele documenten. 

Binnen drie jaar na de verschijning van de editio princeps is er thans een 
tweede editie van de Targum Job uitgegeven: MICHAEL SoKOLOFF, Th e 
Targum to f ob fro m Quniran Cave X I (Bar-Ilan University, Ramat-Gan, 
1974; 8vo, gebonden; Bar-Ilan Studies in Near Eastern Languages and Cul
ture) . Het in mei 1973 afgesloten manuscript is volgens het voorwoord ge
groeid uit een uitvoerige recensie op de editio princeps, ,,omdat het aantal 
plaatsen waar de auteur in vertaling en interpretatie van de oorspronkelijke 
editie verschilde zeer groot' ' bleek te zijn. Het boek bevat vier onderdelen: 
a) een inleidend hoofdstuk, dat de rol, zijn Hebreeuwse Vorlage, en ortho
graphie, taal en vocabulair van de tekst onderzoekt (3-26); b) een editie 
van de tekst, met de aramese tekst en de engelse vertaling naast elkaar 



BOEKENNIEUWS 385 

(27-103); c) een commentaar op de tekst (107-169); d) een :analyse van de 
morfologie van het Aramees van de rol (173 -189). Een glossaar (193 -235) 
en enkele Addenda besluiten het boek. 

Men kan zich afvragen of een volledig nieuwe editie, reeds zo snel na 
de editio princeps, de meest zinvolle en elegante manier was om het door 
de auteur verzamelde materiaal uit te geven. De kosten van uitgave worden 
hierbij een steeds belangrijker factor. Bovendien lijkt deze nieuwe editie wat 
prematuur, omdat de wetenschappelijke discussie over lezing en interpretatie 
van deze moeilijke tekst nog volop in gang is. Een nieuwe editie over een 
aantal jaren, die alle in de literatuur voorgestelde verbeteringen en ver
anderingen critisch zou schiften, ware wenselijker geweest. De auteur heeft 
zo snel gewerkt dat hij zelfs de Groninger dissertatie over deze tekst door 
E. W. TUINSTRA (overigens niet normaal in de handel) niet kon gebruiken 
en daarop in de addenda moest reageren. Maar deze formele bezwaren be
tekenen niet dat dit boek geen belangrijke aanwinst is, vooral omdat de 
interesse van de schrijver vooral linguïstisch gericht is. Zijn goed gedocu
menteerde analyses van de taal, de morfologie en de syntaxis van de tekst 
zijn bijzonder waardevol, evenals het vooral linguïstisch gerichte commen
taar, te meer daar de eerste uitgevers zich bewust van een ui,tvoerig com
mentaar hebben onthouden. Deze linguïstische analyses zullen bij de ver
dere bestudering van de tekst waardevol blijken. Met enig recht is het boek 
dan ook opgedragen aan de grote Arameïst Y. KuTSCHER, wiens leerling 
de auteur is. De flap van het boek vermeldt het verheugende feit dat KuT
SCHERs vele jaren geleden in het Ivriet, in het tijdschrift T arbiz, gepubli
ceerde, fundamentele Studies in Galilean Aramaic in Engelse vertaling ( nog 
door KuTSCHER zelf gecontroleerd) binnenkort in dezelfde -serie van de 
Bar-Ilan universiteit zal verschijnen. 

K. R. VEENHOF 

Opgravingen in f eruzalem 

Elders in dit nummer bericht Mevr. Drs J. L. BLOK-v. D. BooGERT over 
de Israëlische opgravingen bij de tempelberg in Jeruzalem. Het door haar 
in noot 3 genoemde f erusalem Revealed. Archaeology in the Holy City 
1968-19 7 4 is inmiddels verschenen (The Israel Exploration Society, J eru
salem 1975; klein 4to, geb., vi + 136 pag., vele ill.; prijs 15 dollar). Het 
boek bundelt de engelse vertaling van een aantal tussen 1968 en 1974 in 
het hebreeuwse oudheidkundige tijdschrift Qadmoniot verschenen artikelen, 
die in hun oorspronkelijke hebreeuwse versie voor zeer velen niet toegan
kelijk waren. Het fraai gedrukte boek bevat 3 3 bij dragen, die de periode 
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bestrijken van de Late Bronstijd tot de Middeleeuwen, en de geschiedenis 
van de Joodse wijk in de oude stad tijdens de laatste eeuwen. De opgravers 
hebben vele zeer belangrijke resultaten geboekt, die licht werpen op allerlei 
perioden uit de stadsgeschiedenis. Inleidende artikelen tekenen Jeruzalem 
ten tijde van de eerste en tweede tempel, en geven een evaluatie van de op
gravingen, die zelf in het tweede deel (p. 25-62 ) één voor één gepresen
teerd worden. De belangrijke ontdekkingen aan graven ( met bijgaven en 
inscripties) worden in het derde deel behandeld, waarna enkele studies vol
gen over watervoorziening en gedetailleerde problemen. Ook over de "mid
deleeuwse stad" is thans veel meer bekend, zoals het deel gewijd aan de 
Islamietische architectuur ( over de geschiedenis van de el-Aqsa moskee en 
een groot gebouwen-complex ten zuiden van de tempelberg uit de Omay
yaden-periode) en de bouwwerken uit de kruisvaarderstijd bewijst. Tot slot 
volgen enkele studies over de reconstructie van de oude Joodse woonwijk, en 
een aantal oude synagogen, terwijl het boek sluit met een beschrijving van 
het plan tot de stichting van een "Nationaal Park Jeruzalem" en een tabel
larisch overzicht over alle archeologische onderzoekingen sinds 1863 in 
Jeruzalem verricht. De duidelijke tekst, voorzien van veel goede illustraties 
en plattegronden is een waardevolle gids door de vaak gecompliceerde bouw
geschiedenis van Jeruzalem. 

In het kort wordt wezenlijke informatie over de opgravingen in Jeruzalem 
ook verstrekt in een geïllustreerde catalogus vian een tentoonstelling in het 
Israel Museum: Finds from the Archaelogical Excavation near the Tem
pte Mount door B. MAZAR en M. BEN-Dov (prijs 3 dollar), die de redactie 
werd toegezonden, samen met de catalogus gewijd aan de Excavations at 
Athienou 1971-72 (Cyprus), door T. DoTHAN en AMNON BEN-TOR 
( 197 4), met belangrijke vondsten vooral uit de Late Bronstijd ( niveaux III 
en II, 14e-12e eeuw v. Chr.; sporen van koperindustrie; veel ceramiek, o.a. 
met een Cypro-Minoïsche inscripties; zegels en scarabeeën). 

K. R. VEENHOF 
Samaritaans Hebreeuws 

Professor MACUCH, van de Freie Universität te Berlijn, is een productief 
man. Hij beweegt zich daarbij bij voorkeur op niet of nauwelijks ontgonnen 
gebied. Na zijn A Mandaic Dictionary (Oxford 1963; samen met wijlen 
Lady E. S. DROWER) verscheen zijn Hand book of Classic al and Modern 
Mandaic (Berlijn 1965). En vervolgens, na vijf jaar voorbereiding, zijn 
Grammatik des samaritanischen Hebräisch ( = Studia samaritana I. Walter 
de Gruyter & Co., Berlijn 1969. XL + 571 blz.; prijs DM 220,-). Het is 
zijn bedoeling hierin een zo volledig mogelijke grammaticale behandeling 
van de verschillen tussen het Samaritaanse en het joods-masoretische 
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Hebreeuws in orthografisch, fonetisch-fonologisch, morfologisch en syn
tactisch opzicht te geven, en daardoor een volledig beeld van alle taalkun
dige fenomenen van het Samaritaanse Hebreeuws te verschaffen. Hij pro
beert dit vooral te bereiken door de Samaritaanse Pentateuch met de Penta
teuch in onze gewone Hebreeuwse bijbel te vergelijken. En hier zitten we 
dan reeds midden in de problemen. Het is met de Samaritanen namelijk geen 
eenvoudige zaak. Het begint al met de nog altijd omstreden vraag wanneer 
hun secte ontstaan is. In de Perzische tijd? Of in de tijd van de Hasmo
neeën ? En: zijn de beide Pentateuchteksten na de definitieve scheiding nog 
door elkaar beïnvloed? Open vragen zonder een zeker antwoord. Vast staat 
echter, dat het Samaritaanse Hebreeuws van groot belang is voor de geschie
denis van het Hebreeuws in het algemeen. Alleen al daarom is het ver
schijnen van MACUCH's grammatica een gebeurtenis. Het werk is als volgt 
opgebouwd : 1) orthografie (blz. 3-80) 2) klankleer (blz. 83-231) 3) mor
fologie (blz. 235-464) en ten slotte 4) syntaxis (blz. 467-555). 

Het Samaritaans, dat niet het kwadraatschrift gebruikt, maar een eigen 
schrift, dat een zelfstandige ontwikkeling van het Oudhebreeuwse is, is 
over een periode van meer dan tweeduizend jaar te vervolgen. Zijn geschie
denjs is ingewikkeld en biedt vele taalhistorische problemen. Al de oudste 
handschriften, uit de lle en 12e eeuw, hebben een meer dan duizendjarige 
ontwikkeling a:chter zich, en zijn sterk door het Aramees beïvloed. Veel in 
het Samaritaanse Hebreeuws is daarom het gevolg van een secundaire ont
wikkeling. Wat primair is, en wat secundair, is dikwijls moeilijk vast te 
stellen. Vooral wanneer een bepaald verschijnsel in de joodse tradities ver
loren is gegaan. Andere bronnen bieden dan soms uitkomst. Om een voor
beeld te noemen: de transscriptie van de eigennamen in de Griekse bijbel
vertaling van de Septuaginta is meer in overeenstemming met de uitspraak 
van de Samaritanen dan met die van de masoreten, waar de transscriptie van 
Origenes weer dichter bij staat. De Septuaginta ondersteunt dus de Sama
ritaanse uitspraak met haar lange traditie. 

Daar de meest fundamentele verschillen tussen het Samaritaanse en het 
masoretische Hebreeuws op het gebied van de orthografie en de klankleer 
(beide zijn nog nooit systematisch samengevat) bestaan, wordt daarvoor 
dan ook zeer veel plaats ingeruimd. Om de meest opvallende punten te 
noemen: het Samaritaanse Hebreeuws kent de zogenaamde !itterae finales 
en litterae dilatabiles niet. De eerstgenoemde heeft het ook niet nodig, omdat 
het een punt tussen de woorden schrijft om ze van elkaar te scheiden, 
precies zoals het Ugaritisch daarvoor een verticaal staand klein spijkerschrift
teken heeft. Verder gebruikt het Samaritaanse Hebreeuws aanzienlijk meer 
s~-riptio plena dan het masoretische. Het opvallendste is echter wel, dat de 
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voor de Semitische talen zo typerende laryngalen fonetisch volledig ver
dwenen zijn. Daardoor treden dikwijls verwisselingen van letters op. Ook 
zijn ze vaak grafisch eeenvoudig weggelaten. Ten aanzien van de momentane 
klankleer van het Samaritaanse Hebreeuwse moet men zeggen, dat het 
slechts één van de traditionele uitspraken van het als volkstaal reeds meer 
dan tweeduizend jaar uitgestorven Oudhebreeuws is. Wel stelt ze daaronder 
de oudste ononderbroken levende traditie voor. Men ziet dan echter niet 
meer zo duidelijk in waarom de auteur zo hamert op zijn eigen opnamen bij 
de thans nog te Näblus levende Samaritanen, en op een Pentateuch di,e hij 
van een priester, die hem voor zijn kinderen geschreven had om hen de juiste 
uitspraak te leren, kon kopen. Hij is volledig gevocaliseerd naar het Tiberi
sche systeem. Beide zijn uniek. Volledig gevocaliseerde teksten zijn verder 
onbekend, en het Tiberische vocalisatiesysteem is ongebruikelijk ( normaal 
is een supralineair systeem), en zal wel -op het onderricht op school in het 
tegenwoordige Israël terug te voeren zijn. De Samaritaanse uitspraak is toch 
niet uniform. Op grond waarvan zijn MAcucH's bronnen dan beter dan die 
van de twee andere grote kenners van het Samaritaans, A. MuRTONEN (hij 
wordt voortdurend berispt en over zijn werk wordt zelfs gesproken als een 
indigesta moles) en Z . BEN }:IAYYIM? 

In zijn morfologie classificeert MACUCH de afwijkingen van de Sama
ritaanse Pentateuch in vergelijking met de masoretische. Hij stelt zich voor 
de latere ontwikkeling in een 'aanhangsel bij zijn geplande grammatica van 
het Samaritaanse Aramees te behandelen. En ten slott.e, wat de syntaxis van 
het Samaritaanse Hebreeuws betreft, ze onderscheidt zich niet veel van die 
der masoreten. Slechts de in de laatste eeuwen ontstane vertalingen in het 
Samaritaanse Hebreeuws staan volledig onder de invloed van het Arabisch. 
Dat ook MAcucH' s grammatica het laatste woord niet gesproken heeft, is wel 
duidelijk. Voor de vragen die zijn blijven liggen, en voor een dikwijls andere 
interpretatie wijs ik nog op R. DEGEN's recensie in Welt des Orients VI 
(1970-1971) 63-79 en Z. BEN l:IAYYIM's recenserende artikel 'Some 
Problems of a Grammar -of Samaritan Hebrew' in Biblica 52 (1971) 
229-252. 

Münster i. W. W. C. DELSMAN 
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