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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 fl. 30. - per jaar (1 april-31 maart), 
voor jeugdleden en studenten fl. 15. - . Hiervoor ontvangen de leden Phcenix, worden zij 
uitgenodigd voor de door de plaatselijke afdelingen te organiseren lezingen, kunnen zij 
zich tegen gereduceerde prijs abonneren op het , ,Jaarbericbt Ex Oriente Lux'' en de serie 
"Mededelingen en Ver handelingen van het V ooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex 
Oriente Lux'', en kunnen zij gebruik maken van de bibliotheek van het Nederlands Insti
tuut voor het Nabije Oosten te Leiden. Het Genootschap heeft plaatselijke afdelingen in 
Amsterdam, Arnhem, Dordrecht 1 Eindhoven, Enschedé, 's-Gravenhage, Groningen, 
Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hoorn, Kampen-Zwolle, Leiden, Maastricht, Rotterdam, 
Utrecht en Zutphen. 

Algemeen secretariaat en fiscaat van het Genootschap: Noordeindsplein 4a, 2311 AH 
Leiden; tel. 071 - 123682; Bank: Amro Leiden, rek.no. 45.18.09.009. Redactie Phcenix: 
Prof. dr. K. R. VEENHOF, Schubertlaan 50, 2102 EM 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 (semitische filologie en geschiede
nis van het oude Nabije Oosten; redactiesecretaris). 

Het Dagelijks Bestuur van het Genootschap is als volgt samengesteld: Prof. dr. M. 
HEERMA van Voss, voorz.; Dr. M . STOL, secr.; Mevr. drs. E . DE RANITZ-LABOUCHERE, 
penningm.; Dr. C . H. J . DE GEus, lezingenprogramma en contact met afdelingen; Dr. 
W. F. LEEMANS; Prof. dr. K. R. VEENHOF, redactie publ. In het Algemeen Bestuur heb
ben voorts zitting: Mevr. C . F. L. VAN HEEK-VAN HEEK, Prof. dr. L. DE MEYER (Gent), 
Mevr. G . PIKET (Den Haag), Dr. H. D. ScHNEIDER; Prof. dr. J. VERGOTE (Leuven); 
Mevr. dr. H. WEIPPERT-KLUMP. · 

Prof. dr. L. DE MEYER, Nekkersberglaan 11, B-9000 Gent, België, is secretaris van de 
Belgische afdeling van Ex Oriente Lux, die lezingen organiseert in Brussel, Gent en 
Leuven . 

PERSONALIA ORIENTALIA 

De stem van de knecht als metafoor. Beschouwingen over de compositie van Jesaja 
50 (Kok, Kampen, 1980) was de titel van de oratie waarmee Drs. H . 
LEENE, benoemd tot hoogleraar in de uitlegging van het Oude Testament 
(met name van de profetische litteratuur) zijn ambt aan de Vrije Univer
siteit op 25 april 1980 aanvaardde. 

Dr. Jac. J. JANSSEN, als opvolger van Prof. dr. A. Klasens aan de Rijk
suniversiteit te Leiden benoemd tot gewoon hoogleraar in de Egyptolo
gie, aanvaardde zijn ambt op 10 okt. 1980 met een rede over het onder
werp De markt op de oever (Leiden, Brill, 1980). Het is een onderzoek van 
de oudegyptische gegevens die betrekking hebben op de markt, ,,niet 
alleen die plaats zelf, het marktplein, maar ook hetgeen zich daar afspeelt, 
de ontmoeting tussen kopers en verkopers en de -transacties die daaruit 
voortvloeien" (p . 6). 
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Benoemd tot gewoon hoogleraar op het gebied van de Joodse gods
dienst en zijn betrekkingen tot het H ellenisme en het vroege Christen-

. dom aan de Rijksuniversiteit te Leiden, aanvaardde Dr. J.-C. H. LE
BRAM zijn ambt op 14 nov. 1980 met een rede over Legitimiteit en charisma. 

Over de herleving van de contemporaine geschiedschrijving in het jodendom tijdens de 

2e eeuw v. C. (Leiden, Brill, 1980). In zijn rede stond dr. Lebram speciaal 
stil bij het le Makkabeeën-boek, waarbij hij aandacht schonk aan een 
voorloper ervan - de Wijsheid van Sirach - , aan het karakter van het 
boek, en aan de geestelijke achtergrond ervan . 

Aan de Theologische Academie, uitgaande van de Johannes Cal
vijnstichting, promoveerde op 26 sept. 1980 tot doctor in de godgeleerd
heid Meindert DIJKSTRA, met het proefschrift Gods Voorstelling. Predikatieve 
expressie van zelfopenbaring in Oudoosterse teksten en in Deutero-Jesaja (Kok, 
Kampen, Dissertationes Neerlandicae, Series Theologica, 2; xii + 477 
pag.). Promotor was Prof. dr. J. L. Koole, coreferent Prof. dr. J.C. de 
Moor. Het proefschrift is een grondig onderzoek van de vorm, achter
grond, functie en theologische betekenis van het predikatieve spreken 
van God over zichzelf(, ,Ik, Jahwe .... ''), als Hij zich voorstelt met zelf
prijs, in Deutero-Jesaja. Dit verschijnsel wordt taalkundig, litterair, 
godsdiensthistorisch en naar (oorspronkelijke) Sitz im Le ben onderzocht, 
tegen de achtergrond van wat in dit opzicht bekend is uit het oude Nabije 
Oosten, met name het Mesopotamische en West-Semitische materiaal, 
zoals kultus-lyriek, hymnen met zelfprijs, klaaglyriek, orakels - met na
me in de Nieuwassyrische orakels, die uitvoerig worden geanalyseerd, 
p. 14 7-170 - , godswoorden en epiek. Van de bij dit proefschrift gevoeg
de stellingen vermelden we de volgende: 4. Het genre-kritisch onder
scheid van een priesterlijk heilsorakel en profetische heilsverkondiging 
vindt geen grond in de analyse van de stijl en structuur van bijbelse en 
buitenbijbelse heilswoorden. 7. De gecompliceerde samenstelling der 
overleveringen rondom Exodus en Sinaï pleit niet tegen een oorspronke
lijke relatie tussen de historische persoon van Mozes en de invoering van 
JHWH's exclusieve verering in Israël. 8. De voorstelling van "de goede 
herder" Qoh. 10) heeft niet alleen zijn achtergrond in Ez . 34, maar voor
al ook in het algemeen Oudoosters concept van de goede messiaskoning, 
die zich onderscheidt van onwaardige voorgangers. 

Aan de rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde, bij Prof. dr. J. Zan
dee, op 2 oktober 1980, Dirk VAN DER PLAS tot doctor in de godgeleerde
heid op het proefschrift De hymne aan de Overstroming van de Nv·t (Utrecht, 
1980, xiv + 218 p.). Het doel van dit proefschrift is het geven van een 
godsdienst-historische r-interpretatie van en commentaar op de hymne, 
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overgeleverd in een aantal manuscripten uit het Nieuwe Rijk en reeds 
toen gewaardeerd als een klassieke tekst, blijkens het gebruik ervan door 
schrijversleerlingen als oefenstof. De interpretatie vereist een filologische 
bewerking en vertaling van deze "exceptionally obscure and corrupt 
composition" (Gardiner), die wel vaak is vertaald, maar nog niet uitvoe
rig bewerkt. Deze vertaling en bewerking wordt gegeven in hoofdstuk 2, 
terwijl hoofdstuk 3 (p. 50-128) het uitvoerige commentaar bevat. Na een 
integrale vertaling der 136-regelige hymne en een samenvatting volgen 
excursen over metrische analyse en formele structuur, over de brongaten 
van de overstroming ( door de Egyptenaren gepersonifieerd als de god 
Hapy, vandaar de hoofdletter), en over de cultus van Hapy. Het boek 
bevat een vertaling van de hymne in het Frans en een frans resumé, als
mede uitvoerige registers. Enkele van Dr. van der Plas' stellingen zijn: 
4. De Oud-Egyptische voorstellingen van het knopen van een ladder 
naar de hemel door de goden, ten einde de koning te doen opstijgen, zijn 
in verband te brengen met soortgelijke voorstellingen bij Nilotische vol
keren. 6. Het feit dat de god Heka in kosmogonische situaties (teksten en 
voorstellingen) o.a. een functie bekleedt van Seth als verdediger van zon
negod, wijst erop dat Heka eerder het afweer-aspect, ter beveiliging van 
de eigenlijke creatie, belichaamt dan de (verbale) creatie zelf (cf. H. te 
Velde, JEOL 21 (1970), 184). 9. De opvatting dat de godsdienst van de 
aartsvaderen in wezen een El-religie, in de zin van die van U garit, was, 
dient te worden verworpen. 

Op een proefschrift getiteld Strofische Structuren in de Bijbels-Hebreeuwse 

Poëzie (De geschiedenis van het onderzoek en een bijdrage tot de theorie
vorming omtrent de strofenbouw van de Psalmen) (Kok, Kampen, 1980; 
8vo, xiv + 614 p.; Dissertationes Neerlandicae) promoveerde P. VAN DER 

LucT op 19 sept. 1980 aan de Theologische Academie te Kampen; pro
motor was Prof. dr. J. C. de Moor. In dit omvangrijke proefschrift levert 
de auteur bewijzen voor de (niet algemeen aanvaarde) stelling dat de 
oudtestamentische psalmlitteratuur overwegend strofisch was. Dat houdt 
in dat ze is opgebouwd uit kleinere ( de strofe, van doorgaans twee tot drie 
versregels, maar soms meer) en grotere ( de ( sub )stanza, die enkele stro
fen omvat) eenheden, die volgens bepaalde patronen in onderlinge relatie 
tot elkaar zijn gegroepeerd, en die beide beschikken over met elkaar cor
responderende logische of materiële en stilistische of formele componen
ten. Tot . de laatste behoren vooral het kenmerkend woordgebruik, 
woordherhalingen, structuurpatronen voor de aaneenschakeling der 
onderdelen, en stichometrisch gemengde strofevormen. Afwijkende pa
tronen, naast of opgenomen in hogere evenmatigheden en symmetrieën, 
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blijkens dikwijls een speciale functie of plaats te hebben, vooral ter ope
ning of afsluiting van groter eenheden. Het boek begint met een critische 
analyse van de geschiedenis van het onderzoek (1-120), behandelt vervol
gens de kleinste bouwsteen van de poëzie, de versregel (geschiedenis van 
het probleem en stichometrische verschijningsvormen in de Psalmen: 
vormen van paral-1-ellisme, monostichon, distichon, tristichon), en biedt 
in het derde hoofdstuk een strofische analyse van 5 7 psalem, voorafge
gaan door een inleiding (210-470). Na de hierop gebaseerde "systemati
sche beschouwingen met betrekking tot de strofebouw van de Psalmen" 
( 4 71-527) volgt een slotbeschouwing met resultaten en conclusies in 
historisch perspectief, waarin ook gewezen wordt op de exegetische bete
kenis van het onderkennen van de strofische opbouw (vgl. stelling 7: ,,De 
exegese van de hebreeuwse poëzie, die zich niet bekommert om de vraag 
naar de formele opbouw van deze literatuursoort, laat zich hiermee in 
veel gevallen de kans ontgaan om het theologisch gehalte van een kunst
werk adequaat onder woorden te brengen''). Van de niet aan het ver
schijnsel der hebreeuwse poëzie gewijde stellingen citeer ik er twee: 
9. De context van Jes. 49: 16: ,,Zie, ik heb u in mijn handpalmen 
gegrift'' geeft aanleiding tot de gedachte, dat God hier wordt voorgesteld 
als de architect van het te herbouwen Jeruzalem die in zijn hand een plat
tegrond (het verloop van de- muren) van de nieuwe stad heeft getekend" 
(verkort); 10. Bij het zoeken naar de oorsprong van het bloedritueel van 
het Paasfeest (Ex. 12,22-23) wordt te weinig het babylonische Akîtu-feest 
betrokken. 

K. R. VEENHOF 

Studiedag 

Op 29 mei 1981 zal op het Klassiek Instituut van de Rijksuniversiteit 
Groningen een studiedag worden gehouden rond het thema: , ,Het ont
staan van het Perzische rijk en de periode van Cyrus de Grote''. Het doel 
van deze studiedag is vooral het leggen van contacten tussen onderzoe
kers die, ieder op hun eigen terrein, zich bezig houden met deze periode 
in de geschiedenis van het Midden Oosten. Geïnteresseerden wordt ver
zocht contact op te nemen met Dr. H. W. A. M. Sancisi-Weerdenburg, 
Klassiek Instituut, vakgroep Oude Geschiedenis, Pleiadenlaan 10-26, 
Groningen (050-118346). 
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LACHIS IN JUDA 
DE OPGRAVINGEN EN DE KONINGSSTEMPELS 

r. DE OPGRAVINGEN 

Lachis was één der belangrijkste steden van Juda en-waarschijnlijk na 
Jeruzalem de grootste. De stad wordt dan ook verschillende malen in de 
bijbel genoemd. Het eerst in Joz. 10 waar de koning van Lachis met vier 
anderen deel uitmaakt van een coalitie tegen de Israëlieten. In vv. 32-35 
wordt verteld hoe de Israëlieten o.a. de stad Lachis innamen "en met de 
ban sloegen''. In II Kron. 11 :9 wordt Lachis genoemd als één der 
vestingsteden van Rehabeam (ca. 932-916 v.o.j.). II Kon. 14//19 II Kron. 
25:27 vertelt over de moord op koning Amazia in Lachis (769 v.o.j.). 
Maar liefst drie bijbelplaatsen verhalen ons over Sanheribs veldtocht 
tegen Juda in 701 v.o.j. (II Kon. 18, II Kron. 32, Jes. 36). Aangezien 
Sanherib vanuit het westen, door de Sje:telä, tegen Jeruzalem oprukte, 
was de verovering van Lachis voor hem een militaire noodzaak. Later 
wijdde Sanherib aan de inname van Lachis maar liefst een hele zaal van 
zijn paleis te Ninivé. Op wandreliefs liet hij de verovering van deze ge
duchte stad vastleggen. Joz. 15:39 laat zien dat Lachis een belangrijke rol 
speelde in de organisatie van het rijkje van Josia (640-609 v.o.j.). Over 
Nebukadnezars verovering van Juda vertelt Jer. 34:7 (586), terwijl 
tenslotte Neh. 11: 30 meedeelt hoe terugkerende ballingen zich weer 
vestigen in en rond Lachis. Verdere vermeldingen zijn nog: II Kon. 19:8 
/ / Jes. 3 7: 8 en Micha 1 : 13. 

Hoe belangrijk de stad ook geweest mag zijn in de bijbel, de identifica
tie van Lachis bleef tot de oorlog zeer omstreden. Aanvankelijk identifi
ceerde Edw. Robinson, aan wie we zoveel juiste identificaties van 
bijbelse plaatsen te danken hebben, de stad met Umm Lakis, ca. 15 km 
westelijk van Tell ed-Duweir. Maar in 1878 merkte Conder op dat Umm 
Lakis alleen jong materiaal bevatte. Op basis van de klank suggereerde 
hij Tell el lfesy. Lange tijd was deze identificatie algemeen aanvaard, ook 
al werden na opgravingen aldaar, o.l.v. Sir Flinders Petrie, door de 
opgravers zelf twijfels geuit. Speciaal de vondst van een kleitablet ( een 
oppervlakte-vondst) met een brief van het type van de Amarna-brieven, 
deed hen aarzelen. In de brief is nL sprake van "Zimrida, de·koning van 
Lachis'', zonder dat men de indruk krijgt dat het om de eigen koning 
gaat 1) . Op grond hiervan en op grond van het feit dat de tell vier maal 

1) F. J. Buss, A Mound of Many Cities (London 18982), 139. De brief is opgenomen 
onder de Amarnabrieven, onder no. 333. 
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groter is dan Tell el ]Jesy, stelde W. F. Albright in 1929 Tell ed-Duweir 
voor. De moderne Hebreeuwse naam voor de telt is Tel Lachisj (fig. 2). 
Zeer onlangs is deze identificatie echter weer aangevochten 2). 

Fig. 2. Gezicht op Tel Lachisj (Tell ed-Duweir), gezien naar het noorden. 

Al in 1932 begonnen de Engelsen met opgravingen op Tell ed-Duweir. 
Deze opgravingen, o.l.v. John L. Starcky, werden opgezet als een grote 
onderneming die een reeks van jaren in beslag zou nemen. Hoewel men 
ieder jaar zes maanden 'in het veld' was, heeft men de eerste jaren hoofd
zakelijk besteed aan de omgeving (grotten o .a.) en aan voorbereidingen. 
In feite waren de echte opgravingen nog maar twee jaar aan de gang toen 
Starcky op 10 january 1938 door Arabieren vermoord werd in 
de buurt van Hebron, op weg naar de opening van het Palestijns Archeo
logisch Museum (nu: Rockefeller Museum) in Jeruzalem. Het seizoen 
werd nog afgemaakt, maar men besloot toch de opgravingen voorlopig af 
te breken en eerst te publiceren wat al gevonden was. Dit moeilijke werk 
is in feite gedaan door miss Olga Tufnell, die hiermee een geweldige 
prestatie heeft verricht3). Sindsdien werd in 1966 en '68 een kleine opgra-

2
) G. W . AHLSTRÖM, 'Is Tell ed Duweir ancient Lachish?', PEQ 112 (1980), 7-9. 

3 ) The Wellcome-Marston Archaeological Research Expedition to the Near East, 
Lachish I. The Lachish Letters (by H. ToRCZYNER) (London 1938). 
Lachish II. The Fosse Temple (by 0. TuFNELL), 1940. 
Lachish JIJ. The Iron Age (by. 0. TuFNELL), 1953. 
Lachish IV The Bronze Age (by 0. TuFNELL), 1958. 
Samenvattende overzichten van deze opgraving, van de hand van Miss TuFNELL, kan 
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ving gedaan door Y. Aharoni 4). Vanaf 1973 zijn er opgravingen aan de 
gang door de Universiteit van Tel Aviv, o.l.v. David Ussishkin 5). 

Dankzij de goede publicatie van het materiaal door O. Tufnell en door 
het feit dat Lachis zo'n belangrijke plaats inneemt in de bijbel (heel 
anders dan bijv. Megiddo ), zijn de resultaten van Lachis van enorm be
lang voor onze kennis van de cultuur en de geschiedenis van Israël. Nu 
de publicaties over de nieuwste opgravingen beginnen te verschijnen, is 

Fig. 3. De zuidwest hoek van de tel met de resten van wat mogelijk de Assyrische storm
helling tegen de stad was. 

het nuttig alles nog eens samen te vatten om te zien waar de nieuwe ge
gevens de oudere aanvullen of wijzigingen noodzakelijk maken. Dr. 
Ussishkin besloot in 1973 om de eerste jaren daar te graven waar Starcky 
ook gegraven had: op het midden van de tel! bij het paleis-fort en bij de 
poort. In de eerste plaats leek het beter om op dezelfde plaatsen het werk 
van Starcky te controleren, dan op een totaal andere plek. In de tweede 
plaats maken nu eenmaal de elementen: muur, poort en paleis-citadel, 
het geraamte uit van een oosterse tel! en is dit op deze plaatsen het best te 

men vinden in D. WINTON THOMAS (ed.), Archaeology and Old Testament Study (Oxford 
1967), 296-308, en in Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Roly Land, vol. III 
(1977). 

4) Y. AHARONI, /nvestigations at Lachish. The Sanctuary and the Residency. (Lachish V) (Tel 
Aviv 1975). 

5 ) Een voorlopige samenvatting van de resultaten van de jaren 1973-1977 is gepubli
ceerd in Tel Aviv 5 (1978), 1-97. Maar zie ook Tel Aviv 4 (1977), 28-60. Een meer populai
re samenvatting is te vinden in Expedition 20 (1978), 18-28 . 



LACHIS IN JUDA 9 

reconstrueren, zoals Starcky al zeerjuist gezien had (fig. 4). Het podium 
van de citadel is bovendien d.m.v. een afscheidingsmuur verbonden met 
de stadsmuur, zodat deze twee stratigrafisch gerelateerd kunnen worden. 

i J 

Fig. 4. Plattegrond van de opgravingen: 1) Bastion en Buiten poort; 2) Buitenste stads
muur; 3) Binnenpoort uit lagen III en IV; 4) Plaats van aansluiting van de afscheidings
muur en de binnenste stadsmuur; 5) Het grote podium waarop hetjudeese versterkte pa
leis stond; 6) De Paleistempel uit de Late Bronstijd, gedeeltelijk onder het latere podium; 

7) Grachttempel; 8) Waterput; 9) Het Zonneheiligdom; 10) De Grote Schacht. 

De Oudere Perioden 

Noch uit de oude, noch uit de nieuwe opgravingen is veel bekend 
geworden over de oudste perioden. Er zijn aanwijzingen voor bewoning 
in het Chalcolithicum. Net als in de Negev woonde men toen in uitgegra
ven holen (troglodyten). Het eerste dorp ontstond in de Vroege Bronstijd 
II ( ± 2500 v.o.j.) en wel op een heuvel die ongeveer half zo hoog was als 
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de huidige tel!. De holen werden toen gebruikt als graven. Deze nederzet
ting bleef bewoond tot ongeveer 2300 v.o.j., zoals blijkt uit de aanwezig
heid van het speciale Khirbet Kerak-aardewerk. Daarna is er een hiaat in 
onze kennis tot de Midden Bronstijd I ( ± 2000 v.o.j.), uit deze tijd stam
men een aantal individuele graven, geen nederzetting tot dusver. 

Uit de tweede periode van de Midden- Bronstijd stamt een nederzet
ting, die verdedigd werd door een zware aarden wal met ruwweg een 
vierkante plattegrond. In feite is uit deze periode alleen de NW-hoek van 
deze wal beschreven en is van de stad binnen de wal nauwelijks iets 
bekend. Evenmin staat de datering precies vast. De wal behoort tot een 
typisch verdedigingssysteem van MB II; ze was zowel aan de binnen- als 
aan de buitenzijde bekleed met een pleisterlaag, zodat een hard talud 
ontstond. Interessant is dat de buitenzijde van boven af eerst schuin naar 
beneden gaat, maar dan enkele meters horizontaal loopt. Op deze wijze 
ontstond een soort terras. Dit terras werd later gebruikt voor de funde
ring van de zgn. 'buitenste' muur. Aan de voet van de wal was een 
ondiepe 'gracht' in de rots uitgehakt. Aangezien de aard van deze verde
digingswerken aanvankelijk door Starcky niet goed onderkend werd, 
wordt de preciese relatie van de wal en enige graven niet geheel duidelijk: 
lagen ze onder de wal en zijn dus ouder, of zijn ze in de wal gegraven en 
betekent dat gelijktijdig met of nádat de wal zijn eigenlijke functie verlo
ren had? Het belangrijkste graf is no. 1502 met de beroemde Lachis-dolk. 
Op deze bronzen dolk zijn boven elkaar vier pictografische tekens aange
bracht en dit wordt wel beschouwd als één der allereerste pogingen om 
tot een alphabetisch schrift te komen. Op grond van de dolk moet het graf 
tussen ± 1750 en 1800 v.o.j. gedateerd worden. Uit deze perioden stam
men voorts een aantal in de omringende heuvels uitgehakte graven, nu 
familiegraven, waarin ook scarabeeën gevonden werden. Deze stammen 
uit de hele MB II-periode (1800-1600 v.o.j.). 

Laag VIII 

De oudste duidelijk herkenbare stad is die van laag VIII. Deze laag 
wordt gedateerd in de tweede helft van de Midden Bronstijd. Het begin 
van deze stad is nog niet zeker te dateren. Wel is zeker dat het een sterke 
stad was met een machtige akropolis, zoals zoveel steden in deze tijd. 
Muren van 2 m dikte, kleitichels op stenen fundament en met vele 
pleisterlagen, waarvan op sommige plaatsen nog bijna 2 m overeind 
staat, getuigen van het indrukwekkende paleis dat toen in Lachis gestaan 
moet hebben. Dit paleis ging in vlammen op maar werd herbouwd. Wat 
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aangetroffen werd waren de resten van een grote hal of binnenplaats en 
een vertrek annex. In de hal werden resten van cederen balken aangetrof
fen, het oudste cederhout tot dusver in Israël. In de voorraadkamer de 
verpletterde resten van 20 voorraadkruiken met zaden, erwten en wikke
erwtjes. Voorts veel verkoold hout 6), hetgeen duidt op houten schappen 
langs de wanden. Dit-paleis werd totaal verwoest door een enorme 
brand. Aangezien dit paleis wel het laatste MB Il-aardewerk bevat, maar 
géén van de typische LB vormen, moet deze verwoesting vlak vóór het 
begin van de Late Bronstijd plaatsgevonden hebben. Over aard en 
oorzaak van deze verwoesting is niets bekend. Zowel Starcky als 
Ussishkin dateren haar ± 1600 v.o.j. 

Laag VII 

Van deze stad is nauwelijks iets teruggevonden. Muurresten tussen het 
MB-paleis en de LE-tempel op het centrale deel van de tell moeten wel tot 
deze fase teruggaan. Hetzelfde geldt voor de fasen I en II van de Gracht
tempel. Het is te hopen dat in de nabije toekomst meer bekend wordt van 
Laag VII, want dat moet het Lachis zijn geweest dat we kennen uit de 
Amarna-brieven 7). Hierdoor kennen we twee en waarschijnlijk zelfs drie 
koningsnamen uit de 14e eeuw v.o.j. 8). Op grond van de vondsten uit 
Laag VI, en deze teksten kunnen we zeggen dat Lachis tussen ± 1550 en 
1200 v.o.j. fungeerde als een Egyptische provincie-hoofdstad. 

Laag VI 

Laag VI representeert in Lachis de laatste fase van de LE-stad. Deze 
stad vond haar einde in een vreselijke verwoesting en het puin hiervan 
heeft veel belangrijke gegevens bewaard. Het betreft hier twee tempels, 
één op de plaats van het vroegere MB-paleis en één zeer excentrisch gele
gen in het NW van de stad. In de loop van de LB raakten de MB verdedi
gingswerken in onbruik. Werden ze vervangen door een normale muur? 
Zo ja, dan is deze muur nog niet gevonden. De gracht buiten onderaan 
de oude wal werd dichtgegooid en in het NW van de stad werd al in laag 
VIII op de dichtgegooide gracht een tempel gebouwd: de zgn. Gracht-

6) Dit hout bleek tamarisk en olijf te zijn, C 14 dateringen schommelen tussen 1800 en 
1500 v.o .j., ± 124, en geven dus weer eens een te ruwe datering. 

7) EA 328-332, geschreven door vorsten van Lachis; de stad wordt voorts vermeld in 
287, 288, 335, terwijl 333 twee van haar vorsten noemt. 

8) Jabni-ilu en Zimridi; van de derde 'man van Lachis', Sipti-Baclu, staat niet hele
maal vast of hij de opvolger van Zimridi was, en dan wel een co-regent. 
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tempel (Fosse-Temple). Omdat we de LE-stadsmuur niet kennen, is het 
onmogelijk te zeggen of deze tempel binnen of buiten de stad lag. 

De Grachttempel 

Deze tempel werd al m 1932, min of meer -bij toeval, ontdekt. Hij 
bestaat uit een rechthoekig hoofdvertrek op een noord-zuid axis. In het 
noorden en westen zijn vertrekken aangebouwd (fig. 5). De tempel kent 
drie bouwfasen, die voornamelijk uitbreidingen zijn van het bestaande 
gebouw. Het dak werd gedragen door zuilen, waarvan vier in het hoofd
vertrek stonden en tenminste één in een bijvertrek achter het altaar. 

Fig. 5. Reconstructie van de zogenaamde "Grachttempel" uit de 
Late Bronstijd. 

Grachttempel 111 kende in de zuidwand een grote nis en daarvóór een 
bepleisterd platform. Daar weer vóór stond een kubusvormig altaar van 
kleitichels; een drietal traptreden leidde vanuit het westen tegen het 
altaar op. Langs de overige wanden werden een drietal rijen parallel 
geplaatste lage banken van bepleisterde klei tichels aangetroffen. Naast 
het altaar bevond zich een groot ingegraven vat, vol met dierenbotten. 
En verder een aantal kruiken, zonder bodem ingegraven of op stan
daards, duidelijk bedoeld voor plengoffers. Op de banken werden de 
scherven aangetroffen van een groot aantal platte schalen en van ruim 
honderd lampen. De banken waren duidelijk bedoeld om offergaven op 
te deponeren. 

Toen de Grachttempel in 1932 gevonden werd en in 1940 gepubli
ceerd, was het de enige tempel uit de Late Bronstijd die toen bekend was. 
D.w.z . de enige tempel die informatie gaf over het religieuze leven in 
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Kanaän vlak voor de komst van de lsraelieten of vlak daarna9). De 
Grachttempel vond zijn einde in een kolossale verwoesting en daarom is 
vrij veel van de inventaris bewaard gebleven. Ik noem hier: 3 bronzen 
godenfiguurtjes, talrijke gereedschappen en wapens van brons. Frag
menten van tientallen voorwerpen van ivoor, been, faience en glas ; 
opvallend is de zeer sterke Egyptische invloed juist bij deze groep . Gou
den, bronzen, stenen sieraden; enkele tientallen scarabeeën en 14 rolze
gels. Verder een heel aantal kraters, beschilderd met twee kleuren (zwart 
en rood). De motieven zijn overwegend vissen en bomen geflankeerd 
door gazellen of ibissen. Zeer opvallend was het buitengewoon grote aan
tal platte schalen of borden. Deze waren bestemd om offergaven in de 
tempel te deponeren: vlees- of meeloffers. In het laatste geval kon het ook 
om gebakken koeken gaan. Vlakbij de tempels zijn ovens gevonden (vgl. 
Lev. 2: 1-10). Het lijkt waarschijnlijk dat ook de borden in de directe om
geving van de tempel gemaakt werden en gekocht konden worden. Zeer 
opvallend was dat na onderzoek bleek dat de honderden dierenbotten 
overwegend afkomstig waren van lammeren en geitjes en wel de rechter 
vóórschenkel van deze dieren, volgens Lev. 7:35 de portie voor de 
priesters. We constateren derhalve naast overeenkomsten met de bijbel 
ook grote verschillen (godenbeeldjes). Dit gemengde karakter zien we 
duidelijk aan het altaar: het bestond uit kleitichels en niet uit behouwen 
stenen, dat is overeenkomstig het bijbelse voorschrift. Maar de drie 
treden er naast gaan er weer recht tegen in 10). Tot slot dient bij de in 
de Grachttempel gevonden voorwerpen nog de beroemde , ,Lachis-kan'' 
genoemd te worden. Op de schouder van deze kan is in rode letters 
geschreven: 

mtn fy l[rbjty )lt, ,,Mattan. Een gave voor mijn Vrouwe Elat". Mattan 
is hier waarschijnlijk een eigennaam. Dit is één der zeer weinige leesbare 
teksten uit Palestina uit de dertiende eeuw. Bovendien toont de inscriptie 
de overgang naar een horizontale schrijfrichting (van links naar rechts!). 

De Paleistempel 

Op de plaats van het grote MB-paleis werd, op resten van een ondui
delijk gebouw dat laag VII vertegenwoordigt, weer een monumentaal 
gebouw aangetroffen. Aangezien het aardewerk geheel overeenkomt met 

9) Voor de oorlog was de datum van de 'Intocht · nog zeer omstreden, meestal nam 
men een datum rond 1400 v .o.j. aan . De opgravingen te Lachis waren o.a. mede een 
argument om deze datum met ongeveer twee eeuwen te verlagen (zie onder). 

10) Vgl. PhrEnix 22 (1976) 45vv . over het altaar te Berseba. 
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dat uit Grachttempel III, is zeker dat dit gebouw, althans in zijn laatste 
fase, uit laag VI stamt. Ook dit gebouw vond zijn einde in dezelfde grote 
catastrophe. Het is nog onzeker of de opgegraven vertrekken een reli
gieuze dan wel een profane functie hadden; het is ook goed mogelijk dat 
we niet te maken hebben met een zelfstandig gebouw, maar met een 
onderdeel van een groter complex. In dat geval zou men aan een tempel 
binnen en paleiscomplex kunnen denken, zoals uit deze tijd bijvoorbeeld 
uit Syrië bekend zijn (bijv. Alalach). Een interpretatie van het geheel als 
audiëntiezaal is echter ook goed mogelijk. 

Fig. 6 . Overzicht van de LB-paleistempel. 

Duidelijk is het geheel bestaande uit de ruimtes 1, 2 en 3 (fig. 7). Deze 
liggen alle drie op één lijn, van west naar oost, maar op verschillend 
niveau: het verschil tussen 1 en 2 is 1.30 m., terwijl de cella (3) 0,97 m. 
hoger ligt dan de hoofdhal (fig. 6). Tussen de vertrekken lagen monu
mentale trappen, één daarvan bleef goeddeels bewaard 11). Het best be
waard bleef de middenhal; deze meet 16.50 x 13.20 m. en is gebouwd 
van kleitichels op stenen fundament. Het geheel was overdekt door cede-

11
) De plattegrond is het best te vergelijken met de 'zonnetempels' uit Hazor, Area H 

en Alalach I, II en IV. Een vergelijking met wat we weten over de tempel van Salomo in 
J erusalem ( die veel jonger is) gaat nauwelijks op, alleen al de orientatie is tegengesteld. 
Vgl. ook A. Th. BusrNK,jEOL 17 (1964), 182-192 en Der Tempel von Salomo, vol. I (Leiden 
1970), 566-617. 
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ren balken. Resten van deze balken werden keurig evenwijdig liggend 
aangetroffen. In het midden werd het plafond gedragen door twee cen
traal geplaatste pilaren ( dus niet vóór 2 of 3 ! ) . De bases doen vermoeden 
dat deze zuilen een doorsnede van ruim 80 cm hadden. De zuilen hadden 
onmiskenbaar een architectonische functie. In de oostwand valt onmid
dellijk de monumentale trap van natuursteen op. Deze bevatte oorspron
kelijk zeven treden. Vrij zware muurtjes dienden als leuningen en tegen 
de achterwand duiden weer twee zuilbases aan weerszijden van de trap 
op een soort baldakijn over de trap. De cella zelf is zeer slecht bewaard, 
maar er werd ook een platte steen gevonden in het verlengde van de lin
ker zuilbasis naast de trap. Het is mogelijk dat een baldakijn zich tot in 
de cella voortzette. Vóór de onderste trede van de trap lag een brede, 
platte stenen plaat met daarin uitgehakt een cirkel. Op fig. 6 is te zien dat 
de trap niet exact op de axis van het gebouw ligt; wat of wie op deze cirkel 
stond echter wel1 2). Rechts in de hoek bevindt zich een bepleisterde 
installatie, met in de vloer een uitholling van 60 cm diep en een doorsne-

7 sc,r ;.,-, , •• -··, 
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Fig. 7. Plattegrond LE-tempel: 1) Resten van een voorvertrek; 2) Hoofdvertrek, met 
resten van balken, zuilen in situ; 3) Cella; 4) De installatie; 5) Bergruimte; 6) Trap naar 
een verdieping(?); 7) Ruimte waar de steenblokken met grafiti lagen; 8) Overige vertrek
ken van het complex . Rechts: octogonale zuil met vierkant kapiteel uit de Paleistempel. 

12) Men kan aan de plaats denken waar de koning stond tijdens speciale cultische han
delingen, en waar misschien gedurende de rest van het jaar een beeld van de koning 
stond. Zie ook de ronde stenen 'basis' in de Bronstijdtempel van Kamid el-Loz, Suppl. Vetus 
Test. 22 (1971), 162-166. 
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de van eveneens 60 cm. Hierin werden veel fragmenten van beschilderd 
pleisterwerk gevonden, overwegend lichtblauw, maar ook wit, geel, rood 
en zwart. Links van de trap werden vlak voor de oostwand drie zuilbases 
aangetroffen met een doorsnede van 28-30 cm. De bases waren rond en 
via een muurtje met de wand verbonden, zodat een soort pilasters ont
stonden. De op de bases behorende zuilen werden liggend in de hal aan
getroffen. Ze waren octogonaal en beneden breden dan boven, met een 
vierkant kapiteel. Weer een duidelijk voorbeeld van Egyptische invloed 
(fig. 7). 

Men heeft kennelijk de overige inventaris in veiligheid weten te bren
gen. Rest nog één belangrijke vondst uit de middenhal: een randfrag
ment van een rood beschilderde kom met daarop nog net de bovenkant 
van vier letters . Deze kunnen helaas niet verder geïdentificeerd worden, 
maar vormen wel een uiterst belangrijk, nieuw bewijs voor het gebruik 
van het alphabetische, lineaire schrift in deze tijd. Deze letters vertegen
woordigen een veel later stadium dan dat op de Lachis-kan . Veel frag
menten van het inventaris kwamen uit vertrek no. 5, een soort kast. 
Houders voor kruiken, wierookbranders, offerschalen, geïmporteerd 
Myceens aardewerk en Egyptisch alabast. Verder stukjes goudfolie, frag
menten van ivoren plaquettes en inlegwerk en stukjes ijzer, zo ongeveer 
de oudste vondsten van dit metaal in Israël. 

Een zijdeur leidde vanuit de hal naar ruimte no. 7. De deur was voor
zien van een cederen kozijn. In deze ruimte werden een aantal grote 

Fig. 8. Grafito op een blok steen van een god met lange lans . 
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stukken steen aangetroffen. Helaas werd pas in 1976 ontdekt dat op de 
stenen graffiti aangebracht waren. De belangrijkste was toen al ernstig 
beschadigd doordat een moderne vandaal zijn naam erop had achtergela
ten. Het betreft de ingekraste afbeelding van het bovenlichaam van een 
staande god. Met beide handen houdt hij een lans boven zijn hoofd. 
Hoofd en lans zijn naar links gericht. De god heeft een baard, grote ogen 
en draagt een hoge konische muts/kroon waarvan uit de punt linten over 

Fig. 9-10. Stuk goudfolie met de voorstel
ling van een naakte godin met egyptiseren
de hoofdtooi en staand op een paard. 
Rechts: tekening door C. Vermeij van de 
voorstelling op het stuk goudfolie uit de Pa
leistempel, voor zover door mej. Vermeij 
en mij gereconstrueerd. De afbeelding 
toont een interessante vermenging van 
twee voorstellingen die al langer bekend 
zijn, speciaal uit Egypte. Enerzijds het the
ma van de naakte godin op een paard, 
meestal Astarte genoemd (vgl. J . Leclant, 
'Astarté à Cheval', Syria 37, 1960, 1-67); 

~ 

\// 
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11 
11 1. 
11 

~ 

bij deze godin gaat het echter steeds om 
een naakte vrouwefiguur die op een paard 
zit en die gewapend is, of zelfs met wape
nen zwaait. Daarnaast bestaat de voorstel
ling van Qudsu, een naakte godin die af ge
beeld wordt als staande op een leeuw; 
Qudsu heeft in haar rechterhand een bos 
lotusbloemen en -knopen en in haar linker 
één of meer slangen ( vgl. bijv . stèle 191 uit 
het Brit. Mus. in: T. G . H. James, Hiero
glyphic Texts from Egyptian Stelae, vol. 9, 
London 1970, = ANEPno. 473 ; cf. 474 en 
830) . 
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zijn schouders afhangen; hij heeft geen horens. Het bovenlichaam is 
waarschijnlijk bloot, maar voorzien van twee diagonale riemen over de 
schouders die aan een _gordel vastzitten (fig. 8). 

De prijsvondst werd echter gedaan bij de trap (?) die naar een tweede 
verdieping (?) van de tempel (?) leidde: een gebroken en verfrommeld 
stuk goudfolie. Uitgevouwen bleek het in relief een naakte godin op een 
paard te tonen. De godin draagt een Hathorkapsel, daarboven een 
hoofddracht met twee horens en wat lijkt op grote bloembladeren of ve
ren. Het lichaam is en face afgebeeld, het hoofd is naar rechts gekeerd, in 
welke richting ook het paard loopt. Rechteroog van godin en paard en de 
schaamdelen van de godin waren ingelegd, waarschijnlijk met gekleurde 
stenen. Deze ontbreken nu. Het geheel meet ca. 19 x 11 cm en was naar 
alle waarschijnlijkheid aangebracht op een houten ondergrond (fig. 9, 
10). 

Het einde van Laag VI 

Hiermee zijn twee vragen verbonden: is het einde van laag VI en dus 
van de LE-stad enigszins te dateren, en vervolgens: is er een oorzaak 
voor aan te geven? 

Zuiver archeologisch is op grond van het aardewerk te zeggen dat laag 
VI alle laatste vormen van het LE-repertoire bevat, maar de vroegste, 
typische IJzertijd-vormen nog niet. Daarmee kunnen we de verwoesting 
dateren in de 2e helft 13e eeuw-begin 12e eeuw. C 14-dateringen van 
resten van cederen balken uit de paleistempel zijn weer veel te ruw; ze 
variëren van ± 1020 tot 1504 v. o .j. Zelfs het gemiddelde hiervan is nog 
te hoog. De ijzeren fragmentjes zeggen niet zo veel; in Egypte komt ijzer 
al voor in het graf van Toet-Anch-Amon. 

Hoe zit het met de epigrafische gegevens? De vier letters uit de pa
leistempel zijn onleesbaar. Hetzelfde geldt voor 5 oudkanaänitische in
scripties uit Starcky' s opgravingen. Maar er werden vóór de oorlog ook 
een drietal kommen gevonden ( duidelijk LB en laag VI) met opschriften 
in hiëratisch Egyptisch. Daarvan is er één (nr. 3) min of meer duidelijk. 
Belangrijk is dat deze kom dateringen bevat: ,,Jaar 4, maand van de 
overstroming, dag 26 ...... "; ,,Jaar 4, 2e maand van de zomer, dag 1 
...... ". Van welke farao kan dit het 4ejaar zijn? Het schrift is i.h.a. dat 
van de uitgaande XIXe en beginnende xxe Dyn. D.w.z. dat Ramses II 
onmogelijk is, candidaten zijn derhalve Merenptah ( ca. 1224-1204 v.o.j.) 
of Ramses 111 (ca. 1184-1153 v.o.j.). Tijdens de recente opgravingen 
werd weer een dergelijke kom gevonden met datering. Een probleem is, 



LACHIS IN JUDA 19 

dat er één cijfer weggevallen is; maar het eerste is een 1, van tientallen. 
Dus elk getal tussen 9 en 20 is mogelijk 13), maar nog steeds is het onmo
gelijk tussen beide farao's te kiezen. Op grond van een - buiten de stra
tigrafie gevonden - scarabee van Ramses III koos O. Tufnell voor deze 
vorst, maar Albright heeft steeds Merenptah verdedigd met het oog op 
diens Israëlstèle. Hier dreigt het gevaar van een cirkelredenering: brengt 
men de val van Lachis in verband met de Zeevolken, die door Ramses III 
in zijn achtste jaar verslagen werden, dus in ca. 1176 v.o.j., dan zou de 
nieuwe kom wijzen in de richting van Merenptah! Vervolgens kan men 
redeneren: als de stad onder Merenptah nog bestond, ligt dan een ver
woesting door de Zeevolken niet voor de hand? De keuze van miss Tuf
nell werd in de campagne van 1980 bevestigd. Zeer onlangs werd nl. een 
nieuwe kom ontdekt, nu met de naam van Ramses III en ditmaal in een 
stratigrafisch veel duidelijker context bij de poort. De val/verwoesting 
van Lachis had dus niet plaats vóór de 12e eeuw v.o.j. en niet later dan 
ca. 1176 v.o.j. 

Nu werd in een graf, nr. 570, dat uigehakt was in één der verticale 
wanden van de MB-' gracht', een tweetal anthropomorfe sarcophagen 
gevonden. Deze aardewerken sarcophagen waren beschreven met 
pseudo-hieroglyphen. Mrs. T. Dothan rekent ze echter tot de allerlaatste 
voorbeelden van de 'naturalistische' stijl en nog niet tot de 'groteske'. 
Volgens haar kunnen ze behoord hebben aan Egyptische officieren die 
Lachis verdedigden (tegen de Zeevolken?). In ieder geval vóór 1176 
v.o.j., maar bij voorkeur er vlak voor14

). Het lijkt niet mogelijk een exac
ter datering te geven dan de laatste twee decennia van de 13e of eerste 
twee van de 12e eeuw v.o.j. Ik moet er nogmaals op wijzen dat we de 
stadsmuur van het LB-Lachis nog steeds niet hebben. We weten dus niet 
of graf 570 binnen of buiten de stad lag. Hetzelfde geldt voor de Gracht
tempel. 

Wat was de oorzaak van de verwoesting? I.h.a. kan men een drietal 
hypotheses aantreffen. 

A. Duidelijk is dat de stad in een enorme vuurzee ten onder ging en 
dat de tell daarna geruime tijd braak lag. Directe aanwijzigingen voor een 

13
) M. G1LULA, 'An Inscription in Egyptian Hieratic from Lachish', Tel Aviv 3 (1976), 

107. 
14

) TRUDE DoTHAN, Excavations of the Cemetery of Deir el Balah (Qedem X; Jeruzalem 1979). 
Mrs . DoTHAN hanteert een hogere chronologie en komt voor de slag van Ramses III tegen 
de Zeevolken op 1190 v.o.j. Haar data voor Merenptah zijn gemiddeld 10 jaar hoger. De 
hier gebruikte jaartallen zijn uit E. HoRNUNC, Untersuchungen zur Chronologie und Geschichte 
des Neuen Reiches (Wies baden 1964) . Ongeveer dezelfde jaartallen vindt men in de Fischer 
Weltgeschichte. 
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oorlog zijn niet gevonden . Een 'gewone' catastrophe, bijv. na bliksem
inslag of na een aardbeving, is bij een oudoosterse stad altijd een reële 
mogelijkheid. 

B. De verwoesting kan in verband gebracht worden met een hele reeks 
van verwoestingen in deze tijd, zoals o .a . Asdod, Gezer, Hazor, Megid
do, Tell beit Mirsim. Nu weten we dat in deze tijd de Levant verstoord 
werd door invallende Zeevolken. Zij waren verantwoordelijk voor een 
hele reeks verwoestingen, maar ook voor alle? Bijna alles wat we over de 
Zeevolken weten, stamt uit Egyptische teksten. Hebben die niet de ten
dens deze geduchte vijand zo gevaarlijk mogelijk te maken om de eigen 
overwinning des te groter te doen schijnen? M.a.w. hebben de Egyptena
ren de zeevolken geen overwinningen en verwoestingen toegeschreven, 
die ze wellicht helemaal niet op hun geweten hadden? Langs deze lijn 
denkend kan men voor Lachis tot twee veronderstellingen komen. 1) 
Lachis werd verwoest door Zeevolken, die er overigens niet gingen wo
nen. Er werden bijv. maar enkele Filistijnse scherven gevonden. 2) 
Lachis werd min of meer vreedzaam door de Zeevolken bezet, of liep 
naar hen over en werd verwoest bij een Egyptische tegenaanval (Lachis 
was een Egyptische provinciehoofdstad. Het is ook nog denkbaar dat de 
Egyptenaren bij hun terugtocht zelf de stad in brand staken!). 

C. De verwoesting is te wijten aan de Israëlieten. Maar hier doet zich 
de complicatie voor dat het zéér de vraag is of de Israëlieten in deze tijd al 
in staat waren grote Kanaänitische steden buiten het bergland aan te val
len (vgl. Richt. 1 ). Joz. 10:32-35 is geheel geformuleerd vanuit de theorie 
van de "Heilige Oorlog" en is beslist van jonger datum. Ook aan de oor
spronkelijkheid van het itinerarium van de Israëlieten in het Zuiden 
wordt door velen getwijfeld 15

). Bovendien veronderstelt Joz. 11: 13 juist 
dat Lachis niet verwoest werd. Kortom: het is in feite onmogelijk om in 
het geval van Lachis een oude, oorspronkelijke intochtstraditie te 
reconstrueren. En als men dit al probeert, dan is het bijna onmogelijk de
ze te dateren. Men moet zich realiseren dat de nu gangbare datering van 
de Intocht in ± 1200 v.o.j. berust op de vooronderstelling dat de 
Israëlieten de verwoesters van de Kanaänietische steden waren ( wat ze in 
het geval van Asdod, Gezer en Megiddo beslist niet waren, en in het geval 
van Ai, Arab, Gibeon, Hesbon; Horma of J armuth niet kónden zijn om-

15 ) Men vergelijke voor deze problematiek nuJ. H. HAYES and]. M. MrLLER, lsraelite 
andjudaean History (London 1977), 233, en J. MAXWELL MrLLER, 'Archaeology and the 
Israelite Conquest of Canaan: some Methodological Observations', PEQ 109 (1977), 87-
93. Verder verschillende bijdragen in de bundel Symposia uitgegeven door F. M. CRoss 
(Cambridge (Mass.) 1979). 
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dat deze steden aan het einde van de 13e eeuw niet (meer) bestonden). 
Dit j aartal berust verder op Albrights verbinding van U ittocht en Intocht 
met resp. R am ses II en M erenptah. Het is ook in str ijd met de bijbelse 
traditie zelf (I Kon. 6: 1 ). Hier dreigt opnieuw het gevaar van een cirkel
redenering: eerst wordt de Intocht gedateerd op basis van deze ver
woestingen en vervolgens worden de verwoestingen geïnterpreteerd ep 
grond van de Intocht. 

De conclusie moet zij n dat er historisch noch archeologisch iets gezegd 
kan worden over de oorzaak van de val van het Laat bronzen Lachis . 

Laag V 

De nieuwere opgravingen hebben een belangrijke conclusie van O lga 
Tufnell bevestigd: noch in het gebied van het paleis , noch in de grote 
sectie bij de poort is iets gevonden dat zou kunnen wijzen op bewoning 
direct nà laag VI. Toch zijn er een aantal argumenten naar voren ge
bracht om zo'n tussenfase alsnog te veronderstellen: 
a) Trude Dothan heeft altijd gepleit voor het bestaan hebben van een 
kleine Filistijnse nederzetting, op grond van enkele Filistijnse scherven. 
Anderen wezen erop dat dit aardewerk elders in zoveel grotere hoeveel
heden voorkomt, dat dit eerder tégen een nederzetting op tell ed-Duweir 
pleit . Het is nooit gelukt dit dorpje op de tell te localiseren. 
b) Uit de vulling van de kazemat-funderingsmuur van paleis A ( zie 
onder) kwamen enige scherven uit IJzertijd I ( overeenkomstig Tell heit 
Mirsim B 1 ). Hiertegen kan hetzelfde ingebracht worden als tegen a). 
c) Van de gepubliceerde ostraca is nr. 7 naar alle waarschijnlijkheid in 
de elfde eeuw te dateren 16). 

d) Familiegraf 521, een onverstoord graf met o.a. 2 ijzeren messen, een 
ijzeren drietand (voor offermaaltijd? vgl. I Sam. 2: 13) en Ijzer !
aardewerk, stamt uit ± 1000 17). 

De argumenten a) en b) zijn niet zo sterk, zeker niet wanneer gezien 
tegen de achtergrond van wat nu bekend is van de stratigrafie van de 
stad 18). De andere twee argumenten kunnen naar mijn mening beter 
gezien worden als aanwijzigingen voor een subfase VB. Deze subfase zou 
dan slaan op een - waarschijnlijk - Israëlitisch dorp op de telt. In subfa
se VA, tweede helft 1 0e eeuw, wordt dit dorp versterkt door de bouw van 

16
) Lachish IV The Bronze Age, 131 . 

1 7
) Lachish III. The Iron Age, 222. 

18) U SSISHKIN is nu duidelijk teruggekomen op een eerder uitgesproken vermoeden dat 
er toch een tussenfase was bestaande uit 'huts and pits' (Tel Aviv) 5 (1978), 25. 
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een versterkt paleis of citadel op het centrale deel van de tel!. Dit is paleis 
A. Als fundament dienden de resten van de paleis-tempel uit VI. Hiero
verheen werden kazemat-muren gebouwd die volgestort werden, het ge
heel werd omgeven door een vierkante muur met een lengte van 
± 31.50 m per zijde. Op het zo ontstane zware, vierkante podium werd 
paleis A gebouwd. Op enkele plaatsen zijn de kazemat-funderingsmuren 
tot 12 m hoog! Men schrijft deze activiteit algemeen toe aan Rehabeam 
(II Kron. 11: 5-12: 23). Ik moet er wel op wijzen dat het dus nog niet 
gelukt is om ondubbelzinnig de stratigrafische relatie van IJzertijd en 
Bronstijd duidelijk te maken. Daarmee hangt de IJzertijd a.h.w. ietwat 
in de lucht. Als de resten van LE-tempel dienen als fundament voor Pa
leis A, is het heel goed denkbaar dat ze eerst schoon gemaakt zijn. Ander
zijds lijkt het niet onmogelijk om VB in de 2e helft van de elfde en VA in 
de 1e van de tiende eeuw te dateren. Dat zou paleis A Salomonisch ma
ken. In combinatie met het paleis werden al in laag V ten zuiden van het 
podium voorraadhuizen gebouwd. 

Uit laag V stamt ook een in 1966-68 gevonden 'hoogte', d.w.z. een 
openlucht-heiligdom met een cultusvertrek. Op grond van het aardewerk 
zou ik dit ook in VB willen dateren. Op deze 'hoogte' werd in de ingang 
van het vertrek een massebe ('opgerichte steen') aangetroffen en daar
voor een ingegraven berg verkoold hout. Het bleek om olijfhout te gaan, 
dus waarschijnlijk om een asjera, een houten cultusvoorwerp, c.q. heilige 
boom. In het vertrek vond men op bepleisterde banken langs de wanden 
en op de vloer veel cultusvoorwerpen zoals wierrookbranders, schotels, 
lampen en een gehoornd wierrookaltaar19). Bij de verwoesting van laag 
V werd ook dit vertrek verwoest en in fase IV niet weer opgebouwd. 
Over verdere verdedigingswerken van deze nederzetting weten we niets. 
Een poging de zogenaamde 'buitenmuur' in fase V te dateren, is nu weer 
verlaten. 

Over de oorzaak van de verwoesting van V heerst weer veel onzeker
heid. Hoewel Lachis niet genoemd wordt in de lijst van veroverde steden 
van farao Sisak, lijkt hij toch wel de schuldige te zijn. Sisaks campagne 
viel in 922. J. Simons heeft erop gewezen dat ongeveer dertig namen van 
veroverde plaatsen in Zuidwest-Israël verdwenen zijn , het is dus heel 
goed mogelijk dat oorspronkelijk Lachis wel degelijk genoemd was 20

). 

19 ) AHARONI, Lachis V. Sanctuary and Residency, 26-32. 
20 J. SrMONS, Handbookfor the Study of Egyptian Topographical Lists, Relating to Western Asia 

(Leiden 1937) 179-181. [Zie voor de laatste uitvoerige analyse van Sisaks campagne: K. A. 
KrTCHEN, The Third lntermediate Period in Egypt (1100-650 B. C.) (Warminster 1973), 
Excursus E, 432-447 - K.R.V .] 
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Overigens is van Paleis A niets anders bewaard dan het grote podium, 
bijna 31.50 min het vierkant (fig. 11). Het is bijna een regelmatig vier
kant en dit doet een standaardmaat vermoeden: 31.50 m = 60 ellen van 
52 .5 cm of 70 van 45 cm. In de "vulling" van dit podium werden een 
aantal interessante vondsten gedaan, zoals de reeds genoemde LB
kommen met hiëratische tekst en onlangs een scherf uit VB ( eind elfde 
eeuw), met een aantal Hebreeuwse letters, waarschijnlijk een oefentekst 
of zelfs een abecedarium21 ). Dit maakt de oude vraag weer actueel of er 
in deze vroege tijd al scholen waren in Israël. 

Laag IV 

U ssishkin wil de bouw van paleis A en daarmee die van de eigenlijke 
IJ zertijdstad verbinden met koning Rehabeam en de verwoesting van 
laag V met Sisak. Maar dat laat wel erg weinig tijd voor paleis A. Vol
gens de vroegst mogelijke chronologie begint Rehabeams regering in 932 
v.o.j., dat betekent maximaal 10 jaar tot de campagne van Sisak in 922 
v.o.j. 22). Duidelijk is weer dat van een archeologische datering geen sprake 
is; literaire gegevens moeten de oplossing brengen. Mij lijkt het meer 
voor de hand te liggen om de herbouw van de stad, Lachis IV dus, met 
Rehabeam te verbinden. II Kron. 11:5-12:23 vertelt dan de gebeurtenis
sen niet geheel in de juiste chronologische volgorde; het accent ligt daar 
op een theologische interpretatie van de gebeurtenissen. 

Ook laag IV kent twee subfases. Ussishkin wil echter vasthouden aan 
de indeling van Starcky, daarom IV Ben IV A. Lachis IV was een in
drukwekkende stad, gebouwd volgens een van te voren geconcipieerd 
plan. Het reeds bestaande podium uit V werd naar het zuiden toe met 
ongeveer 44 meter verlengd (fig. 11). Hierdoor werd een aansluiting ge
kregen met de daar aanwezige voorraadhuizen die ook vernieuwd wer
den. Helaas is van de gebouwen of het gebouw/paleis op het podium 
niets bewaard. Toen in veel later tijd de 'Residentie' gebouwd werd, 
werd het hele podium 'schoongemaakt'. U ssishkin vermoedt echter dat 
de resten van Paleis A geïncorporeerd werden in het nieuwe paleis B van 
laag IV. De bouwwijze van de aanbouw van het podium, de 'header and 
stretcher' - techniek en het gebruik van Nari-steen, zijn typisch voor het 
begin van de 9e eeuw v.o.j. 

21 ) Tel Aviv 3 (1976), 109-110. 
22

) Zie het overzicht in HAYES and MrLLER, 682. Volgens de bijbel in feite vijf j aar; Kit
chen (zie noot 20), p . 75, dateert de inval in 925 v.o.j. 
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Fig. 11. Gezicht op het grote podium dat nog steeds boven de tel uitrijst. Hier bovenop 
stond nog het versterkte paleis uit de koningstijd . 

Ook ten noorden van paleis B kwamen voorraadhuizen . W aarschijn
lijk was de ingang aan de oostzijde en was daar al in deze fase een groot 
plein, zoals in fase 111 . Van de zuidwestpunt van podium B werd nu een 
muur gebouwd die het podium met de stadsmuur verbond. Deze afschei
dingsmuur scheidde de noordwestelijke 'wijk' af van de rest van de stad. 
Deze 'wijk' is nog niet opgegraven. Tegen de west- en zuidmuur en tegen 
deze afscheidingsmuur werd een talud van aarde en puin opgeworpen. 
Het belangrijkste gebouw van de stad torende zo op het podium hoog bo
ven stad en omgeving uit. Ook de verdedigingswerken van Lachis waren 
indrukwekkend. Ten eerste een dubbele muur. De binnenmuur van klei
tichels op steen was ± 4 m breed, op geregelde afstand voorzien van 
bastions, die nog eens twee meter toevoegden (fig. 12). De binnen poort is 
een variant op het Salomonische type: met aan elke zijde drie 'wacht
kamers' . Deze poort is de grootste IJ zertijdpoort die in Israël gevonden 
is. En de buitenpoort is nog niet eens opgegraven! Vóór de binnenpoort 
stond een toren, door de opgravers (ten onrechte) 'bastion' genoemd. 
Lachis IV is tot nu toe de indrukwekkendste IJ zertijdstad die in Israël ge
vonden is. Ook de 'hoogte' bleef bestaan in fase IV, maar zonder het cul
tusvertrek. In een latere fase (IV A) werden de open plaatsen in de stad 
meer volgebouwd, o.a. ten zuiden van ( en tegen) de afscheidingsmuur. 
Het is mogelijk, dat een ingrijpende renovatie nodig was na een aardbe
ving. Tussen IV en 111 in ieder geval géén brandlaag! 

Laag III 

Deze stad is in principe de voortzetting van IV. Het podium werd 
opnieuw vergroot en wel met een massieve strook van 3.40 m breed en 
77.50 m lang, tegen de oostkant (fig. 11). De nieuwe toegang tot het 
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Fig. 12. Een gedeelte van de binnenste stadsmuur uit laag IV, met op de voorgrond het 
onderste deel van een toren. Let op de bovenbouw van kleitichels van de muur. 

podium bestond uit een monumentale trap die vanuit het zuiden, parailel 
aan de muur, naar een naar het oosten uitstekend klein terras leidde. Op 
één der treden vond 0. Tufnell de ingekraste eerste vijfletters van het al
fabet. Weer kan men zich afvragen of dit het werk van een schoolkind 
was. Overigens zijn er 2 stadia van het terras en 3 van de trap aangetrof
fen. Dit wijst op een vrij lange duur van Lachis III. Het paleis uit III 
wordt 'paleis C' genoemd. Het is echter weer allerminst zeker dat er 
sprake was van een nieuw gebouw. Zowel de afscheidingsmuur als de 
binnenste stadsmuur werden in deze fase vervangen door stenen muren. 

Ook gedurende laag III bleef de 'hoogte' in gebruik. Het is niet on
denkbaar dat er verder nog een soort tempel geweest is. Men kan wijzen 
op een tekst als Micha 1: 13 en op de Assyrische soldaten op Sanheribs 
reliëfs, die cultusvoorwerpen uit de stad dragen. Werden deze voorwer
pen in zaal XXXVI en het ZW-paleis in Nineve bewaard, in combinatie 
met de reliëfs van de inname van Lachis? Was de noordwestelijke 'wijk' 
van Lachis het officiële tempelgebied? I.h.a. was Lachis III veel dichter 
bewoond dan IV, op bijna alle open ruimtes verrezen huizen, zelfs tegen 
de talud van podium en afscheidingsmuur. Hangt deze plotselinge beval-
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kingstoename samen met de val van het Noordelijk Rijk? In het zuid
oosten van de stad is een begin gemaakt met het graven van een grote 
waterschacht, zoals in Hazor. Men groef een gat van 25 x 25 men 22 m 
diep, maar het werk werd niet afgemaakt. 

Laag 111 is ten onder gegaan in een verschrikkelijke verwoesting ( zie 
voor de datering ervan het tweede deel van dit artikel). Vermeldens
waard is hier nog dat in de verwoestingslaag van 111 veel pijlpunten en 
slingerstenen gevonden werden. In de binnenpoort werd een rest van de 
verkoolde poortdeuren gevonden: het gaat om het harde acaciahout dat 
uit de Negev gehaald moet zijn. Zeer interessant was de vondst van frag
menten van het bronzen beslag van deze deuren, een tot dusver unieke 
vondst in Israël. De beroemde bronzen helmkam, die zoveel lijkt op die 
welke door de Assyrische soldaten op Sanheribs reliëfs gedragen worden, 
kan niet met zekerheid aan deze periode toegeschreven worden. Hij kan 
ook toebehoord hebben aan een soldaat van Nebukadnezar23). 

In het zuidwesten van de stad en tegen het 'bastion' zijn de indrukwek
kende resten gevonden van wat misschien de stormhelling tegen de stad 
was. Starcky dacht te maken te hebben met van boven neergestort puin. 
Maar dit is bijna onmogelijk: er zit geen enkele bewerkte steen in, noch 
potscherven of stukken pleister. Bovendien is de bovenste meter een 
mengsel van ruwe veldkeien en specie, beslist geen metselwerk. De 
helling is waaiervormig, breed beneden, smaller boven. Helaas is er geen 
verbinding met de buitenste muur bewaard gebleven. De helling lijkt erg 
veel op de afgebeelde helling van Sanherib ( met 5 stormrammen erop), 
maar kan niet verder gedateerd worden. Ook hier blijft een Babylonische 
datering mogelijk. Behalve aan een stormhelling kan men ook aan een 
noodreparatie denken. Bij laag 111 behoren nogal wat graven. Dat de 
stad op gruwelijke wijze haar eind vond, getuigt een graf (nr. 120) waarin 
1500 lichamen gelijktijdig bijgezet waren. In de Lachis-graven werden 
drie gevallen aangetroffen van getrepaneerde schedels. Eén patient heeft 
deze operatie in ieder geval overleefd. 

Laag II 

Van deze laag is bijzonder weinig bewaard gebleven. In ieder geval 
volgt II niet onmiddellijk op 111. Van een vaak verondersteld Assyrisch 
garnizoen zijn geen sporen gevonden. Wel van een mogelijke tussenfase 
tussen II en 111, bijv. de kleine locus 4037 24). Verder enige vreemde 

23 ) Lachish lil, 387 . 
24

) Tel Aviv 4, fig. 6, p . 48. 
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aardewerktypen, 'odd pottery repertoire', onregelmatige kommen met 2 
oren en zogenaamde 'voetbaden', waarvan één gaaf25) . In ieder geval 
behoort bij II een nieuwe muur en een nieuwe poort. De oude poort van 
tichels werd nu vervangen door een stenen, die twee verwoestingslagen 
bevat. Na de eerste verwoesting (brand ?) is de poort versmald. In de 
laag van de 2e verwoesting, tevens die van de hele stad, werden de be
roemde Lachis-brieven aangetroffen: achttien ostraca, in 1935 gevonden 
in een wachtruimte bij de poort. Ze hebben betrekking op de gebeurtenis
sen vlak vóór de val van Juda in 586 v.o.j. 26). I.h.a. zijn de resten van 
laag II voornamelijk bij de poort aangetroffen . Na de verwoesting van 
586 bleef de telt een tijdlang onbewoond. Daardoor trad aan de top erosie 
op, terwijl de resten van huizen lager op de helling, en zo ook bij de 
poort, juist veel slib vasthielden. 

Een belangrijk probleem is de vraag: wat stond er in laag II op het 
podium? Niets? Het podium was bedekt met de resten van een gebouw 
dat ter onderscheiding van het paleis de 'residentie' genoemd wordt (fig. 
17). Onder de residentie werden enige vloerresten van paleis 'C' aange-

25 ) Tel Aviv 5, p . 64 . Deze baden komen overigens vaker voor in de Ijzertijd, bijv. 
zeven in Samaria. 

26) Over deze brieven bestaat een uitgebreide literatuur. Belangrijk zijn vooral de 
brieven III en IV: 
III: ,,Uw dienaar Hosjacyahu zendt hierbij om mijn heer Ja)osj te informeren: moge de 
Heer zorgen dat mijn heer tijding hoort van vrede. En [nu: U hebt gezonden een] brief, 
maar (mijn heer) heeft Uw dienaar niet ingelicht over de brief die U gisterenavond door 
middel van Uw dienaar gezonden hebt, ofschoon het hart van Uw dienaar ziek geweest is 
sinds U Uw dienaar geschreven hebt. En voor wat betreft wat mijn heer zei: , ,Begrijp je 
dan geen brief?' Zowaar de Heer leeft, niemand heeft het gewaagd ooit een brief voor mij 
te lezen. Bovendien, elke brief die ik ontvang, lees ik; denkt U dat ik er geen aandacht aan 
zou schenken? En het is Uw dienaar meegedeeld: ,,de legercommandant is gekomen, 
Koniyahu ben Elnathan, om naar Egypte te gaan en naar Hodawyahu ben Ahiyah en hij 
heeft zijn mannen geonden om vandaar te halen''. En wat betreft de brief van Tobiyah, 
de dienaar des konings, die bij Sjallum ben J addua kwam, door middel van de profeet, 
zeggend: ,,Pas op", Uw dienaar heeft hem aan mijn heer gezonden". 
Slaat deze brief op de episode Jer. 26:20-22? 
IV: ,,Moge de Heer er voor zorgen dat mijn heer nog deze dag goed nieuws ontvangt. En 
nu: overeenkomstig alles wat mijn heer geschreven heeft: zo heeft U knecht gedaan. Ik 
heb geschreven op de 'deur' ( = kolom papyrus) precies alles dat mijn heer mij geschreven 
heeft . Wat betreft wat mijn heer geschreven heeft met betrekking tot Beth-harapid, daar is 
niemand. En over Samachyahu, Sjemacyahu heeft hem meegenomen en hem naar de stad 
gebracht. En wat Uw knecht betreft, ik zend hem niet daarheen [vandaag?], maar 
morgenochtend. Laat mijn heer weten dat we uitkijken naar de signalen van Lachis, vol
gens alle aanwijzingen die mijn heer gegeven heeft, want Azëkä zien we niet''. 
Vgl. Jer. 34: 7. In Jer. 36: 23 komt het woord dltwt voor in de betekenis van 'kolommen 
van een rol' (vgl. PhrEnix 24 (1978) 12) . Het gebruik van vuursignalen is goed bekend uit 
de literatuur. Deze vertalingen zijn ontleend aan de catalogus Inscriptions Reveal van het 
Israel Museum Qeruzalem 1973). 
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troffen (laag III). De overgrote meerderheid van de vondsten in en om de 
residentie zijn laat-Pezisch en Hellenistisch. Vandaar dat Starcky en 
Tufnell de residentie tot laag I rekenen (globaal 450-250 v.o.j.). De resi
dentie mat 50 x 37 men was ongetwijfeld het belangrijkste gebouw in 
stad I. De datering van laag I berust op 

a) de vondst van een - helaas onleesbaar - Aramees ostracon uit de 
vroege 5e eeuw; 

b) de aanwezigheid van zwart geglazuurd en zwart op rood Attisch 
aardewerk, te dateren ± 475-425 v.o.j.; 

c) architectonische details; o.a. gebruik van gewelfde plafonds, wat op 
veel jonger tijd wijst. 

Maar hier staat tegenover: 
d) Het is duidelijk uit reparaties en de aanwezigheid van verschillende 

vloeren dat de residentie lange tijd in gebruik was. De relatie van het 
Attisch aardewerk tot exact welke vloer is niet helemaal duidelijk 27). 

e) Reeds vóór de oorlog werd ingezien dat de plattegrond niets 
Perzisch heeft en veel eerder 'Syrisch-Hettitisch' van stijl is 28). 

f) Nergens werd aardewerk uit laag II aangetroffen. Waar bij de fun
damenten of onder de vloer aardewerk aangetroffen werd, was dit altijd 
overwegend uit laag III, met enige vermenging vanuit laag 129). Opmer
kelijk is dat de drempel van één der hallen van de residentie - blijkens 
hernieuwd onderzoek Ussishkin in 1973 - bleek te rusten op een bed 
van scherven, overwegend kruiken van het type 484 ( zie deel 2) uit laag 
III. Twee zuilbases bleken te rusten op een 'fill of a pit' met aardewerk 
uit laag I, d.w.z. mogelijk in een latere fase aangebracht. 

g) Aan de oostzijde stak de residentie iets over het podium uit. Zij rust 
daar op het puin van een aantal 'poorly constructed' kamers, gebouwd 
van puin van paleis C en direct op verharde, omlaag gestorte tichels van 
paleis C. Dit is duidelijk laag II. 

Al met al lijkt mij het volgende duidelijk te zijn: 
1) Na de verwoesting van laag III aanvankelijk wat primitieve bewo

ning op de tell. 
2) Dat na de herbouw van de stad het meest opvallende element van 

die stad, nl. het podium, onbenut gebleven is en dat uit deze periode 
(ongeveer een halve eeuw volgens Ussishkin) géén resten op het podium 
overgebleven zijn, lijkt mij, met Aharoni, hoogst onwaarschijnlijk30

). 

27 ) Lachish III, 133. 
28 ) Lachish III, 135. 
29 ) Lachish III, 84. 
30) AttARONI, Lachish V, 33-40. Ik wijs hier op een ander argument van Aharoni: de re-
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Fig. 13 . Gebroken, maar in principe complete voorraadkruiken van het type 484, in situ 
aangetroffen in een voorraadkamer vlakbij de poort, uit laag 111. 

3) De residentie is zeker eenmaal verbrand en weer opgebouwd. Hoe
wel zij teruggaat op een Syrisch-Assyrisch prototype, staat niets een 
naëxilische herbouw, waarbij het grondplan in principe ongewijzigd 
bleef, in de weg. 

4) Het ontbreken van scherven uit fase II is zo onwaarschijnlijk, of de 
residentie er nu stond of niet, dat we ons moeten afvragen of het wel 
mogelijk is binnen IJzertijd II C-aardewerk nader te onderscheiden zo
als Ussishkin doet (zie deel 2). Het podium is nl. óf in de naëxilische tijd 
helemaal schoongemaakt voor de bouw van de residentie en dan zouden 
ook de scherven uit laag 111 moeten ontbreken, of de residentie stamt uit 
fase II. Deze laatste mogelijkheid heeft mijn voorkeur. De ruïne is dan in 
de loop van de Perzische tijd opnieuw gebruikt en heeft in de Hellenisti
sche periode weer paleisachtige allures gekregen. Of 'de residentie' in 
laag II een Assyrisch gebouw dan wel een gebouw in Assyrische stijl was, 
laat ik in het midden. 

Tenslotte moet nog een belangrijke tekstvondst vermeld worden, ge
daan tijdens Aharoni's opgravingen van 1966-'68. Onder het zogenaam-

sidentie kent tenminste twee hoofdfases . ÜLGA TuFNELL overweegt dat het Griekse aarde
werk niet bij de 2e fase, maar bij dele hoorde. Vandaar haar laag !-datering. Maar als dit 
Griekse aardewerk op de le vloer hoort, is er dan niets bewaard van de 2e vloer? 
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de ' zonneheiligdom' uit laag I werd een kamer aangetroffen uit laag II. 
H ierin werden zes gewichten gevonden. T wee van acht en vier van vier 
sikkels. In een kamer ernaast werd nog een één-sikkel-gewicht gevonden . 
Een uiterst belangrij ke aanvulling van onze kennis van het bijbelse maat
systeem. Een één-sikkel-gewicht woog 10.87 gram, maar de andere zijn 
geen exacte veelvouden hierv an. In een klein kruikje, typisch van laag 
1131 ) , werden 17 bullae (klompjes klei met een zegelindruk) aangetroffen. 
Ze waren gebruikt om documenten van papyrus te verzegelen ( de in
drukken van de papyrus en de touwtjes er omheen zijn nog zichtbaar op 
de bullae). Nadat de brieven geopend waren heeft men kennelijk de bullae 
bewaard. Helaas zijn slechts 7 goed leesbaar. Ze bevatten zegelafdrukken 
met eigennamen. Belangrijk is ook een ostracon uit dezelfde kamer dat 
een lijst met eigennamen bevat waarvan er 5 goed leesbaar zijn, regel 10 
luidt lbyt )kzy(bj, 'voor (het huis) Achzib' (zie deel 2) 32). Uit laag II stam
men ook nog enkele moeilijk leesbare ostraca en opschriften op kruiken . 

Laag I 

Deze laag, die Laatperzisch en Hellenistisch is ( ± 450-150 v.o.j.), 
heeft twee belangrijke gebouwen opgeleverd. In de eerste plaats de jon
gere stadia van de residentie (fig. 17). En ten tweede een .tempel ten 
oosten van het podium. Starcky noemde dit 'tempel 106' en op grond van 
de oost-west axis interpreteert Miss Tufnell de tempel als een zonnehei
ligdom, 'voor de één of de andere zonnecultus ingeslopen, in de 
naëxilische tijd' 33 ) . Hoewel in en om de tempel scherven en voorwerpen, 
o.a. een bronzen lamp uit de 5e eeuw en een reukwerkaltaar uit dezelfde 
tijd met inscriptie 34), gevonden werden, stamt de tempel zelf uit later 

31 ) AHARONI steunt Miss TuFNELL op grond van zijn resultaten in Arad, dat Lachis II 
en III wel degelijk onderscheiden kunnen worden. Lachis III is volgens hem globaal 8e 
eeuw en II 7e eeuw (IE] 22 [1967] 24527 ). Maar zie onder, noot 45 . 

32 ) Y. AHARONI, 'Trial Excavation in the ' Solar Shrine' at Lachish', IE] (1968) 157-
169, Lachish V, 19-25 . AHARONI heeft steeds volgehouden dat in deze tekst de lamed vóór 
elke persoonsnaam niet de afzender/eigenaar (genitivus) aanduidt, maar degene aan wie 
een speciale hoeveelheid verzonden werd , de ontvanger/geadresseerde ( dativus). Het 
ostracon bevat tien regels tekst, waarvan de rechterkant goed leesbaar is, verder naar links 
wordt de inkt steeds lichter: 
•

1 Van[ .. . . ]; .2 van[ . .. . ]; .3 van )El[ . . . ]; .4 van Dela [yahu . .. ]; .5 van Semach[yahu . . . ]; 
. 6 van )Esj[yahu . . . ]; .7 van cAsayahu ben[ . .. . .. ]; .8 van )Elyasji[b . .. . . ]; .9 van[ . . . . ]; .10 

van het Huis van ) Akzi[b . . .. ] . 
33 ) Lachish III, 61. 
34) Deze inscriptie wordt heel verschillend gelezen: AHARONI (Lachis V, 7): lbnt 'y( wjf bn 

mMy h mlk( fj, ,,wierookaltar van )Iyyös zoon van Ma}:ialyah uit Lachis" (zo reeds R . 
DEGEN, Neue Ephemeris Jür Sem. Epigraphik 1 (1972), 49vv.); A. LEMAIRE, RB 81 (1974), 
63-72, leest aan het slot m~ly hmlk, ,, .. Ma}:ila, de koning" . 
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tijd: volgens Aharoni ± 200 v.o.j. Qua bouwtechniek vertoont hij over
eenkomsten met de jongste fase van de residentie. Opvallend is de grote 
overeenkomst in plattegrond met de tempel van Arad. 35). Op grond hier
van beschouwt Aharoni deze tempel als een heterodoxe joodse tempel, 
een locaal 'alternatief voor J erusalem, zoals in deze tijd ook in Leonto
polis in Egypte bestond. Een tweede gebouw, sterk gelijkend op 106, is 
gebouw 10 en reeds voor de oorlog opgegraven 36). Dit gebouw stamt wel 
uit de Perzische tijd en moet beschouwd worden als de voorloper van 
106. Daarmee getuigt het gebouw van een continue traditie van 
Israëlitisch religieus leven in Lachis. 

II. DE KONINKLIJKE STEMPELS 37) 

Onder 'J udeese koninklijke stempels' ( of: 'J udeese koningsstempels') 
worden stempels verstaan die aangebracht zijn op de hengsels ( oren) van 
een speciaal type voorraadkruik. Van deze stempels zijn nu ruim duizend 
exemplaren bekend. Ze worden uitsluitend gevonden in het gebied van 
het koninkrijk Juda, in de vóórexilische tijd 37a). De stempels zijn aange
bracht in de nog zachte klei, vóór het bakken. Ze zijn samengesteld uit 

35 ) Zie Phr.mix 18 (1972), 147-164. 
36

) Lachish III, 146-149. Daar gedateerd tussen 586 en de derde eeuw. 
37

) Over deze stempels bestaat een grote literatuur; de belangrijkste en meest recente 
publicaties zijn: 
DAVID DrRINGER, 'On Ancient Hebrew Inscriptions Discovered at Tell ed Duweir 

(Lachish)', PEQ (1941), 38-56, 89-109. 
IDEM, 'The Royal Jar-Handle Stamps', BA 12 (1949), 70-86. 
PAUL W. LAPP, 'Late Royal Seals from Judah', BASOR 158 (1960), 11 -22. 
PETER WELTEN, Die Königs-Stempel. Efn Beitrag zur Militär-politik J udas unter Hiskia und 

Josia (ADPV I; Wiesbaden 1969). 
FRANK M. CRoss, 'Judean Stamps', E/9 (Albright Volume; 1969), 20-27 . 
H. DARRELL LANCE, 'The Royal Stamps and the Kingdom of Josiah', Harvard Theo!. 

Review 64 (1971), 315-332 . 
D. UssrsHKIN, 'Royal Judean Storage Jars and Private Seal Impressions', BASOR 223 

(1976), 1-13 . 
IDEM, 'The Destruction of Lachish by Sennacherib and the Dating of the Royal Judean 

Storage Jars', Tel Aviv 4 (1977), 28-60. 
IDEM, 'Excavations at Lachish, 1973-1977', Tel Aviv 5 (1978), spec. 76-81. 
N. NA)AMAN, 'Sennacherib's Campaign to Judah and the Date of the lmlk-stamps', VT 

29 (1979) 61-86. 
m) Hierop is tot op heden maar één uitzondering bekend, nl één hengsel met lmlk

stempel gevonden te Asdod (Atiqot ES VIII-IX, 1971, 22). Hoewel het hengsel buiten een 
duidelijke stratigrafische contekst gevonden werd, dateert Dothan het in de 2e helft 7e 
eeuw. Het is óf ten gevolge van handelsactiviteiten in Asdod terecht gekomen, óf het is 
een aanwijzing dat ook Asdod door koning J osia bij Juda werd ingelijfd. Deze tweede mo
gelijkheid wordt door prof. Dothan aangenomen, gezien de toenemende tendens deze 
stempels in de 8e eeuw te dateren, voel ik meer voor de eerste. 
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Fig. 14. Gerestaureerde voorraadkruik 
"484" met gestempeld hengsel. 

Fig. 15 . Zegelafdruk met een gevleugelde 
zonneschijf en daarboven lmlk, eronder 

staat de plaatsnaam ik(w} (Socho). 

steeds drie elementen: boven de letters lmlk, in het midden een symbool, 
'iets met vleugels', en daaronder een plaatsnaam en wel st~eds één van 
de volgende vier: Hebron, Socho, Zif, of de nog niet geïdentificeerde 
plaats Mmft (fig. 15). Deze laatste wordt meestal gelezen als Mamsjït. De 
term koninklijke- of koningsstempels is wat misleidend; er wordt nl. ook 
een discussie gevoerd of er in Jeruzalem een officieel koninklijk zegel 
bestond, zoals elders uit het Nabije Oosten bekend is. Daarom spreken 
velen liever over 'lammèlèk-stempels'. Ten aanzien van deze stempels 
doen zich de volgende problemen voor: 

1. Wat is de preciese betekenis van het opschrift lmlk? 
2. Wat is de betekenis van het symbool en wat stelt het voor? 
3. Waarom komen altijd alleen deze vier plaatsnamen voor? 
4. Wat was de functie van dergelijke stempels? 
5. Wat was de functie van aldus gestempelde kruiken? 
6. In welke periode( s) moeten de stempels gedateerd worden? 

1. Over deze vraag bestaat geen verschil van mening meer: er moet 
lammèlèk gelezen worden en dit moet vertaald worden met 'van de 
koning'. Twee andere, theoretische mogelijkheden zouden zijn: 
a) zemèlèk Mbron "van de koning van Hebron", ,,van Socho", enz. Hoe
wel de datering van de stempels nog allerminst vaststaat, is wel zeker dat 
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ze onmogelijk kunnen stammen uit een tijd toen er in het land Israël nog 
stadskoningen waren. Daarmee is deze vertaling onmogelijk. 
b) De lamed zou een opdracht of wijding kunnen uitdrukken, maar dan 
niet voor een aardse geadresseerde, want die wordt gewoonlijk aange
geven door de voorzetsels W of cal. Aan het begin van deze eeuw is de 
vertaling 'aan Moloch' wel voorgesteld, maar die is nu algemeen verla
ten. In navolging van honderden privé-zegels, waarop ze gevolgd door 
eigennaam de bezitter aangeeft, moet ook hier vertaald worden 'van de 
koning' of korter: 'koninklijk' 38). 

2. Ook deze problemen zijn tegenwoordig practisch opgelost. Zeker is 
dat er twee symbolen gebruikt zijn, nl. een viervleugelig 'iets' en een 
tweevleugelig 'iets'. Dat we in het eerste geval te maken hebben met een 
weergave van een vliegende scarabaeus, een vliegende kever, wordt door 
niemand meer betwijfeld. Dit is al een eeuw geleden voorgesteld en 
eigenlijk nooit meer aangevochten. Maar wat was de betekenis van het 
symbool van de vliegende scarabaeus? Men is geneigd het vrij snel in ver
binding te brengen met de koning (Egyptische invloed), maar hetzelfde 
symbool komt ook voor op talrijke privé-zegels. Waarschijnlijk was het 
symbool erg afgezwakt. In Israël werden al vanaf het begin van het twee
de millennium v.o.j. zegels gebruikt in de vorm van scarabeeën, zowel
door koningen als door privé-personen. Alleen al in de Ijzertijd-lagen in 
Lachis werden meer dan 150 scarabeeën gevonden. Ik wijs hier speciaal 
op het fraaie kevervormige zegel van Achimelech, uit Lachis. Boven 
staan de letters smk, daaronder een 4-vleugelige vliegende scarabaeus 
met tussen de vleugels een anch-teken. Onderaan: l )~mlk39). We moeten 
daarom rekening houden met de mogelijkheid dat zegel en scarabaeus al 
zo lang zo nauw met elkaar verbonden waren, dat dit symbool zuiver 
traditioneel geworden was. Wel van belang is de constatering van Dirin
ger, dat dit symbool in twee varianten voorkomt: een gedetailleerde, 
uitgewerkte vorm en een meer schetsmatige, waarbij alleen de omtrek 
aangegeven wordt. In dit artikel wordt echter de indeling van Welten ge
volgd, die een hele monografie aan deze stempels wijdde. In Weltens in
deling is de gedetailleerde vorm type IA (Diringer: I) en de schetsmatige 
type IB (Diringer: II). 

38
) AHARONI heeft altijd volgehouden dat ze + pers . naam ook de ontvanger kon 

aanduiden. Dat hij hierin gelijk had, bleek uit ostracon IV uit Hesbon in Jordanië. Dit 
ostracon begint ook met lmlk, maar dat moet daar 'aan/voor de koning' betekenen. Het 
betreft echter een heel ander soort tekst . Vgl. F. M. CRoss, 'Ammonite Ostracafrom Heshbon, 
IV-VIII', Andrews Univ . Sem. Studies 13 (1975), 1-20. 

39
) Dit is zegel 167, afgebeeld op Pl. 44A en 45 van Lachish I/1. Zie ook lnscriptions Re

veal (catalogus Israel Museum, Jerusalem 1973) no. 127. Meestal wordt vertaald: ,,(zegel) 
van Achimelech, (zoon van) Samach". 
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Het andere symbool is minder zeker. Naar alle waarschijnlijkheid gaat 
het om een afbeelding van een ander oeroud en zeer algemeen oudoosters 
symbool: de gevleugelde zonneschijf. Het is ook hierbij weer de vraag of 
we nog naar een verdere, speciale betekenis moeten vragen . Ook dit sym
bool komt voor op privé-zegels. Welten meent, op grond van het gebruik 
van dit symbool in de Syro-Hettitische context, een militaire betekenis te 
mogen vermoeden. Maar waarschijnlijk hadden deze symbolen niet 
meer inhoud dan de symbolen op onze wapens. Bij dit symbool moet ech
ter nog een andere duiding vermeld worden, nl. die van W. F. Albright. 
Deze zag er nl. een gevleugelde of vliegende boekrol (tora-rol) in. Men 
wijst dan graag op de vliegende rol uit Zach. 5: 1. Deze interpretatie werd 
o .a. door Diringer gevolgd en men kan haar nog wel eens tegenkomen. 
Albright interpretatie hangt overigens ten nauwste samen met zijn date
ring van deze stempels onder koningJosia, 'de koning van de boekrol' (II 
Kon. 22). Volgens het systeem van Welten vormen de zegels met de 
gevleugelde zonneschijf type II (Diringer: III). Ook hier onderscheidt 
Welten een gedetailleerde vorm IIA en een schetsmatige IIB. 

3. Onder aan de stempels verschijnt steeds één van dezelfde vier 
plaatsnamen: Hebron, Zif, Socho en 'Mamsjït'. Met Hebron is onge
twijfeld de stad Hebron bedoeld, in het J udeese bergland. De bijbel kent 
echter twee plaatsen met de naam Zif; beide komen ze voor in de opsom
ming van Judese steden in Joz. 15. Meestal wordt aangenomen dat het 
tweede Zif bedoeld is (vers 55), dat ten zuidoosten van Hebron gelegen 
moet hebben. (vgl. ook I Sam. 23:24; I Kron. 2:42; II Kron. 11 :8). Een 
plaatsnaam Socho komt zelfs drie keer voor. Een noordelijk Socho bij 
Sichem valt uit omdat de stempels alleen op Juda betrekking hebben. 
Dan blijven over: een plaats 16 km zuidwestelijk van Hebron en het So
cho uit Joz. 15:35, dat in de buurt van Azeka en Adullam gelegen moet 
hebben (vgl. ook I Sam. 17:1; II Kron. 28:18). De vierde plaats Mamsjît 
komt niet in de bijbel voor en is nog niet met zekerheid geïdentificeerd. 
Populair is de identificatie met Mampsis/ Kurnub in de N egev ( op grond 
van de Griekse naam Mampsis). Zozeer zelfs dat de moderne Hebreeuw
se naam Mamsjït is. Maar deze identificatie is onmogelijk: a) de plaats 
ligt veel te excentrisch (zie onder) en b) herhaalde opgravingen hebben 
nooit sporen uit de IJzertijd opgeleverd. Serieuze voorstellen zijn: 1) een 
locatie in de noordoostelijke Sjefëla, met Welten, of 2) een plaats dicht bij 
Hebron. In dat geval is het mogelijk alle vier de plaatsen vlak bij Hebron 
te localiseren 40). 

40 Het meest recente voorstel is Mmft te identificeren met Amwas ( = Emmaus): A. 
LEMAIRE, RE 82 (1975), 15-23. 
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De vraag: waarom steeds deze vier steden, hangt ten nauwste samen 
met die naar de functie van de stempels en de kruiken. Tot nu toe zijn de 
volgende voorstellen gedaan: 
a) de vier steden waren bestuurscentra van Juda; 
b) het betreft koninklijke voorraadsteden; 
c) het betreft koninklijke landgoederen; 
d) het betreft een koninklijke aardewerkindustrie . 
Bij de eerste twee gaat het om vervoer náár de vier steden, bij de laatste 
twee om vervoer uit deze steden. 

De eerste oplossing is lange tijd door Albright aangehangen, maar 
later ook door hem verlaten. Hij kon niet ontkennen dat van de vier 
alleen Hebron een plaats van enige importantie was. In de dertiger jaren 
kon men nog verwachten dat ook andere plaatsnamen op zouden duiken, 
later niet meer. Een dergelijk bestuurssysteem zou ook teveel in strijd 
komen met bijna alles wat we over de bestuursstructuur van Juda weten 
( al is dat niet zoveel). Y. Aharoni heeft in zijn The Land of the Bible 
(p. 340-346) geprobeerd de lijn van Albright voort te zetten, maar hij 
heeft geen navolging gevonden. Ongeveer dezelfde tegenargumenten 
kunnen tegen b) aangevoerd worden. Voorraadsteden worden in de bij 
bel genoemd (II Kron. 11: 5-12) en daar zijn inderdaad drie van onze vier 
plaatsen bij. Maar waarom worden dan uitsluitend deze vier op de stem
pels genoemd? Nooit bijv. Lachis zelf, waar nota bene het grootste aantal 
gestempelde hengsels gevonden werd (nu al ruim 400), of bijv. Bethle
hem? De theorie dat het om kroondomeinen zou kunnen gaan en om ver
voer uit deze plaatsen, is al vóór 1940 geopperd door K. Galling. Zij is nu 
weer opgenomen door Welten en F. M. Cross. Cross wijst erop dat 
wanneer het , ,koninklijk'' in juridische zin verstaan moet worden, als 
een officiële garantie dus, dit zou moeten slaan op het gewicht of op de 
kwaliteit. De vermelding van een plaatsnaam heeft alleen zin bij wijn, 
want de kwaliteit van de wijn is afhankelijk van de wijngaard. De bezwa
ren die hiertegen ingebracht kunnen worden, komen in het vervolg ter 
sprake. 

De consensus neigt de laatste jaren naar de vierde mogelijkheid: ko
ninklijke pottebakkerijen. De stempels komen nl. voor op de hengsels van 
één speciaal type kruik. Dit type heeft meestal vier hengsels. Deze krui
ken worden in opgravingen bijna altijd in scherven aangetroffen. Vroe
ger werden alle hengsels nauwkeurig bekeken, en die met privé- en lmlk
stempels eruit gehaald. In de rapporten verscheen dan een staatje: 
x-aantal Zmlk-stempels, y-aantal privé-stempels. Een belangrijke stap 
voorwaarts was, dat in de nieuwe opgravingen te Lachis met succes 
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geprobeerd is om reeds ter plaatse een aantal kruiken provisorisch te 
restaureren. En nu blijkt dat er weer vier varianten voorkomen: 

ongestempelde kruiken; 
met één of twee !mlk-stempels op één of twee hengsels; 
met privé-stempels; 
met privé- en met !mlk-stempels, meestal op verschillende hengsels, 

maar Aharoni vond te Ramat Ral,iël bij Jeruzalem zelfs een hengsel met 
een privé- en een !mlk-stempel. 

Deze kwestie is ook van belang voor de localisatie van de plaatsen 
Socho en Mamsjït. Denkt men nl. aan pottebakkerijen, dan zal men, ge
zien de grote overeenkomst tussen de kruiken, het liefst zoeken naar vier 
plaatsen op korte afstand van elkaar, dus een zuidelijk Socho en 
Mamsjït. Maar denkt men aan leveranties vanuit kroondomeinen, dan 
ligt een grotere geografische spreiding meer voor de hand. Dan is Wel
tens noordelijke localisatie logisch. Uitgaande van deze laatste theorie 
heeft Welten van de hem bekende ruim 800 stempels de afstanden bere
kend tussen vindplaats en de op het stempel genoemde plaats (i.e. het 
kroondomein, volgens hem). Hij komt dan op een gemiddelde afstand 
van 20 à 35 km. Inmiddels zijn echter zoveel nieuwe vondsten gedaan, 
met name ook in de N egev, dat deze berekeningen niet meer opgaan. 

4. Wat was de functie van deze stempels; m.a.w. wat is de betekenis 
van het woord 'koninklijk'? Ik noemde Cross al die denkt aan een maat
en/ of kwaliteitsgarantie. Er was in het oude Israël een koninklijke el en 
volgens een inscriptie op scherven uit Tell en Nasbe en Lachis ook een bat 

lammèlèk, 'een koninklijke bat'. Uit Gezer is een stenen gewicht bekend 
met het opschrift !mlk. Op grond van de scherf uit Lachis berekende men 
indertijd de bat op ± 22 liter41 ). Maar de nieuwe opgravingen in Lachis 
compliceren deze redenatie: naast de twee kruiken die de Engelsen 
reconstrueerden, zijn er nu zes door de Israëlische archeologen gere
construeerd (fig. 13-14). Van twee daarvan kan de inhoud niet precies 
berekend worden, omdat de bodems ontbreken. Maar het resultaat van 
de andere zes is: 43.00 1, 44.25 1, 44. 75 1, 45.33 1, en 51.80 1. D.w. z . wel 
een gemiddelde van ± 45 liter, dus twee bat, maar ook een grootste ver
schil van bijna 9 liter, d.w.z. een afwijking van bijna 20%. Dit is nauwe
lijks meer een maatgarantie te noemen. Bovendien: waarom zou de over
heid alleen de inhoud van dit ene type kruik gegarandeerd hebben? Is 
dan kwaliteitsgarantie, bij voorkeur voor wijn, een alternatief? Nauwe
lijks, want wanneer de inhoud gegarandeerd moest worden, zou men de 

41
) Zie PhrEnix 22 (1976), 45. 
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stempels aangetroffen hebben op de afsluiting (stoppers). Een dergelijke 
stopper op dit type kruik is te Lachis ook gevonden (Lachish III, Pl. 52). 
Het blijkt dat over de mond eerst wijnbladeren gelegd werden en daar
over een klomp zachte klei, die dan met de hand komvormig afgestreken 
werd. De afdrukken van de wijnbladeren zijn nog zichtbaar. Wilde men 
voorkomen dat andere, inferieure wijn in de kruik werd gedaan, dan zou 
deze afsluiting verzegeld moeten zijn. In het Israël Museum injeruzalem 
kan men uit veel vroeger tijd zo'n stopper zien uit Tell Nagz"la, waarin wel 
een dozijn zegelafdrukken te zien zijn. 

Het is de bijdrage van Paul Lapp geweest dat hij nog eens met klem 
gewezen heeft op het uniforme karakter van zowel de kruiken als de 
stempels. Tot nu toe behoren alle hengsels met !mlk-stempels, op één uit
zondering na, tot één eivormig type voorraadkruik, dat sedert de voor
oorlogse opgravingen in Lachis 'type-484' heet. Deze kruiken hebben 
een regelmatige eivorm, hoogte 65 tot 70 cm en grootste breedte ± 45. 
Op het breedste deel bevinden zich meestal vier hengsels. Van boven een 
vrij nauwe hals en bijna platte schouder. Niet alleen deze vorm is steeds 
practisch gelijk, dit geldt ook voor de klei. Alle te constateren afwijkingen 
zijn 'individueel': vorm van de hengsels (hoge of lage, één of twee 'rib
bels'), hoogte hals, inhoud. Verder constateerde Lapp dat alle stempels 
gemaakt werden met een zeer beperkt aantal moederzegels. Uitgaande 
van de vooronderstelling dat tekst en symbool met_ één zegel aangebracht 
zijn, komt Welten op grond van ± 800 stempels tot 28 verschillende 
zegels. Dit wijst op concentratie, zowel naar plaats als naar tijd. Een der
gelijk zegel is tot nu toe helaas nog nooit gevonden. Deze overwegingen 
maken de theorie van koninklijke pottebakkerijen het meest waar
schijnlijk. 

Bovendien heeft Welten duidelijk gemaakt dat een ezel twee van 
dergelijke kruiken van ± 45 1, aan weerszijden van het dier opgehangen, 
gemakkelijk kan transporteren over een afstand van 20 à 35 km per dag. 
Volgens zijn berekeningen wordt deze afstand alleen overschreden wan
neer men Mamsjît in de Negev (Kurnub) localiseert. Dat de kruiken zo 
op elkaar lijken en wat inhoud betreft om de 45 1 schommelen, heeft 
allereerst te maken met het evenwicht van het dier, en waarschijnlijk 
niets met de stempels. 

We moeten er dus van uitgaan dat er in een gegeven periode pottebak
kerijen bestonden die door het paleis geëxploiteerd werden 42

). Deze pot-

42 ) Vgl. voor koninklijke bemoeienis met industrieën in deze tijd A . DEMSKY, 'The 
Houses of Achzib', IE] 16 (1966), 211 -215, en boven. 
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tebakkerijen bevonden zich hoogstwaarschijnlijk in en om Hebron. Het 
ging om de vervaardiging van transportkruiken. Op de plaats van 
bestemming dienden ze verder. als opslagkruiken. In Gibeon, ten noor
den van Jeruzalem, werden hengsels gevonden waarin later de plaats
naam 'Gibeon' in het harde aardewerk gekrast was. Dit duidt waar
schijnlijk op secundair gebruik. Ook een symbool bestaand uit een punt 
in twee concentrische cirkels werd later ingekrast. De koningsstempels 
werden steeds in de nog zachte klei aangebracht. Dit geldt ook voor een 
rozette-symbool, dat op andere hengsels voorkomt. Doordat we nu een 
aantal practisch hele potten bezitten, weten we dat vaak op 2 hengsels 
gestempeld werd en wel vlug: vaak staat één stempel op z'n kop. D.w.z. 
de ambtenaar stempelde twee tegenover elkaar staande hengsels, zonder 
de moeite te nemen de pot of het zegel om te draaien. Wellicht ten over
vloede wijs ik er nog op dat in het verleden, op basis van de lezing 
zemoloch, een cultische functie van deze kruiken verondersteld werd. 

5. Over de functie van de 484-kruiken (fig. 14) kunnen we nu dus kort 
zijn. Ze dienden voor het vervoer van vloeistoffen, wijn of olie, per ezel. 
Ze werden vervaardigd in een viertal pottebakkerijen, die koninklijk 
bezit waren. Na aankomst werden ze als voorraadkruik gebruikt. De 
mening van Galling en Welten dat ze speciaal dienden voor de provian
dering van vestingen en dus ook een militaire functie hadden, wordt 
onmogelijk wanneer men bedenkt dat ze tot nu toe in alle opgravingen in 
Juda gevonden zijn. In Lachis laag III werden ze bovendien in practisch 
alle kamers aangetroffen, maar nooit in graven. 

6. Tot slot komt echter het meest netelige probleem: wanneer waren 
deze stempels in gebruik? Hierover bestaat tot nu toe nog grote onzeker
heid en elke datering is steeds omstreden geweest. Elke voorgestelde 
datering was bovendien van grote invloed op de gekozen interpretatie 
van de stempels. Het is de grote verdienste van het boek van Welten, dat 
daarin geprobeerd is om datering en interpretatie zo lang mogelijk 
gescheiden te houden. Aan het feit dat er rond de datering van deze stem
pels nog steeds zoveel problemen kleven, wordt duidelijk zichtbaar dat de 
archeologie van Israël in de bijbelse periode nog steeds met veel onzeker
heden moet werken. Dit in schrille tegenstelling tot wat populaire boeken 
willen doen geloven. 

Op het eerste gezicht lijkt het immers onverklaarbaar dat d~ze stem
pels zo moeilijk te dateren zijn. Want a), het gaat om stukken aardewerk; 
is dit dan nog steeds niet typologisch te dateren? b ), het gaat om archeo
logische vondsten; is dan de strategrafische con tekst niet duidelijk? c) elk 
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stempel bevat zes tot negen43 ) letters, zijn die dan niet paleografisch te 
dateren? End), zijn de tot nu toe bekende vier hoofdvarianten van 'het 
symbool' niet chronologisch te ordenen? 

Ad a). Het principe van de typologie berust op de voortdurende bewe
ging en verandering van de menselijke cultuur, maar van elk aspect van 
de cultuur kan de ontwikkeling anders verlopen. Bovendien verlopen 
veranderingen niet gelijkmatig. Van het aardewerk in Israël is bekend 
dat er perioden geweest zijn met een vrij snelle ontwikkeling en overgang 
naar nieuwe types, maar ook periodes met een vrij grote stabiliteit. Van 
de voorraadkruiken van type 484 met de !mlk-stempels kunnen maar twee 
dingen gezegd worden, nl. dat dit type geografisch beperkt is tot Juda en 
chronologisch tot IJzertijd IIC 44). Terwijl echter voor de subperiodes IIA 
en IIB ruwweg een eeuw gerekend wordt, respectievelijk de tiende en ne
gende eeuw v.o.j., word aan IIC ruim twee eeuwen toegeschreven, nl. 
± 800-586 v.o.j. 45). Hier zien we alle problemen van de IJzertijd-lagen 
van Lachis weer levensgroot voor ons! Het is dus, typologisch gesproken, 
mogelijk om aan te nemen dat de 484-ers twee eeuwen lang in gebruik 
waren, of slechts gedurende twee decennia binnen deze periode. Men 
moet er ook rekening mee houden dat de fabrieksmatige productie stan
daardisatie van het type in de hand heeft gewerkt. Naar mijn mening 
wijzen de grote uniformiteit en het gebrek aan ontwikkeling juist op een 
korte periode. Een andere mogelijkheid is dat de kruiken zelf langere tijd 
in gebruik waren, maar dat de stempels slechts gedurende kortere tijd 
aangebracht werden. Zoals bijv. Welten vermoedt: in tijden van drei
gend oorlogsgevaar. 

Ad b). Hier moet ik proberen een heel lang verhaal zo kort mogelijk te 
houden. Het spreekt vanzelf dat volgens de theorie uit de stratigrafie zou 
moeten blijken of deze hengsels gedurende de hele periode IJzer IIC 
(d.w.z. Lachis 111 + Il), of alleen gedurende een gedeelte van deze tijd 
voorkomen. De archeologische werkelijkheid is echter veel gecompliceer
der (fig. 16). 
A. Een zeer groot deel van de vóóroorlogse hengsels is gepubliceerd zon
der enige stratigrafische gegevens, en wanneer dat wel het geval is dan 
zijn die gegevens meestal hoogst onbetrouwbaar. Integendeel: men rede
neerde van het aardewerk - dus van de typologie - naar het stratum. 
Van onafhankelijke beschrijving was geen sprake. Bovendien waren in 

43 ) Op drie stempels staat een 'n' te veel: lnmlk of mnmft, zie WELTEN, 4. 
44) R. ÁMIRAN, Ancient Pottery of the Holy Land CTeruzalem 1969), 242. 
45 ) AMIRAN, 12. ... . 
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Fig. 16. Verbinding van de afscheidingsmuur met de binnenste 
stadsmuur. Op deze plaats werd de beste stratigrafische sequentie 

aangetroffen. De stadsmuur is de muur links op de foto. 

de vóóroorlogse tijd 'strata' hele steden; van een fijnere onderverdeling 
was nauwelijks sprake. 
B. Veel hengsels met stempels werden beschouwd als tekstvondsten en 
alleen als zodanig behandeld. 
C. Het probleem wordt belangrijk gecompliceerd doordat juist de groot
ste en belangrijkste groepen hengsels gevonden werden 'buiten de strati
grafie'. D.w.z. in stratigrafisch zeer moeilijk ontrafelbare situaties. Zo 
werd het grootste deel van de 314 vooroorlogse gestempelde hengsels uit 
Lachis gevonden temidden van een grote massa scherven die duidelijk 
gestort waren, en wel aan de zuidzijde van het podium. Wel werden in 
bijna alle kamers in Lachis III andere scherven van 484-kruiken gevon
den. In Gibeon werden de scherven aangetroffen in de vulling van een 
reeds in de Oudheid dichtgegooide waterschacht. In Ramat Ra}:iël, ten 
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zuiden van Jeruzalem, werden ze gevonden in het puin waarmee de 
resten van een ouder paleis (VB) geëgaliseerd waren voordat VA erop ge
bouwd werd. De datering van beide paleizen is nog steeds omstreden: 
Aharoni dateerde VA onder Jehoiakim (608-586 v.o.j.), VB onder Josia 
(640-609 v.o.j.), maar Y. Yadin dateert VA onder Manasse (679-642 
v.o.j.) en VB zelfs onder Athalia (842-837 v.o.j.). Dit laatste op grond 
van architectonische parallellen met het paleis van Omri en Achab in 
Samaria46). 

In deze discussie staat steeds het Lachis-materiaal centraal, omdat het 
de grootste groep hengsels is en, ondanks alle tekortkomingen, toch nog 
steeds het best gepubliceerd is. Vast staat dat hengsels met !mlk-stempels 
voorkomen in laag III, maar komen ze ook (nog) voor in II? Olga Tufnell 
was van mening dat de overgrote meerderheid der stempels uit laag III 
stamt, maar een aantal zeker ook uit II 47). Deze conclusie is overgeno
men door Welten48). Maar in 1971 toonde H. Darrel Lance op grond van 
een zeer scherpzinnige analyse van Miss Tufnells gegevens aan dat alle 
hengsels uit laag III moesten stammen. Hiermee wordt het probleem dus 
verplaatst naar de datering van de verwoesting van laag III in Lachis. 

Zoals boven al gezegd, staat de verwoesting van laag II in 586 v.o.j. 
door Nebukadnezar vast Gez. 34:7), maar voornamelijk op grond van de 
vondst van de Lachis-ostraca en niet op grond van zuiver archeologische 
criteria. Maar wanneer werd Lachis III verwoest? Starcky meende aan
vankelijk in 597 v.o.j., tijdens de eerste campagne van Nebukadnezar. 
De bijbel weet echter niets over een verwoesting van Lachis in die tijd. 
Starcky kwam tot deze opvatting op grond van zijn datering van de lmlk
stempels onder en na J osia en op grond van het feit dat er nauwelijks 
verschil was tussen het aardewerk van de lagen II en III. Min of meer in
tuïtief kwam Miss Tufnell, bij haar bewerking van het materiaal, tot de 
conclusie dat Lachis verwoest moet zijn door Sanherib in 701 v.o.j. 
Daarna zou de stad een tijd onbewoond geweest zijn, om pas weer in de 
loop van de 7e eeuw een Judeese stad te worden . In de reacties op het 
verschijnen van 'The Iron Age' in 1953, is deze datering van Miss Tuf
nell bijna unaniem van de hand gewezen, waarbij steeds de geringe ont
wikkeling, of zelfs het ontbreken van een ontwikkeling, bij het aardewerk 
de doorslag gaf49). Op grond van het aardewerk uit Tel Arad schaarde Y. 

46 ) Zie hiervoor het artikel van NA) AMAN, genoemd in noot 3 7. 
47 ) Lachish 111, 340. 
48 ) Die Kó"nigs-Stempel, 84-87 . 
49 ) De belangrijkste opponenten waren: B. W. BucHANAN in AJA 58 (1954), 335-339; 

G. E. WRIGHT in VT 15 (1955), 97-105; K. M. KENYON in Samaria-Sebaste, III (1957), 
198-209; en W. F. ALBRIGHT in BASOR 150 (1958), 24. 
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Aharoni zich in 1967 achter Miss Tufnell, nadat hij eerst in Londen het 
Lachis-materiaal opnieuw bestudeerd had50). P. W elten sluit zich ook bij 
Miss Tufnell aan, maar vooral om paleografische redenen. 

Hebben de recente opgravingen dit probleem dichter bij een oplossing 
gebracht? Hier moet allereerst gezegd worden dat prof. U ssishkin met 
kracht argumenteert dat de stempels alleen in laag III in stratigrafische 
contekst aangetroffen worden, en dus alleen in laag III thuishoren. Dit 
geldt voor alle typen zegels. Het is dus niet meer mogelijk, volgens hem, 
om type I (A en B) en II (A en B) respectievelijk aan Hizkia enJosia toe 
te wijzen, zoals Welten deed. Voorts dateert Ussishkin de verwoesting 
van Lachis III ook in 701 v.o.j., en zijn argumentatie verloopt aldus: 
1) Een einde van Lachis III in 597 v.o.j. is onmogelijk, want: 

1 a) de bijbel weet niets van een dergelijke verwoesting; 
1 b) na de verwoesting van poort III vinden we eerst een provisorische 

reparatie van de stadspoort, daarna nieuwbouw en daarna nog 
eens een herbouw van poort II. Dit alles is onmogelijk binnen 10 
Jaar; 

1 c) bij het poortcomplex werden twee voorraadkamers aangetroffen 
waarvan de inhoud door de verwoestingen a.h.w . 'verzegeld' 
werd: kamer 4014, die stratigrafisch gerelateerd is met poort III, 
en 4084, die met muur II samenhangt. Het aardewerk van 4014 
en 4084 vertoont volgens U ssishkin duidelijke verschillen en dat 
kan ook niet binnen 10 jaar. Maar ik wijs erop dat hij moet toege
ven dat 'only one unstamped storagejar, similar in shape to Type 
484, has turned up in storeroom 4084 of Level II, indicating that 
the tradition of using unstamped storage jars of that genera! shape 
persisted till the end of Level II' 51

). 

2) Wanneer 597 v.o.j. onmogelijk is voor het einde van laag III, dan 
blijkt uit de tenminste op zes plaatsen vaststelbare stratigrafie van de stad 
dat er maar één brandlaag is die wel in aanmerking komt en die moet uit 
701 v.o.j. stammen en wel van Sanherib. Uiteindelijk dus een positieve 
datering op grond van literaire gegevens, nl. de bijbel en de Assyrische 
koningsinscripties en Lachisreliëfs. Archeologisch wordt alleen negatief 

50) IEJ 17 (1967), 24627 . Zijn latere, zeer stellige uitspraken over de mogelijkheid om 
vormen uit de achtste en de zevende eeuw te onderscheiden, op grond van zijn materiaal 
in Berseba en Arad, moeten met enige scepsis benaderd worden. AttARONI heeft de pro
blemen enigszins gesimplificeerd en een aantal van zijn conclusies, bijv. over het niet 
meer voorkomen van speciale types in de 2e helft van de 7e eeuw, zijn inmiddels door de 
feiten achterhaald, zie MrRIAM and Y. AHARONI, 'The Stratigraphy of Judahite Sites', 
BASOR 224, (1976) ; 73-90. 

51
) Tel Aviv 5, 80. 
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geredeneerd t.a.v. 597 v .o .j . (argument 16), maar niets zou - archeolo
gisch gesproken - een datering van ± 680 of ± 725 v.o.j . in de weg 
staan. Ik wijs er nogmaals op dat het ook niet gelukt is om de belegerings
dam te dateren. We zien nu het merkwaardige feit dat archeologen als 
Aharoni, Tufnell en nu Ussishkin in de tweede helft van de 7e eeuw 
v .o.j. een ontwikkeling in het aardewerk constateren, die anderen en 
minstens even ervaren archeologen niet zien . Dit hangt samen met het 
door prof. H. J. Franken zo vaak geconstateerde ontbreken van echt 
objectieve normen bij de aardewerktypologie. 
Vatten we nog even de huidige stand van zaken samen: 

Het lijkt erop alsof alle stempels, van alle categorieën, thuis horen in 
laag III en in gebruik waren tot aan de verwoesting van III. 
Maar de kruiken-484 komen ook voor in II . 
Alle tot nu toe gevonden reconstrueerbare kruiken 484 uit III 
hadden, wanneer ze Zmlk-stempels van type II droegen, óók privé 
stempels. 
De combinatie van privé-stempels en Zmlk-stempels type I is nog niet 
gevonden. 

Ad c). Kijken we nu naar de paleografische argumenten, dan moet 
eerst weer herinnerd worden aan de conclusie van Lapp (bevestigd door 
Welten), dat alle tot nu toe bekende ruim 1000 stempels gemaakt werden 
met ten hoogste 28 zegels. Dit betekent dat het epigrafische materiaal ge
ringer is dat het lijkt. Dit feit betekent echter ook weer dat een zeer lang 
gebruik van de zegels onwaarschijnlijk is. Paleografisch onderzoek zou 
eigenlijk uit moeten gaan van de moederzegels, omdat het stempelen 
slordig gebeurde: veel stempels bevatten maar een halve afdruk. Maar 
deze moederzegels hebben we niet. Diringer heeft erop gewezen dat de 
letters op sommige zegels nogal afwijken van het gangbare oudhebreeuw
se schrift; zijn die misschien gesneden door een niet-Judeese ambachts
man? Diringer geeft echter toe dat, zuiver paleografisch geredeneerd, 
niets een datering in de achtste eeuw v.o.j. in de weg staat. Veel geleer
den hebben erop gewezen dat het schrift op de zegels van categorie I een 
meer monumentale ductus vertoont, en dat op zegels van categorie II een 
meer cursieve . Dit is één van de belangrijkste argumenten voor Welten 
om categorie I in de tijd van Hizkia te dateren, en categorie II onder Jo
s ia. Cross ontkent echter dat een verschil in ductus automatisch een ver
schil in datei·ing moet inhouden. Zijn uiteindelijke datering steunt echter 
op Albrights datering van laag III (tot 597 v.o.j.), op zijn visie op koning 
J osia als politiek organisator, en op vergelijking met letters op gewichten, 
die weer om dezelfde redenen alle uit de 7e eeuw v.o.j. zouden stammen. 
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Er is nog een ander argument naar voren gebracht om tenminste de ze
gels type II onder J osia te dateren. Bij de opgravingen te Tell Beit Mirsim 
werden twee kruiken gevonden met een !mlk-stempel cat. II en met privé
stempels met de tekst: Plykm ncr ywkn. Albright las dit als: ,,behorend aan 
Eljakim, de rentmeester (steward) van Jaukin". Deze Jaukin zou nie
mand anders zijn dan J ehoj achin, de J udeese prins die na drie maanden 
koning te zijn geweest in 598 v.o.j . , in ballingschap naar Babylon werd 
gevoerd 52). Toen een afdruk van dit zegel ook in Ramat Ral_iël opdook 
was dit één van de belangrijkste redenen voor Aharoni om paleis VA on
der Jehojakim te dateren en VB onder Josia. Evenals Welten dateerde 

. Aharoni de zegels van cat. I onder Hizkia. We zien dus weer dat een hele 
laag gedateerd wordt op grond van een tekstinterpretatie en niet een 
gestempeld hengsel naar de laag. De meest recente studie over de paleo
grafie van de zegels door A. Lemaire komt tot de conclusie dat alle stem
pels uit de achtste eeuw stammen. Type I misschien al uit de tijd van Uz
zia (769-741 v.o.j. ) 53). Lemaire beroept zich echter op enige oude/archaï
sche vormen, speciaal van de Mt. Darrel Lance stelt met recht, dacht ik, 
dat niet de oudste vormen, noch het aantal, maar juist de jongste vormen 
beslissend moeten zijn voor de datering. W eltens onderscheiding op 
grond van het imaginair gebruik van één of twee lijnen voor de plaatsing 
van de letters op de zegels van cat. IA en IB heeft geen navolging 
gevonden 54). Op het punt van de paleografische datering kunnen de 
nieuwe opgravingen te Lachis een belangrijke stap voorwaarts beteke
nen. Nu immers vast staat dat in ieder geval de stempels van cat. ILge
lijktijdig zijn met tientallen privé-stempels, wordt het mogelijk veel meer 
vergelijkingsmateriaal aan te trekken. T.a.v. de stempels van cat. I zijn 
we nog niet erg veel verder. 

Ad d). Beide symbolen, de vliegende scarabaeus en de gevleugelde 
zonneschijf, zijn zó gangbaar en hebben zo'n lange geschiedenis in het 
oude Nabije Oosten, dat ze nauwelijks enige houvast bieden voor een da
tering. Dat de keuze van de gevleugelde zonneschijf door Hizkia iets te 
maken zou hebben met onderwerping aan Assyrië (zo o.a. Aharoni), is 
een slag in de lucht. Wel bestaat er een communis opinio dat de gedetail
leerde vormen ouder kunnen zijn dan de schetsmatige. Opvallend blijft 

52) W. F. ALBRIGHT, The Archaeology of Palestine and the Bible (New York 1935), 125. Van 
dit zegel zijn nu vier afdrukken bekend: 2 uit Tell Beit Mirsim, 1 uit Beth Sjemesj, 1 uit Ra-
mat Ra}:iël. · 

53) A. LEMAIRE, 'Rémarques sur la datation des estampilles '!mlk', VT 25 (1975), 678-
682. LEMAIRE is als epigraaf verbonden met het Tell-Lachisj project en mag dus niet als 
een onafhankelijke stem beschouwd worden. 

54) Die Kó'nigs-Stempel, 114. 
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da t stempels van cat. I tot nu toe niet gevonden zijn in combinatie met 
privé-stempels. H oewel het symbool van de vliegende kever wel veel 
voorkomt op privé-zegels. Ook wanneer men in aanmerking neemt dat 
Lachis de grootste groep stempels opleverde , is het opvallend dat de Sje
felä beduidend meer zegels van cat. I opleverde en dat op deze zegels 
voornamelijk Hebron als plaatsnaam voorkomt55). 

Samenvattend zou ik willen zeggen dat de huidige stand van 
zaken in de richting wijst van een datering van beide types in de tweede 
helft van de achtste eeuw v .o.j . Zowel Na)aman als Darrel Lance wezen 
erop dat het verspreidingsgebied beter klopt met het rijk van Hizkia dan 
met dat vanjosia56 . Dit betekent wel dat W eltens reconstructie van mili
taire maatregelen van Hizkia in de Sjefelä en van J osia in het gebied ten 
noorden van Jeruzalem, geen stand houden. 

Tot slot moet hier nog gewezen worden op een groep van 31 stempels 
die nu in het museum van Istanbul zijn en uit Gezer stammen. Deze wa
ren niet aan Welten bekend 57). We weten dat Gezer na 722 v.o.j . Assy
risch werd en dat in 649 v.o.j. nog was . Uit 651 en 649 stammen nl. twee 
Assyrische oorkonden, die door Macalister in Gezer gevonden werden. 
Als juist is dat de stempels alléén in Juda gevonden worden en in principe 
in één periode thuishoren, dan zijn er twee mogelijkheden: vóór 722 of ná 
649 v.o.j . Darell Lance koos voor de laatste mogelijkheid, mij lijkt nu de 
eerste waarschijnlijker. 

Ergo: in een viertal pottebakkerijen in het zuiden van Juda, die geex
ploiteerd werden door de kroon, werd in de tweede helft van de 8e eeuw 
v.o.j. een speciaal type transport- en voorraadkruik vervaardigd voor 
vloeistoffen, waarschijnlijk wijn. Deze kruiken zijn aangetroffen in alle 
opgegraven plaatsen in Juda uit deze periode. Er waren twee hoofdtypes 
van zegels in omloop waarmee deze 'koninklijke' kruiken gestempeld 
werden: met een vliegende scarabee of met een gevleugelde zonneschijf. 

Het is opnieuw gebleken dat Lachis/ Tell ed-Duweir één der interes
santste tells van Israël is. Opnieuw hebben opgravingen een schat van ge
gevens opgeleverd, die van enorm belang zijn voor een beter begrip van 
de bijbelse periode. Met grote ve1wachtingen zien we de nog komende 
campagnes tegemoet. Bovendien kan men niet anders dan met respect 
kennis nemen van wat door de staf van prof. U ssishkin gepresteerd is. 

55 ) Zie de statistieken bij WELTEN, 143-146. 
56 ) DARRELL LANCE houdt vast aan een datering onder J osia, maar vraagt wel om 

herziening van onze opvattingen over Josia's gebied. 
57

) In de discussie gebracht door DARRELL LANCE, 330-331. 



46 PHCENIX 26,1 - 1980 

Hemzelf zou ik willen complimenteren voor de snelle en duidelijke wijze 
van publicatie, waardoor zijn werk toegankelijk geworden is. Er blijven 
echter twee enorme problemen t.a.v. de dateringen. Ten eerste is het 
duidelijk dat er geen overtuigend archeologisch bewijs is voor de datering 
van het eind van laag III, en daarmee wordt ook die van laag II proble
matisch. Zolang bovendien de stratigrafische connectie van de lagen V, 
VI en VII onduidelijk blijft, is er geen echt verband met de Late 
Bronstijd. D.w.z. dat de IJzertijd vier stadia opgeleverd heeft, die echter 
stratigrafisch als het ware in de lucht hangen. Deze situatie is echter voor 
een deel 'gegeven' in tel! ed-Duweir en kan de opgravers niet verweten 
worden. Wel kan men zich afvragen of de - op zich zeer intelligente -
pogingen van U ssishkin om uit deze problematiek te komen met behulp 
van het aardewerk van enkele stratigrafische duidelijke loci, niet te veel 
steunen op slechts een fractie van het materiaal uit deze enorme tel!. 
M.a.w. hoe representatief zijn de kruiken waarop Ussishkins bewijsvoe
ring rust? 

Het tweede probleem blijft de identificatie. Er wordt - noodgedwon
gen - te veel gewerkt met literair-historische argumenten. Maar wat te 
doen als Tell ed-Duweir Lachis niet is? Of wanneer het opschrift op de 
reliëfs van Sanherib onjuist is en de daar afgebeelde stad nu eens niet het 
Judeese Lachis is? Of wanneer de kunstenaars officieel wel de val van 
Lachis afbeelden, maar in feite als model hun eigen vaderstad genomen 
hebben? Kortom, waar blijft U ssishkin ( of Miss Tufnell), wanneer Bar
nett géén gelijk heeft met zijn identificatie van de stad op de reliefs? 58). 

58) R. D . BARNETT, 'The siege ofLachish', IEJ8 (1958), 161 -164. [Het bijschrift op het 
grote Lachis-reliëf BM 124911 luidt: , ,Sanherib, de koning van de wereld, de koning van 
het land Assur, zit op zijn troonzetel, terwijl de buit van de stad La-ki-su voor hem de re
vue passeert". De theoretische mogelijkheid dat dit bijschrift onjuist is - d.w .z. is ge
plaatst bij een tafereel dat niet de stad Lachis betreft - kan niet absoluut worden uitgeslo
ten, maar lijkt bijzonder gering. Twijfel aan de juistheid van zulke inscripties zet 
uiteraard de gehele historische reconstructie op losse schroeven. Dat Sanherib éénmaal, in 
701 v. C., een veldtocht naar Juda ondernam staat thans buiten twijfel ( vgl. K. A. 
KrTCHEN, 'Late Egyptian Chronology and the Hebrew Monarchy', JANESCU 5 (1973), 
225vv .). Lachis wordt in Sanheribs bericht over zijn 3e veldtocht niet vermeld, maar dit 
bericht noemt überhaupt geen steden van Hizkia, slechts de Filistijnse steden tijdens de 
Assyrische opmars door de kustvlakte veroverd, en Elteqe en Timna, waar de beslissende 
slag met het Egyptische hulpleger van Taharqa plaats vond. Wel is sprake van de inname 
van "46 ommuurde vestingsteden en kleine steden in hun omgeving" van Hizkia's rijk. 
Zie voor een recente analyse van het historisch gebeuren en de betekenis van de Lachis
reliëfs thans MARKUS WäFLER, Nicht-Assyrer neuassyrischer Darstellungen (AOAT 26, Neukir
chen 1975), 42-67, 2. Juda, en Tf. 2-3. Dat het stadsbeeld op het reliëf geen exacte 
weergave van Lachis is, maar een standaard weergave van een belegerde stad, blijft 
mogelijk - K.R.V.]. 
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Fig. 17. Het podium met de monumentale drempel van de residentie uit laag I. 

Zolang de aardewerktypologie geen betere criteria ontwikkelt en er geen 
betere archeologische dateringsmethoden komen, blijven we in eindeloze 
cirkelredenaties steken. Tot slot wens ik duidelijk te verklaren volledig 
verantwoordelijk te zijn voor de wijze waarop ik de geraadpleegde litera
tuur begrepen en weergegeven heb en uiteraard voor de daaruit getrok
ken conclusies. 

Groningen C . H.J. DE GEUS 

TACHTIG JAAR RÖNTGENONDERZOEK VAN 

OUDEGYPTISCHE MUMMIES 

De eeuwenoude belangstelling voor Oudegyptische mummies berust 
op verschillende gronden. Reeds vroeg beschouwden sommigen de 
mummie zelf als een rariteit; anderen waren alleen begerig naar de juwe
len die erin verborgen zaten of naar het wondermiddel mumia dat ze be
vatten; nog andere wilden door het bestuderen van de balsemingsmetho-

*) Bij het voltooien van dit artikel danken we welgemeend Prof. Dr. H. DE MEULE
NAERE (Rijksuniversiteit te Gent), die ons dit onderzoek ter behartiging opgedragen en 
met interesse gevolgd heeft. Zonder zijn raadgevingen en zijn daadwerkelijke hulp zou dit 
artikel niet zijn tot stand gekomen. Een woord van dank ook voor de heer R. 0 . DE 
KEERSMAECKER, die ons steeds bereid ter hulp stond. De gebruikte afkortingen van egyp
tologische tijdschriften en series zijn deze van de Annual Egyptological Bibliography. 
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des de juistheid van Herodotus' desbetreffende gegevens nagaan . Pas in 
de 19de eeuw, vooral dan in de tweede helft, verkreeg deze interesse een 
meer wetenschappelijk karakter. Het onderzoek werd dan gericht op het 
vaststellen van ziekten en mogelijke doodsoorzaken. 

Het gebruik van de röntgenstralen, een nieuwe techniek die op het 
einde van de 19de eeuw werd ingevoerd, betekende een grote stap voor
waarts in het wetenschappelijk onderzoek, vooral uit medisch of parame
disch oogpunt beschouwd. Maar ook voor de archeologie, de geschiede
nis en de paleopathologie openden zich door deze nieuwe ontdekking zeer 
ruime mogelijkheden. Voor het onderzoek van mummies werd er 
spoedig gebruik van gemaakt. Het is vooral de radiologie die hier een 
belangrijke rol vervult. 

Het onbetwistbaar voordeel van het röntgenonderzoek ligt in het feit, 
dat de mummies onaangeroerd blijven. Men hoeft ze niet meer te ontrol
len, aan stukken te snijden of door te zagen zoals men eertijds wel eens 
deed. Ze kunnen zelfs in hun sarcofaag opgesloten blijven en zijn dus 
minder blootgesteld aan bederf of beschadiging. 

Het aanwenden van de röntgenstralen had oorspronkelijk alleen tot 
doel ziekten op te sporen die men op het beenderstelsel kan waarnemen. 
Thans echter laat de evolutie van techniek en wetenschap ook toe andere 
ziekten, die op het beenderstelsel geen sporen nalaten, te definiëren. 
Steentjes in de nieren, de urinewegen en de gal, aderverkalking, verzwe
ringen en andere kwalen kunnen op die wijze worden waargenomen. 
Verwondingen, anomalieën, breuken ante of post mortem kunnen radio
grafisch vastgesteld worden, evenals tandziekten en -letsels. De anthro
pologie, grotendeels geholpen door en gefundeerd op ingewikkelde meet
tabellen, maakt sinds lang gebruik van de röntgenstralen om alzo 
geslacht en leeftijd met grotere nauwkeurigheid te bepalen 1

). Familie
banden zijn radiografisch waarneembaar. Laterale opnamen, die de 
vorm van de jukbeenderen, de inplanting van de tanden en de algemene 
vorm van de schedel aantonen, zijn van groot nut gebleken om de ge
schiedenis en de samenhang van de faraonische dynastieën te onderzoe
ken 2). 

Andere resultaten betreffende de studie van de methodes van mummi
ficatie. De Griekse geschiedschrijver Herodotus beschrijft er drie (Il, 86-

1) Wat het onderzoek van de leeftijd betreft, doet men heden ten dage weliswaar nog 
beroep op röntgenfoto's, maar in de laatste jaren is men meer en meer geneigd zich te ba
seren op tandcoupes - een verticale coupe van de tand - die toelaten, op twee jaar na, 
de leeftijd van het individu te bepalen. 

2) HARRIS-WEEKS, X-Raying the Pharaohs (1973), 31, 38; in algemene zin HARRIS
WENTE, An X-Ray Atlas of the Royal Mummies (Chicago, 1980). 
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88). In hoeverre waren deze aan de tijd gebonden? Het radiografisch 
onderzoek van mummies heeft op dit terrein heel wat geleerd. Ingelegde 
ogen, de houding van armen en handen, het al dan niet aanwezig zijn 
van de ingewanden en hun plaats in of buiten het lichaam zijn criteria die 
helpen om mummies beter te dateren. 

Het uitwendige van de mummie laat vanzelfsprekend niets over het 
inwendige vermoeden. Alleen een goede radiografie kan aantonen of 
juwelen, amuletten, scarabeeën of andere kleine sieraden tussen de 
windels werden gelegd of vastgespeld. Op die manier zijn af en toe 
,,valse" mummies aan het licht gekomen 3). 

Het gebruik van de röntgenstralen stelt ons in staat waarnemingen op 
oude skeletten of mummies te vergelijken met hedendaagse diagnoses 
van levende personen. Het onderzoek leert dat de pathologie van eertijds 
niet afwijkt of nauwelijks te onderscheiden is van de huidige ziektenleer. 
Men weet echter met zekerheid dat ziekten enigszins onder invloed 
kunnen staan van ras, klimaat en levenswijze, factoren waarmede dus 
rekening dient gehouden te worden. 

Als laatste punt moge hier het nut van de radiografie onderstreept 
worden voor de geschiedenis der geneeskunde en de therapie, die door 
de Egyptische artsen werd toegepast. Bepaalde ziekten en verwondingen 
komen op die manier in een nieuw licht te staan. 

Anderzijds botst de radiografische onderzoeksmethode ook op moei
lijkheden. Sommige mummies zijn opgevuld met materialen die geen 
doorlichting toelaten. Ook de aanwezigheid van amuletten en dergelijke 
vormt een hinderpaal, die het nasporen van breuken, pathologische ver
schijnselen en mogelijke afwijkingen kan bemoeilijken. Het onderzoek 
van de toestand der tanden ontmoet nog meer hindernissen: de rigor 
mortis, de dikke lagen windsels rond het hoofd scheppen vaak een moei
lijkheid bij opnamen. Om een degelijke foto te maken is het gewenst de 
stralenbundel loodrecht te plaatsen, bijvoorbeeld op de tanden . Wanneer 
echter het hoofd voorover gebogen is, zodat de kin op het sternum rust, 
komt de duidelijkheid van het beeld in gevaar4) . 

3
) Wegens de grote vraag naar mumia waren de mummies een zeer begeerd object en 

werden ze het voorwerp van vervalsingen . De 'valse mummies' werden, als 'echt' antiek, 
duur verkocht aan particuliere of museumcollecties. Het duurde eeuwen alvorens de 
radiografieën het bedrog aan het licht brachten. Voor valse mummies, zie b .v. Mooorn, 
Roentgenologic Studies (1931), 23, pl. XIV, cat. nr. 30025; joNCKHEERE, Autour de !'autopsie 
d'une momie (1942), 24; GoFF, Americanjournal of Orthopedics (1967), 70-71; DrnNER, Or. Su. 
17 (1968), 1-10; VARGA, Studia Aegyptiaca 1 (1974), 379-388; L1sE, La civica raccolta egizia 
(1976), 13-14; LLAGOSTERA CuENCA, Estudio radiológico de las momias epipcias del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid (1978), 41 -43. 

4
) LEEK, X -Ray Focus 9 (1969), nr. 3, 5. 



50 PHCENIX 26 ,1 - 1980 

Andere moeilijkheden zijn van technische en organisatorische aard : 
hoe de mummie naar een röntgenlaboratorium of de röntgenapparatuur 
naar de mummie transporteren? Vele artsen hebben zich met een draag
baar röntgentoestel beholpen, anderen verkozen de mummie te verplaat
sen. In 1903 werd de mummie van Thoetmosis IV per taxi naar een rönt
gendepartement in Kaïro vervoerd, om na afloop van ~et onderzoek op 
dezelfde manier andermaal Afrika's grootste stad te doorkruisen 5). Zeve
nenzestig jaar later, in 1970, werden mummies van het Egyptisch Mu
seum te Berlijn met hetzelfde doel in een ziekenwagen vervoerd 6). 

In 1898, drie jaar na Röntgen's ontdekking van de X -stralenfoto
grafie, werd voor het eerst in Egypte de radiografie ten dienste gesteld 
van de archeologie. Enkele beenderresten, die door Petrie te Deshasheh 
waren opgegraven, werden op die manier onderzocht: enerzijds twee 
tibiae en één kuitbeen, anderzijds een voet met twee lange beenderen 7

). 

Korte tijd later, in maart 1903, werd de mummie van Thoetmosis IV aan 
een algemeen medisch onderzoek onderworpen. Dr. Khayat werd met de 
radiografie belast 8). Het onderzoek leerde dat de epifysen van de darm
beenskam zich nog in een ontwikkelingsstadium bevonden waarbij het 
voorste deel wel, maar het achterste deel niet volgroeid was. Dit en ande
re verschijnselen, die de arts vaststelde, wezen volgens hem op een leef
tijd van hoogstens vijfentwintig jaar. Deze conclusie wordt tegengespro
ken door de röntgenanalyse die de expeditie van de U niversity of 
Michigan na de tweede wereldoorlog uitvoerde 9) en waaruit blijkt dat de 
koning tussen zijn 40ste en 41ste levensjaar overleden is 10). 

In 1911 11 ) werd M. Bertolotti door E. Schiaparelli naar Turijn ontbon
den om een reeks mummies van de 11 de dynastie radiografisch te onder
zoeken. Het was de bedoeling na te gaan of er zich in de mummie of tus
sen de windsels waardevolle voorwerpen bevonden. Uit het verslag van 
het onderzoek blijkt niet dat in dat opzicht enig resultaat werd bereikt. 
Uiteindelijk ging alle aandacht naar een zeldzame anomalie bij de mum
mie van een zes- à achtjarig kind, namelijk de aanwezigheid van een zes
de lendewervel1 2). Aan Bertolotti komt zodoende de eer toe de eerste te 

5) BROTHWELL, Diseases in Antiquity (1967), p. IX. 
6

) KAISER, Wissenschaft und Fortschritt-20 (1970), nr. 11, 495. 
7) PETRIE, Deshasheh (1898), pl. XXXVII. 
8) Zie HARRISON, JEA 52 (1966), 108, noot 2. 
9 ) Zie beneden, p. 56. 
10) HARRIS-WENTE, An X-Ray Atlas of the Royal Mummies (1980), 208-209, 252-254. 
11 ) Niet in 1903 zoals bepaalde bronnen vermelden. 
12

) BERTOLOTTI, Nouvelle lconographie 26 (1913), 63-65; de leeftijd werd bepaald door de 
toestand der tanden en de kraakbeenepifysen. Voor een zesde lendewervel, zie ook p. 59. 
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zijn geweest om een paleopathologische afwijking van het beenderstelsel 
langs radiografische weg te constateren. 

In 1925 werden voor het eerst Egyptische en Peruviaanse mummies in 
het Field Museum te Chicago radiografisch onderzocht. T weeëndertig 
mummies werden door E . C . Jerman van de 'Victor X-Ray Corpora
tion' te Chicago doorgelicht. De overtuigende resultaten verwekten een 
zo grote belangstelling dat één jaar later het museum werd uitgerust met 
een volledige röntgenapparatuur. De radiologen waren enthoesiast maar 
ook het publiek toonde grote interesse, toen een aantal van deze 
radiografieën op de 'Nebraska State Fair' werden tentoongesteld. Aange
moedigd door dit succes, werd het onderzoek voortgezet, maar pas na 
vier jaar, in 1931, werden de resultaten in een omvangrijke studie samen
gevat door R. L. Moodie, professor in de anatomie en de paleodontologie 
aan verscheidene universiteiten 13). Zijn interesse gold vooral het opspo
ren van ziekten en verwondingen. Op p. 13 van zijn boek schrijft hij: 
"Roentgenology supplements all other methods of learning of physical 
troubles in early times''. 

Naast een negentigtal Peruviaanse mummies doorzocht Moodie onge
veer twintig Egyptische mummies, waarbij hij arthritis, spondylitis defor
mans, arteriosclerosis en osteitis als gevolg van pyorrhea constateerde. 
Met uitzondering van deze laatste kwaal konden geen andere tandafwij 
kinge:n. vastgesteld worden, daar de balsemingsprodukten in de schedels 
geen röntgenstralen doorlieten. Stenen in gal, urinewegen of nieren 
werden bij deze mummies niet geconstateerd 14

). 

Moodie's groots opgevat initiatief werd niet onmiddellijk nagevolgd. 
Slechts dertig jaar later werden terug uitgebreide collecties op deze wijze 
onderzocht. Nochtans, in 1936, vijf jaar na de publicatie van Moodie's 
verslag, bracht het team van H. E. Winlock, het toenmalig hoofd van de 
Egyptische Afdeling en de directeur van het Metropolitan Museum of 
Art te New York15), verrassende zaken aan het licht. Winlock's mede
werker, David Rosen, een restaurator die een grote naam verwierf door 
zijn experimenten met röntgenstralen bij de studie van antiquiteiten, 
kwam met de scheikundige Arthur Kopp op de idee om röntgenfoto's te 
maken van mummies uit de Egyptische afdeling, waaraan ze beiden ver
bonden waren . Zij ontwierpen een draagbaar röntgenapparaat om er in 
het museum mede te experimenteren. Aldus werd de mummie van Wah, 

13 ) Mooorn, Roentgenologic Studies (1931), 9. 
14) Mooorn, op. cit., 26-27. 
15 ) ÜAWSON- UPHILL, Who was Who in Egyptology (19722

), 309. 
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een personage uit de 1 lde dynastie 16 , onder de focus geplaatst. Deze 
mummie bracht veel meer aan het licht dan verwacht werd: ze bleek een 
groot aantal juwelen te bevatten-: halssnoeren, arm- en voetbanden 17). 

Lichte afwijkingen aan beide voeten, een geheelde breuk van de linker 
tweede en derde metatarsa ( middel voetbeentje) en het symptoom van de 
Osgood Schlatter-ziekte aan de rechter tibia werden hierbij geconsta
teerd. Winlock sprak de hoop uit de mummie van Wah eens te ontrollen 
en van haar sieraden te ontdoen om daarna de 'beroofde' mummie 
samen met de juwelen tentoon te stellen 18). 

Als één der eersten in Europa wijdde Dr. FransJonckheere in 1942 een 
uitgebreide studie aan de mummie van Boetehamon, een schrijver van 
koning Pinedjem I (1054-1032) van de 21ste dynastie. Zijn mummie, 
door de Belgische regering in mei 184 7 bij de weduwe van de Italiaanse 
avonturier G. B. Belzoni aangekocht, werd bewaard in de Koninklijke 
Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. Vooreerst werd een scopie 
genomen om de doordringbaarheid van de mummie te beoordelen. Zo 
wist men met zekerheid of het mogelijk was degelijke röntgenfoto's te 
maken. De resultaten van het röntgenonderzoek toonden . een dubbele 
breuk: één aan het linker sleutelbeen (fig. 18) en één aan het linker 
opperarmbeen, juist boven de condyle ( ovaalvormig gewrichtseinde van 
een been). Symptomen, die op genezing van het been zouden wijzen, 
ontbraken en er werd evenmin een medische ingreep vastgesteld; Daar
om is Dr. J onckheere de mening toegedaan, dat ze als breuken post mor
tem dienen beschouwd te worden, veroorzaakt door een val of een 
stoot 19). 

16) PM P( 1964), 667, nr. 1102. 
17 ) Terloops moge vermeld worden dat de röntgentechniek niet alleen op de mummies 

werd toegepast. Het ebbenhouten beeldje van koningin Teje (Berlin 21834) werd geradio
grafeerd om de eventuele aanwezigheid van de tweede oorring op te sporen. Het res~ltaat 
was positief. De tweede oorring zat verscholen onder de pruik. Zie ScHäFER, ZAS 68 
(1932), 68, pl. VI. In 1968 werd ook het gouden masker van Toet-Anch-Amon geradio
grafeerd; zie THIBAULT, Photo-Revue (Mai 1968), 216-217; LLAGOSTERA CuENCA, Kodak. 
Radiografiay Fotografia Medicas 11 (Oct. 1968), 2-4. 

18 ) WINLOCK, EMMA 31 (1936), 12, 273-278. In het MMA is thans geen radiografie, 
maar alleen een repliek van de mummie met de oorspronkelijke windels, samen met de 
juwelen, tentoongesteld. De mummie zelf werd na ontrolling, in 1939, aan het American 
Museum of Natural History geschonken (mededeling van Marsha Hili, 20 juni 1980). 
Voor de ontrolling, zie WINLOCK, EMMA, December 1940, 253-259 . 

19) JoNCKHEERE, Autour de !'autopsie d'une momie (1942), 3, 21 -54; IDEM, EMRAH 14 
(1942), 126-129; LAMS, Documentation médicale (Oct. 1947), 1-2. De mummie in kwestie 
werd aangeboden in een kist die eens toebehoorde aan Boetehamon. Of de mummie van 
dezelfde man is, is helemaal niet te bewijzen en wordt in twijfel getrokken. Zie HARRIS, 
CdÉ 35 (1960), 89-91; GRAY, Spiegel Historiael 9 (1972), 492. Voor Boetehamon zie men 
nog CERNY, CdÉ 11 (1936), 247-250. 
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Fig. 18. Sleutelbeenbreuk bij de mummie van Boetehamon (uitjonckheere, Autopsie d'une 
momie, Bruxelles, 1942, p. 47) . 

In nog verschillende andere landen werden, tijdens de vooroorlogse 
periode, röntgenologische experimenten doorgevoerd, waarvoor we hier 
met een bondige verwijzing moeten volstaan 20). 

Intussen was de tweede wereldoorlog uitgebroken, waarvan het einde 
een nieuw tijdperk in het röntgenonderzoek van Oudegyptische mum
mies inluidt. De methode had dermate het bewijs geleverd van haar 
degelijkheid, dat ze nu overal ingang vond. De balans van de naoorlogse 
periode opmaken staat vrijwel gelijk met het samenvatten van de voor
naamste experimenten, die in diverse landen werden ondernomen. 

20) Zo o.m. voor de U .S.A.: HooTON, African Studies 1 (1917), 29-32 ; ANON . , Museum 
News 1 (1924), nr. 1, 1, 4; CoNAWAY, Radiography and Clinical Photography 13, nr. 2 (1937), 
21 -22; ANON . , Radiography and Clinical Photography 14, nr. 6 (1938); DANFORTH, Bulletin of 
the Museum of Art. RhodelslandSchooloJDesign27, nr. 1 (1939) , 36-37. Voor Egypte: SMITH, 
CCC (1912), 44-45; SMITH, Cambridge University Medica! Society Magazine (1926), 36; SMITH, 
Tutankhamen and the Discovery of his Tomb (1927), 86, 127, 129; DERRY, ASAE 34 (1934) , 
47-48; DERRY, ASAE 39 (1939), 411 -416; ENGELBACH, ASAE 39 (1939), 405-407. Voor 
Frankrijk: LELEUx-GomNEAU, Je sais tout (mars 1926), 32-38; LELEUx-GouINEAU, Je sais 
tout (avril 1926), 93. 
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Groot-Brittannz"é"komt hierbij ongetwijfeld op de eerste plaats. De talrijke 
radiografieën, die er in verschillende musea werden genomen, leverden 
eeri reeks interessante vaststellingen op. In 1960 onderzocht E. Benassi 
een mummie van het Sheffield City Museum, daterend uit de 26ste 
dynastie. Ze bleek die van een vrouw van circa 19 jaar oud te zijn, wier 
beenderen goed bewaard waren. Het onderzoek wees eveneens uit, dat 
zij aan minstens één kind het leven had geschonken en misschien bij een 
volgende bevalling overleed21 ) . 

In hetzelfde jaar werd, voor het eerst, de merkwaardige, zeer zeldzame 
ziekte alkaptonuria 22) door G. Simon en P. A. Zorab op de mummie van 
een jonge, onbekende vrouw gediagnostiseerd. De mummie dateert uit 
de Romeinse periode en bevindt zich in het British Museum te Londen. 
Het röntgenbeeld toonde sterk afgelijnde, witte tussenwervelschijven, 
hetgeen volslagen abnormaal is. Grondig onderzoek wees op alkaptonu
ria, een ziekte waarvan deze mummie, volgens de auteurs, vermoedelijk 
het oudste bekende voorbeeld biedt 23). Nog tweemaal werd deze kwaal 
bij een Egyptische mummie in Groot-Brittannië geconstateerd: in 1962 
door C. Wells die ze, toen hij verscheidene mummies van het Castle Mu
seum te Norwich doorlichtte, op een mummie van een ongekende vrouw 
van middelbare leeftijd, daterend uit de 26ste dynastie, vaststelde 24); 

twee jaar later door A. Adams op de mummie van een zangeres van 
Amon die, omstreeks 800 v. Chr., op middelbare leeftijd stierf25). 

21 ) BENAss1, ILN Sept. 24, (1960), 538. 
22 ) Een clinisch verschijnsel van donkergekleurde urine bij lijders aan ochronosis, een 

erfelijke ziekte met aangeboren stoornissen van het metabolisme, waarbij bepaalde eiwit
ten niet helemaal worden afgebroken en een ophoping veroorzaken van calcium in de tus
senwervelschijven die helder wit en sterk afgetekend op het röntgenbeeld verschijnen. 

23 ) SIMON-ZORAB, Britishjournal of Radiology 34, nr. 402, (1961), 384-386. 
24) WELLS, Britishjournal of Radiology 35, nr. 418 (1962), 186-188. Voor de drie mum

mies van het Museum te Norwich zie DAwsoN, JEA 15 (1929), p. 190. 
25 ) ADAMS, Medica! News 27 (1964), 20-21, 29 . Voor nog één geval, zie beneden p. 60. 

Ten aanzien van het voorkomen van alkaptonuria in het oude Egypte, moge het dienstig 
zijn hier bondig de meningen van STENN, Science 197 (1977), nr. 4303, 566-568 en GRAY, 
Calcinosis lntervertebralis, in BROTHWELL, Diseases in Antiquity (1967), 28 te vermelden. De 
eerste meent dat deze erfelijke, hoogst zeldzame ziekte in feite niet zo zeldzaam is als ver
ondersteld wordt en dat zij mogelijk het resultaat is van frequentie inteelt. De tweede heeft 
bij talrijke röntgenanalyses witte tussenwervelschijven geconstateerd. Dat deze opake 
schijven, zo meent hij, bij 1/5 van de mummies, jonge kinderen inbegrepen, aangetroffen 
worden, sluit uit, dat het hier gaat om een geval van, alkaptonuria. Deze zeer zeldzame 
ziekte zou inderdaad slechts in de verhouding van 111. 000. 000 optreden en het specifieke 
alkaptonuria-röntgenbeeld der tussenwervelschijven komt zeer zelden voor beneden één
entwintig jaar. GRAY is sterk de mening toegedaan dat deze verschijnselen te wijten zijn 
aan de inwerking der balsemingsprodukten. Het is opmerkelijk, zegt hij, dat geen enkele 
wervelkolom van de natuurlijke g_~droogde lichamen gelijkaardige symptomen vertoont. 
Zie ook VYHNANEK-STROUHAL, ZAS 103 (1976), 126; LLAGOSTERA CuENCA, op. cit., 35. 
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In 1967 radiografeerde Dr. P. H. K. Gray alle mummies van het 
British Museum. Hierbij kwam een geval van osteogenesis imperfecta 
samengaand met dentinogenesis imperfecta aan het licht. Tijdens zijn 
opgravingen te Beni Hassan in Midden-Egypte (1902-1904), had J. 
Garstang26) een aantal ongeschonden graven uit de 21 ste dynastie leeg
gemaakt. In één van deze werd een klei-ne beschilderde sarcofaag gevon
den, waarvan de inhoud ontrold werd. Ze bevatte, zo geloofde men toen, 
de resten van een gemummificeerde aap . Het lichaam werd terug inge
wikkeld, in de kist geplaatst en naar het British Museum verstuurd. De 
foto's, die Dr. P. H. K. Gray er van maakte, toonden een warboel van 
eigènaardige beenderen. Ze werden verwijderd uit de mummie en, al
hoewel onvolledig, bleken ze te behoren tot het skelet van een zeer jong 
kind, beneden de zeven jaar, aangetast door osteogenesis imperfecta. De 
schedel, geheel verbrijzeld, werd door D. R. Brothwell van het British 
Museum of Natura! History, terug samengesteld en gaf een deformatie te 
zien, die met deze ziekte gepaard gaat. De tanden, naar het oordeel van 
Prof. Miles, leverden genoeg bewijsmateriaal om tot een geval van denti
nogenesis impeffecta te besluiten. Van dit letsel is geweten dat het 
samengaat met osteogenesis imperfecta 27 ). 

Een andere kindermummie uit dezelfde collectie vertoonde een aange
boren misvorming 'spina bifida' aan de vijfde lendewervel. Dit geval is 
tot nog toe uniek. De mummie in kwestie, daterend uit de 21ste of een 
latere dynastie, behoort toe aan een jong kind van tien à twaalf jaar. 
Ditzelfde kind vertoonde eveneens een biloculaire cyste aan het distale 
einde van het rechterdijbeen 28 • 

26) GARSTANG, ASAE 5 (1904), 215-218; IDEM, Burial Customs (1907), 244-1, 204, 
fig. 219. 

27) GRAY, Clinical Radiology 21, nr . 1 ( 1970), 106-108; DAWSON-GRA Y, Mummies and Hu
man Remains, Catalogue of_!igyptian Antiquities in the British Museum (1968), 13-14, nr. 24; 
VYHNANEK-STROUHAL, ZAS 103 (1976), 123. 

28 ) BM 6699B = DAwsoN-GRAY, op. cit., 20-21, nr. 37. Uit de boven genoemde feiten 
mag reeds de grote activiteit blijken die de Engelse radiologen aan de dag legden bij dit 
soort onderzoek. Doch de bibliografie hieromtrent, in de voetnoten opgenomen, geeft 
geen totaalbeeld en wordt daarom volledigheidshalve toegevoegd: RoGERS, The British 

Journal of Surgery 36, nr. 144 (1949), 423-.424; SALAMI-HILMY, British Dental Journal 17 
(1950), 101-102; ADAMS, Medica! News 8, nr . 18 (1963), 8-9; WELLS, The Radiologica! Exa
mination of Human Remains in BROTHWELL-H1ccs, Science in Archeology (1963), 401 -412; 
GRAY, Exerpta Medica International Congress Series nr. 120 (1966); GRAY,JEA 52 (1966), 138-
140; LEEK,jEA 52 (1966), 59-64; GRAY, Kodak. Medica! Radiography and Photography 43, nr. 
2 (1967), 34-42; GRAY, JEA 53 (1967), 75-78; GRAY, Clinical Radiology 19, nr. 4 (1968), 
436-437; ANON., View 22 (1968), 22-24; GRAY-SLOw, Liverpool Bulletin, Museums Number 15 
(1968), 1-74; LEEK, JEA 55 (1969), 112-116; GRAY, Clinical Radiology 21, nr. 1 (1970), 
106-108; GRAY,jEA 56 (1970), 132-134; LEEK,jEA 57 (1971), p. 105-109; BovRKE,jour
nal of Human Evolution (1972), 1, 225-232; GRAY, JEA 58 (1972), 200-204; ANON., Photo 



56 PHCENIX 26, 1 - 1980 

Aan Egypte komt in deze rij de tweede plaats toe. Het is een expeditie 
van de University of Michigan, onder leiding van Dr. James E. Harris, 
die de koningsmummies van het museum te Kaïro doorlichtte. De werk
zaamheden begonnen in december 1967 en namen vijf seizoenen in 
beslag29). Onder de talrijke, overigens niet zeer spectaculaire resultaten, 
verdient één gegeven bijzondere aandacht. 

De 'godsgemalin' Maatkare, dochter van koning Pinedjem I (1054-
1032)30) van de 21ste dynastie, stierf tijdens of kort na de geboorte van 
haar baby, die samen met haar begraven werd. Zo heeft men tenminste 
jarenlang geloofd31 ). De Michigan Expeditie stelde een einde aan deze 
legende. De kleine mummie was helemaal niet die van een baby, maar 
wel van een vrouwelijke hamadryas-aap 32). 

Nadat alle koningsmummies door de Michigan Expeditie werden gera
diografeerd, namen M. Bietak en E. Strouhal de mummie van koning 
Sekenenre (1575-1558/55) 33 voor hun rekening. Sekenenre, omgekomen 
in de strijd tegen de Hyksos, liep duidelijk zichtbare, ernstige verwondin
gen aan het hoofd op, die ook zonder röntgenstralen kunnen worden 
geconstateerd. Om evenwel een grondig onderzoek in te stellen is men 
uiteraard aangewezen op een radiografisch beeld dat het verloop van 
breuken, soms verborgen onder de spierweefsels, aan het licht brengt. De 
diepte van de verwondingen, alsook in casu de vorm der dwarsdoorsnede 
van de wapens in de schedel nagelaten, konden, dank zij de radiografie, 
beter bestudeerd worden en lieten toe de nauwkeurige omstandigheden 
van de doodsoorzaak te bepalen 34). 

Methods Industry 16, nr. 2 (1973), 36; GRAY, Radiographie e Photographie Médicales (z.d .), 
14-23; DAVID, Mysteries of the Mummies. The Story ef the MarJ.chester University Investigation 
(London, 1978); DAVID, The Manchester Museum Mummy Project (Manchester, 1979); 
lsttERWOOD-jARVIS-FAWCITT, Radiology ef the Manchester Museum Pr(!ject (1979), 25-64. 

i!I) HARRIS-WENTE, An X-Ray Atlas of the Royal Mummies (1980), XVI. 
30) KITCHEN, The Third lntermediate Period in Egypt (1973), 465. 
31 ) SMITH, The Royal Mummies, CGC (1912), 98; SMITH-DAWSON, Egyptian Mummies 

(1924), 114-115. 
32) GRAY,jEA (1971), 126, noot 5; BucAILLE, Annales de Radiologie 19, nr. 5 (1976), 475; 

HAMILTON-PATERSON-ANDREWS, Mummies, peath and Lije in Ancient Egypt (1978), 63; 
KITCHEN, Maatkare-Mutemhat in Lexikon der Agyptologi~, Bd. 111 (1979), 1119. 

33) VON BECKERATH, Abriss der Geschichte des Alten Agypten (1971), 66. 
34) BIETAK-STROUHAL, Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 78 (1974), 29-52; 

voN BocKENHEIMER, Rófo 128, 6 (1978), 691 -694. Andere publicaties over het röntgenon
derzoek in Egypte vindt men onder: HARRIS, Newsletter ARCE 80 (1972), 35; HARRISON
ABDALLA, Antiquity 46, nr. 181 (1972), 8-14; HARRIS-WEEKS, Natura! History 81, nr. 7 
(1972), 54-63; HARRIS, Newsletter ARCE 83 (1972), 28; LEEK, The Human Remainsfrom the 
Tomb ef Tutcankhamun (Oxford, 1972); ANON . , Americanjournal ef Physical Anthropology 37, 
nr. 3 (1972), 423-470; HARRIS, __ New Scientist 59, nr. 853 (1973), 10-13 . 
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Dezelfde E. Strouhal nam het initiatief op zich de mummies van de 
verschillende museumcollecties in Tsjecho-Slowaky'e aan een veelzijdig on
derzoek te onderwerpen, en waarbij hij voor de radiografie beroep deed 
op Dr. L. Vyhnanek. Samen werden negenennegentig gevallen behan
deld: vierentwintig volledige mummies, negenentwintig mummiehoof
den, tweeëndertig handen en veertien voeten35). Eén van deze mummies 
komt voort uit het bezit van de bekende Oostenrijkse diplomaat C. Met
ternich, die in 1825, naast de befaamde 'Metternich-stèle", vele Egyp
tisch antiquiteiten van Mohammed Ali ten geschenke ontving, die later 
ondergebracht werden in het Museum te Königswarth (Tsjecho
Slowakije)36). De mummie in kwestie behoort toe aan een genaamde 
Kenamon, die in de 18de dynastie heeft geleefd. De mummie werd, 
samen met de andere, op 10 february 1971, in de Radiologische Kliniek 
van de Universiteit te Praag, onder de focus geplaatst. Kenamon, meer 
dan zestig jaar oud geworden, vertoonde een pariëtale atrophie 37) van de 
schedel, hetgeen naast andere gegevens zijn hoge leeftijd bevestigde. 
Merkwaardig bij dit onderzoek is wel dat de auteurs geloofden de doods
oorzaak te kunnen vaststellen. De radiografie gaf een breuk aan de ana
tomische hals van de linker femur te zien, die de betrokkene tijdens zijn 
leven opgelopen had. Soortgelijke fracturen zijn voor personen op hogere 
ouderdom steeds levensgevaarlijk. Veelal leiden ze tot ernstige gevolgen, 
speciaal longcomplicaties. Daar de breuk niet geheeld was, zijn de 
auteurs ervan overtuigd, dat Kenamon aan deze kwaal gestorven is 38

). 

Een gelijkaardig geval constateerde ook Dr. P. H. K. Gray, in april 
1965, in Nederland, op een mummie van het museum te Leiden, waarvan 
hij de gehele collectie doorlichtte (fig. 19)39). Het betrof de mummie van 
een volwassene uit de 26ste dynastie ( ± 600 voor Chr.). Zoals bij Kena-

35) VYHNANEK-STROUHAL, ZAS 103 (197b), 119. 
36) DAwsoN-UPHILL, op. cit., 201. 
37 ) Andere gevallen van pariëtale atrofie van de schedel vindt men in de studie, aan de 

hand van röntgenstralen, van LODGE, Thinning of the Parietal Bones in Early Egyptian Popula
tions in BROTHWELL-SANDISON, Diseases inAntiquity (1967), 405-412; RowLING, Proceedings of 
the Royal Society of Medicine 54 May (1961), 412. Over de oorzaken van dit verschijnsel leze 
men SMITH, Journal of Anatomy ~nd Physiology 3 (1907), 232-233 . 

38) STROUHAL-VYHNANEK, ZAS 100 (1974), 125-129; IDEM, Anthropologia 12 (1976), 235-
239. Voor verder röntgenonderzoek in dit land zie : IDEM, Novy Grient 27, nr. 3 (1972), 79-
81; IDEM, Americanjournal of Physical Anthropology 45, nr. 3 (1976), 613-620; STROUHAL, Os
sa 3/4 (1976-1977), 11-52; IDEM, Bulletin of the New YorkAcademyofMedicine~4(1978), 290-
302; VYHNANEK-STROUHAL, Anthropologie 13/3 (1975), 219-221; IDEM, ZAS 103 (1976), 
118-128; IDEM, Anthropologia 22 (1976), 301 -306; IDEM, Anthropologia 23 (1976), 319-324. 
Nu samenvattend: STROUJAL-VYHNANEK, Egyptian Mummies in Czechoslovak Collections 
(Praag, 1980). 

39
) GRAY, OMRO (1966), 1-30. 
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Fig. 19. Röntgeninstallatie van het Academisch Ziekenhuis te Leiàen, 
waar de mummies van het Rijksmuseum van Oudheden werden geradio

grafeerd (foto: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden) . 

mon, gaf ook de mummie van deze man Harris-lijnen te zien, die wijzen 
op ernstige ziekten tijdens de groeiperiode, benevens een breuk aan de 
anatomische hals van het linkerdijbeen. Het is mogelijk, zo denkt Dr. P. 
H. K. Gray, dat de man stierf tengevolge van verwikkelingen, ontstaan 
uit deze breuk40). 

Vermelden we, volledigheidshalve, nog dat Dr. G. T. Haneveld te 
Utrecht de radiografie van een been uitvoerde 41

). 

Het voornaamste centrum, waar röntgenologisch onderzoek in Italié' 
plaats vond, was Turijn; in 1967 werd er met de radiografie van de 

40
) Ibid., 1, 21, nr. 19. 

41 ) HANEVELD, Archivum Chirurgicum Neerlandicum 26-2 (1974), 103-107 . [Zie thans ook 
T.H. FALKE, 'An Egyptian mummy in the Bijbels Museum, Amsterdam', inJEOL 26 
( 1980)- Red.]. 
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gehele collectie van mummies en ander anthropologisch materiaal een 
aanvang gemaakt (fig. 20) 42). Daarbij verdient vooral een mummie 
uit de Ptolemaeïsche periode aandacht, waarover de reeds genoemde 
E. Benassi rapporteert. Ze was door een Italiaanse expeditie, die te 
Assioet had gegraven, in 1906 aan het Egyptisch Museum te Turijn ge
schonken geworden. De mummie bleek die van een zeer oude vrouw te 
zijn, bij wie alle tanden ontbraken. Na terloops verschillende, vaak voor
komende beenderletsels te hebben genoteerd, wees de auteur op een inte
ressant detail bij een oude breuk van het rechterbeen. Het ongeval moet 
zich verscheidene jaren vóór de dood hebben voorgedaan en een verkor
ting van het been met enkele mm. tot gevolg hebben gehad. Het merk
waardige hierbij is dat de breuk met de hulp van 'immobilizing banda
ges' zou geheeld zijn. Bewijzen geeft de auteur echter niet 43). 

E . Benassi was niet alleen werkzaam te Turijn maar ook in het mu
seum te Biella44). In Milaan4 5 ) en T rieste 46) werd door anderen 
gelijkaardig onderzoek verricht. 

Op het Amerikaans continent komt de eer van het eerste naoorlogse 
röntgenologisch experiment toe aan Canada , waar in 1951 een m um mie 
van het Vancouver City Museum, toebehorende aan de negenjarige Pa
nechates , zoon van H atres , werd doorgelicht. De röntgenbeelden toon
den breuken en kwetsuren, die volgens de deskundigen oorzaak waren 
van de dood 47

). Wat de U. SA. betreft , werd , in 1967 , in het Buffalo M u
seum of Science een levensgrote radiografie gemaakt. Het röntgenbeeld 
van de mummie, toebehorende aan een man van vijftig à vijfenvijftig 
jaar, vertoonde een niet geheelde breuk van het linker heupbeen, hetgeen 
een aanzienlijke verkorting van het onderste lidmaat als gevolg had . Het 
ongeval moet zich enkele maanden voor de dood hebben voorgedaan, 
maar mag niet als de directe oorzaak ervan beschouwd worden48). 

Zoals Bertolotti in 1911 49
), kwam ook A . Cockburn op 1 februari 1973 

tot de vaststelling van een zesde lendewervel. Het onderzoek werd uitge-

42
) CuRTO- MANCINI, JEA 54 (1968), 77-81; DELORENZO- MANCINI, Journal of Human 

Evolution 1 (1973), 48; SATINOFF, Journal of Human Evolution 3 (1972), 247-257; CuRTo

DELORENZI- SPAGNOTTO, Oriens Antiquus 19 (1980), 147-157, pl. XI- XIII. 
43

) BENASSI- RAGNI, Journal of Human Evolution 2 (1973), 47-48. 
44

) BENASSI, Rivista Biellese 10, nr. 3 (1955), 11 -14. 
45

) LISE, La civica racolta egizia. Castello Sforzesco (1976), 12, 14, 16. 
46

) DoLZANI , Rivista di Antropologia 39 (1951 -52), 236-244; IDEM, Atti dei Museo Civico di 
Storia Naturale di Trieste 26 (1969), 249-275 . 

47
) VON ENGEL- BAIERSDORF, Museum Art Notes (Vancouver City Mus.) 2 (nov. 1951), 

12-14. 
48

) BRIDGMAN, Science on the March 47, nr. 2 (1967), 20-22 . 
49

) Zie p. 50. 
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voerd in de 'Wayne State U niversity of Medicine' te Detroit, Michigan, 
op een mummie die hiervoor ter beschikking was gesteld door het Phila
delphia Art Museum, die ze op haar beurt van het University Museum, 
University of Pennsylvania, in bewaring had ontvangen50). 

Deze A. Cockburn is samen met R. Barraco, Th. Reyman in W. Peck, 
een van de specialisten die zijn ingeschakeld in 'The Paleopathology Pro
gram at the Smithsonian Institution' van Washington. Het doel is een 
wereldwijd verspreid archeologisch materiaal, waaronder skeletten en 
mummies, te verwerken in een zeer ruim perspectief, waar o.a. aan de 
radiologie, pathologie, orthopedie, immunologie, histologie en andere 
specialiteiten een plaats toekomt 51 ). Op die manier werden reeds ver
schillende Egyptische mummies onderzocht52). 

De reeds vroeger vermelde zifkte alkaptonuria 53) werd andermaal ge
constateerd op de mummie van een man in het bezit van het Field Mu
seum of N atural History te Chicago, die omstreeks 1500 voor Chr. leefde 
en kort na zijn dertigste levensjaar stierf54). 

Verdere röntgenstudies in de westelijke hemisfeer werden ondernomen 
in Philadelphia55), Toronto56) en Montevideo 57). 

Het röntgenonderzoek van Egyptische mummies schijnt in Frankr&"k 
eerder langzaam op gang te zijn gekomen. Het is nochthans geweten, 
dank zij een bericht van Vyhnanek en Strouhal, dat zestien mummies 
van het Musée du Louvre te Parijs in 1973 door Dr. P. H. K. Gray wer
den geradiografeerd58). De laatste mummie die onlangs (1975-1976) in 
het brandpunt van de belangstelling heeft gestaan, is deze van koning 
Ramses II, die voor een welbepaalde analyse naar Parijs werd overge
bracht. Het doel was hier niet zozeer een pathologisch onderzoek in te 
stellen, dan wel een status questionis op te maken van de huidige 
toestand van de mummie, bedreigd door oude en recente micro
organismen. Alvorens aan een eventuele restauratie te denken, diende 
men de mummie voor verder bederf te vrijwaren 59). Hiermede wordt dan 

50) CocKBURN-BARRACO-REYMAN-PEcK, Science 187, nr. 4182 (1975), 1155-1160. 
51 ) DoNALD-MONAHAN, Paleopathology Newsletter 10 (1975), 7-8. 
52) RENSBERGER, Paleopathology Newsletter 12 (1975), 6-14 . 
53) Zie p . 54. 
54) STENN, Science 197 (1977), nr. 4303, 566-568. 
55 ) The Egyptian Mummy: Secrets and Science (Philadelphia, University Museum, 1980), 

82-92. 
56) RosEAU, LaNouvellePressemédicale, 28janvier 1978, 291-292; MILLET, The Bulletin of 

the Royal Ontario Muse1:m 5, nr. 2 (Spring 1972), 18-27. 
57

) CASTILLOS, RdE 28 (1976), 48-60 . . 
58 ) VYHNANEK-STROUHAL, ZAS 103 (1976), 119. 
59) BucAILLE, Archeologia 98 (1976), 31; BALOUT, BSFE 83 (1978), 8-23; C., Archeologia 

. 100 (1976), 8-9; BALOUT, Archeologia 115 (1978), p . 32-36. 
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een nieuw terrein geopend waarin de radiologie wellicht in de komende 
jaren een ruime toepassing zal kunnen vinden. 

In België' radiografeerden de dokters F. Duquenne en P. Janssens, in 
1970, de mummie van een jonge man van circa 25 jaar, die, zoals blijkt 
uit een bronzen munt aan de linkerpols (fig. 21), geleefd heeft ten tijde 
van keizer Vespasianus (69-79 na Chr.) 60). Zoals Kenamon 61 ) vertoonde 

Fig. 20. Röntgenfoto van de mummie van Cha (Turijn), die verschillende sieraden laat 
zien (foto: Museo Egizio di Torino). Fig. 21. Een Romeinse bronzen munt aan de pols 
van een mummie, die te Antwerpen werd geradiografeerd (foto ter beschikking gesteld 

door Dr. P. Janssens). 

ook deze mummie een breuk aan de anatomische hals, bepaaldelijk aan 
de rechter femur. Het betrof echter een geheelde breuk die een ernstige 
verkorting van het been veroorzaakte, zodat de man zich hinkend heeft 
moeten voortbewegen. Daardoor ontstonden reaktionele spondylitische 
tekens van de derde en vierde lendewervel. Hier is dus helemaal geen 
sprake van doodsoorzaak. Geheelde breuken met verkorting van het been 
werden vaak genoteerd bij het onderzoek van Egyptische mummies, 

60 ) jANSSENS- DUQUENNE, Hades (1973), 3-13; IDEM, Ró'ntgenbulletin Gevaert 10 (1973), 
9-15. 

61
) Zie p. 57. 
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maar tot dan toe had geen enkel auteur op de reaktionele gevolgen 
gewezen. 

In dezelfde periode radiografeerden deze artsen nog de mummie van 
een achttienjarig meisje 62 ) en vier jaar later, in het voorjaar 1974, werd 
de mummie van Nes-Chonsoe, zangeres van Amon-Re, daterend uit de 
21ste dynastie (1069-945) 63 ) , door hetzelfde team doorgelicht64). 

In Duitsland verschijnt het eerste bericht over een röntgenonderzoek in 
mei 1968, waar het blijkbaar meer ging om een technisch snufje - de 
mogelijkheden van de röntgenfilm en apparatuur - dan om medische 
bekommeringen65). Ook de belangstelling van de Hamburgse Dr. 
Meyer-Siem lag veeleer op het technisch vlak. Hij gelukte er in een le
vensgrote radiografie van een mummie uit het Museum für Völkerkunde 
und Vorgeschichte te maken. Van 1973 af werd te München door Dr. P. 
H. K. Gray röntgenonderzoek op medisch vlak uitgevoerd66). Later 
volgden Berlijn67 ) en Freiburg/Breisgau68). In Hildesheim werd op een 
mummie uit de Late Tijd, toebehorende aan de priester Penjoe, de 
'Scheuermannsche Erkrankung' geconstateerd 69). 

Naast de röntgenstudies in hoger vermelde landen, die min of meer 
grote collecties van Egyptische mummies bezitten waarvan het onderzoek 
belangrijke resultaten aan het licht bracht, toonden ook kleinere musea in 
Zweden 70), Hongarije 71 ), Denemarken72 ) en Spanje73 ) een gelijkaardige 

62 ) lnEM, Hades (1973), 14-24; lnEM, Ró"ntgenbulletin Gevaert 20 (1973), 9-12. 
63 ) KrTCHEN, The Third lntermediate Period in Egypt (1973), 489 . 
64 ) JANSSENS, Tydschrift der Stad Antwerpen 20, nr. 4 (1974), 136-143; ScHOENMAECKERS, 

Pourquoi-pas? nr. 2886 (1974), 37. 
65

) ANON., Foto Prisma 5 (19~~), 250. 
66 ) VYHNANEK-STROUHAL, ZAS 103 (1976), 119. 
67 ) KAISER, Wissenschaft und Fortschritt 20, nr. 11 (1970), 495-497. 
68 ) WENZ-SPRANz-KosACK, Der Radiologe 15 (1975), 45-49. 
69 ) ScHERMULY-EGGEBRECHT, Fortschritt auj dem Gebiete der Röntgenstrahlen und der Nuklaer

mediiin 125, nr. 2 (1976), 389-396; EcGEBRECHT-SCHERMULY, in Pelziaeus Museum Hildes
heim (1979), 107-113 . We danken Dr. F. Van Elst voor zijn mededeling aangaande de 
'Scheuermannsche Erkrankung'. Kyfosis adolescentium (ziekte van Scheuermann) is een 
groeiziekte die optreedt gedurende de puberteitsjaren en gekenmerkt wordt door een 
stoornis in de ontwikkeling van de epifysaire kraakbeenderen van de thoracale wervels. 
Door afplatting van de voorzijde van het wervellichaam, met behoud van de normale 
hoogte dorsaal, worden de wervellichamen wigvormig, waardoor de fysiologische ronding 
van de rug overdreven wordt. 

70) DIENER, Mummies X-Rayed (Nyköping, 1968); IDEM, Or. Su. 17 (1968), 1-10. 
71 ) VARGA, in Mélanges Wessetsky (1974), 379-388. 
72 ) BuHL-CHRISTENSEN, NationalmuseetsArbeydsmark 1969 (1969), 141 -150; CHRISTENSEN, 

La Semaine des Hópitaux 45 (1969), 1990-1998; lnEM, Electromédia Siemens 4 (1970), 274-276. 
73

) LLAGOSTERA, First International Congress of Egyptology, (Caïro Oct. 1-10, 1976), 
Acts (Berlin, 1979), 427-29; lnEM, Col-Pa nr. 32 (1977), 3-6 (zie noot 3); PoRTA-XARRIE, 
Boletin Iriformativo del lnstituto de Prehistoria y Arqueologia de la Diputación Provincial de Barcelona 
7 (1972), 17-18. 
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belangstelling. In Schotland74) en Ierland radiografeerde in 1973 Dr. P. 
H. K. Gray de nationale collecties, doch tot nog toe heeft hij zijn bevin
dingen niet gepubliceerd 75 ). 

Samenvattend kunnen we vaststellen dat het doel der eerste röntgena
nalyses van Oudegyptische mummies vooral gericht was op het opsporen 
van juwelen en het definiëren van ziekten die duidelijke sporen op het 
beenderstelsel nalaten. De belangrijkste verdienste van het naoorlogs 
röntgenonderzoek ligt daarentegen, dank zij de enorme ontwikkeling van 
techniek en wetenschap, in de zeer grote verscheidenheid van ziekten en 
in sommige gevallen van doodsoorzaken, die op deze wijze kunnen vast
gesteld worden. Bovendien draagt dit onderzoek bij tot de archeologie, de 
anthropologie en, in veel ruimere mate dan voorheen, tot de paleopatho
logie. 

Laat ons hopen dat deze pogingen om Röntgen's bijna honderd jaar 
oude uitvinding in ruimere zin toe te passen, rijke vruchten mogen voort
brengen, die de egyptologische wetenschap ten goede komen. 

Brussel MARIE-PAULE VANLATHEM 

PLANTEN UIT DE BIJBEL 

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vrije Universi
teit was in de maanden september-oktober 1980 in de ruimte rond de 
aula een aantrekkelijke tentoonstelling te zien van "Planten uit de 
Bijbel''. Men kon er kennis maken met ruim tweehonderd verschillende 
soorten en variëteiten, het grootste aantal levend, maar vele ook in ge
droogde vorm of in afbeeldingen. Een volledige presentatie van alle in de 
Bijbel genoemde bloemen en planten, bomen en vruchten, bleek uiter
aard een onmogelijkheid. Bepaalde soorten waren in geen der nederland
se of europese botanische tuinen beschikbaar; éénjarige voorjaarsbloeiers 
konden tijdens deze herfst-tentoonstelling niet in geuren en kleuren aan
wezig zijn; een aantal planten uit de Bijbel kan door een onvolledig ver
staan van de Bijbelse terminologie niet geïndentificeerd worden. In de 
Bijbel gebruikte termen en namen zijn soms te vaag, soms te specifiek, 
soms gewoon onbekend, wat zijn oorzaak vindt in onze onvolkomen taal
kundige kennis van het Hebreeuws en in het ontbreken in de oudheid 

74
) GRAHAM, Radiography 43 (1977), 218-219. 

75
) VYHNANEK- STROUHAL, ZAS 103 (1976), 119. 
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van een gefixeerde plantenterminologie en systematiek, waardoor namen 
kunnen wisselen, zoals thans nog in de volksbotanie voorkomt. 

Deze informatie is te putten uit een boeiend boekje, Planten uit de By.bel, 
dat bij de tentoonstelling behoort, geschreven door Hildo van Es - me
dewerker van de vakgroep Bijbelwetenschappen - en technisch verzorgd 
(met aantrekkelijke afbeeldingen, vooral houtsneden en tekeningen) door 
Carel Bos . Het beschrijft aan de hand van interessante voorbeelden de 
problemen van en mogelijkheden tot het identificeren van bijbelse plan
ten . In de tekst wordt er o .a. op gewezen dat vergelijkend taalonderzoek 
op het gebied van het Oude Nabije Oosten (de "wereld van de Bijbel') 
daarbij ook een rol kan spelen. Aan de gegeven voorbeelden wil ik er nog 
een toevoegen, vooral omdat het, m.i. ten onrechte, geen ingang heeft 
gevonden in het meest recente woordenboek van het Bijbelse Hebreeuws 
(uitgegeven door Walter Baumgartner) . In 2 Kon. 6:25 wordt verteld dat 
de hongersnood in het door de Arameeërs belegerde Samaria zo hoog is 
gestegen dat men bereid is astronomische prijzen te betalen voor alles wat 
eetbaar is: 80 sikkels zilver voor een ezelskop en 5 sikkels zilver voor een 
kwart maat "duivenmest". Reeds Opperheim stelde in 1947 voor in deze 
term een plant of vrucht te herkennen, uitgaande van de gedachte dat 
veel planten en vruchten op grond van hun vorm met grootheden uit het 
dierenrijk worden vergeleken en zo worden genoemd (het genoemde 
boekje geeft op p. 16v. goede voorbeelden). Hij wees daarbij op een uit 
babylonische lijsten van planten en kruiden bekende soort, die ze summa
ti, ,,duivenmest", heet. Deze suggestie werd in 1965 opgenomen en uit
gewerkt door M . Held in een studie "Studies in comparative Semitic 
Lexicography" (Assyriological Studies 16, 1965, 395vv.), waarbij hij, m.i. 
overtuigend, voorstelde deze plant te identificeren met de peulvormige 
vrucht van de Johannesbroodboom ( de naam van de boom gaat waar
schijnlijk terug op de traditie dat de "sprinkhanen" die Johannes de Do
per at in feite de peul vormige vruchten van deze boom waren). Deze 
vrucht bevat voor de helft een zoete pulp en voorts een aantal harde za
den; hij werd ( o.a. in de rabbijnse litteratuur) gekwalificeerd als dieren
voeder en blijkens getuigenissen alleen gegeten door de armsten en in tij
den van honger. En dat was in het belegerde Samaria het geval. Held 
stelt dan voorts voor om deze vrucht (Hebreeuws ba,rob, Arabisch barrub, 
Akkadisch barubu) terug te vinden in Jes. 1: 19v. waar de profeet verkon
digt: ,,Indien ge wilt luisteren, zult ge het goede (beste) van het land 
eten, maar als ge weigert en in opstand komt, zult ge barob eten'', een 
vertaling die het voordeel heeft een emendatie met een voorzetsel (, , gij 
zult door het zwaard verslonden worden''; zo de J esajarol uit Qumrän en 
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de gangbare bijbelvertalingen) overbodig te maken, en bovendien een 
goed contrast oplevert. 

Het bovenstaande maakt duidelijk dat naast botanische waarnemingen 
bestudering van de litteratuur van grote betekenis is voor de identificatie 
van de bijbelse planten. Terecht is dan ook, zoals het een universiteit be
taamt, aan dit aspect bij de tentoonstelling aandacht geschonken, en wel 
in een door Adri van der Wal verzorgde Literatuurly·st 'Planten uit de By.bel', 

een uitgave van de Hortus Botanicus van de VU (50 p.), die algemene 
werken, publicaties op het gebied van de ikonografie van de planten, de 
paleobotanie, granen, bomen en vruchten omvat (p. 1-24) en voorts op 
systematische wijze wetenschappelijke litteratuur over afzonderlijke 
plantensoorten in alfabetische volgorde vermeldt. Het bovengenoemde 
artikel van Held zou toegevoegd kunnen worden op p. 36, onder Cer(ato

nia) Sil(iqua), de wetenschappelijke naam van de Johannesbroodboom; 
het ontbreken ervan toont hoe moeilijk het is alle litteratuur te verzame
len, vooral wanneer, zoals in het onderhavige geval, de titel van een bij
drage zeer algemeen is. Het is verbazingwekkend hoeveel litteratuur op 
het gebied van de planten (inclusief het 'manna'!) uit de (wereld van de) 
Bijbel bestaat, reeds vanaf de 16e (L. Lemnius, Herbarum atque arborum 
quae in bibliis obviae sunt ... dilucida explicatio; Antwerpen, 1566) en 17 e eeuw 
CT- H. Ursinus, Arboretum biblicum .. . ; Heidelberg 1699, met een in het
zelfde jaar nog verschenen Continuatio historiae plantarum biblicae). Hier te 
lande is het vooral de bioloog F . J. Bruijl geweest, destijds verbonden aan 
het Geref. Gymnasium te Kampen, die bijgedragen heeft tot een betere 
kennis van de bijbelse realia op dit gebied (By"bel en Natuur, 1939; Tyaen en 
Jaren,· het natuwjaar in de By.bel, 1948). Leden van ons Genootschap die 
zich hebben verdiept in het laatste deel van de Mededelingen en Verhan
delingen (Dr. M. Stol, On Trees, Mountains, and Millstones in the Ancient 
Near East, 1979) weten hoe boeiend en ingewikkeld het onderzoek op dit 
gebied is, en hoeveel er hier nog te doen is. Wellicht dat de tentoonstel
ling aan de VU een stimulans kan zijn tot verdergaande studie. 

K. R. VEENHOF 

BOEKENNIEUWS 

Nieuwe uitgaven van Fibula-van Dishoeck 

Drie nieuwe uitgaven van Fibula-van Dishoeck werden aan de redactie 
toegezonden. Het eerste boek is N. K. SANDARS, De Zeevolken. Egypte en 

Voor-Azié" bedreigd, 1250-1150 v. C. (Haarlem, 1980; 8vo, 213 p., 132 ill.; 
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fl. 38,50) . Het is een goede nederlandse bewerking (in vergelijking met 
de engelse editie ontbreken alleen de acht kleurenplaten) van een waar
devolle monografie over een historisch gezien even belangrijk als moeilijk 
verschijnsel: het optreden van de Zeevolken (waartoe ook de Filistijnen 
behoorden), die rond 1200 v. C. vele kustgebieden met hun achterland 
teisterden, een belangrijk aandeel hadden in de ondergang van veel oude 
steden en staten (o.a. Oegarit en Hattoesa), en daarmee verantwoorde
lijk waren voor diep ingrijpende historische veranderingen, behalve in 
Egypte zelf, waar hun aanvallen door Mernefta en Ramses III werden af
geslagen. De auteur geeft een leesbare, grondig gedocumenteerde analy
se van de stand van onze kennis, en blijkt het uiteenlopende bronnenma
teriaal - archeologisch en filologisch, uit diverse kultuurgebieden -
goed te kennen. Hij toetst feiten, interpretaties en hypothesen, en pro
beert waar mogelijk de samenhang tussen de vele gebeurtenissen ( ook de 
voorgeschiedenis der Zeevolken en de repercussies van hun optreden) 
aan het licht te brengen. De vele illustraties ondersteunen de tekst op 
goede wijze en maken het de lezer mogelijk kennis te maken met de 
materiële sporen der Zeevolken. Kaarten, chronologische tabellen, een 
bibliografie, en indices besluiten dit waardevolle boek. 

Het twee boek is CHAIM BERMANT _ MICHAEL WEITZMAN, Ebla. Syrië', 
bakermat van de aardsvaders? (Haarlem, 1979; 8vo, 216 p., 32 ill.; fl. 36,50). 
De beide auteurs haken met dit boek in op de actuele discussies rond de 
ontdekking van het oude Ebla en haar spijkerschriftteksten ( zie Ph(JJnix 
23, 1977, 7-25). Ze bieden de lezer in het eerste deel (het historisch kader 
van het oude Nabije Oosten, hoofdstuk 2; het spijkerschrift en zijn ontcij
fering, hoofdstuk 4) een raam waarbinnen de nieuwe ontdekkingen moe
ten worden geplaatst en verstaan. Hiertoe behoort ook het belangrijke 
hoofdstuk 3, ,,Feiten en mythen", waarin zij de litterair-historische Bij
belkritiek en de relatie tussen de archeologische ontdekkingen in het oude 
Nabije Oosten en de verhalen en feiten van de Bijbel aan de orde stellen. 
Ze laten zien waar de problemen liggen en tonen aan dat de benadering 
van , ,de Bijbel heeft toch gelijk'' de gegevens moeilijk recht kan doen. De 
hoofdstukken 6-8 geven vervolgens een overzicht van wat tot dusverre 
(d.w.z. in 1978) over de ontdekking en geschiedenis van Ebla bekend is, 
en hoe men de historische werkelijkheid poogt te reconstrueren. Het boek 
is boeiend en informatief, al is de integratie tussen de beide delen niet ge
heel geslaagd. Ebla is inderdaad (helaas) opnieuw een duidelijk voor
beeld van de problemen die rijzen bij een overhaaste, ondeskundige of 
bevooroordeelde verbinding tussen Bijbel en archeologie. Waar het pro
bleem hier (vgl. de titel van het boek) speciaal de periode van de aarts-
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vaders betreft, hadden de auteurs er m .i. goed aan gedaan hier ook in 
hun historisch overzicht, in hun analyse van de Bijbelcritiek en in hun 
uiteenzetting over het spijkerschrift uitvoeriger op in te gaan, vooral om
dat de 'historiciteit van de aartsvaders' een actueel thema is, waarover 
veel wordt gepubliceerd. Bij de behandeling van het spijkerschrift hadden 
zij dan duidelijk kunnen maken hoe het mogelijk is dat sommigen 
Hebreeuwse en andere persoons- en plaatsnamen in de teksten uit Ebla 
terugvinden ( = lezen) en anderen niet (zie ook mijn opm. in NTT 32, 
1978, lvv). Het boek is uiteraard gedateerd, vooral waar het bericht over 
Ebla zelf. De ontdekkingen, interpretaties, hypotheses en discussies gaan 
onverminderd verder, en hopelijk zal dit er toe bijdragen dat in de 
komende jaren het koren (feiten) van het kaf wordt gescheiden. Wie die 
ontwikkelingen wil volgen, zal daartoe door de lezing van dit boek extra 
gestimuleerd worden. Tenslotte twee correcties: de kaart op p. 29 behoeft 
verbetering: Tuttul en Dur Kurigalzu zijn aanmerkelijk verplaatst; lees 
op p. 185 in r. 8 van noot 101a ipv 'H)aba': Ilaba. 

Het derde boek is JOHN WILKINSON' Jeruzalem in Jezus) tvä. Gids voor oud 
Jeruzalem (Haarlem, 1980; 198 p., 143 ill. en plattegronden; 8vo, 
fl. 29,50). Het is een overzichtelijke, goed gedocumenteerde gids van 
Jeruzalem, met speciale aandacht voor die plaatsen en archeologische 
overblijfselen - in de vele illustraties ook visueel binnen het bereik van 
de lezer gebracht - die op een of andere wijze met het leven vanJezus in 
verband kunnen worden gebracht. De schrijver toont en bespreekt de 
plaatsen en legt telkens verband met de gebeurtenissen, die daar volgens 
het Nieuwe Testament plaats vonden, zodat het boek behalve als reisgids 
ook kan fungeren als hulpmiddel bij de lectuur van de evangeliën. 

Cambridge Encyclopedia of Archaeology 

De ontwikkelingen op het gebied van de archeologie gedurende de 
laatste decennia zijn ingrijpend geweest. De archeologische activiteit in 
vele delen van de wereld is toegenomen, de kwaliteit van het onderzoek is 
veelal verbeterd, technieken, vraagstelling en theorievorming hebben 
zich sterk ontwikkeld, en leemten - naar tijd en plaats - worden gelei
delijk gevuld, al blijven er nog veel donkere perioden en vlekken over. 
Deze ontwikkelingen maken het niet eenvoudig om op de· hoogte te blij 
ven, al zijn er tegenwoordig zeer veel goede, ook populair-wetenschappe
lijke boeken en archeologische tijdschriften die de vraag naar informatie 
proberen te bevredigen. Een totaaloverzicht van de oudheidkundige ken
nis en van de archeologische methoden en vraagstellingen vindt men 
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thans in een monumentaal boek, The Cambridge Encyclopedia of Archaeology, 
uitgegeven door Andrew Sheratt (Cambridge U n iversity Press, 1980; 
geb . , 26 x 26 cm. , 495 p., vele ill, kaarten en plattegronden; prijs : 
f18,50) . Het is een fraai uitgevoerd, goed geredigeerd boek, dat het veel
soortige material in een zestigtal hoofdstukken op duidelijke wijze pre
senteert, d .w.z. beschrijft en toont. Ook in zo'n werk is de ruimte be
perkt, maar de auteurs hebben zich er niet toe laten verleiden hun bijdra
gen te laten verworden tot compilaties van massa's feiten; feitenmate
riaal, interpretatie(s), historische en kulturele reconstructie en relevantie 
komen steeds aan bod. De uitgevers hebben dit mede te danken aan de 
keuze van hun medewerkers, die allen actief betrokken zijn bij het 
archeologisch-historische onderzoek op het door hen beschreven terrein. 
Ze zijn daarom ook in staat up to date te zijn, ook waar het gaat om de re
sultaten van nieuwe archeologische technieken (van natuurkundige of bi
ologische aard), en vraagstellingen en methoden ontwikkeld onder in
vloed van de kulturele anthropologie, demografie, economische geschie
denis (produktie, handel), e .d . Het boek wil de gehele wereld èn de perio
de vanaf het ontstaan van de mensheid tot aan de Middeleeuwen omvat
ten en doet dat in acht onderdelen, verdeeld in 63 hoofdstukken. Het 
eerste deel tekent de ontwikkeling van de moderne archeologie, waarbij 
enerzijds de technische en theoretische kanten een steeds belangrijker rol 
spelen, maar er anderzijds ook een ontwikkeling is naar een voluit histo
rische wetenschap. De delen twee tot zeven zijn achtereenvolgens gewijd 
aan: de mens als jager (uitvoerige aandacht voor de evolutie van homo 
sapiens; 51 -100); de revolutie na de ijstijd (met name vanaf het neolithi
cum, met o.a. de ontwikkeling van de landbouw, steden en staten, met 
ruime aandacht voor het oude Nabije Oosten; 101 -184); vroege rijken in 
het westen (het 1e millennium v. C. tot en met de Romeinen; 185-244); 
rijken ten oosten van de oude wereld (het verre oosten; 254-276); oude 
rijken en nieuwe krachten (het 1e millennium n. C. in het westen; 277-
318); aan de rand van de oude wereld ( Afrika, Australië, Oceanië, de 
randen van het poolgebied; 319-354); en de nieuwe wereld (Amerika; 
355-414). Andrew Sheratt sluit dit hoofddeel af met een beschouwing: in
terpretatie en synthese. Het slotdeel bevat de hoofdstukken: datering en 
dateringsmethoden, vergelijkende chronologieën, en chronologische atlas 
(36 kaarten, die de ontwikkeling van de mensheid in beeld brengen). 
Tenslotte volgen bibliografieën en indices. Het boek is een Fundgrube, 
vooral voor wie over zeer uiteenlopende kulturen, perioden of aspecten 
geïnformeerd wil worden, en is naast encyclopedisch ook goed leesbaar. 
Soms zou men wel eens wat meer feitelijke en technische archeologische 
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informatie wensen, vooral over de voluit historische perioden (bv. over 
de Levant vóór het le mill. v . Chr. of Mesopotamie tijdens het le mill . v. 
C. ), waar het gebodene een enkele maal meer te typeren als een compac
te geschiedbeschrijving met archeologische inbreng, dan als een primair 
archeologische presentatie . Dat is uiteraard bepaald door de kultuur
historische interesse van de moderne archeologie, maar de eigen archeo
logische inbreng dient zijn rol te blijven spelen naast en·ook corrigerend 
ten opzichte van het beeld in oude en moderne, op geschreven bronnen 
gebaseerde, geschiedschrijving ontworpen. 

K. R. VEENHOF 







Publicaties van "Ex Oriente Lux", te bestellen bij het genootschap of in de boekhandel 

"Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch 
Genootschap Ex Oriente Lux" 

11. B. H. STRICKER, Overstroming van de Nijl (1956; 32 p.) f 10.-

12. J. M. A. JANSSEN, Egyptische Oudheden verzameld door W. A. van Leer 
(1957; 40 p., 18 pl.) f 25.-
De collectie bevindt zich thans in het Allard Pierson-Museum te Amsterdam. 

14, 17, 18. B. H. STRICKER, De Geboorte van Horus, 1-111 (1963-1975; 
357 p.) f BO.-
Een groots opgezette studie gewijd aan de voorstellingen die in de oude 
wereld (Oude Nabije Oosten en antieke beschavingen) leefden over geboorte 
en ontstaan van het leven. De tot dusver verschenen delen behandelen, op 
basis van een zeer rijk bronnenmateriaal, de opvattingen inzake de geslachts
organen, het (scheppende) woord, het zaad (het aandeel van man en vrouw 
in de vrucht) en de bezieling. Deel IV verschijnt begin 1982. 

16. J. HoFTIJZER, Religio Aramaica. Godsdienstige verschijnselen in arameese 
teksten (1968; 71 p., 4 pl.) f 25.-
Behandelt de oud-arameese periode en de godsdiensten van de Nabateeërs, 
van Palmyra, en van Hatra. 

19. J. ZANDEE, 'The Teachings of Silvanus' and Clement of Alexandria. A new 
document of Alexandrian theology (1977; 173 p.) f 55.-
Een analyse van een tractaat behorende tot de tekstvondst van Nag Hammadi 
tegen de achtergrond van het gehelleniseerde Christendom van de 2e eeuw. 
Clemens en 'Silvanus' leveren bewijzen voor een synthese tussen christelijke 
theologie en filosofische en ethische voorstellingen van de laat-stoïcijnse en 
middel-platonische filosofie. Uitvoerige woord-, tekst-, en begripsindices. 

20. R. BORGER, Drei Klassizisten: Alma Tadema, Ebers, Vosmaer. Mit einer 
Bibliographie der Werke Alma Tadema's (1978, 54 p., 3 pl.) f 30.-
Een schets van leven en werk van Lourens Alma Tadema, één van de meest 
succesvolle schilders uit het victoriaanse tijdperk, die de onderwerpen voor 
zijn (meer dan 400) schilderijen vooral vond in het oude Egypte en de klas
sieke oudheid. Een analyse van zijn contacten met de egyptoloog Ebers en de 
classicist Vosmaer werpt licht op hun ideeën en artistieke visies. Gedocumen
teerde bibliografie van al Tadema's werken (met 2 kleurenplaten). 

21. M. STOL, On trees, mountains, and millstones in the Ancien! Near Bast 
(1979; 116 p.) f 40.-
Een filologische en kultuurhistorische studie over een aantal realia in het 
Oude Nabije Oosten, met gebruikmaking van zeer uiteenlopend bronnen
materiaal: spijkerschriftteksten, egyptische gegevens, klassieke, bijbelse, 
joodse en arabische auteurs, oude woordenlijsten, itineraria, en geografische 
en botanische handboeken. Krachtens hun namen, aard en verspreiding (in 
ruimte en tijd) samenhangende grootheden die onderzocht worden zijn o.a. 
pistachio en terebinth, balsem en andere geneeskrachtige harsen (mastic, 
galbanum, e.d.), ebbenhout, en de Djebel Sinjär en andere gebergten, als 
plaats van herkomst van sommige van deze produkten en van molenstenen. 
Uitvoerige indices. 
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