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PH<ENIX 

is een halfjaarlijks bulletin van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap "Ex Oriente 
Lux" en wordt in opdracht van het Bestuur uitgegeven. Het staat onder redactie van 
W.H. van Soldt, K.R. Veenhof, en L.M.J. Zonhoven. 

De contributie voor het Genootschap bedraagt tl 30,- per jaar (1 april-3 1 maart), 
voor jeugdleden tot 25 jaar tl 15,- . Hiervoor ontvangen de leden Phrenix, worden zij 
uitgenodigd voor de door de plaatselijke afdelingen te organiseren lezingen, kunnen zij 
zich tegen gereduceerde prijs abonneren op het "Jaarbericht Ex Oriente Lux" en de serie 
"Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex 
Oriente Lux", en kunnen zij gebruik maken van de bibliotheek van het Nederlands 
Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden. Het Genootschap heeft plaatselijke 
afdelingen in Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, 
Enschede, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hoorn, Kampen
Zwolle, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zutphen. 

Het secretariaat van het Genootschap is gevestigd: Witte Singel 24 (gebouw 1173, 2de 
étage) te Leiden; de secretaresse is als regel dinsdagochtend aanwezig; tel. 071-272016. 
Postadres: Ex Oriente Lux, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. Bank: Amro Leiden, rek. 
n°. 45.18.09.009, Postgiro 229501. Redactie Phrenix: 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 geschiedenis van het oude 
Nabije Oosten; redactiesecretaris). 

Het Dagelijks Bestuur van het Genootschap is als volgt samengesteld : Prof. dr. M. 
HEERMA VAN Voss, voorz.; Prof. 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; Dr. D. J. W. MEYER; Dr. J. DE Roos; Prof. dr. 
K. R. VEENHOF, redactie publ. In het Algemeen Bestuur hebben voorts zitting: Prof. dr. 
L. DE MEYER (Gent), Prof. dr. E. NOORT (Kampen), Mevr. G. PIKET (Den Haag), 
Prof. dr. J. QUAEGEBEUR (Leuven), Prof. dr. H. D. SCHNEIDER (Leiden). 

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. 

GENOOTSCHAPSMEDEDELINGEN 

De Algemene Ledenvergadering 1986 werd op 15 mei in Brussel gehouden, in het 
Museum voor Schone Kunsten, waar de deelnemers na een inleidende causerie en een 
lunch, door de conservatoren, Prof. dr. D. Homès-Fredericq en Dr. L. Limme, werden 
rondgeleid door de afdelingèn Voor-Azië en Egypte. Uit de hieraan voorafgaande 
huishoudelijke vergadering en de daar voorgelezen verslagen over de activiteiten van het 
verstreken verenigingsjaar is het volgende te melden. De financiële situatie van het 
Genootschap, met in totaal (inclusief België) een kleine 1300 leden, is gezond. Een 
nieuwe propaganda-folder werd vervaardigd en over de afdelingen verspreid. In het 
lezingenseizoen 1985/86 werden 69 lezingen gehouden in de Nederlandse afdelingen en 4 
in België; 4 afdelingen organiseerden excursies. Als najaar 1986 de afdeling Amersfoort 
van start gaat telt het Genootschap 19 afdelingen. De studiedag op 19 april 1986 te 
Arnhem gehouden en gewijd aan het Oude Zuid-Arabië werd door de bijdragen der 
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sprekers en de deelname van 140 leden een succes. In het verstreken verenigingsjaar 
verscheen Jaarbericht Ex Oriente Lux n°. 28. In juli I 986 verscheen een bijzonder 
Phrenix-nummer, een in samenwerking met het Allard Pierson Museum te Amsterdam 
uitgegeven, rijk geïllustreerde gids van de Egyptische Afdeling van dit Museum. Tot de 
redactie van Phrenix traden dit jaar dr. W. H. van Soldt en drs. L. M. J. Zonhoven toe. 
Twee nieuwe plannen op het gebied van publicaties zijn in voorbereiding. Het eerste is 
de uitgave van lesbrieven, waarvoor een commissie is benoemd, die al geruime tijd aan 
het werk is. Het tweede betreft thematische bundels met nederlandse vertalingen van 
goede, buitenlandse artikelen op het gebied van het Oude Nabije Oosten; ook hier is een 
redactiecommissie aan het werk. Inkomsten uit het Goderie-fonds zullen, conform de 
doelstelling van dit fonds, worden gebruikt om de kosten van deze publicaties te 
bestrijden en ze zo tegen een redelijke prijs verkrijgbaar te kunnen stellen, waarbij 
uiteraard gerekend wordt op behoorlijke belangstelling vanuit de kring der leden. Later 
volgen nadere informaties over deze twee reeksen. Dr. D. J. W. Meijer, vooraziatisch 
archeoloog aan de Universiteit van Amsterdam, en Dr. J. de Roos, hettitoloog aan 
dezelfde universiteit, werden conform het voorstel van het Algemeen Bestuur door de 
vergadering benoemd tot leden van het Dagelijks Bestuur. 



IN MEMORIAM 
PROFESSOR DR. M. DAVID 

Martin David, emeritus gewoon hoogleraar in de vergelijkende rechtsge
schiedenis der oudheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden, op 9 april 1986 vóór 
de voleinding van zijn achtentachtigste levensjaar plotseling overleden, heeft 
zich. in zijn lange loopbaan van geleerde met zoveel verschillende deelgebieden 
van het antieke recht bezig gehouden, dat er waarschijnlijk géén enkeling meer 
in staat is zijn gehele reuvre punt voor punt even deskundig te beschrijven en te 
evalueren. Deze indruk krijgt men ten minste bij het lezen van zijn bibliografie 
in Symbolae iuridicae et historicae M artino David dedicatae (Leiden, 1968), 
bz. x1-xv1. Er zal hier dus ook géén poging worden gedaan zijn wetenschappelij
ke prestaties te schetsen. Daarmee is men trouwens mogelijk elders reeds bezig. 
Een kort overzicht is ter gelegenheid van professor David's emeritaat in PhrEnix 
14,2 (1968) p. 156-159, verschenen en wel van de hand van zijn leerling en 
opvolger P. W. Pestman, die jongstleden nog "In memoriam prof. dr. 
M. David" in Mare van 1 mei 1986, p. 17, en uitvoeriger in het Nederlands 
Juristenblad van 24 mei 1968, afl. 21, p. 647, ook zijn buitengewone kwaliteiten 
als docent heeft gereleveerd. Zie ook zijn levendige schets in Vreemdelingen in 
het land van Pharao (Zutphen, 1985), p. 112-114. 

Geboren op 3 juli 1898 te Posen, toen de hoofdstad van de pruisische 
provincie van dezelfde naam, uit een orthodox joods gezin doorliep Martin 
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David--aldaar het gymnasium en ontving er tevens onderwijs in het Hebreeuws. 
Daarna studeerde hij rechten te Berlijn en bekwaamde zich verder in het 
Hebreeuws. Na voltooiing van zijn broodstudie met de tweede " grosse 
Staatsprüfung", het "Assessor-Examen", in 1924 besloot hij van een rechterlij
ke loopbaan af te zien en zijn rechtshistorische studie voort te zetten. Met dit 
doel voor ogen werd hij in Leipzig de leerling en spoedig ook de vriend van 
twee eminente geleerden, de rechtshistoricus ( oud-romeins recht, papyrologie, 
"spijkerschrift-rechten") Paul Koschaker en de Assyrioloog Benno 
Landsberger, die door hun onderwijs en vooral ook door hun voorbeeld van 
samenwerking tussen jurist en filoloog een beslissende invloed op zijn weten
schappelijke ontwikkeling hebben uitgeoefend. Dit blijkt reeds uit het proef
schrift waarmede hij in 1927 tot Dr. iur. promoveerde. In 1930 volgde zijn 
"Habilitation" in Leipzig als "Privatdozent" (duitse stijl) voor oud-romeins 
recht, griekse papyrologie en oud-oosterse rechtsgeschiedenis. In het zelfde jaar 
trouwde hij met Else Feuchtwanger uit München, zijn steun en toeverlaat in 
voorspoed en tegenspoed gedurende meer dan 55 jaren. Zij kregen drie 
kinderen. In reactie op de vestiging van het nationaalsocialistische bewind 
verliet het gezin Duitsland en vertrok na het laatste college van het zomer
semester 1933 naar Leiden. Het was David gelukt verblijfsvergunning in 
Nederland te verkrijgen en, dankzij de Leidse hoogleraar J.C. van Oven, twee 
bescheiden banen als privaatdocent in Leiden en Amsterdam. In Leiden werd 
hij 1937 tot bijzonder hoogleraar benoemd. Eind 1939 verkreeg het gezin het 
Nederlanderschap, werd echter op 1 maart 1943 door de bezetter naar een 
kamp in Barneveld en later naar Westerbork gebracht, van waar het op "dolle 
dinsdag" 1944 naar Theresienstadt in Bohemen werd getransporteerd. Door 
opdringende Russen bevrijd kon het in de zomer 1945 de moeilijke thuisreis 
ondernemen. Weer in Leiden werd David in 1949 tot buitengewoon, in 1953 tot 
gewoon hoogleraar benoemd en ging in 1968 met emeritaat. In 1972 kreeg hij 
een beroerte, die weliswaar zijn geestelijke vermogens niet aantastte hem echter 
fysiek tot invalide maakte. 

Door zijn vak en zijn karakter ook binnen de universiteit slechts in kleine 
kring bekend werd David door zijn studenten, zijn collegas en zijn vrienden 
hoog gewaardeerd. Een vooraanstaand lid van zijn faculteit noemde hem in 
1936 in een particuliere brief aan een derde "een achttien-karaats mensch", 
"een geleerde-type" van grote zuiverheid" en gewaagde van "zijn degelijkheid 
en bescheidenheid". In een der twee ter gelegenheid .van zijn zeventigste 
verjaardag aan hem opgedragen feestbundels qualificeerden "sommige buiten
en binnenlandse vrienden en collegae" hem als "virum humanum, liberalem et 
fidelem" . humanus betekent "menselijk", "vriendelijk" en "fijn beschaafd"; 
liberalis "edel van aard en denkwijze"; fidelis "trouw" en "betrouwbaar". Dit 
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waren geenszins holle beleefdheidsfrasen. Onaangevochten door de 
"Umwertung aller Werte", die hij in zijn lange leven zich herhaaldelijk om zich 
heen zag voltrekken, heeft David onverstoorbaar vastgehouden aan wat ten 
tijde van zijn jeugd in zijn milieu als deugden werd beschouwd en door het 
fatsoen geëist. Een goede echtgenoot en vader, zonder een spoor van ijdelheid, 
eerzucht en gemakzucht, bleef hij sober, bescheiden, vrij van pretentie, zuinig. 
Hij trad nooit en nergens op de voorgrond. Een onthullend voorbeeld daarvan 
is de toespraak die hij bij de viering van -het dertig-jarig bestaan van het mede 
door hem gestichte "Leids Papyrologisch Instituut" heeft gehouden, waarvan 
hij hoogleraar-directeur was (afgedrukt in Mededelingen uit de Civitas Acade
mica Lugduno-Batava, mei 1965, 10-15). Daarin spreekt hij over alle medewer
kers, schuift alle lof zijn collega van Groningen toe; zichzelf cijfert hij volledig 
weg. 

Onwankelbaar in zijn vriendschap was hij ten aanzien van Nederland, dat 
hem en zijn gezin onderdak en bestaansmogelijkheid had geboden, vervuld van 
grenzeloze dankbaarheid, bewondering en aanhankelijkheid. Begiftigd met een 
onfeilbaar gevoel voor normen en waarden, voor wat volgens hem belangrijk 
en wat onbelangrijk, wat noodzakelijk en wat overbodig was, met een bezadigd 
oordeel over de qualiteit van geleerden en hun prestaties binnen zijn blikveld, 
gaf hij niet toe aan de verleidingen der "rijke" jaren van het 
"Wirtschaftswunder" en de laksheid van de "permissive society", die universi
teiten en professoren toen zo vaak deden bezwijken. Voor hem géén genoeglij
ke congres-bezoeken, géén touristische lezingen-tournees, géén gezellige uitno
digingen aan buitenlandse collega's. Niet gauw onder de indruk van personen, 
leuzen en modeverschijnselen koesterde hij blijvend ontzag slechts voor twee 
instellingen buiten zijn ambt van docent en zijn wetenschap, te weten voor de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, wier lid hij in 1953 
was geworden, en, met een vleugje van zelfspot, voor de "wandelclub", een 
groep van oorspronkelijk 11 leidse hoogleraren, die hij in 1946 mede had 
hersticht. 

Wie hem kende zal een integer mens, een gezaghebbende geleerde blijven 
missen. 

F. R. KRAUS 
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PERSONALIA ORIENTALIA 

Op 19 september 1986 aanvaardde dr. W. A.M. Beuken S.J. zijn ambt van gewoon 
hoogleraar in de exegese van het Oude Testament en het Oudtestamentisch Hebreeuws 
aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen met een rede getiteld "Abraham weet van ons 
niet" ( Jes. 63: 16). De grond van Israëls vertrouwen tijdens de ballingschap (Callenbach, 
Nijkerk, 1986, 32 p.). Hij is de opvolger van plotseling overleden prof. dr. J. Nelis. 

Op 24 september 1986 overleed prof. dr. W. H . Gispen, in de leeftijd van 86 jaar. Hij 
was emeritus-hoogleraar van de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar hij van 1945 tot 
1970 als gewoon hoogleraar in de faculteit der letteren en buitengewoon hoogleraar in 
de theologische faculteit Semitische taal- en letterkunde (zonder het Arabisch) en 
Bijbelse archeologie doceerde. Het zwaartepunt van zijn werk lag op het terrein van het 
Hebreeuws en het Oude Testament, waarop hij ook het onderwerp van zijn dissertatie, 
Indirecte gegevens voor het bestaan van de Pentateuch in de Psalmen? (Zutphen, 1928), 
had gekozen. Uit zijn bibliografie, in 1970 verschenen in de hem aangeboden feestbun
del Schrift en Uitleg, p. 248 vv., blijkt dat hij commentaren schreef op verschillende 
boeken van het Oude Testament: Exodus, Leviticus, Numeri, Spreuken en Koningen. 
Zo lang hij tot wetenschappelijk werk in staat was werkte hij aan een omvangrijke 
commentaar op Genesis, waarvan enkele delen (in de reeks Commentaar op het Oude 
Testament; Kok, Kampen) zijn verschenen, maar die onvoltooid zal blijven. Onder zijn 
vele publicaties verdienen hier vermelding zijn Mondelinge overlevering in het Oude 
Testament (1932), De Levietische wet op de melaatsheid (1945), Israëls "verhaaldwang" 
(1947), Het Pyramidegeloof (1953), De wijze in Israël (1956), en Schepping en paradijs 
(1966). 

Op 1 februari 1987 ging prof. dr. B. J. Oosterhof, hoogleraar in de exegese van het 
Oude Testament aan de Theologische Hogeschool der Christelijke Gereformeerde 
Kerken te Apeldoorn, met emeritaat. Hij deed dat met een afscheidscollege gewijd aan 
de profeet Jeremia, met speciale aandacht voor de wijze waarop deze het Woord Gods 
ontving en verkondigde. Ter gelegenheid van zijn afscheid, na een hoogleraarschap van 
33 jaar, werd hem de bundel Om de Schriften te openen (Kok. Kampen, 1987, 175 p.; 
prijs fl 39, 50) aangeboden. Het boek bevat een tiental oudtestamentische studies van de 
scheidende hoogleraar - tot dusverre ongepubliceerd of moeilijk bereikbaar -
gevolgd door zijn bibliografie. 

Als opvolger van prof. dr. J. J. Janssen, vervroegd geëmeriteerd in september 1983, 
aanvaardde prof. dr. J. F. Borghouts op 2 december 1986 zijn ambt van gewoon 
hoogleraar in de Egyptologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden, waar hij vanaf 1976 
werkzaam is, met een rede getiteld "Nieuwjaar in het Oude Egypte". Deze oratie (36 p.) 
is uitgegeven door de Rijksuniversiteit Leiden en wordt gedistribueerd door het 
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Witte Singel 24, P. B. 9515, 2300 RA 
Leiden (zie de aanbieding voor EOL-leden op de achterflap van dit nummer). 

Vanuit een combinatie van gegevens uit de materiële cultuur en uit teksten, een 
verwevenheid die kenmerkend is voor de Egyptologie, reconstrueert de auteur de 
rituelen van de Nieuwjaardag in het Oude Egypte, die zich afspeelden in drie sferen: 
rond de koning, in de tempels en privé. Volgend op de laatste vijf extra kalenderdagen 
van het af gelopen jaar, waarin de gevaarlijke krachten zich het sterkst deden gelden 
door vermoeidheid van de goede krachten en waarop men zich om die reden van 
bepaalde aktiviteiten onthield, brengt de Nieuwjaarsdag de hernieuwing van de 
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krachten die het komende jaar in stand moeten houden. Door de keuze van dit 
onderwerp dat een inkijkje biedt in de grote rijkdom aan rituele handelingen in het Oude 
Egypte schept de auteur tegelijk een duidelijk beeld van een zeer dominant aspect van de 
religieuze cultuur, alsook van de manier waarop de Egyptologie binnen tracht te 
dringen in die beschaving. 

Op 18 april 1986 promoveerde aan de Theologische Academie uitgaande van de 
Johannes Calvijnstichting te Kampen K . Spronk tot doctor in de godgeleerdheid op het 
proefschrift Beatic Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East. Promotor was 
prof. dr. J.C. de Moor. Het proefschrift verscheen gelijktijdig in druk als deel 219 in de 
reeks Alter Orient und Altes Testament (Neukirchen-Vluyn, 1986, 8 vo., geb., 
x + 398 pag., prijs 129 DM). 

Deze boeiende studie wil een antwoord vinden op de vraag naar de inhoud en het 
eigen karakter van de oud-Israëlitische voorstellingen van het leven na de dood. Zij 
begint met een analyse van de geschiedenis van het probleem (3-85), zowel in de joodse 
en christelijke traditie als in het moderne onderzoek, waarbij met name de vragen inzake 
de dodenverering en mogelijke buitenlandse invloeden op Israël aandacht krijgen. Het 
tweede deel onderzoekt de voorstellingen die in Israëls buurlanden bestonden : in 
Egypte, Mesopotamië, bij de Hettieten, in Griekenland en in Syrië-Palestina (86-236). 
Dit deel biedt een goede analyse van veel gegevens en is vooral toegespitst op U garit 
(142-205). Uiteengezet wordt hoe de belangrijke dodencultus daar het "een vooraan
staande groep van vereerde voorouders mogelijk maakte regelmatig het dodenrijk te 
verlaten. Dit geloof was verbonden met de idee dat de god van de vruchtbaarheid, Baäl, 
elk jaar stierf en afdaalde in het dodenrijk om aan het begin van het jaar (in de herfst) 
daar weer uit op te staan". Deel drie (237-346) reconstrueert de in Israël levende 
voorstellingen. Eerst geeft de auteur een analyse van de begravingsgebruiken, van het 
geloof in "machtige en wijze doden" (die helpen en die men kan raadplegen), van de 
tradities rond Henoch en Elia-Elisa, en van critische reacties op voorstellingen in Israëls 
Umwelt: herleven samen met Baäl, de eeuwig levende koning en het geloof in heroën. 
Dan volgt de behandeling van een reeks belangrijke passages uit het Oude Testament 
rond de thema's "redding van de dood door Jahwe" en "de hoop van het individu op 
Jahwe na de dood", waarna wordt afgesloten met een behandeling van het visioen van 
Dan. 12: 1-3. 

De auteur concludeert (344 vv.) dat de geschiedenis van Israëls opvattingen over het 
leven na de dood nauw verbonden is met de strijd tussen het Jahwisme en het Baälisme, 
wat o.a. het aarzelende spreken over Jahwe's hulp na de dood en over herleefde (in het 
Baälisme vereerde) doden verklaart. De hoop op, het geloof in de gemeenschap met 
Jahwe na de dood, verwoord in Ps. 73, staat volledig los van het natuurgebeuren en 
hangt van Jahwe zelf af. Het cyclische element van de overwinning op de dood maakt 
plaats voor de overwinning op de dood aan het einde der tijden. Dat neemt niet weg dat 
in Israël naast de Jahwistische opvatting onder het volk ook meer syncretistische, door 
het Baälisme beïnvloede voorstellingen in zwang bleven (vgl. Hos. 6: 2-3), waardoor ook 
in later eeuwen opvattingen bekend uit de Late Brontijd angetroffen worden . Dit bood 
ook mogelijkheden voor de overname van voorstellingen inzake het gelukzalige leven na 
de dood, zoals die in Egypte, Griekenland en Perzië gangbaar waren. 

Enkele van de bij het proefschrift gevoegde stellingen luiden: 3. De rp'um genaamde 
vergoddelijkte doden konden volgens de teksten van U garit de concrete vorm van 
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vogels aannemen. 6. Via het Israëlitische volksgeloof hebben oude Kanaänitische 
geloofsvoorstellingen betreffende bovennatuurlijke wezens doorgewerkt tot in de 
intertestamentaire, nieuwtestamentische en vroegkerkelijke literatuur. 9. De uitgave 
van een Nederlandse vertaling van het boek van Salibi, waarin deze de theorie ontvouwt 
dat het "ware land van Abraham" in het zuidoosten van het Arabisch schiereiland lag, 
moet worden beschouwd als een ondoordachte daad van anti-Semitisme. 

Op 3 juni 1968 promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden W. H. van Soldt cum 
laude tot doctor in de letteren op het proefschrift Studies in the Akkadian of Ugarit. 
Dating and Grammar. Promotor was prof. dr. K . R. Veenhof. Het proefschrift zal t.z.t. 
door het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten worden uitgegeven. 

Het proefschrift biedt een beschrijving en analyse van het Akkadisch ( of Babylonisch
Assyrisch) zoals dat in de oude stadstaat Ugarit in de periode van de 14e-12e eeuw v. C. 
geschreven werd. De spreektaal van de kosmopolitische handelsstad was het U garitisch, 
maar daarnaast kwamen er verschillende talen voor, o.a. het Hurrietisch (wel gesproken 
door een klein deel van de bevolking) en vooral het Akkadisch, dat in die .eeuwen als 
internationale voertaal fungeerde en ook gebruikt werd voor de inheemse administratie 
van het rijk. Het uit U garit bekende Akkadisch (bekend uit ca. 1000 kleitabletten), dat 
als schrijftaal aangeleerd moest worden, was niet uniform, zowel wat de spelling 
(orthografie) als wat de vormleer en syntaxis betreft. Om het goed te kunnen 
beschrijven en ook inzicht te krijgen in de herkomst van de verschillende schrijftradities 
en mogelijke beïnvloeding (van buitenaf of via de inheemse spreektaal) deelt de auteur 
het materiaal eerst in naar datum en herkomst. Hiertoe wordt de geschiedenis van 
Ugarit (dateringen van koningen, koninginnen, schrijvers en bekende personen) kritisch 
bekeken en de archeologische herkomst der tabletten nagegaan. Dit laatste gebeurt 
op grond van de gepubliceerde en ongepubliceerde archeologische gegevens, waardoor 
duidelijkheid wordt gebracht in de datum, vindplaats, aard en omvang van de 
verschillende tekstgroepen, die overwegend bestaan uit officiële en particuliere archie
ven. Tot die archieven behoren ook groepen literaire teksten, die men als handbiliotheek 
van geleerden of schoolteksten kan typeren. De verschillen in het Akkadisch kunnen zo 
verbonden worden met de verdeling van het materiaal over verschillende perioden, 
archieven en tekstgenres. Wat dat laatste betreft is er een duidelijk verschil tussen de 
administratieve oorkonden en de school- of bibliotheekteksten. De laatste groep bestaat 
uit teksten die ( oorpronkelijk) elders waren geredigeerd en door de leerlingschrijver in 
U garit moesten worden afgeschreven, de eerste uit de zelfstandige schrijfproducten der 
Ugaritische klerken. 

Het Akkadisch van U garit was in wezen een vorm van het toen gangbare 
Babylonische dialect. In de oudere periode, totaan het midden van de 13e eeuw, is de 
Hurritische invloed sterk; Ugarit was toen vazal van het Hittitische rijk en ook het in 
dat rijk gebruikte Akkadisch getuigt van deze invloed, die wijst op de belangrijke rol 
van Mitanni in de verbreiding van het Babylonisch als internationale voertaal. Als rond 
het midden van de l 3e eeuw v. C. Mitanni ( of Chanigalbat) van het politieke toneel gaat 
verdwijnen neemt de Assyrische invloed toe, wat ook aan het Akkadisch van U garit 
merkbaar is. In die tijd wint ook de beïnvloeding door de eigen U garitische taal (in de 
morfologie en vooral in de syntaxis) aan betekenis, juist in de administratieve 
oorkonden. De analyse van deze verschijnselen, de nauwkeurige beschrijving van 
spelling en klankleer, en de in dat kader geleverde lijst van ruim 150 in spijkerschrift 
uitgespelde U garitische woorden (voor een groot deel afkomstig uit te U garit gemaakte 



10 PHCENIX 32,2 - 1986 

meertalige woordenlijsten), maken dit boek belangrijk voor de U garitistiek en de 
Semitische taalkunde in het algemeen. Historici en archeologen zijn gebaat bij de 
grondige analyses in het eerste deel, waarbij gangbare opvattingen over dateringen 
(historisch en archeologisch) kritisch worden benaderd. 

In zijn stellingen poneert de auteur o.a. "De door de opgraver van Ras Shamra
U garit geopperde theorie dat U garit zowel op de overgang van Laat Brons II naar 
LB 111 als aan het eind van LB 111 door een aardbeving is verwoest, wordt noch door 
archeologische noch door textuele gegevens gesteund" (2). "In U garit werden echtgeno
ten van koningen pas koningin na het overlijden van de vorige koningin (i.e. de 
koningin-moeder of -grootmoeder)" (5). 

Op 7 november 1986 promoveerde R. J. van der Spek, verbonden aan de vakgroep 
Oude Geschiedenis van de VU, op het proefschrift Grondbezit in het Seleucidische Rijk 
(VU uitgeverij, Amsterdam 1986, x + 293 p.) tot doctor in de letteren. Promotores 
waren prof. dr. P. W. de Neeve en prof. dr. M. Stol, en hun beider betrokkenheid was 
het gevolg van het feit dat de auteur voor zijn onderzoek in een periode op het 
grensgebied van het oude Nabije Oosten en de Griekse wereld zowel Babylonische als 
Griekse bronnen gebruikte. 

Omdat de vraag naar eigendom van grond centraal staat opent het boek met een 
analyse van dit juridische begrip in het Griekse en vooral het Babylonische recht. De 
inhoud van en differentiatie tussen begrippen als "eigendom", "bezit", 
(vrucht)gebruik" en "beschikking" wordt daarin nagegaan. In de wetenschappelijk 
discussie speelt de mate van hellenisering der oosterse steden in het Seleucidische rijk een 
belangrijke rol, met name ook de vraag of deze steden de kenmerken van een Griekse 
polis - vrijheid, autonomie en dus ook eigen grondbezit - gingen vertonen. Daarom 
wijdt de auteur het tweede hoofdstuk aan een onderzoek naar de inhoud en toepasbaar
heid van het klassieke "polis-begrip" en naar de status en inrichting der Babylonische' 
steden - vooral Babylon en U ruk - in het licht daarvan. Zijn bevindingen zijn 
overwegend negatief, omdat het begrip moeilijk toepasbaar is en gebruik van de term 
polis in de hellenistische periode "niets zegt over de vorm van de constitutie of een 
Grieks karakter" van een stad. In stelling 3 poneert hij, in aansluiting daarbij, dat het 
begrip op zichzelf "een restant is van de oude humanistische idee dat de Griekse 
beschaving in vrijwel alle opzichten uniek was en verheven boven andere culturen". De 
Babylonische steden uit de behandelde periode kregen geen Griekse instellingen en 
kunnen dus niet met behulp van het "polis-begrip" geïnterpreteerd worden. In beide 
steden vormde het hoofd van de tempel samen met de "tempelraad" het hoogste lokale 
gezag, waarop het koninklijk bestuur via zijn vertegenwoordigers controle uitoefende. 
Land bij de steden was in bezit van de tempels, van particulieren en van de koning, maar 
veeleer als persoon dan qualitate qua, als "koninklijk land". Verschil van mening 
bestaat over de vraag of de steden als zodanig land bezaten; termen als "land in het 
district/de omgeving van de stad" behoeven geen eigendom aan te duiden en kunnen 
zeer wel een topografische of bestuurlijke omschrijving zijn. 

In hoofdstuk vier wordt het grondbezit in de meer vergriekste delen van het 
Seleucidische rijk, met name Klein-Azië, op grond van Griekse bronnen onderzocht. 
Hier vond men land in eigendom van burgers, tempels en de stad zelf, land in het bezit 
van personen die geen eigenaar waren, en koningsland, een beperkt territorium dat als 
persoonlijk eigendom van de vorst gold. De conclusie, in hoofdstuk vijf, is dat het 
Seleucidische rijk een "waardig opvolger" van zijn oosterse voorgangers was, waarbij de 
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monarchie op dienovereenkomstige wijze functioneerde. Er was geen koninklijke 
"Obereigentum" van het land, maar de vorsten konden wel, met gebruikmaking van 
hun politieke macht, in bestaande eigendomsrechten inbreken. Hun optreden tegenover 
particulieren, tempels en steden werd vooral door praktische motieven ingegeven, 
waarbij het veiligstellen of vergroten van macht doel was en daarvoor werden ook soms 
omvangrijke donaties van land (zelfs hele dorpen) gebruikt, die gunstelingen beloonden 
en loyaliteit verzekerden. 

In zijn stellingen betoogt van der Spek dat de geschiedenis van het Oude Nabije 
Oosten deel uitmaakt van de oude geschiedenis die zich richt op de bakermat van de 
Europese beschaving (1). De Hettische kanselarij beschikte niet over een aantal 
standaard-typen van staatsverdragen (6). Sanherib - één der Assyrische koningen voor 
wie (volgens stelling 11) bevestiging van eigen legitimeit één der voornaamste drijfveren 
was - voerde een politiek waarmee hij zich, mogelijk in verband met "de zonde van 
Sargon" Il, bewust tegen zijn voorganger afzette (10). Velikovsky's reconstructie van de 
chronologie van het Oude Nabije Oosten getuigt van uiterste gebrekkige kennis en 
inzicht in het bronnenmateriaal of van bewuste misleiding (12). 

Op 4 december 1986 promoveerde G. van der Kooy aan de Rijksuniversiteit Leiden 
tot doctor in de letteren op het proefschrift: Early North-West Semitic Script Traditions. 
An archaeological study of the linear alphabetic scripts upto c. 500 E.C.; ink and 
argillary. Promotor was prof. dr. J. Hoftijzer. Het boek zal later in druk verschijnen . 

. De auteur, medewerker voor de archeologie van Palestina aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden en bekend om zijn aandeel in de ontcijfering en publicatie van de "Bileam
inscriptie" uit Deir Allah, stelt zich in zijn dissertatie een dubbel doel. Ten eerste het 
ontwikkelen en toepassen van een methode van archeologisch onderzoek van schrift; 
zo'n methode moet dan het kader leveren waarbinnen schriften geclassificeerd en 
vergeleken kunnen worden. Ten tweede een historisch doel: reconstrueren hoe en waar 
geschreven werd en hoe het alfabetisch schrift onder Westsemitische bevolkingsgroepen 
verspreid werd. 

De archeologische benadering heeft als belangrijkste facet de bestudering van letters 
als artefacten, waarbij de directe achtergronden van concrete letters worden bestudeerd, 
nl. het gebruikte materiaal, de instrumenten en technieken, de handelingen en bewegin
gen met de schrijvende instrumentpunt. Daartoe behoort ook wat de auteur de 
"modelvorm" noemt, die aspecten van het schrijfpatroon die het uiterlijk van een letter 
bepalen. Deze "etiologische benadering" contrasteert hij met de traditionele "morfolo
gische benadering", die op p. 9-18 critisch wordt bekeken. 

Deze methode wordt daarna toegepast op een kleine honderd inscripties die tot twee 
categorieën behoren: inktgeschreven teksten op papyrus, aardewerk, pleister e.d., en in 
zachte klei geschreven teksten, d.w.z . inscripties op kleitabletten (hetzij in alfabetisch 
schrift alleen of als bijschrift op overigens in spijkerschrift geschreven teksten). Van de 
inscripties wordt een algemene (vindplaats, inhoud, doel, schrijfplaats, taal, datering 
e.d.) en een paleografische (de genoemde aspecten die de lettervorm bepalen, voorts de 
lay-out) beschrijving geboden. De bevindingen worden systematisch gepresenteerd en 
getoond in een groot aantal tabellen, zowel per inscriptie als per groep. Daarin 
verschijnen achtereenvolgens de meest gebruikte lettervormen, afwijkende vormen en de 
"skeletvorm", terwijl apart de volgorde en richting van de schrijfbewegingen per 
( onderdeel van een) letter worden weergegeven. In een appendix worden zo ook 28 
oudhebreeuwse inscripties geanalyseerd, hoewel de tekst dit materiaal verder buiten 
beschouwing laat. 
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.De typologische ontwikkeling - geilustreerd_in een samenvattende tabel, met een -
"type-serie" van elke letter - is volgens de auteur vooral door twee factoren bepaald. 
Ten_eerste de invoering (le helft lüe eeuw v. Chr.?) van de brede pen- -voor inktschrift 
(uit Egypte?). Hierdoor werd de verscheidenheid der archaïsche schriftvormen vermin
derd en het lijnpatroon der letters vereenvoudigd. Ten tweede veranderingen in de 
schrijfhoek van deze pen: een vergroting in de Arameese tradities (vanaf ca. 750 v.C.) 
en een verkleining in de Hebreeuwse traditie. Op basis hiervan kan de auteur de 
verschillende schrijftradities ( ook de Phoenicische, Moabitische en Edomitische ), die via 
"scholen" verbreid werden, onderscheiden. Hij constateert voorts dat de bij het 
inktschrijven optredende veranderingen vroeg of laat ook bij het schrijven in of op klei 
werden overgenomen (waar zich dan weer eigen, interne ontwikkelingen voordeden). 
"De schrijfwijze met brede pen en inkt moet verantwoordelijk zijn voor vrijwel alle meer 
gebruikte veranderingen in lettervorm, opgekomen voor veranderingen in schrijftech
niek en ductus, op hun beurt veelal ingegeven voor een "laksheid van bewegen", die 
schrijfsnelheid bevorderen kan". 

In stelling 2 poneert van der Kooy dat de Grieken het alfabetisch schrift zeer 
waarschijnlijk in een korte periode tussen ca. 950 en 850 v.C. hebben overgenomen. 
Stelling 5 luidt: "De veronderstelling van A. Kempinski en V. Fritz dat de overgang 
van nomadentent naar huis zichtbaar is in bepaalde te Khirbet el-Mshash gevonden 
huis resten, en dat de "first Israelite settlers" in de 14e of 13e eeuw v. C. hiervoor 
verantwoordelijk zijn, is op onvoldoende gegevens gebaseerd". Stelling 6: "De dorswa
gen die tot voor kort vrij algemeen in het Nabije Oosten is gebruikt kan niet in verband 
gebracht worden met de wijze van dorsen die in Jesaja 28 :27 v. wordt beschreven" . "Bij 
archeologisch materiaal is voor het vaststellen en omschrijven van ambachtelijke 
tradities begrip van de wijze van overdragen van kennis en kunde essentieel" 
(stelling 10). 

Teylers Godgeleerd Genootschap te Haarlem (Damstraat 21, 2011 AH Haarlem) 
schreef voor het jaar 1986 de volgende prijsvraag uit om beantwoord te worden vóór 
1 mei 1988: 

"Gevraagd wordt een kritisch onderzoek naar de Sodom- en Gomorratradities in het 
Oude Testament, in de oudtestamentische apocriefe en pseudepigrafische boeken, bij 
Philo en Josephus, en in de vroegchristelijke en de rabbijnse literatuur tot 400 n.C.". 



NEDERZETTINGSONDERZOEK 
IN DE NOORD-OOSTELIJKE NIJLDELTA, EGYPTE 

C.M.E. van den Brink 

Inleiding 1 

In het najaar van 1984 en 1985 werd door leden van de vakgroep 
Egyptologie van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met de 
studenten van het Fysisch-Geografisch Laboratorium van diezelfde universi
teit 2 , een begin gemaakt met een geo-archeologische survey in de Nijl delta, in 
een gebied gelegen ca. 100 km. ten noordoosten van Cairo en ca. 50 km. ten 
westen van het Suez kanaal (fig. 1 = frontispice). Deze veldwerkzaamheden 
vormen een essentieel onderdeel van een in 1984 gestart project, getiteld: 
"Regionaal, diachroon onderzoek van nederzettingspatronen in de n.o. 
Nijldelta, Egypte" . 

Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van 
nederzettingen en de diversiteit van de afzonderlijke vindplaatsen, benevens 
een onderzoek naar de aard, intensiteit en productiviteit van landgebruik, 
uitgaande van een reconstructie van het indertijd vigerende milieu. Alvorens 
hier wat nader op in te kunnen gaan, verdient het aanbeveling nog eens vast te 
stellen wat een survey behelst. 

Zeer algemeen kan een survey omschreven worden als het in kaart 
brengen - zowel in letterlijke als ook in overdrachtelijke zin - van één of 
meer variabelen binnen een al dan niet geografisch omschreven gebied, om 
hierdoor te geraken tot een overzicht van een bepaald verspreidingspatroon, 
dat na bevind van zaken in zijn uitersten geheel willekeurig dan wel uiterst 
regelmatig kan blijken. Een survey is derhalve een middel tot inventarisatie. 
Het gewenste overzicht kan betrekking hebben op b.v. de verspreiding van 
bepaalde plantensoorten of gewassen (we spreken dan van een plant-ecologi
sche survey), op de samenstelling van de bodem ( een geomorphologische 
survey), maar ook op de verspreiding van materiële overblijfselen van voorbije 
menselijke samenlevingsvormen (in dit geval spreken we van een archeolo
gische survey). 

Al naar gelang de doelstellingen binnen een opgezette archeologische survey 
kunnen een drietal niveaus onderscheiden worden: 
1. Op het eerste (micro )niveau richt een survey zich op het in kaart brengen 
van één specifieke vindplaats; dit kan b.v. een jagerskamp zijn, een enkel 
gebouw (boerderij, paleis, tempel) of een verzameling van gebouwen ( een dorp, 
een stad). 
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In engere zin richt een dergelijke survey zich, middels het systematisch 
verzamelen van oppervlakte materiaal (b.v. vuursteen, aardewerk) op het 
verkrijgen van inzicht in de aard, functie en tijd van één bepaalde site. In 
ruimere zin sluit dit niveau ook een opgraving in. Hoewel er vele opgravingen 
plaats vinden, is het predicaat" survey in ruimere zin" niet op elk daarvan 
toepassing; nog maar al te vaak wordt er teveel inhoudsgericht opgegraven in 
plaats van contextgericht. De beslissing tot het opgraven van een bepaalde 
vindplaats dient voort te komen uit een bewuste vraagstelling, ter toetsing van 
bepaalde hypothesen. 
2. Op het meso-niveau wordt tevens de onmiddelijke omgeving van een 
vindplaats bij het onderzoek betrokken om te komen tot uitspraken over het 
indertijd vigerende milieu, oorspronkelijke landschapsvormen en het potentieel 
landgebruik in verband met mogelijke middelen van bestaan voor de toenmali
ge bewoners binnen dit gebied (ook wel aangeduid als site-catchment analyse). 
Hierbij wordt nauw samengewerkt met specialisten uit diverse vakgebieden, 
b.v. geomorphologie, paleo-botanie en archeo-zoölogie. 
3. Het macro-niveau tenslotte - en het is op dit derde niveau dat onze survey 
zich beweegt - richt zich op het vaststellen van eventuele onderlinge relaties 
tussen gelijktijdige vindplaatsen binnen één regio. Vanzelfsprekend kunnen 
hierbij de gegevens van de afzonderlijke vindplaatsen, zoals verzameld op de 
eerste twee niveaus, betrokken worden. 

In eerste instantie gaat het hierbij om het onderkennen van mogelijke 
verspreidingspatronen (b.v. een rechtlijnige verspreiding van vindplaatsen 
langs grote wegen, rivieren enz., of concentraties van vindplaatsen rondom 
enkele grote sites). In tweede instantie, maar hier spreken we reeds over de 
synthese van een dergelijk onderzoek, gaat het om het onderkennen van een 
mogelijk systeem dat de onderscheiden verspreidingspatronen heeft gegene
reerd, waarbij factoren van fysisch-geografische-, religieuze-, politieke-, en 
socio-economische aard ieder een rol kunnen spelen. Hierbij wordt de laatste 
jaren gebruik gemaakt van een aantal analytische technieken ontleend aan met 
name de sociale geografie, aangepast aan de specifiek archeologische 
probleemstelling. 

Het Delta-landschap 

De Delta-vlakte bestaat uit alluviaal land gevormd door verschillende 
Nijlarmen in wisselwerking met de Middenlandse Zee. Het landschap wordt 
doorsneden door deze Nijlarmen en hun aftakkingen (nu veelal gekanaliseerd), 
waarlangs hoge ruggen ( de natuurlijke oeverwallen) lopen, die grenzen aan het 
alluviale vlakland (dat onderverdeeld werd in irrigatiebasins), afgewaterd door 
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natuurlijke verzamelstroompjes. De laagste delen van deze vlakte kunnen het 
hele jaar door met water gevuld staan en vormen zodoende moerasachtige 
gebieden. Natuurlijke oeverwallen zijn in de Delta lager dan in het Nijldal, daar 
de verdeling over verschillende armen in de Delta leidde tot een geringer 
watervolume en dus tot geringere sedimentatie. 

De jaarlijkse Nijloverstromingen (augustus-november) waren een gevolg van 
de zomer-moessons in Ethiopie en de Zuid-Sudan, terwijl de lente- en zomer
n;gens in Uganda en Tanzania mede zorg droegen voor een constante 
watertoevoer het hele jaar door. De overstromingsvariabiliteit van de Nijl in 
Egypte staat dan ook los van het aldaar heersende klimaat. Het vloedwater 
vulde via de laagst gelegen delen van de oeverwallen de natuurlijke ( en later 
kunstmatig verbeterde) irrigatiebasins in de Delta met een gemiddelde hoogte 
van 1,5 m. voor een periode van 6-10 weken gedurende een normaal jaar. 
Hierdoor was één winteroogst, zelfs zonder kunstmatige irrigatie, mogelijk. 

Deze gunstige - want voorspelbare - omstandigheden die in Egypte leid
den tot het systeem van basin-irrigatie, staan in scherp contrast met de 
waterhuishouding in Mesopotamië. Het feit dat hier met name de Eufraat in 
een ongunstig seizoen (de zomer), en dan ook nog zeer krachtig, buiten zijn 
oevers trad, leidde hier tot een ingewikkeld systeem van kunstmatige irrigatie 
het hele jaar door, d.m.v. het aanleggen van enorme waterreservoirs, kanalen 
enz. Dit onderscheid komt ook tot uitdrukking in de mythologie: terwijl de 
Egyptische god van de Nijl en zijn overstromingen - Hapi genaamd -
voorgesteld wordt als een godheid die vnl. geprezen diende te worden, bezit 

zijn Mesopotamische tegenhanger Ningirsu ook kwade krachten, die door 
gebed en offergaven vriendelijk gestemd dienden te worden. 

De zgn. lift-irrigatie is in Egypte pas bekend vanaf de l 8e dynastie ( ca. 1550-
1300 v.C.) met behulp van de shaduf (een prototype waarvan reeds afgebeeld 
staat op een cylinder zegel uit de Akkad periode 3). Deze constructie, met een 
lift-vermogen van 1-2 m., werd in Egypte alleen voor de tuinbouw gebruikt en 
was zeker niet bruikbaar voor extensieve zomeroogsten. Tijdens de hellenisti
sche periode (332-32 v.C.) komt het waterwiel in gebruik, met een lift
vermogen van 3 m., waardoor de agrarische productie expansief kon toene
men. Deze door vee aangedreven waterwielen worden tot op de dag van 
vandaag in Egypte gebruikt, hoewel ze meer en meer door electrische pompen 
vervangen worden. 

Geologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de Delta reeds ca. 4000 v.C. 
ongeveer de huidige dimensies had en bevestigt tevens een reductie van zeven 
Nijlarmen ten tijde van het faraonische Egypte (fig. 2) tot twee Nijlarmen in de 
periode vanaf 950 n.C., als resultaat van een toename in de controle over 
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waterhuishouding, die uiteindelijk leidde tot een concentratie van waterafvoer 
langs de huidige Damietta-en Rosetta-armen 4 . 

Het sedimentatie-tempo lag gemiddeld op 20 cm. per eeuw, hetgeen betekent 
dat vanaf het begin van de historische periode in Egypte (rond 3000 v.C.) tot 
op heden een pakket van sedimenten is afgezet van gemiddeld zo'n 10 m. dik. 
Dit brengt natuurlijk grote problemen met zich mee voor het opsporen van 
vroegere bewoningsrelicten. 

Het onderzoeksgebied 

Gekozen werd voor een gebied van 30 x 30 km. rond de steden Abu Kebir, 
Faqus, el-Husaniya en Tell Rak, in de provincie Sharqiya in de noord
oostelijke Nijldelta (zie fig. 3). 

De huidige Bahr Muweis en Bahr Faqus vormen respectievelijk de westelijke 
en oostelijke begrenzing van dit gebied. De loop van deze twee, thans 
grotendeels gekanaliseerde, waterwegen, gaat in oorsprong terug op twee 
voormalige Nijlarmen. De westelijke arm stroomde aan Tanis, Egyptes 
hoofdstad ten tijde van de 2le dynastie, voorbij (en wordt derhalve de 
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Tanitische tak genoemd), terwijl de oostelijke uitmondde bij Pelusium (Tell 
Farama) en daarom de Pelusische tak genoemd wordt (fig. 2). Het onderzoeks
areaal bestaat voor ruim 90 procent uit akkerland, doorsneden door talloze 
grotere en kleinere irrigatiekanalen. 

Dit gebied werd gekozen om de volgende redenen: 
a) Direct na Cairo en de Delta provincie Dakhlia is Sharqiya de derde 
Egyptische provincie qua bevolkingsdichtheid. Ten einde het hoofd te kunnen 
bieden aan de behoeften van een expansief toenemende bevolking, wordt de 
landbouw hier momenteel sterk geïntensiveerd. Sedert de constructie van de 
High Dam in Assoean is het mogelijk geworden het akkerland het hele jaar 
door te irrigeren; dit heeft o.a. tot gevolg dat het grondwaterpeil aanzienlijk is 
gestegen, hetgeen enorme schade berokkent aan de toch al kwetsbare archeolo
gische vindplaatsen. 

Ook worden door de lokale bevolking op steeds grotere schaal de oude 
bewoningsheuvels (tells) afgegraven ter verkrijging van vruchtbare aarde 
(sebakh), die op het omringende akkerland wordt uitgestrooid (fig. 4). Het 

4. Bij het afgraven van een teil, zoals hier bij Ezbet Hilmi, ter verkrijging van kleitichel máteriaal, 
blijven alleen de zwaardere steenblokken ongemoeid: portaalfragment uit rood graniet (12e 

dynastie; foto C. M. van den Brink). 

toenemende gebruik van ploegmachines leidt tot de destructie van bewonings
relicten vlak onder het maaiveld. 

Tenslotte wordt er van overheidswege steeds vaker en nadrukkelijker bij de 
Egyptische Oudheidkundige Dienst op aangedrongen om de vele tells die onder 
haar bescherming staan (maar die in agrarisch opzicht als niet-productief 
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5. Bij de uitbreiding van de stad el-Husaniya worden steeds grotere delen van Tell Fara'un (met 
bewoningsresten van de l 9e Beneden-Egyptische gouw-metropool lmet) in beslag genomen (foto 

C. M . van den Brink). 

beschouwd kunnen worden) door middel van sondages te onderzoeken, om 
deze vindplaatsen daarna zo snel mogelijk vrij te kunnen geven voor landrecla
matie (fig. 5). Mede gezien het sterk gestegen grondwaterpeil kunnen in de 
regel slechts de meest recente bewoningslagen onderzocht worden. Bijgevolg is 
reeds een aanzienlijke hoeveelheid van unieke gegevens, van belang voor de 
geschiedenis van het oude Egypte, verloren gegaan. 

De ernst van deze situatie werd door de internationale vakwereld ingezien. In 
de slotresoluties van verschillende egyptologische congressen werd de uitvoe
ring van surveys en noodopgravingen in de Delta als één der hoogste 
prioriteiten opgenomen. Ondanks deze stellingname komt het archeologisch 
onderzoek in de Delta slechts moeizaam op gang, hetgeen mag blijken uit de 
volgende cijfers: van de ruim negentig archeologische projecten die jaarlijks in 
Egypte worden uitgevoerd, vonden er in de jaren 1983 en 1984 slechts 18 in de 
Delta plaats; 7 van deze projecten worden in en rondom Alexandrie uitgevoerd 
en betreffen allen de Grieks-Romeinse tijd; slechts 11 projecten houden zich 
direct bezig met de materiële overblijfselen van de faraonische beschaving in de 
Delta. 
b) Het pionierswerk binnen dit gebied verricht door de Fransman E. N aville, 
de Egyptenaren L. Habachi en Sh. Adam 5 , en de Oostenrijkse opgravingen in 
Tell el-Dab'a (sinds 1966), de opgravingen van het Pelizaeus Museum
Hildesheim in Qantir (sinds 1980), alsmede de opgravingen begonnen door de 
engelsen W.M.F. Petrie en F.Ll. Griffith 6 en thans voortgezet door de 
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Egyptische Oudheidkundige Dienst in Tell Fara'un, hebben duidelijk het 
belang van dit gebied aangetoond. Tweemaal bevond zich hier de hoofdstad 
van het land, te weten de Hyksos-residentie Avaris (Tell el-Dab'a) en de 
hoofdstad van Ramses II. Piramesse (Qantir), alsmede de vroegere provincie
hoofdstad van de 19e Beneden-Egyptische gouw, Imet (Tell Fara'un). Voorts is 
uit o.a. teksten bekend dat de zgn. Horus-weg, gebruikt als uitvalsroute over 
land voor zowel militaire- als handelsexpedities naar Palestina en Syrie, juist in 
dit gebied begon. Het zal duidelijk zijn dat dit gebied derhalve gunstige 
voorwaarden voor nederzettingsonderzoek biedt. 
c) De aanwezigheid van het complete scala van landschapséénheden, die 
mogelijk mede van invloed zouden kunnen zijn geweest op de ruimtelijke 
spreiding van nederzettingen binnen dit gebied (zie beneden). 

In dit verband kan er vast op gewezen worden dat er voor de locatie van 
permanente nederzettingen buiten het bereik van de jaarlijkse 
Nijloverstromingen in de Delta in theorie slechts twee geschikte mogelijkheden 
bestonden: 1) de uitgestrekte zandheuvels van midden-pleistocene datum (zgn. 
gezira's; zie fig. 6), die locaal nog steeds hoog boven het alluvium uitsteken en 
derhalve geschikt waren voor permanente bewoning op grote schaal (steden als 
Tanis, Piramesse en Imet zijn allen op dergelijke zandeilanden gesticht) en 2) de 

6. Eén van de vele zandeilanden in de oostelijke Nijldelta: Gizeret Sineita (foto C. M. van den 
Brink). 
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hogere delen van de oeverwallen langs de verschillende nv1erarmen, die 
permanente bewoning op kleinere schaal toelieten. 
d) beschikbaarheid van een recente historisch-geografische studie van de 
oostelijke Nijldelta 7 , met daarin een reconstructie van de loop van de 
voormalige Tanitische en Pelusische Nijlarm, vnl. gebaseerd op de interpretatie 
van verschillende hoogtelijnkaarten (isohypsen). Hierbij werden tevens vele 
mogelijke vindplaatsen (tells) in kaart gebracht, die veelal aan of in de 
onmiddelijke nabijheid van voormalige waterwegen bleken te liggen. 

Indien nu gelijktijdige vindplaatsen zouden blijken te liggen aan één der 
gereconstrueerde rivieren, dan zou dit de loop ervan bevestigen en tevens een 
indicatie kunnen geven van de tijd waarin deze rivier actief geweest moet zijn. 
Voorwaarde voor het kunnen relateren van vindplaatsen aan een voormalige 
rivier is evenwel het doorvoeren van een survey, om zo voldoende gegevens te 
verzamelen aangaande de afzonderlijke sites. 

Op grond van het bovenstaande kunnen nu de doelstellingen van dit project 
als volgt samengevat worden: 

Een systematische en zo compleet mogelijke inventarisatie van alle 
archeologica binnen het onderzoeksgebied d.m.v. een archeologische 
survey. 
Het samenstellen van verspreidingskaarten van nederzettingen voor de -
op basis van bestudering van het verzamelde oppervlakte materiaal (vnl. 
aardewerk scherven) van de afzonderlijke vindplaatsen en aan de hand van 
sondages en kleinschalige opgravingen - te onderscheiden perioden. 
Het interpreteren van de afzonderlijke nederzettingskaarten, met speciale 
aandacht voor de onmiddelijke omgeving van de individuele sites, de 
relatie tussen oorspronkelijke landschap en ruimtelijke spreiding van 
vindplaatsen, de afstand tussen gelijktijdige vindplaatsen enz. 
Het vaststellen en zo mogelijk verklaren van perioden met meer of minder 
intensieve bewoning d.m.v. stratigrafische vergelijking alsmede door de 
bestudering· van historische gebeurtenissen (b.v. in verband met het 
voorkomen een grote brandlaag op gelijktijdige vindplaatsen). 

De eerste phase van het eigenlijke veldwerk, te weten het inventariseren van 
alle nog aanwezige archeologica binnen het onderzoeksareaal, kon na het 
doorvoeren van de eei:ste twee campagnes, bevredigend afgesloten worden. 

De aanwezigheid van vindplaatsen werd onderzocht op basis van een 
interpretatie van luchtfoto's van het gebied alsmede op basis van een nauwkeu
rige bestudering van (veelal ouder) kaartmateriaal, in combinatie met gegevens 
over mogelijke vindplaatsen, verzameld d .m.v. literatuurstudie en middels het 
doorwerken van vondstregisters, bewaard in musea en in de verschillende 
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7. Twee kalkstenen sarcofagen aangetroffen op Geziret Umm el-Arbi'in (foto C. M. van den 
Brink). 

8. Kalksteen sarcofaag aangetroffen op Geziret Abu Mitawi (foto C. M. van den Brink). 

inspectoraten van de Egyptische Oudheidkundige Dienst in de provincie 
Sharqiya. 

Eén van de redenen die aanleiding gaf tot dit onderzoek, nl. een toenemende 
intensivering van landgebruik (zie p. 17), maakt het echter onmogelijk -
althans binnen het kader van dit project - om het hele gebied systematisch te 
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voet te verkennen. Om toch controle te houden over de mate van representati
viteit van onze bevindingen voor het gebied als geheel, werd een 3-tal 
testgebieden uitgezocht (tesamen 30 % van de totale oppervlakte) welke, mede 
met het oog op een bodemkundige inventarisatie van deze gebieden (zie 
beneden p. 24), geheel te voet afgelopen en onderzocht worden. 

In totaal werden 92 vindplaatsen gelocaliseerd, opgemeten, in kaart gebracht 
en beschreven. Wanneer wij naar de kaart kijken (fig. 3), dan valt de 
concentratie van vindplaatsen in de nabijheid van de (sub )recente waterwegen 
op. Eén van de voornaamste bevindingen van het tijdens deze survey uitgevoer
de bodemkundig onderzoek is dat de veronderstelde nauwe relatie tussen 
landschap en bewoningsmogelijkheden nu voor het eerst ook duidelijk aange
toond kon worden; binnen het onderzochte gebied bevonden alle aangetroffen 
vindplaatsen zich hetzij op voormalige oeverwallen, hetzij op de gezira's (in fig. 
3 grijS" gearceerd) 8

• 

Het belang van deze zandeilanden voor permanente bewoning is al eerder ter 
sprake geweest. Aangenomen kan worden dat het merendeel van deze nederzet
tingen zich aan de randen van deze gezira's bevonden heeft, om zo dicht 
mogelijk bij het akkerland in het alluvium te blijven, net voldoende hoog 
gelegen om buiten het bereik van de jaarlijkse overstromingen te blijven. De 
hoogst gelegen delen van deze zandeilanden ( en derhalve verder van het 
alluvium verwijderd) waren uitermate geschikt voor de locatie van begraaf
plaatsen, zoals blijkt uit de tijdens deze survey aangetroffen resten van graven 
en sarcophagen op een zevental van deze gezira's (fig. 7 en 8). 

9. Bovendorpel uit kalksteen met titulatuur van Ramses II; afkomstig van Tell el-Samuni (foto 
C. M. van den Brink). 
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10. Wit marmeren zuil herbruikt als drempel voor het grafmonument van Sheikh Mubarak (foto 
C. M. van den Brink). 
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Daar tijdens de afgelopen vijf millenia gemiddeld een 10 m. dik pakket Nijl
sediment door de verschillende rivierarmen werd afgezet, bevinden de lager 
gelegen delen van de zandeilanden zich nu diep onder het maaiveld 9 • D aarom 
kan aangenomen worden dat een veel hoger aantal vindplaatsen nog aanwezig 
is, liggend onder het alluvium 10

. 

Tijdens het tweede seizoen werd een eerste test-gebied (40 km 2
) onderzocht, 

gelegen tussen twee belangrijke vindplaatsen (Qantir en Tell Fara'un). Op basis 
van een luchtfoto-interpretatie werd voor dit gebied een bodemkaart gemaakt, 
die door studenten van het Fysisch-Geografisch-Laboratorium, U.v.A., in het 
veld gecontroleerd en verbeterd werd door het nemen en besturen van 560 
boormonsters (tot een diepe van 2 m.). Doel hiervan was o.a. om de ruimtelijke 
spreiding van vindplaatsen in hun natuurlijke landschap te kunnen projecteren, 
om zodoende het verspreidingspatroon van deze sites te kunnen verklaren 
d.m.v. hun positie in het landschap. 

De ratio beschikbare tijd/beschikbare mankracht was bepalend voor de 
keuze van het bodemonderzoek tot een diepte van·2 meter. Bovendien zou een 
meer diepgaand onderzoek in de letterlijke zin van het woord het samenstellen 
van een archeologisch bruikbare bodemkaart bemoeilijken. De verzamelde 
gegevens zouden alleen nog in profieltekeningen (d.w.z. in verticale lijn) weer te 

\ 

geven zijn; dit zou een directe, horizontale projectie van een verspreidingspa-
troon van archeologica in het landschap sterk beperken. Tenslotte werd 
verondersteld dat een survey van de eerste twee meters van de alluviale 
sedimenten voldoende zou zijn om de vooronderstelde relatie tussen locatie
mogelijkheden voor nederzettingen en het landschap aan te tonen; een 
veronderstelling die geheel bewaarheid werd (zie boven). 

Op basis van de aldus verzamelde gegevens kon tevens een korte archeologi
sche evaluatie gemaakt worden voor elk der onderscheiden landschapséénhe
den, waarbij nagegaan werd in hoeverre het gebied geschikt was voor bewoning 
en/of het bedrijven van landbouw en veeteelt . 

Van iedere vindplaats werd oppervlakte-materiaal verzameld. Voor 90 % 
bestaat dit materiaal uit aardewerk scherven. Vuursteen vormt een tweede 
vondstcategorie; een· derde categorie wordt ·gevormd door overblijfselen van 
monumentale steen-architectuur (fig. 9 en 10). 

Hoewel de analyse van het verzamelde oppervlakte materiaal nog niet geheel 
afgesloten is, werden op basis van de voorlopige resultaten verspreidingskaart
jes gemaakt voor de volgende_ perioden (vgl. fig. 3): 
- Oude Rijk (ca. 2635-2155 v.C.) 
- Eerste Tussenperiode (ca. 2155-1991 v.C.) 
- Midden Rijk (ca. 1991 -1785 v.C.) 
- Tweede Tussenperiode (ca. 1785-1554 v.C.) 

18 sites 
6 sites 
8 sites 
6 sites 
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Nieuwe Rijk (ca. 1554-1080 v.C.) 24 sites 
Derde Tussenperiode (ca. 1080-664 v.C.) 3 sites 
Saitische periode (664-525 v.C.) 14 sites 
Late periode (525-323 v.C.) 10 sites 
Ptolemaische periode (323-30 v.C.) 10 sites 
laat Romeinse-Koptische tijd (4e-7e eeuw n.C.) 49 sites 

Uit het bovenstaande zijn een aantal, zij het zeer voorlopige, conclusies te 
trekken: 

Ezbet el-Tell 

Zagazig 

,;;3 

• 7 

~ .. __ Á> • 
bu Kebir ~ ~· 

?- • 

• 8 

V./,. 
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SURVEY AREA 

1 Tell el-Khasna 9 T.el-Abbasiya 
2 Te ll Ab u Dawud 10 T. el-Iswid(S) 
3 Tilul Moh .Abu Hasan 11 T.Ibrahim Awad 
4 Tell el-Dirdi r 12 T.Umm 'Agram 
5 Tell e l-Ginidba 13 T.el-Iswid(N) 
6 Tell Gheri er 14 T.Umm el-Zaiyat 
7 Tell el-Marra 15 T.Gez. el-Faras 
8 Tell el-Akhdar 

11. Verspreidingskaartje van Oude Rijk-vindplaatsen binnen het surveygebied (tekening 
J. H. J. Manasse). 
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12. Overzicht van Oude-Rijk-aardewerk, onderverdeeld in vijf ware-groepen, samengesteld uit het 
verzamelde oppervlaktemateriaal afkomstig van verschillende vindplaatsen (tekening M . J. de 

Bruyn) . 

1. Zeer opvallend is de concentratie van Oude Rijk-vindplaatsen in het noord
westelijke deel van het survey-gebied langs de vroegere Tanitische Nijlarm, en 
tussen deze en de Pelusische arm (fig. 11); (voor een overzicht van het uit deze 
periode aangetroffen materiaal zie fig. 12-14). 

De volgende observaties zijn hierbij van interesse: 
a) De aanwezigheid van een aantal reeds bekende en iets vroeger te dateren 

vindplaatsen (Vroeg-Dynastieke periode, ca. 3000-2600 v.C) langs de 



V. D. BRINK - NEDERZETTINGSONDERZOEK IN DE NIJLDELTA 27 

13. Voorbeeld van scherven van de ware-groep A, Tell el-Abbasiya (foto M. J. de Bruyn). 

14. Voorbeeld van scherven van ware-groep C, Tell el-Dirdir (foto M. J. de Bruyn). 
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Tanitische Nijlarm, ca. 4 km. ten westen van het onderzoeksgebied, te weten 
Kufur Nigm, el-Khudariya, Tell Fag'i en Ezbet el-Tell (fig. 11) 11

. 

b) De afwezigheid van gelijktijdige (i.e. Vroeg-Dynastieke en/of Oude Rijk) 
vindplaatsen langs de Pelusische Nijlarm (met uitzondering van Minshat 
Abu Omar; zie beneden), waar de vroegste vondsten in situ dateren uit de 
Eerste Tussenperiode (d.w.z. ca. 900 jaar later dan de vroegst dateerbare 
sites langs de Tanitische arm), te weten een planmatig aangelegde nederzet
ting in Tell el-Dab'a (area F, stratum e 12

). 

Zonder hiervoor een verklaring te bieden, lijkt het evenwel plausibel aan te 
nemen dat de Tanitische arm de meest oostelijke bewoningsgrens voor de 
Vroeg-Dynastieke periode en het Oude Rijk aangaf. De positie van Oude Rijk
vindplaatsen binnen het surveygebied tussen de twee vroegere Nijlarmen, 
geconcentreerd tussen de 3,5- en 2,5- m. hoogtelijn, benevens de locatie van 
minstens twee van deze sites (Tell Ibrahim Awad en Tell Umm Ägram) langs 
een oud kanaal dat deze beide Nijlarmen met elkaar verbond, in combinatie 
met de positie van de Vroeg-Dynastieke vindplaats Minshat Abu Omar, 
gelegen op een gezira ten oosten van de Pelusische arm binnen dezelfde 
hoogtelijn-interval, roept de vraag op of een verklaring van deze concentratie 
gezocht moet worden op het gebied van de handel, in samenhang met de al 
eerder genoemde Horus-weg (p. 19) en de aantoonbare contacten met o.a. 
Palestina tijdens de periode onder discussie. 
2. In tegenstelling tot alle tot nu toe bekende vindplaatsen uit de Tweede 
Tussenperiode (ook wel "Hyksos" periode genoemd; gekarakteriseerd door de 
aanwezigheid van o.a. een nieuw type graven 13 en synchroon met de syrisch
palestijnse Midden-Brons II-cultuur), die allen gelegen zijn ten oosten van de 
Pelusische Nijlarm, konden tijdens deze survey een tweetal vindplaatsen uit 
dezelfde periode geïdentificeerd worden (Tell Fauziya en Tell Geziret el-Faras), 
zo'n 15 km. ten westen van deze , Nijlarm en zelfs aan gene zijde van de 
Tanitische arm (fig. 15).-De positie van deze twee sites schijnt een nieuw licht te 
werpen op de in het verleden gestelde vraag of de Pelusische Nijlarm voor de 
dragers van deze "Hyksos"-cultuur misschien gefunctioneerd kan hebben als 
een soort strategische barrière tegen de autochtone bevolking. 
3. Opvallend is dat 16 van de 24 sites met Nieuwe Rijk-materiaal geen ouder 
materiaal opgeleverd hebben, d.w.z. dat deze vindplaatsen mogelijk pas vanaf 
het Nieuwe Rijk bewoond werden. Indien correct 14

, dan zou dit goed in 
samenhang te brengen zijn met de stichting van 's lands nieuwe hoofdstad in de 
Ramessidentijd, Piramesse (zie p. 19). 
4. De overvloed van materiaal daterend uit de laat-Romeinse en Koptische 
periode ( 49 sites) tenslotte, kan gedeeltelijk verklaard worden uit het feit dat 
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15. Overzichtskaartje van Tweede Tussen Periode-vindplaatsen in de Delta. De met .& aangegeven 
vindplaatsen werden tijdens deze survey gelocaliseerd, (kaart uit M . Bietak, Tell el-Dab 'a II, 167, 

fig . 35). 

het hier de meest recente perioden betreft, het materiaal derhalve uit de 
bovenste bewoningslagen van de afzonderlijke vindplaatsen komt, en ergo het 
best vertegenwoordigd zal zijn aan het oppervlakte. 

De tweede phase van het veldwerk zal besteed worden aan het nader 
onderzoeken van een aantal geselecteerde vindplaatsen d.m.v. sondages. 
Selectiecriteria hierbij zijn: gebrek aan voldoende oppervlakte materiaal, 
specifiek locationele problemen betreffende de positie van vindplaatsen in het 
oorspronkelijke landschap, en de noodzaak zeer bedreigde sites te onderzoe
ken. Tevens zal begonnen worden met het verzamelen van paleo-botanisch 
materiaal, en zal het nemen en bestuderen van bodemmonsters voortgezet 
worden om de bodemkundige inventarisatie van het gebied te kunnen afron
den; hierbij zal speciale aandacht gegeven worden aan de geselecteerde 
vindplaatsen en hun directe omgeving. 

Amsterdam, sept. 1986 
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10 Een illustratief voorbeeld hiervan is de Vroeg-Dynastieke vindplaats Minshat Abu Omar. Hier 
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opgericht, gevestigd te Amsterdam. Adres: Vakgroep Egyptologie, Oude Turfmarkt 129, 1012 
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deren en coördineren van archeologisch onderzoek in Egypte in de ruimste zin . 



TELL 1:JAMMÄM IN NOORD-SYRIË 

EEN VLUCHTIG OVERZICHT VAN DE ARCHITECTUUR UIT VIER CAMPAGNES 

D. J. W. Meyer 

Inleiding 

Sommige gedeelten van Noord-Syrië hebben dezelfde bedriegelijke monoto
nie van landschap als de hollandse polders; wie er oog voor heeft ziet echter elk 
moment van de dag andere licht- en schaduwwerking en andere kleuren. Maar 
waar de polders onderbroken worden door rechtlijnige sloten, vaarten en 
bomenrijen, is de heel licht glooiende steppe van Noord Syrië 's zomers een 
geelbruine zee van zinderende hitte. Kudden schapen werpen een wolk stof op 
die nog minuten lang blijft hangen, huizen van kleitichel lijken boven de grond 
te zweven - en er is geen boom te zien. Toch belichten verschillende momen
ten van de dag ook hier het landschap doorlopend anders en maken het 
gevarieerd. Maar het gebrek aan bomen blijft. Geen wonder dat de weinige 
waterbronnen en rivieren met hun bosschages altijd tot de verbeelding hebben 
gesproken en een rol spelen in vele verhalen, thans nog en zeker vroeger, toen 
de begroeiïng niet noemenswaardig veel dichter kan zijn geweest. 

'Ain al 'Arus, 'bron der verloofden', is zo'n plaats 1 . Vlak bij het huidige Tell 
Abyaçi is dat een lieflijke plek waar in het midden van een ronde vijver het 
water uit de grond komt. Er staan vijgenbomen en wilgen omheen, en er 
zwemmen vissen. Het water baant zich vandaar een weg naar het zuiden, en 
deze rivier, de Balïch, stroomt dan na honderd kilometer bij Raqqa in de 
Eufraat. Vele ruïneheuvels (tells) langs deze rivier getuigen van haar aantrek
kingskracht voor de mens, die er vanaf tenminste 7000 v.C. huizen bouwde, vee 
hoedde en landbouw bedreef, met enige tussenpozen tot op heden. De rivier 
komt ( onder dezelfde naam) voor in spijkerschriftteksten van historische en 
economische aard. De streek is immers relatief vruchtbaar en daarom altijd 
interessant geweest voor belangrijke heersers die schrijvers in dienst hadden. 
Als onderdeel van de vruchtbare Djazira (arabisch voor 'eiland', d.w.z. het 
gebied tussen de middenlopen van Eufraat en Tigris) was deze streek zoals het 
cliché het wil eeuwenlang een speelbal van naties. Echter, op kleinschalige 
sonderingen van Mallowan na, en een oppervlakteonderzoek van Copeland 
(Mallowan 1948; Copeland 1979), was de streek daarnaast voor kort een 
archeologische terra incognita. Om daar verandering in te brengen, en om 
enkele vragen van historische aard mogelijk nader tot een antwoord te brengen, 
besloten de archeologen van de vakgroep Westaziatische Talen en Culturen 
van de Universiteit van Amsterdam een opgravingsproject te beginnen. Het 
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16. Tell I:Jammäm vanuit het zuiden . 

vinden van een geschikte tell om deze twee vraagstellingen, de archeologische 
en de historische, aan te vatten, vereiste enige verkenningswerkzaamheden ter 
plaatse, die in 1979 plaats hadden. Uiteindelijk vonden wij in Tell J:Iammam 
(fig. 16) dicht bij het moderne dorp J:Iammam al-Turkman, ongeveer 25 km 
ten zuiden van de Bron der Verloofden, een ruïneheuvel die zowel een lange 
bewoningsgeschiedenis beloofde alsook redelijk gesitueerd leek in verband met 
enkele tekstgegevens. Over deze laatste een paar woorden. 

In Oud-Assyrische handelsbrieven van het begin van het tweede millennium 
v.C. wordt over een stad Zalpa gesproken, een pleisterplaats of karnavanserai 
op weg van Assur naar Kanis/Kültepe (Veenhof 1972). Dezelfde plaatsnaam 
duikt op in de Mari-brieven, en ook in een 'itinerair', een trajectbeschrijving 
van een groepje militairen (? zie Hallo 1964). De kon tekst van al deze 
vermeldingen lijkt op een situering van dat Zalpa te wijzen aan de Balîch, zoals 
die dertig jaar geleden al werd geopperd door M. Falkner (1958, kaartje op 
p. 21). 

Werkwijze. 

Gefinancieerd door de ZWO-stichting ARCHON en door de Universiteit 
van Amsterdam zijn tot nu toe ( einde 1986) vier opgravingscampagnes 
voltooid, dat is ongeveer elf maanden graven. Gedurende deze tijd is hard 
gewerkt aan de tweeledige vraagstelling, en wel door twee benaderingswijzen. 
Enerzijds is een aantal 2 m. brede testsleuven getrokken om snel een overzicht 
van de stratigrafie te verkrijgen met daarin een aardewerksekwentie. Immers, 
aan het aardewerk ziet een archeoloog met welke "cultuur" hij te maken heeft. 
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17. Kaart van Tell }:Iammam met de opgravingsputten. 

Anderzijds is op dié plaatsen waar aardewerk uit de Midden-Bronstijd (ca. 
2000-1600 v.C., juist de periode waarin de bovengenoemde spijkerschrifttek
sten spelen) aan de oppervlakte aanwezig was, een aantal 10 x 10 m. vakken 
uitgezet om over een grote oppervlakte de resten van die periode overzichtelijk 
te maken. De enorme afmetingen van de tel1 bleken van meer dan 4000 jaar 
bewoning te getuigen. Tell I:Iammäm meet ongeveer 500 x 500 x 45 m. 
(fig. 17) en is daarmee de grootste teil in de . vallei van de boven-Balïch. 
Gesitueerd aan de linker ( oost-)oever van de rivier, is hij tegenwoordig 
omgeven door bouwland waar alternerend gerst, katoen en tarwe worden 
verbouwd met behulp van motorpompirrigatie. Op een heldere dag kan men in 
het noorden de voorlopers van het Taurusgebergte zien, de begrenzing van de 
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'Vruchtbare Halve Maan'. De noordhelling van de tel1 is steil, die in het zuiden 
glooiend. 

Een teil is een agglomeraat van klei en ander bouwmateriaal en groeit dus 
zolang er gewoond wordt. Nadat de laatste bewoners vertrokken zijn echter 
begint het proces van afkalving. Door wind en regen eroderen top en zijden, 
zodat onze tel1 vroeger nog groter geweest moet zijn dan nu : er is ongeveer 
1500 jaar niet meer op gewoond. Zo'n erosieproces vindt natuurlijk ook plaats 
wanneer de bewoningsgeschiedenis eerder een hiaat dan een einde vertoont, en 
ook daar waar tijdens bewoning elders op de tel1 een grote open plek tussen de 
huizen ligt. Het is de kunst om bij het opgraven deze soorten erosie uit elkaar te 
houden, daar anders de interpretatie van de bewoningsgeschiedenis vertekend 
wordt. Idealiter stelt men een tel1 wel voor als een soort taart met verschillende 
lagen, maar in de praktijk is een dorp per periode nogal verspreid over een tel1, 
waarbij aanmerkelijke hoogteverschillen kunnen optreden tussen contemporai
ne huizen. Het is dus zaak om de stratigrafische volgorde die men in een 
testsleuf verkrijgt als een soort werkhypothese te beschouwen, die middels 
opgravingen elders op de tel1 getest moet worden opdat geen cultuurperioden 
tussen wal en schip verdwijnen. Om die reden hebben wij naast een lange 
testsleuf aan de oostzijde dan ook sleuven aan de noord-, west- en zuidzijde 
getrokken. Een enorme erosiegeul, in zijn huidige vorm van zeker na 
ca. 600 n.C. daterend, deelt de zuidhelling van de tel1 in tweeën. Om eenzelfde 
absolute diepte te bereiken heeft zo'n geul het voordeel dat slechts de helft van 
het volume aarde behoeft te worden weggegraven als men in de hilling graaft. 
Daarvoor is de grote erosiegeul zowel aan haar zuidhelling (testsleuf) als aan 
haar noordhelling ( extensieve opgraving) gebruikt. 

Periodetabel 

lf.ammäm periode periodenaam data ( ca.) 

I pre pottery neolithic tot 6500 v.C. 
II pottery neolithic tot 5500 v.C. 
III Halaf 5500-4500 v.C. 
IV Ubaid 4500-3700 v.C. 
V Laat Chalcolithicum, w.o. 

"U ruk" periode 3700-3000 v.C. 
VI Vroege Bronstijd 3000-2000 V. C. 
VII Midden Bronstijd 2000-1600 v.C. 
VIII Late Bronstijd 1600-1200 v.C. 
IX IJzertijd 1200-500 v.C. 
X Perz., Hellen., Parth., Rom., 

vroeg Byz. -600 n.C. 
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Bewoningsfasen 

<Ubaid-resten die in l:fammäm zijn opgegraven (periode IV 2) dateren van 
het eerste begin van de noordelijke <Ubaid-cultuur, ca. 4500 v.C. - maar de 
maagdelijke bodem is nog niet bereikt. Dit laatste is des te opvallender, daar de 
resten al meer dan 2 m. onder het huidige niveau van de omringende velden 
werden aangetroffen. Het is eenvoudige rechthoekige architectuur waarin zich 
een opmerkelijke hoeveelheid beschilderd en onbeschilderd aardewerk bevond. 
Vele fasen van bouw en herbouw volgden, waaronder een met een huis met een 
helaas onherkenbaar beschadigde wandschildering. De <Ubaidlagen vormen 
een 10 m. dik pakket, een stratigrafische eenheid die zeldzaam genoemd kan 
worden. 

Evenals het voorgaande in de oostelijke testsleuf aangetroffen, was één der 
interessantste vondsten voor de volgende periode (laat Chalcolithicum) een 
rechthoekig gebouw met een lange centrale ruimte, geflankeerd door drie 
kleinere (fig. 18). Een brand had deze ruimten redelijk geconserveerd, zodat 
ook de inventaris ons gedeeltelijk is overgebleven. Daaronder bevonden zich 
een stempelzegel en veel schaalfragmenten. Wat de functie van het gebouw is 
geweest kan niet met zekerheid worden vastgesteld, maar een zegel ( alsmede 
een ongezegelde kruikafsluiting uit de herbruikfase van de ruimten) duidt op 
economische activiteit, waarbij gedacht moet worden aan volgroeide ideeën 
omtrent bezitsdeling en hiërarchisering van de samenleving. Hoewel slechts een 
klein gedeelte van het gebouw is opgegraven, zou men het kunnen reconstrue
ren als op fig. 18. 

"Uruk "-periode 

Een opwindende vondst werd hogerop in de oostelijke testsleuf gedaan 
(periode V 7). Het moet rond 3200 v.C. geweest zijn dat een tot 1 m. hoog 
kleitichelterras werd geconstrueerd om als ondergrond te dienen voor een groot 
gebouw. Een imposant gebouw, waarvan de overblijfselen (zoals de platte
grond en de getrapte nissen; fig. 19) de conclusie lijken te rechtvaardigen dat 
het hier om een tempel gaat. Vlak bij de tempel, en zeer waarschijnlijk eruit 
afkomstig, werd een zegeling op een klomp klei aangetroffen. Hoewel de 
parallellie met het eerder genoemde, kleinere gebouw uit V 2 opvallend is, gaat 
het wellicht wat ver om ook voor dat kleinere gebouw een tempelfunctie te 
veronderstellen. Wel is het opvallend dat beide emplacementen dicht bijeen 
liggen, hetgeen de mesopotamische gewoonte in herinnering roept om tempels 
steeds weer op dezelfde (geheiligde) plaats te (her)bouwen. De grote tempel is 
niet, zoals die van Jebel <Arüda (van Driel 1983) of van Tell Qannäs (Finet 
1982) gebouwd met de zg. Riernchen, een vorm van kleitichel die kenmerkend is 
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18. Gebouw met zaal uit het Chalcolithicum. 
De ongevulde gedeelten zijn gereconstrueerd. 

19. De tempel. De ongevulde gedeelten zijn 
gereconstrueerd. 

voor de late Urukperiode (ca. 3400-3000 v.C.). Riemchen zijn vierkant in sectie 
en rechthoekig in plan (bv. 12 x 12 x 30 cm.), en verschillen dus van de 
normale klei tichel, die vaak ca. 40 x 30 x 10 cm. meet. Voorts was de aarde
werkinventaris niet, zoals op de twee aan de Eufraat gelegen bovengenoemde 
plaatsen sterk verwant aan het aardewerk van de 'moederstad' Uruk in Zuid
Irak. We kunnen in het geval van l:fammäm niet spreken van een kolonie, zoals 
dat voor 'Arüda en Qannäs gerechtvaardigd lijkt. Des te knellender worden 
vragen als: welke waarde heeft een tempel plattegrond om culturele versprei
ding te illustreren, er vanuit gaande dat een tempelplattegrond in een zekere 
verhouding staat tot liturgische handelingen, die per religie - als onderdeel 
van een cultuur - zullen verschillen? Toegespitst op l:fammäm komt deze 
vraag neer op die naar de aard van de godsdienst van de bewoners, wier 
materiële cultuur verder meer met bijvoorbeeld Tepe Gawra XI-VIII te maken 
heeft dan met het contemporaine Zuid-Mesopotamië, (waar de tempelplatte
grondvorm al vóór de U rukperiode vandaan lijkt te komen). Hopelijk zullen 
volgende campagnes ons in staat stellen de opgravingen hier uit te breiden en 
zo de poging tot reconstructie van de plattegrond te controleren. 

De tempel, waarin overigens geen altaar of godenbeelden zijn gevonden, ging 
in vlammen ten onder. Een erosielaag geeft aan dat de plek waar hij stond enige 
tijd ongebruikt bleef. Naderhand levert nieuwe architectuur met dikke pleister
lagen, waaraan verder nog geen onderzoek gewijd kon worden, aardewerk op 
uit de Vroege Bronstijd, dat is ruwweg het derde millennium v.C. 
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Vroege Bronstijd. 

Afgezien van een klein gedeelte van een monumentaal gebouw aan de 
noordzijde van de tell is het derde millennium voorlopig het best vertegenwoor
digd aan de westzijde. Daar beschermde een hoog, massief bouwwerk van 
kleitichel (stadsmuur of -toren?) de stad, die nu wellicht was uitgegroeid tot 
zo'n 250 x 150 m. Gedurende de twee fasen van dit bouwwerk, die beide in de 
tweede helft van het derde millennium v.C. moeten worden gedateerd, bestond 
bovenin een suite kamers. Deze waren wit gepleisterd, hadden steunberen langs 
de wanden en waren voorzien van installaties zoals ovens. Buiten- en binnenzij
de van de stad lagen niet op gelijke hoogte; men zou kunnen zeggen dat de 
muur een soort bossering van de helling was; de blinde buitenzijde gaf het 
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20. Douchebak met anti-slip bo
dem. Vroege Bronstijd. 

aanzien van een vestingmuur, maar in de boven
bouw kunnen ramen voor · de kamers gezeten 
hebben. De '. onderbouw kan 8 m. dik geweest 
zijn. 

Tegen het einde van het derde millennium v.C. 
te dateren is een indrukwekkende badkamer die 
deel uitmaakte van een luxe woning (fig. 20). De 
'douchebak' was van één brok kalksteen ge
maakt, waarin men in reliëf een anti-slip bodem 
met visgraatmotief had gehouwen. De afvoer 
liep onder een muur door naar een zuidelijk 
gelegen erfje. 

De naam van de stad in deze periode is ons 
onbekend. Wel geeft de tekst van een klein 
spijkerschrifttabletje aanleiding tot het vermoe
den dat ook in deze tijd de stad een tempel heeft 
gehad: er wordt immers gesproken van een 
priester die 7000 liter gerst ontvangt ... Hiermee 
wordt ook een vorm van administratie geillus
treerd, die past in onze reconstructie van een 
plaats met een regionale centrumfunctie. 
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Midden Bronstijd. 

Hier en daar brandend, elders gewoon verlaten, gingen de resten van het 
derde millennium v.C. ten onder: een dik pakket erosielagen geeft de grens aan 
tussen de Vroege en de Midden Bronstijd. 

De resten van de Midden Bronstijd zijn aan de westzijde van de tel1 ongeveer 
3,5 m. dik. Daarin werd ondermeer een gebouw aangetroffen waarvan omvang 
en model een speciale functie doen vermoeden. Gebouwd van goede kwaliteit 
kleitichel zijn de muren van het noordwestelijke gedeelte opmerkelijk dik 
(fig. 21); daartegenaan werden in verschillende fasen aanbouwen gezet. Het is 

21. Het rechthoekige gebouw uit de Midden-Bronstijd. In de langwerpige kamer in het midden 
werd het "woordenboek" gevonden. 
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mogelijk dat ook aan de noord- en westzijde dergelijke aanbouw stond, maar 
dat alles is in de erosie van de helling verloren gegaan. Overigens is het 
waarschijnlijk dat de resten van een massief kleitichelbouwwerk van minstens 
4 x 4 m. (bastion, toren?) aan dit gebouw hebben vastgezeten of in ieder geval 
ermee geassocieerd is geweest. Het is opvallend dat alleen de zuidelijke 
bijgebouwen installaties zoals ovens hadden, hetgeen zou kunnen wijzen op een 
"officiële" functie van het dik ommuurde gedeelte. Inderdaad werden daar 
tabletfragmenten met spijkerschrift gevonden, waaronder een lexicale lijst of 
'woordenboek'. Een ander tablet bevatte een handelsbrief. 

Ten zuiden van dit complex liep een straatje met een goot in het midden naar 
het oosten heuvelafwaarts (fig. 22). Aan dit straatje grensden enkele huizen, 
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22. Straatje (in vak L 24) en huizen uit de Midden Bronstijd. 

waarvan grote gedeelten verloren zijn gegaan in de erosie van de zuidhelling. 
Niettemin vormt zich voor onze ogen het beeld van een centraal gebouw dat 
iets boven de omgeving uitstak, zowel door zijn locatie als door de eigen 
afmetingen. Wat precies rond 1700 v.C. de bezigheden in het gebouw zijn 
geweest weten we niet, maar ze omvatten in elk geval administratie en wellicht 
onderwijs. 

Vooral van de Midden Bronstijd vonden we een aantal begravingen, waarbij 
het opvalt dat volwassenen meestal buiten de nederzetting, en kinderen vaak 
onder de huisvloeren in potten begraven werden. Eén tombe vormde, wat de 
volwassenen betreft, een uitzondering: in een vroegere éénkamerwoning in de 
nederzetting was een tombe ingebouwd waar twee lichamen in werden bijgezet 
met enkele stuks aardewerk (fig. 23). Het opmerkelijke is voorts dat aan de 
hoeken van het bouwwerkje vervolgens vier volgende begravingen plaats 
vonden, alsof het een plaats betrof waar men graag begraven wilde worden. Dit 
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23. T(ombe) uit de Midden Bronstijd, gebouwd in een vroegere woning (W). 

zou kunnen duiden op een belangrijke functie in de gemeenschap van de in de 
tombe opgebaarde overledenen. 

Late Bronstijd. 

Noch het complex, noch de huizen eromheen zijn aan het einde van de 
Midden Bronstijd in een grote conflagratie ten onder gegaan; de bewoners 
hebben de plaats veeleer om een andere reden verlaten. De resulterende 
afkalving van de gebouwen kan wellicht een generatie geduurd hebben. In ieder 
geval werd de architectuur in de volgende periode anders georieënteerd, en 
weinig oude muren kunnen nog zichtbaar geweest zijn, omdat die anders wel 
herbruikt zouden zijn, naar goed mesopotamische gewoonte. Op dit moment 
was de tell al meer dan 30 m. hoog; voorts moet hij veel breder zijn geweest dan 
nu, wat af te leiden is uit de aan te vullen architectuur. Zelfs op die grote heuvel 
moet echter het nieuw gestichte gebouw een overheersende positie hebben 
ingenomen. Er werd namelijk een als één geheel gepland en uitgevoerd complex 
neergezet van meer dan 45 x meer dan 30 m. (fig. 24). Het licht glooiende 
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24. Plattegrond van het Paleis uit de Late Bronstijd. Voor een mogelijke reconstructie zie afb . 25. 

telloppervlak is daarvoor plaatselijk genivelleerd respectievelijk afgegraven. 
Een officiële vleugel in het westen was van een meer huishoudelijke vleugel 
gescheiden door een open hof die met kleine steentjes was geplaveid. De 
westelijke vleugel is bovenop de plaats terecht gekomen waar in de Midden 
Bronstijd het rechthoekige complex lag, maar er zijn geen duidelijke redenen 
om aan te nemen dat zich hierin een culturele continuïteit manifesteert . Dit 
'officiële' gedeelte is gekenmerkt door stevige muren die minstens zeven 
ruimten definiëerden. De grootste daarvan was 14 x minstens 6 m. In het 
midden ervan werd onder de vloer een verrassende vondst gedaan: een aantal 
mensfiguurtjes en 'reservelichaamsdelen' zoals voeten, alsmede miniatuurvaat
werk, alles van ongebakken klei. Dit moet geïnterpreteerd worden als een 
stichtingsbijgave, en het is een zeldzame vondst. De vroegste parallel lijkt 
vooralsnog een stichtingsbijgave van Assur-resa-isi I (1132-1115 v.C.)2 . Naast 
deze vondst en de monumentale bouwwijze duiden ook andere zaken op het 
speciale karakter van het gebouw: drie rolzegelafrollingen op een klomp klei 
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25. Poging tot reconstructie van het LB Paleis. 

die als kruikverzegeling was gebruikt, alsmede een tablet 3 • In de tekst van het 
laatste is sprake van een koning - waarschijnlijk echter woonde die niet in dit 
paleis. Want dat we met een paleis te maken hebben lijkt, gezien de afmetingen, 
bouwwijze en plattegrond nauwelijks te betwijfelen. Wellicht was het een 
goeverneurspaleis? Het meest monumentale gedeelte van het gebouw lijkt een 
klein beetje op het paleis van Alalab IV (W oolley 1955, fig. 45) met zijn 
opeenvolging van kleinere en grotere zalen. Mogelijkerwijs had ook het 
I:Iammäm-paleis, evenals dat in Alalag., een "bit bilani" -model. Deze term 
betekent in archeologisch gebruik een rechthoekig gebouw met een zuilen
toegang en dwars geplaatste ( = brede, ondiepe) vertrkken; het model is 
kenmerkend voor noord Syrië en zuid Turkije in de IJzertijd, maar komt al in 
het tweede millennium voor. De in I:Iammäm aan te vullen zuilentoegang zou 
dan aan de westzijde gelegen zijn, juist het weggeërodeerde deel van de tell 
(fig. 25). De wél teruggevonden vertrekken van de westvleugel waren toeganke
lijk via met stenen orthostaten (ca. 1,2 x 1,0 x 0,25 m.) verstevigde deurpar
tijen (fig. 26); een aan de voet van de heuvel, dus ongestratificeerd gevonden 
orthostaat van andere afmetingen zou mogelijk van de geponeerde westelijke 
toegang afkomstig kunnen zijn. Als deze reconstructie juist is, zal er boven de 
officiële ruimten waarschijnlijk gewoond zijn door de 'heerser' van de plaats. 
Of er ook boven de oostelijke, meer huishoudelijke vleugel een verdieping 
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26. Doorgangen met orthostaten ·in het LB Paleis . 

stond weten we niet, maar die dikte van de muren aldaar maakt het zeker 
mogelijk. Op de parterre bevonden zich naast elkaar in ieder geval een 'natte' 
en een 'droge' ruimte, die elkaar in een volgende subfase afwisselden. Tijdens 
de vierde campagne kwam aan het licht dat ook ten zuiden van het hof een 
interessant paleisgedeelte gestaan heeft, dat via een aantal treden een split-level 
bewoning mogelijk maakte: dit zuidelijke gedeelte bevatte ook mooi gepleis
terde kamers, en zalen met banken, die uitgediept waren in de Midden 
Bronstijd bewoningslagen. 

Het paleis is verlaten, maar de bewoners hebben het plan gehad ooit terug te 
keren, getuige het dichtzetten met opeengestapelde kleitichels van de deurope
ningen in de westvleugel; het is mogelijk dat de oostvleugel nog even bewoond 
bleef. Het wegtrekken van de bewoners brengt voor ons met zich mee dat 
slechts wat 'waardeloos' huisraad aangetroffen werd, voornamelijk in de 
oostvleugel, waar het deel uitmaakte van de keukeninventaris (bassins, voor
raadsvaten enz.). Bij het blootleggen van de fundamenten werden overigens 
drie afwateringssystemen aangetroffen, die de relatieve luxe illustreren waarin 
de bewoners leefden. 

Wellicht is de nu sterk toegenomen hoogte van de stad de aanleiding geweest 
tot het verlaten van deze woonplek. Hoewel er na het paleis nog een tweede, 
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minder monumentale bewoningsfase van de Late Bronstijd werd gevonden, 
kan deze niet lang geduurd hebben. Zowel tussen beide Laat Bronslagen als op 
de bovenste werd een laag erosieaarde aangetroffen die de toenmalige achte
reenvolgende telloppervlakten vertegenwoordigen. 

IJzertijd 

Er is geen bewoning van de IJzertijd aangetroffen. Op en in de steil geworden 
tellhelling werd later, wellicht even vóór onze jaartelling, een aantal terrasmu
ren gebouwd die deel uitgemaakt kunnen hebben van een kazerneachtig 
complex. Regelmatige vertrekken werden daarin gescheiden door dikke muren 
die evenwel nogal nonchalant waren geconstrueerd, met grote ruimte tussen de 
tichels en weinig mortel. Ook de bepleistering was kwalitatief minder dan 
voorheen. Naast hoeveelheden aardewerk, waaronder lampjes, leverden de 
resten van deze fase grafvondsten op; maar ook een ongeveer vier meter dikke 
muur, die in de vakken 0, P en Q 29 werd blootgelegd (fig. 27). De lichte curve 
van deze muur suggereert dat hij als het ware om de hoofdtell heengedacht 
moet worden. Toch is het gevonden tracé te klein om met zekerheid van een 
stadsmuur te spreken: zeker ook omdat van echte stadsresten verder voorals
nog geen sprake is. Deze muur moet vóór ca. 75 n.C. in gebruik zijn geraakt. 
Een analyse van het aardewerk geeft aan dat meer dan sporadische bewoning 
na ongeveer 200 n.C. nauwelijks meer voorgekomen zal zijn, tot op heden. 

Uiteraard proberen we tot een zo compleet mogelijk beeld te komen van de 
culturen die we opgraven. Daartoe moeten de architectuur, het aardewerk, 
kleine vondsten, teksten en zeker ook planten- en dierenresten geïntegreerd 
worden geïnterpreteerd en in hun ecologische samenhang worden gezien. 
Hoewel een opgraving nooit 'klaar' is, kan een serie campagnes toch in die zin 
worden afgerond dat de verkregen gegevens een coherente eenheid vormen. In 
het geval van l:f ammäm is het echter nog niet zover. Wel is thans een eerste 
samenvattende publicatie over de eerste drie campagnes voor uitgave gereed, 
maar sommige belangrijke nieuwe vondsten en dwarsverbanden konden daarin 
nog niet worden opgenomen. Hoewel een geïntegreerd beeld dus nog niet te 
geven is, geven de volgende opmerkingen wellicht enig inzicht in andere dan 
bouwkundige aspecten van het vroegere leven in en rond l:f ammäm. 

Het is duidelijk dat in elke fase de hoofdmiddelen van bestaan de geïrrigeer
de landbouw en de veeteelt waren. Over deze aspecten doen de opgravingsstaf
leden van het Biologisch-Archeologisch Instituut van de Rijksuniversiteit 
Groningen onderzoek, dat natuurlijk nog niet is af gesloten, maar waarvan 
voorlopige, indicatieve resultaten voorhanden zijn. Zo blijkt dat in de 
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27. Verdedigingsmuur uit de eerste eeuw na Chr. 
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'Ubaidperiode en het late Chalcolithicum schapen en geiten gehouden werden 
en dat vis, schelpdieren en mogelijk ree en gazelle het vleesdieet van tijd tot tijd 
aanvulden. Gerst, tarwe en lijnzaad werden verbouwd. Er zijn nog geen 
vruchtenresten gevonden (behalve de druif voor de 'Romeinse' periode). In de 
loop van het derde millennium groeit het aandeel van gerst enorm ten koste van 
dat van tarwe. Waar een dergelijk verschijnsel in zuid Mesopotalië vroeger 
vooral in verband werd gebracht met toenemende verzilting van de grond, 
waartegen gerst beter bestand is dan tarwe 4, is zulks voor de streek rondom 
J:Iammäm niet erg aannemelijk. Veeleer moet de oorzaak voor de toename in 
andere factoren gezocht worden, bijvoorbeeld een toegenomen behoefte aan 
veevoer, met name voor ezel en schaap/geit. Deze veronderstelde ontwikkeling 
culmineert dan in de Midden Bronstijd: in de betreffende lagen namen onze 
specialisten een opmerkelijke relatieve zowel als absolute toename waar van 
gerst en ezelsbotten. Het verlokt ons tot de hypothese dat één en ander niet 
geheel los staat van de uit de Oud Assyrische handelsbrieven bekende handel 
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op centraal Anatolië, die waarschijnlijk ondermeer door dit gebied liep en 
waarbij van ezelskaravanen gebruikt werd gemaakt. In het tweede 
millennium v.C. was er voorts een grote component jachtwild (damhert, 
gazelle, ree, zelfs wild zwijn). Verder uiteraard schaap en geit. Rond het begin 
van onze jaartelling werd er overigens weer minder gejaagd, maar werd wel de 
dromedaris aangetroffen. 

Buiten zeer eenvoudige juwelen zijn er weinig concrete vondsten gedaan die 
duidelijk maken in welke mate de lange afstandshandel bijdroeg tot de bloei 
van de nederzetting( en). De aanwezigheid van de bovengenoemde economische 
teksten hoeft niet op lange afstandshandel te wijzen, en kan regionale of zelfs 
lokale leveranties betreffen. Er is, met andere woorden, nog een duidelijkheid 
over de eventuele rol van J:Iammäm in de Oud-Assyrische handel, en de 
identificatie met Zalpa blijft nog een veronderstelling. De opgravingen hebben 
wel al het eerste gestelde doel bereikt, namelijk het opstellen van een 
archeologisch schema van bewonigsperioden voor deze streek. Daarin spelen 
ook zeker de proefopgravingen een rol die ondernomen zijn in Dameshlîye en 
Sabi Abyad, twee telletjes in de onmiddelijke omgeving. Hier bleken prekera
mische en Halafnederzettingen te liggen, waarop de vroegst aangeboorde lagen 
van J:Iammäm zelf chronologisch mooi aansluiten. 

Het zou te ver voeren om alle vragen die de nieuwe gegevens oproepen hier te 
bespreken. De boven aangesneden kwestie van de vertegenwoordigende cultu
rele waarde van de laat-chalcolithische tempelplattegrond is een van de 
dringendste. Daarnaast is het verdiepen van de Midden Bronstijd lagen een 
noodzaak. Afsluitend kan gezegd worden dat J:Iammäm gedurende lange 
perioden van zijn bestaan een belangrijk regionaal centrum is geweest. Wij 
hopen in de gelegenheid te zijn deze nederlandse opgravingen in een in vele 
opzichten cruciaal gebied nog lang te kunnen voortzetten. 

Amsterdam, dec. 1986 

1 De overlevering ziet hier de plaats van Gen 24: 11 vv. en Gen. 29: 1-10. 
2 Het betreft hier geen zuivere parallel : in een ingemetseld soort kistje van kleitichel stond een zg. 
Papsukkal figuurtje van ongebakken klei. Voorts zijn de vonstomstandigheden beduidend anders: 
hier een tempel, daar een paleis. Over stichtingsbijgaven in het algemeen raadplege men Ellis 1968, 
vgl. van Driel 1973. De vondst uit Assur staat beschreven in Andrae 1935:112. 
3 Dr. W. van Soldt (R.U. Leiden) verzorgt de publicatie van de tekstvondsten. 
4 De theorie van de toenemende verzitting van de grond in Zuid-Mesopotamië, uitgewerkt in 
Th. Jacobsen, Salinity and Irrigation Ariculture in Antiquity (Bibi. Mes. 14, Malibu 1982; in feite 
een al in 1958 in het kader van het "Diyala Basin Archaeological Project" verschenen rapport) 
ondervindt thans fundamentele kritiek, vooral wat de interpretatie der oude teksten betreft; vgl. 
M. A. Powell, 'Salt, Seed, and Yields in Sumerian Agriculture. A Critique of the Theory of 
Progressive Salinization' in Zeitschrift für Assyriologie 75 (1985), 7-38. 
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DE HERONTDEKKING VAN HET GRAF VAN MAYA 

Maarten J. Raven 

Op 8 februari 1986 maakte een gezamenlijke expeditie van het Leidse 
Rijksmuseum van Oudheden en de Britse Egypt Exploration Society wereld
kundig dat het lang verloren gewaande graf van Maya bij de Egyptische plaats 
Sakkara was teruggevonden. Zelf had de expeditie sedert 12 jaar naar dit 
monument gezocht. Het nieuws haalde alle kranten en ook radio en televisie 
besteedden ruim aandacht aan deze vondst. Maar wie was Maya en hoe is deze 
ontdekking in zijn werk gegaan? 

Op nieuwjaardag 1829 arriveerde er een bijzonder transport in het toen nog 
slechts 10 jaar oude Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. In het voorafgaan
de jaar was de Nederlandse onderhandelaar J. E. Humbert erin geslaagd in 
Livorno tot een overeenkomst te komen met de agenten van Giovanni 
D' Anastasi over de aankoop van diens omvangrijke collectie Egyptische kunst. 
D'Anastasi was een Armeens koopman die in Egypte fortuin had gemaakt en 
in Alexandrië tevens de positie van Zweeds-Noors consul-generaal bekleedde; 
naast deze activiteiten handelde hij bovendien in oudheden, die hij overal in 
Egypte liet opkopen of opgraven. Sinds Napoleons Egyptische expeditie werd 
geheel Egypte immers geteisterd door benden grafrovers die de opbrengst van 
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28. Dubbelbeeld van Maya en Merit, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden (foto RMO). 
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hun werk verkochten aan de meestbiedende. En nu, op de eerste dag van het 
jaar 1829, zag museumdirecteur C. J.C. Reuvens de talrijke kratten met de 
collectie D'Anastasi zijn gebouw binnenstromen 1 . 

Nog heden ten dage vormt deze uit 567 5 voorwerpen bestaande collectie met 
zijn talrijke meesterwerken de kern van de Egyptische afdeling van het 
museum. Tot die meesterwerken behoren met name de drie levensgrote 
kalkstenen zitbeelden die in D'Anastasi's verkoopcatalogus terecht als eerste 
worden genoemd 2 . Ze geven ons de beeltenis van een man, zijn vrouw, en de 
beide echtelieden samen (fig. 28), in een prachtige stijl en afwerking. Daarnaast 
hebben ze het bijzondere belang dat frontaal op het schort van de figuren een 
kolom hiërogliefen is uitgebeiteld. Dat schrift was in 1822 ontcijferd door J.-F. 
Champollion, en het was juist Reuvens geweest die na grondige studie de 
Franse geleerde als één der eersten gelijk gaf en verdedigde tegen zijn critici 3 . 

Zo zal het hem niet veel moeite gekost hebben de namen van de afgebeelde 
personen te lezen als "de opzichter van het schathuis van de Heer der Beide 
Landen Maya" en "de zangeres van Amon Merit", namen die op dat ogenblik 
nog niets betekenden. Over de herkomst en datering van de beelden had de 
verkoper immers niets medegedeeld. 

Veertien jaar later deed de grote Pruisische expeditie naar Egypte, onder 
leiding van de Berlijnse geleerde R. Lepsius, een ontdekking die de drie Leidse 
beelden in een geheel nieuw licht zou plaatsen. Lepsius bezocht overal in · 
Egypte de op dat moment bekende monumenten en de toen reeds door 
grafrovers doorwoelde grafvelden. Zelf opgraven deed hij nauwelijks; opteke
nen, kopiëren en af gieten echter des te meer. Zo kunnen we in de monumentale 
publicatie van de expeditie, de uit 12 delen bestaande Denkmäler aus Aegypten 
und Aethiopien, meemaken hoe Lepsius in het voorjaar van 1843 op zo'n 30 
kilometer ten zuiden van Kaïro de resten van een grafmonument uit het zand 
zag steken, in de woestijn bij het dorpje Sakkara 4 . 

Zichtbaar was slechts de omtrek van een halfbedolven binnenhof met 
colonnaden langs de muren. De kleistenen buitenmuren hadden een bekleding 
van kalksteenplaten die met schitterende reliëfs waren versierd. In amper vijf 
dagen liet Lepsius zijn tekenaars alles opmeten en kopiëren: offerscènes voor 
de grafeigenaar en zijn vrouw, een uitvaartstoet, en familiescènes. En op alle 
reliëfs prijkten dezelfde namen als op de Leidse beelden: dit was het graf van 
Maya, waaruit grafrovers twintig jaar eerder de drie zitbeelden hadden 
weggesleept! Een vierde beeld, het echtpaar voorstellend maar ernstig bescha
digd, hadden zij voor Lepsius laten staan .... 
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Gek genoeg trok deze vondst nauwelijks de aandacht en het verband met de 
Leidse beelden werd slechts honderd jaar later gelegd 5

• Lepsius nam zelf enkele 
reliëfblokken mee naar Berlijn, andere stukken belandden na zijn vertrek in 
Baltimore en Rochester, en daarna raakte het graf weer geheel onder het 
stuifzand 6 . Naarmate er echter in Egypte steeds meer werd ontdekt en 
gepubliceerd, ontpopte Maya zich als een figuur van bijzonder belang. Zo 
kunnen we tegenwoordig zijn curriculum vitae uit een groot aantal bronnen 
reconstrueren. 

In een inscriptie in het graf van koning Thoetmosis IV noemt Maya ons zijn 
ouders: de rechter Ioey en de dame Weret 7 . Ondanks deze ogenschijnlijk 
eenvoudige afkomst verwierf Maya onder koning Toetanchamon (1 333-
1323 v.C.) het hoge ambt van "opzichter van het schathuis", d.w.z. Minister 
van Financiën. Dat dit geen sinecure was, blijkt uit een pas onlangs gepubli
ceerde stèle uit Liverpool: in zijn 8ste regeringsjaar liet de koning Maya een 
belastingtaxatie uitvoeren in heel Egypte, die moest leiden tot het instellen van 
tempeloffers voor alle goden. Zo was Maya verantwoordelijk voor het herstel 
van de Egyptische economie na het débäcle van de Amarnaperiode 8 • 

Daarnaast had Maya ook de supervisie over het departement van Openbare 
Werken, en daarmee over de aanleg van het in 1922 teruggevonden konings
graf. Toen de koning in zijn lûde regeringsjaar overleed, plaatste Maya als een 
toegewijde dienaar twee beeldjes beschreven met zijn naam in de grafschat van 
zijn meester 9 . Het moet ook Maya zijn geweest die uiteindelijk de zegels 
aanbracht op de dichtgemetselde deur van Toetanchamons graf. In dezelfde 
tijd begon hij vermoedelijk ook de aanleg van zijn eigen graf bij Sakkara, het 
grafveld van de noordelijke hoofdstad Memphis waar alle notabelen van deze 
tijd werden bijgezet. 

Onder Toetanchamons opvolger Eje (1323-1319 v.C.) en vooral onder 
Horemheb (1319-1307 v.C.) beleefde Maya's carrière een hoogtepunt. 
Horemheb was Toetanchamons opperlegeraanvoerder geweest, als "Minister 
van Defensie" dus een naaste collega van Maya. Zo werd Maya verantwoorde
lijk voor Horemhebs grote bouwprojekten: het koningsgraf in het Thebaanse 
Dal der Koningen, de begrafenis van Horemhebs gemalin Moetnedjemet in 
diens afgedankte generaals graf bij Sakkara, en de bouw van twee pylonen in de 
Amontempel van Karnak. De bovengenoemde inscriptie in het graf van 
Thoetmosis IV getuigt van restauratiewerkzaamheden in opdracht van Maya: 
ook monumentenzorg zat in zijn portefeuille! Ook als schatmeester bleef hij in 
functie: in het graf van de Thebaanse priester Neferhotep zien we hoe Maya in 
aanwezigheid van Horemheb gouden eretekenen uitreikt aan de grafeigenaar. 
Bij deze gelegenheid werd hij belangrijker geacht dan de beide viziers of 
onderkoningen, die werkeloos toezien 10

. 
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We weten niet wanneer Maya overleed, maar er is geen bewijs dat hij nog 
onder de Ramessidische farao's in functie was. Hij en zijn vrouw Merit moeten 
met veel pracht en praal zijn bijgezet in het met koninklijk goedvinden 
aangelegde graf bij Sakkara. Nergens lezen we iets over kinderen van de 
overledene ; de begrafenis schijnt veeleer te zijn geleid door de drie broers van 
de dode: de rentmeester van het paleis Nahoeher, de legerofficier Parennefer en 
de secretaris van het schathuis Nacht. Dit graf en het aangrenzende generaals
graf van Horemheb ontwikkelden zich in de Ramessidentijd tot toeristische 
trekpleisters en tot centra van de necropolis 1 1

. Daarna horen we niets meer en 
raakte het monument geleidelijk ten prooi aan grafroof en verval. 

Aan het eind van de 5e eeuw van onze jaartelling ontstond bij Sakkara het 
Koptische klooster van Apa Jeremias. Spoedig werd dit één van de grootste 
kloosters van de omgeving, in het bezit van maar liefst vier kerken. Op zoek 
naar bouwmaterialen zwierven de monniken over de aangrenzende woestijn
heuvels en plunderden zij de in hun ogen waardeloze heidense monumenten. 
Zo vond de opgraver van het klooster, J. E. Quibell, in 1908-1910 talrijke 
reliëfs van onder andere het graf van Maya, verwerkt in de vloer van één van de 
kerken 12

. Het merendeel daarvan is nu in het museum in Kaïro; twee stukken 
belandden in Toronto en Hamburg 13

. Na deze destructiefase onder de Kopten 
raakte het graf opnieuw in vergetelheid, tot de grafrovers het aan het begin van 
de 19e eeuw terugvonden. 

Resumerend kunnen we stellen dat er sinds het begin van deze eeuw 
voldoende gegevens waren om de interesse in de persoon Maya te wekken. 
Bovendien was er de mogelijkheid om het graf van Maya opnieuw bloot te 
leggen en nu volledig te onderzoeken, aangezien Lepsius ook een kaart van 
Sakkara had gepubliceerd met daarop aangetekend de positie van het graf. Het 
is eigenlijk verbazingwekkend dat het nog tot 1975 heeft moeten duren voor 
men opgravingen in het Memphitische grafveld van het Nieuwe Rijk onder
nam, en dat ook toen nog de Brits-Nederlandse expeditie van alle kanten werd 
gezegd dat het een hopeloze onderneming was omdat alles al in de 19e eeuw 
was verwoest! 

De samenwerking tussen het Rijksmuseum van Oudheden en de Egypt 
Exploration Society dateert al uit de jaren vijftig. Beide instellingen waren juist 
op zoek naar een nieuw opgravingsproject en vonden elkaar in het graf van 
Maya. Op 2 januari 1975 togen we naar Sakkara en zetten op de door Lepsius 
aangewezen plek de schop in de grond. Binnen een week hadden we "beet" : 
niet het gezochte graf van Maya, maar het zo mogelijk nog interessantere 
monument van generaal Horemheb. Over deze vondst is al eerder in Phcenix 
bericht 14

. Hiermee was bewezen dat het Memphitische grafveld van het 
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Nieuwe Rijk inderdaad op de door Lepsius aangegeven plaats ligt (al is de 
positie van ieder graf afzonderlijk minder nauwkeurig vastgelegd) en dat het 
nog onvoorstelbare schatten herbergt. In de twaalf jaar die sindsdien zijn 
verstreken, hebben we eerst het complex van Horemheb geheel uitgegraven. 
Vervolgens zijn we steeds voortgegaan de opgravingsput uit te breiden in 
westelijke en noordelijke richting, deels in de hoop dáár Maya te vinden, deels 
ook uit meer praktische overwegingen. Nooit hebben we er aan getwijfeld dat 
we met Lepsius' kaart in de hand niet ver mis konden zitten. 

Zo kwamen in 1981 ten westen van Horemheb de graven boven van de 
architect Paser en de zanger Raia, in 1982-1985 ook de noordelijke buren van 
Horemheb, de schatmeester Tia en zijn secretaris Ioeroedef 15

. Voor het seizoen 
1986 was de keus gevallen op een vierkant terrein, ca. 15 x 15 meter, pal west 
van Tia en nog langs Horemhebs noordmuur gelegen. Hier vonden we de 
resten van weer drie grafkapellen : het kleistenen graf van de legerofficier 
Ramose, en - op de smalle strook tussen Ramose en Horemheb - de kalk
stenen kapellen van de kooplieden Chay en zijn zoon Pa bes. Na twee weken 
werk, op 25 januari, begonnen we ook met het uitgraven van de verticale 
grafschachten, die de bovengrondse kapellen verbinden met de in de rots 
gehouwen grafkamers. Behalve de eigen schachten van de drie kapellen bevatte 
dit kleine terreintje bovendien zes vroegere of latere schachten. 

Eén daarvan, uitmondend in een hoek van de binnenplaats van Ramose, 
bleek tien meter diep te zijn en gaf toegang tot een vochtig-warme kamer met 
de vergane resten van zo'n honderd mummies: een massagraf uit de Late 
Periode. In één van de nissen aan deze kamer gaapte een doorbraak in de 
rotswand, een heel gewoon verschijnsel in Sakkara, waar generaties grafrovers 
op zoek naar buit aldus van het ene graf naar het andere kropen zonder eerst 
weer een hele schacht te hoeven uitgraven. In het voetspoor van de rovers 
kropen wij zo naar binnen bij de noordelijke buurman van Ramose en Tia, een 
graf waarvan we aan de oppervlakte van de woestijn nog niets hadden gezien. 
Ondergronds bleek het te bestaan uit een zestal kamers en weer een nieuwe put 
van zeven meter diep. Op 8 februari werd ook deze verkend; de grafrovers 
hadden hem al voor ons geleegd. Op de bodem van de put begint een soort 
wenteltrapje, en daar, op 20 meter onder de grond, zat de grote verrassing: een 
klein kamertje, zo'n 2 x 3 meter, waarvan de muren geheel met platen 
kalksteen zijn bekleed, een uniek fenomeen in Sakkara. Ee geheel onverwacht 
prijkten daar overal de namen en afbeeldingen van Maya en Merit: rechts het 
echtpaar in aanbidding voor Osiris en N oet, links voor Osiris en N ephthys, 
achter voor Isis. Twee open deuren verlenen toegang tot nog meer versierde 
kamers, die echter vol puin liggen (fig. 29). 
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29. Sakkara, graf van Maya, rechter- en achterwand van het recent gevonden vertrek (foto 
P. J. Bomhof). 

Daarmee heeft twaalf jaar zoekwerk tot een fantastisch resultaat geleid. We 
staan nu aan de vooravond van het volgende seizoen. Wanneer U deze 
woorden leest, zullen we al begonnen zijn met het blootleggen van het 
bovengrondse deel van Maya's graf, hoogstwaarschijnlijk diezelfde binnenhof 
die Lepsius al heeft gezien. Het graf zal wel net zo groot zijn als dat van 
Horemheb, waarvan het slechts door het monument van Tia gescheiden is. En 
dan, na twee of drie seizoenen, zullen we Maya's eigen schacht openen en dit 
geheimzinnige en volstrekt unieke ondergrondse complex opnieuw betreden. 
Werk is er voorlopig genoeg ... het is het werk waarvoor we twaalf jaar geleden 
naar Sakkara gekomen zijn! [zie addendum, p. 63]. 

Leiden, december 1986 

1 Voor de geschiedenis van de Leidse collectie, zie H. D. Schneider (red.), Rijksmuseum van 
Oudheden (Haarlem 1981); H.D. Schneider, De laudibus aegyptologiae: C.J.C. Reuvens als 
verzamelaar van aegyptiaca (Leiden 1985). 
2 Leiden inv. nrs. AST 1-3, hoogte 158-216 cm. Bibliografie in H. D . Schneider/M. J. Raven, De 
Egyptische oudheid (Den Haag 1981), 163 nr. 81. In dezelfde periode verwierf het Louvre een 
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houten ellemaat van Maya (nr. N. 1538), het enige andere stuk dat uit het graf kan stammen; 
bibliografie: P M 1112 /2, 663. 
3 Zie H. D . Schneider, Je tiens !'affaire (Leiden 1972), 18-22. 
4 C.R. Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien (Leipzig 1849-1913): positie I pl. 33 
(nr. 27); plattegrond en sectie I pl. 42 ; reliëfs III pl. 240-242; beschrijving tekstband I, 182-184. 
Algemeen over het graf: PM 1112/2, 661 -663; H. D. Schneider, 'Maya, !'amateur de statues' , BSFE 
69 (1974), 20-48; E. Graefe, 'Das Grab des Schatzhausvorstehers und Bauleiters Maya in 
Saqqara', MDAIK 31.2 (1975), 187-220. 
5 Zie voor de eerste expliciete vermeldingen Graefe 207 n. 62 en Urk. IV. 2163-2171 (1958). 
6 Berlijn, Staatliche Museen, Inv . nr. 2088-2089; Baltimore, Walters Art Gallery, Inv. nr. 22.86; 
Rochester, University Memorial Art Gallery (ex-coli. Amherst). 
1 H. Carter/P. E. Newberry, The tomb of Thoutmósis IV (Westminster 1904), pl. XXXIV; Urk. 
IV. 2170-2171. 
8 Liverpool, School of Archaeology and Oriental Studies, Inv. nr. E. 583; zie A. A.M. A. Amer, 
'Tutankhamun's decree for the chief treasurer Maya', RdE 36 (1985), 17-20. 
9 Kaïro, Egyptisch Museum, JE 60720 (Carter nr. 331a); de andere figuur wordt genoemd in 
H. Carter, The tomb of Tut.ankh .amen, III (London 1933), 83 . 
10 R. Hari, La tombe thébaine du père divin Neferhotep (TT 50) (Genève 1985), pl. VI. 
11 Getuige de bezoekersgraffiti in het graf van Horemheb en een tekst op een stèle gepubliceerd 
door G. Legrain, Collection H. Hoffmann (Parijs 1894), 24 nr. 65 . 
12 J. E. Quibell, Excavations at Saqqara ( 1908-9, 1909-10), The monastery of Apa Jeremias (Kaïro 
1912), pl. 65-66, 69.5 = 82.2, 70.4 en .6, 74.2 en .5, 81.1 en 82.1. 
13 Kaïro, Egyptisch Museum, JE 43272-43274, T 19/6/24/ 1, / 10 en /13; Toronto, Royal Ontario 
Museum, Inv. nr. 955 .79.1; Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, Inv. nr. 1924.123. 
14 H . D. Schneider, Het memphitische graf van Horemheb, Ph<Enix 22 ( 1976), 3-35. 
15 Zie de voorlopige verslagen van G.T. Martin in JEA 62 (1976), 5-13; JEA 63 (1977), 13-19 ; 
JEA 64 (1978), 5-9; JEA 65 (1979), 13-16; JEA 69 (1983), 25-29; JEA 70 (1984), 5-12; JEA 72 
(1986), 15-22. Het seizoen 1981 werd onlangs definitief gepubliceerd: G.T. Martin, The tomb
chapels of Paser and Ra'ia at Saqqára (Londen 1985). 

SPIJKERS MET KOPPEN, I 

K. R . Veenhof 

Deze rubriek wil op gezette tijden de aandacht vestigen op nieuwe ontdek
kingen op het gebied van de "spijkerschriftkulturen", d .w.z. de beschavingen 
van Mesopotamië en haar buurlanden die gebruik maakten van het kleitablet 
en het spijkerschrift. Wat "nieuw" is kan altijd rekenen op interesse en haalt, 
als het belangrijk of sensationeel genoeg is, ook de pers. Af en toe verschijnen 
dan ook in de Nederlandse dagbladen (meestal korte) berichten over ontdek
kingen op het zojuist omschreven gebied. Dat betreft vrijwel uitsluitend 
archeologische vondsten bij opgravingen in het Nabije Oosten gedaan. Dat is 
niet onbegrijpelijk, want het vanonder het zand of puin aan het licht brengen 
van belangrijke voorwerpen heeft iets spectaculairs, waar de media in geïnteres
seerd zijn. Trouwens, veel archeologen zijn gebaat bij die belangstelling. Het is 
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een vorm van erkenning voor soms maandenlang werken onder moeilijke 
omstandigheden. En publiciteit is nuttig voor het verkrijgen van geldmiddelen 
om het steeds duurder wordende archeologisch onderzoek te bekostigen. 

Hierbij zijn echter twee kanttekeningen te maken, die tevens het starten van 
deze rubriek verklaren. De eerste is dat belangrijke ontdekkingen niet beperkt 
zijn tot wat archeologen in oude ruïnes aan het licht brengen. Voor kultuurge
schiedenis belangrijke ontdekkingen worden ook gedaan in musea en achter 
het bureau. De "ontdekkers" zijn in dat geval filologen en historici, die kort of 
lang geleden opgegraven teksten ontcijferen of analyseren en daarbij nieuwe 
feiten aan het licht brengen. Die ontdekkingen monden meestal uit in degelijke 
artikelen of boeken, die vragen om zorgvuldige lectuur en die het oog in het 
algemeen weinig te bieden hebben. Ze halen daarom gewoonlijk ook niet de 
publiciteit, maar dat is geen graadmeter voor hun betekenis. In deze rubriek 
willen we ook aan zulke "ontdekkingen" aandacht besteden. 

De tweede kanttekening betreft de informatie via de media, vooral door 
kranten verspreid. Die is soms grillig, gebrekkig en corrupt. Ze komt via 
buitenlandse persbureaus ons land binnen, wordt vanwege de actualiteit snel, 
door vertalers of redacteuren die blijkbaar vaak geen verstand van de materie 
hebben, persklaar gemaakt en afgedrukt. Pogingen de informatie te controle
ren of deskundig commentaar te vragen worden blijkbaar zelden ondernomen. 
De stroom van "informatie" inzake de ontdekkingen in 1975 te Ebla gedaan 
was daarvan een sprekend voorbeeld. Die situatie maakt het soms wenselijk 
ontdekkingen, waarop zo in de pers de aandacht is gevestigd, in verbeterde 
vorm, met nadere toelichting aan onze lezers door te geven. Schrijver dezes 
houdt zich aanbevolen door krantenknipsels die hem materiaal voor zijn 
rubriek verschaffen. 

l. Een ontdekking te /sin 

In het dagblad Trouw van 29 oktober 1986 was op pag. 9 het volgende 
bericht te lezen : 
"Hersenoperatie 4000 jaar oud in Mesopotamië. Baghdad (Reuter) -
Hersenoperaties werden vierduizend jaar gekeden al verricht in Mesopotamië. 

De Westduitse archeoloog professor Bartel Roda concludeert dit nadat zijn 
onderzoeksteam bij opgravingen schedels vond, die bewijzen dragen van 
chirurgische ingrepen op het menselijke brein. Ze werden gevonden in Esen, 
160 kilometer bezuiden Baghdad. Esen was 4000 jaar geleden de hoofdstad van 
Mesopotamië, eeuwen voordat Babylon werd gesticht. Volgens Roda werd 
Esen een 'medisch bolwerk', omdat in deze stad Guki huisde, de godin van de 
geneeskunst". 
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Laten we eerst een aantal feitelijke onjuistheden corrigeren. De vondst werd 
gedaan in Isin (sic; thans lsän Ba~riyät) in Midden Babylonië, waar een 
expeditie van de Universiteit van München o.l.v. van Bartel Hrouda (sic!) sinds 
1973 opgraaft. Daar bevond zich o.a. de tempel van de godin van de 
geneeskunst Gula (sic!), waarom de stad bekend was. De opgravers hebben die 
blootgelegd en talrijke wijgaven haar na genezing geschonken aan het licht 
gebracht. Daaronder ook gemummificeerde honden, want de hond was aan 
haar gewijd; hij "de hond van Gula" zwoer men in Isin ook de eed. Isin was een 
oude stad, die tijdens de eerste helft van het 3e millennium v.C. al bestond. Ze 
werd na de ondergang van het rijk van Ur III, rond 2000 v.C. korte tijd de 
"hoofdstad" van Mesopotamië en verschijnt als zodanig ook in de Sumerische 
Koningslijst. De macht van Isin was echter beperkt tot Zuid- en Midden
Babylonië en neemt na ca. 1925 v.C. af. In 1794 v.C. wordt de laatste vorst 
door de rivaal Larsa uitgeschakeld en de stad veroverd. Dat is ongeveer het 
jaar waarin Hammurabi in Babylon de troon bestijgt, in de stad die ongeveer 
een eeuw (sic!) eerder, in de periode dat Isins macht ging tanen, haar carrière 
als hoofdstad van een zelfstandig rijkje was begonnen. Later, rond 1110 v.C., 
speelt Isin nog eens een belangrijke rol, als residentie van Nebukadnezar I, die 
Babylonië weer onafhankelijk maakte en bevrijdde van de invloed der Elamie
ten. De bekende koning die vijf eeuwen later Babylon een nieuw hoogtepunt 
van macht doet bereiken was naar hem genoemd, met een naam die een 
programma inhield: Nebukadnezar II (604-562 v.C.). 

De gemelde ontdekking te Isin bewijst dat men al vroeg in het 2e 
millennium v.C. in Babylonië de trepanatie kende, waarbij een opening in het 
schedeldak gemaakt werd, meestal om de druk binnen de schedel, ontstaan 
door bloeding of een tumor weg te nemen ( de term "hersenoperatie" kan een 
verkeerd beeld van de ingreep oproepen). Het is bekend dat men deze ingreep 
in de oudheid al kon verrichten. De bewijzen leverden schedels uit het le 
millennium v.C. gevonden bij de opgravingen te Lachis (J. W. Jack, 'The 
trephined skulls from Lachish', Palestine Exploration Quarterly 1937, 62-66). 
Het materiaal uit Isin is vermoedelijk ca. duizend jaar ouder en dat is 
verassend, al is het bekend dat de Babylonische geneeskunde op een hoog peil 
stond (vgl. R. D. Biggs, 'Geneeskunde in het Oude Mesopotamië', Phcenix 17 
(1971), 67-81 en M. Stol, 'Babylonische Oogheelkunde', Phcenix 31 /2 (1985), 
47-58). 

De faam van Isin als centrum van geneeskunde stond buiten kijf (vgl. ook 
Biggs p. 74, over een eventuele "medische academie" in die stad) en komt ook 
in de literatuur voor. In een kort geleden ontdekte en in 1979 uitgegeven tekst, 
een soort parabel of schets, staat een arts uit Isin centraal en om de rol die hij 
speelt heeft E. Reiner de tekst onlangs de naam gegeven "The tale of the 
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illiterate doctor in Nippur" (E. Reiner, "Why do you cuss me?", Proc. 
American Philos. Society, 130/1, 1986, 1-6). Een burger uit Nippur, door een 
hond gebeten, zoekt genezing in Isin en wordt beter dankzij een arts, een 
priester van de godin Gula, die hem onderzoekt en een bezwering over hem 
uitspreekt. De patiënt nodigt de arts uit naar Nippur te komen om zich bij hem 
te laten fêteren en een geschenk, een mooi gewaad, in ontvangst te nemen. Hij 
legt hem uit door welke poort en langs welke straten hij in Nippur moet lopen 
om uit te komen bij de Tillazida-Straat, waar hij een tuinierster zal aantreffen, 
die hem zijn huis zal wijzen. Zo gezegd, zo gedaan. De tuinierster antwoordt op 
zijn vragen echter is het Sumerisch, wat de arts niet begrijpt en als beledigende 
taal opvat ("why do you cuss me?"). Het verhaal eindigt, na een lacune, met de 
vermelding dat de arts Nippur uitgezet wordt. 

Ook Nippur was een stad befaamd om haar academie en wetenschap, waar 
de inmiddels al lang niet meer gesproken Sumerische taal in de scholen in de 
stand gehouden werd. Zelfs de straten en mensen in Nippur hebben in de 
parabel lange Sumerische namen. De arts-bezweringspriester, die wel tot de 
intelligentsia behoorde en beroepshalve vermoedelijk een Sumerische bezwe
ring over de kwaal van zijn patiënt had uitgesproken, blijkt in feite geen 
Sumerisch te begrijpen, zelfs geen gewone zinnen als "ja mijnheer", "hij is niet 
thuis", en "hij brengt een offer in de tempel". We weten niet precies wanneer 
dat verhaal geacht werd te spelen, maar het is duidelijk dat het zeer toepasselijk 
is in het tweetalige Mesopotamië, waar het Sumerisch in bepaalde kringen en 
streken, met name in Nippur, wat langer in gebruik bleef dan elders en 
misschien een zeker prestige genoot. Gebrekkige talenkennis en communicatie
problemen zijn altijd een dankbaar motief geweest voor verhalen en grappen. 
Dat moet men in Mesopotamië al vroeg beseft hebben. Het tegen elkaar 
uitspelen van twee "academische" steden hoeft ook niet te verbazen in een land 
waar de rivaliteit tussen stadstaten haast even oud is als de geschiedenis. Dat in 
dit verhaal de arts met zijn "potjeslatijn" door de mand valt is een motief dat 
ons ook kan vermaken. Waarom hij uiteindelijk Nippur wordt uitgezet is door 
een lacune in de tekst niet bekend, en evenmin weten we of dat hem zijn 
honorarium kostte. Der aanvankelijke dankbaarheid van de genezen patiënt, 
die hem uitnodigt en hem de zegen van de oppergod Enlil toewenst, lijkt echt 
gemeend. Er moet in Nippur iets falikant mis gegaan zijn. 
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BOEKENNIEUWS 

Geschiedenis en archaeologie van Israël 
In deze rubriek vestigen we de aandacht op recente publicaties van de actieve 

Israel Exploration Society, die in 1984 haar zeventigjarig bestaan vierde. 
Biblical Archaeology Today (Jerusalem, 1985; 8 vo, geb., xv1 + 534 p., prij~ 

$ 30.-) is een fraai en waardevol boek met de bijna veertig voordrachten 
gehouden op het congres in april 1984 in Jerusalem gehouden ter gelegenheid 
van het zeventig jarig bestaan van de Society. Het werd uitgegeven in 
samenwerking met de Israel Academy of Sciences and Humanities en de 
American Schools of Oriental Research. Het informeert de lezer via een grote 
reeks bijdragen door de beste specialisten over alle aspecten van de "Bijbelse 
Archaeologie" in de ruimste zin des woords. Interessant is dat per sectie ook 
het commentaar van "respondents" (die de voordrachten van te voren konden 
bestuderen") en de in aansluiting daarop gehouden discussies zijn afgedrukt 
(meer dan 110 p.), zodat men een goed inzicht krijgt in de problemen en 
verschillen in visie. De eerste, inleidende sectie behandelt de drie aspecten van 
de bijbelse archeologie, het bijbelse, het historische en het archeologische, 
ingeleid door F. M. Cross, B. Mazar en Y. Yadin. De tweede sectie is gewijd 
aan het moeilijke probleem van de correlatie van archeologische, historische en 
bijbelse gegevens, toegespitst op de vragen rond de vestiging van Israël in 
Kanaän. Sectie drie stelt de stratigrafie, de chronologie en de archeologische 
terminologie aan de orde. In sectie vier wordt over de grenzen van Israël 
gekeken naar de buurvolken in de IJzertijd: Filistijnen, Phoeniciërs, 
Egyptenaren, Ammonnieten, Moabieten en Edomieten. In sectie vijf wordt een 
critisch overzicht geboden over de spijkerschriftarchieven uit "de landen van de 
Bijbel": Mari, Ugarit, Amarna en Assyrië. Sectie zes is gewijd aan de 
Hebreeuwse en Arameese epigrafie, met o.a. twee voordrachten over de 
Bileam-inscriptie uit Deir 'Alla. De "Rollen van de Dode Zee" staan centraal 
in sectie zeven, terwijl de laatste sectie de balans opmaakt van de resultaten van 
het archeologisch onderzoek van Jerusalem. Het boek bevat voorts de twee 
voordrachten in de Knesset gehouden door de "Altmeister" der Sumerologie, 
Th. Jacobsen en S. N. Kramer, en gewijd aan de tempel in de Sumerische 
literatuur en aan de Sumerische mythologie. Jiet congres werd besloten met 
lezingen door Cyrus Gordon, over een halve eeuw onderzoek der U garitische 
teksten, en Ephraim Ubrach, "In Search of the Past". Zelfs een verslag van de 
"social events" en van de archeologische excursies (met illustraties) ontbreekt 
niet. Een geslaagd en zeer informatief boek, waarvan veel bijdragen deskundig 
èn leesbaar zijn, wat ongetwijfeld een gevolg is van het feit dat het om de tekst 
van uitgesproken voordrachten gaat. 
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BENJAMIN MAZAR, The Early Biblical Period (Jeruzalem, Israel Exploration 
Society, 1986; 8 vo., geb., 276 p., prijs $ 24.- ) is de bundeling van vijftien 
studies van een groot kenner van het land Israël en haar geschiedenis tussen 
1945 en 198 1 in verschillende tijdschriften verschenen. Mazar (Maisler) 
emeritus hoogleraar van de Universiteit van Jeruzalem, verleende, in navolging 
van Alt en Albright, de geschiedbeschrijving van de "Biblical Period" een 
interdisciplinaire dimensie door een synthese van historische (waaronder ook 
de literaire analyse van historische teksten), archeologische en geografische 
gegevens, met ruime aandacht voor de epigrafie en de kultuurgeschiedenis van 
Israëls buren. Negen van de in dit deel verzamelde studies verschenen eerder in 
verschillende tijdschriften, maar vindt men hier in herziene versie bijeen; zes 
zijn nieuw. De nadruk ligt op de vroege fase van Israëls geschiedenis, waarbij 
de periode van de l le-l0e eeuw v.C. centraal staat. Dat was de "Historica! 
Background of the Book of Genesis", en daarop hebben studies gewijd aan-de 
Filistijnen (en hun invloed op de opkomst van Israel en Tyrus), "De militaire 
élite van koning David" (2 Sam. 23 en parallellen), "Koning Davids schrijver 
en de hoge ambtenaren van de ongedeelde monarchie" en "De campagne van 
farao Sisak tegen Israël" betrekking. Daarbij sluiten studies over de "vroege 
Israëlitische vestiging in het heuvelland", "De steden van Dans territorium", 
en over "Gesjur en Maächa" aan. Naar wat later tijd verplaatsen ons het 
bekende essay "Het Arameese rijk en zijn relaties met Israël", twee studies 
gewijd aan de Phoeniciërs ("De Phoeniciërs in.de Levant" en "De Phoenicische 
inscripties uit Byblos en de ontwikkeling van het Phoenicisch-Hebreeuwse 
alfabet"), en een over "De historische achtergrond van de Samaria-ostraca". 
De vroegere geschiedenis komt aan bod in "De Middenbronstijd in Kanaän", 
de latere ook in "Beth-Sjearim, Gaba en Harosjet der heidenen". Voor de 
historicus en de exegeet is dit boek een aanwinst en het geeft een goed overzicht 
van de methode en intentie van Mazars historisch onderzoek. 

NAHMAN AvIGAD, Hebrew Bullaefrom the Time of Jeremiah (Jeruzalem 1986, 
Israel Exploration Society; 8 vo., geb., 144 p., prijs $ 20.-) is een boeiende 
publicatie van een omvangrijke groep zegelafdrukken, waarna na de eerste 
aankondiging in 1977 (vgl. reeds Phamix 24, 1978, 82 v.) met spanning werd 
uitgezien. Het gaat om een groep van meer dan 250 klei-zegelingen (bullae) in 
1975 in de antiekhandel te Jeruzalem in gedeelten aan het licht gekomen, 
afkomstig van een onbekende vindplaats in Juda en daterend uit de periode 
rond 600 v.C. De Kleizegelingen hadden oorspronkelijk gediend om papyri te 
sluiten en zijn (in één of meer kruiken?) overgebleven toen de bijbehorende 
documenten ( door brand?) vergingen. Hoewel in gedeelten aan het licht 
gekomen gaat het toch om één samenhangende groep, gezien over overlapping 
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in persoonsnamen en zegels. De auteur, emeritus-hoogleraar aan de Hebreeuw
se Universiteit en één der bekendste epigrafisten, heeft met medewerking van 
twee particuliere verzamelaars de gehele groep kunnen bestuderen en recon
strueren, en publiceert zijn resultaten in dit boek. Alle zegels worden in foto en 
een aantal ook in tekening af ge beeld, terwijl bij elk zegel een beschrijving 
geboden wordt, die ook de namen en functies van de personen duidt. Dit 
hoofddeel van het boek (21-112) wordt vooraf gegaan door een inleiding en 
algemene beschrijving, en gevolgd door korte hoofdstukken achtereenvolgens 
gewijd aan de paleografie en orthografie ( de lettervormen variëren tussen die 
van het "klassieke Hebreeuwse schrift" uit ca. 700 v.C. en het wat "grovere, 
onzorgvuldige en soms vulgaire" schrift), de persoonsnamen en de ikonografie. 
Het slothoofdstuk, "conclusies", gaat op de historische achtergrond in: de 
gegevens over het opstellen, oprollen en dichtzegelen van papyri in deze 
periode en de aard van het archief waartoe deze zegelingen behoorden. Het 
voorkomen van een aantal belangrijke, soms uit het Oude Testament bekend 
functionarissen (tweemaal een "major domus", lett. "die over het huis is", 
tweemaal een "dienaar van de koning"; enkele "zonen van de koning"; een 
"stadsgouverneur") doet denken aan een officieel archief. Tot de schrijvers 
behoorde, blijkens zijn zegel ook" Berekjahu, de zoon van Nerijahu, de 
schrijver" (no. 9), ongetwijfeld identiek aan Baruch, zoon van Nerija, Jere
mia's secretaris, die we hier in zijn officiële capaciteit als schrijver in dienst 
van de overheid ontmoeten. Ca. tweederde van de ruim 130 verschillende 
persoonsnamen op de zegelingen is uit het O. T. bekend; veel van de daar niet 
voorkomende uit inscripties en zegels. Het valt op dat geen vrouwennamen 
voorkomen, dat zeker 80 namen theofoor zijn, en dan de godsnaam (naast acht 
voorkomens van 'el) steeds Jahwe is, altijd geschreven als yhw (nooit yw), zoals 
ook te Lachis en in de ostraca uit Arad het geval is. Als ikonografische 
elementen vinden we de uraeus".'slang, de tweevleugelige scarabee, een vogel, 
een hert ( ?), de palmboom, het palmette-motief ( ook in de vorm van het 
zogenaamde "protoaeolische kapiteel"), granaatappels en een vis. De auteur is 
terecht zeer aarzelend in het voorstellen van identificaties met uit het Oude 
Testament bekende personen, al zijn er verschillende serieuze kandidaten 
("Gedaljahu, dienaars des konings", "Jerachmeël, zoon des konings", enz.). 
Het boek is een belangrijke aanwinst voor de Hebreeuwse epigrafie en voor de 
kennis van Juda's geschiedenis kort voor de Babylonische ballingschap. 

K. R. VEENHOF 

Eretz Israel, Archaeological, Historica! and Geographical Studies. Published 
by the Israel Exploration Society, Jerusalem. 
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Eretz Israel 17, 1983. Deze band is opgedragen aan de geograaf en historicus 
A. J. Brawer (1884-1975), en bevat daarom voornamelijk artikelen op het 
gebied van de geografie. Interessant vond ik enkele studies over ontwikkelingen 
op het Palestijnse platteland en over ideeën over stadsplanning bij de Turkse en 
de Engelse overheid en bij de Zionisten. Dit deel bevat geen Engelstalige 
bijdragen, maar wel Engelse samenvattingen. In totaal 350 blz. en 34 pagina's 
met foto's; geb. $ 40.-. 

Eretz lsrael 18, 1985. Dit is een belangrijke, extra dikke band die opgedragen 
is aan Prof. dr. N. Avigad. Hij bevat 80 bladzijden (groot-formaat) Engelse en 
434 bladzijden Hebreeuwse tekst. Bovendien 98 foto-pagina's en vele tekenin
gen en plattegronden tussen de tekst. Gezien de belangstelling van prof. A vigad 
spreekt het vanzelf dat de epigrafie en de archeologie van Jeruzalem ruim 
vertegenwoordigd zijn. Zoals de laatste jaren gewoonte is geworden, worden de 
belangrijkere Hebreeuwse bijdragen na langere of kortere tijd ook elders in het 
Engels gepubliceerd. In dit geval verscheen de Engelse versie soms al voor de 
Hebreeuwse. Ik vestig graag de aandacht op twee artikelen in het Engelse deel. 
F. M. Cross publiceert hier één van de al in 1962 gevonden "Samaria-papyri": 
een acte van de verkoop van een slaaf. Op het Oudtestamentisch congres te 
Jeruzalem, in de zomer van 1986, bracht Cross een ander contract in de 
openbaarheid, ook een slavenkoop-contract. De hele vondst zal hopenlijk in 
1990 gepubliceerd worden. Verder geeft L. E. Stager een nieuwe en boeiende 
analyse van de Merenptah-stèle ( ± 1210 v.C.). Op deze stèle komt de naam 
Israël voor het eerst voor. Stager is van mening dat een viertal reliëfs met 
oorlogsscènes uit Karnak, die altijd aan Ramses II (z'n vader) toegeschreven 
waren, eigenlijk de Asiatische campagne van Merenptah uitbeelden. Op grond 
hiervan komt hij tot interessante conclusies, o.a. over de oudste geschiedenis 
van Israël. Hierbij gaat hij in discussie met M. Weippert. Overigens, ook het 
Hebreeuwse deel van deze boeiende bundel bevat enkele belangrijke bijdragen 
(o.a. van E.D. Oren en A. Kempinski) over de periode rond ± 1200 v.C. 

C. H. J. DE GEUS 

Driehonderd jaar "Oosterse Talen" in Amsterdam 
Eind 1986 stond men aan de Universiteit van Amsterdam stil bij het 300-ja

rig jubileum van de leerstoel "Oosterse Talen". Bij die gelegenheid verscheen 
een verzameling opstellen, die elk een facet belichten van de studie van het 
(oude) Nabije Oosten, zoals die eerst aan het Athenaeum Illustre en vervol
gens aan de UvA is bedreven (Juda Palache Instituut, Amsterdam 1986, prijs 
f 30.-). Samen bieden de bijdragen een boeiend beeld van een rijke traditîe. 

H . J. de Jonge opent de bundel met een beschrijving van het onderwijs van 
Wouter Deleen. Meer dan 150 jaar voordat een officiële leerstoel in het leven 
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werd geroepen aan het Athenaeum Illustre, gaf deze hervormingsgezinde 
humanist vanaf 1533 twee maal daags les in het Hebreeuws en het Grieks, in 
opdracht van het Amsterdamse gemeentebestuur. Beticht van medeplichtigheid 
aan de door wederdopers beraamde aanslag op het stadhuis, en verdacht van 
Lutherse sympathieën, moest hij al na twee jaar de wijk nemen. Onder de 
hoogleraren aan het Athenaeum Illustre blijken niet minder kleurrijke figuren 
te zijn geweest. Verscheidene van hen komen in de bundel aan bod, en het is 
interessant te zien hoe zij een houding zochten tegenover het Jodendom. 
Étienne Morin, de eerste die de leerstoel bezette, benadrukte in zijn oratie het 
nut van het Hebreeuws voor het verstaan van de bijbel en voor de zending 
onder de Joden. Kennis van de rabbijnse literatuur werd noodzakelijk geacht, 
om de daarin vervatte leringen te kunnen weerleggen (zie o.a. de bijdragen van 
N.A. van Uchelen). Een heel ander geluid liet Willem Surenhuis horen. Deze 
geleerde, geportretteerd door P. T. van Rooden, wijdde zijn leven aan de 
bestudering van de rabbijnse literatuur. Nadat hij in 1704 Morin had opge
volgd, onderstreepte hij in zijn oratie de uitnemendheid van de Misjna, 
vergeleken bij de Codex Iuris Civilis van Justinianus. Dit filosemitisme komt 
ook tot uitdrukking in zijn uitgave van de (vertaalde) Misjna en zijn opvatting 
dat het Nieuwe Testament het Oude citeert op de wijze van de Misjna. Van 
kritiek op het Jodendom was nauwelijks sprake, en het is dan ook niet 
verbazend te zien hoeveel hulp hij bij zijn werkzaamheden ontving van de 
Amsterdamse Joodse gemeenschap. Na Surenhuis moeten we wachten tot de 
komst van J. Palache (zie de bijdrage van H. J. Franken) om opnieuw getuige 
te kunnen zijn van een dergelijke liefdevolle bestudering van de rabbijnen. De 
erfenis van deze Joodse leermeester wordt tot op vandaag aan de UvA in ere 
gehouden. Teken daarvan is de inmiddels 25 jaar oude Societas Hebraïca 
Amstelodamensis, in 1961 door prof. M . A. Beek opgericht (zie bijdrage van 
K. A. Deurloo en F. J. Hoogewoud). 

Bij de "Oosterse Talen" dacht men niet alleen aan Hebreeuws, maar ook aan 
Arabisch. In de praktijk bleek het sterk af te hangen van de persoonlijke 
interesse van de benoemde hoogleraar, op welk van beide het accent viel. In de 
langste bijdrage aan de bundel schetst A. Schippers de geschiedenis van "de 
beoefening van het Arabisch en de islam in het Amsterdamsen. Opnieuw 
intrigeren de verschillende visies op het nut van de kennis van het Arabisch. 

· Legt de een de vinger bij de schoonheid van de dichtkunst van "Persianen en 
Arabieren", de ander benadrukt het nut voor de handel met de Oriënt. Een 
derde toont zich weer sterk gepreoccupeerd met het geestelijk welzijn van de 
overzeese rijksgenoten (het is de tijd van Nederlands Oost-Indië), die voor een 
belangrijk deel de beginselen van de islam zijn toegedaan. Dichter, koopman en 
dominee: ze hebben in Amsterdam nooit ontbroken. 
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De bloei van het onderwijs in de Semitische talen ging gepaard met een 
toenemend boekenbezit van de stedelijke bibliotheek. Enkele pronkstukken uit 
de collectie worden beschreven door E.G. L. Schrijver, L. Fuks en R. G. Fuks
Mansfeld. Heel bijzonder is de Hebreeuwse vertaling en commentaar van de 
Aforismen en Prognostica van Hippokrates (waaruit het beroemde "ars longa, 
vita brevis" afkomstig is). Vermelding verdienen ook de verschillende polyglot
te bijbels. Aardig détail: de "librije" was slechts één maal per week open en om 
diefstal te voorkomen waren de boeken aan kettingen geklonken. Als men ze 
ook zo sporadisch mag inzien wordt de verleiding wel erg groot .. .. 

De uitbreiding van het college-aanbod dateert vooral uit deze eeuw. Nadat in 
1876 een leerstoel voor de godsdienstgeschiedenis was ingesteld kreeg het 
Egyptisch de nodige aandacht, hoewel een hoogleraar egyptologie pas in 1962 
werd benoemd. Na 1940 kwamen ook de assyriologie en de hethitologie, de een 
wat minder en de ander wat meer, tot bloei, evenals de archeologie van West
Azië. Hieraan zijn o.a. de namen verbonden van H. Frankfort, P. E. van der 
Meer, Ph. H. J. Houwink ten Cate en M.N. van Loon (zie de bijdragen van 
D. J. W. Meyer en J. de Roos). Terecht wordt in dit verband melding gemaakt 
van de samenwerking met de Vrije Universiteit. De titel van de bundel, 
"Driehonderd jaar oosterse talen in Amsterdam", wekt inderdaad de verwach
ting dat er behalve het Athenaeum Illustre en de UvA ook andere instellingen 
aan de orde zouden komen. 

Het zal niemand verbazen dat in deze herdenkingsbundel de actualiteit op 
soms pijnlijke wijze aanwezig is. Tot twee keer toe wordt er herinnerd aan de 
oratie van Joannes Willmet in 1804 getiteld "De retinenda antiqua batavorum 
in literis orientalibus gloria" (blz. 60 en 81). Dit pleidooi voor een welgezinde 
bemoeienis van overheidswege zou nog zo gehouden kunnen worden, nu de 
vakgroepen archeologie en egyptologie zullen worden opgeheven. Helaas 
behoren werkjes als het hier besproken niet tot de leesportefeuille van de 
minister. 

K. VAN DER TOORN 

Addenda 

1. Aan een persbericht van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden ontlenen we de 
volgende informatie over de resultaten van de opgraving van Mayas graf in jan.-maart 
1987: "Het grootste gedeelte van de tempelachtige bovenbouw is reeds blootgelegd. De 
graftempel omvat een poort en een binnenhof met colonade, een beeldenkamer geflan
keerd door twee magazijnen (waarschijnlijk de oorspronkelijke plaats ven de 'Leidse' 
beelden), dan een tweede hof met zuilengalerijen en tenslotte drie kapellen waar 
voedseloffers voor de dode werden neergelegd. Van oost naar west meet het graf bijna 
50 meter bij 10 meter. Daarmee is het graf van hetzelfde type als dat van Toetan-
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chamons generaal Horemheb, dat eerder door de expeditie werd blootgelegd. Beide 
graven zijn gebouwd uit ongebakken kleisteen. De kapellen en binnenhoven hebben een 
bekleding van kalksteenplaten. Deze platen zijn geheel gebeeldhouwd met reliëfvoor
stellingen en beschilderd. Helaas diende het graf van Maya al in de Oudheid als 
steengroeve en werd er ook door kunstrovers van de 19e eeuw veel verwijderd en 
vernield. Toch heeft de expeditie nog belangrijke resten aangetroffen. Speciale vermel
ding verdient een levensgrote portretfiguur van Maya die al in 1843 door de Duitse 
geleerde Lepsius was getekend. Andere wanden dragen resten van beschildering op 
modderpleister. Midden op de tweede binnenhof bevindt- zich de nog gedeeltelijk 
gesloten toegang tot een verticale grafschacht. Hoewel ook hier grafrovers hun slag 
geslagen hebben hoopt de expeditie ·hier nog resten van het oorspronkelijke grafinven
taris aan te treffen als het werk in januari 1988 wordt hervat". 

2. In de Biblical Archaeofogist vol. 49 nr. 4 van dec. 1986 publiceren Y. Shiloh en 
D. Tarler "Bullae from the City of David. A hoard of seal impressions from the Israelite 
Period" (p. 197-209). Deze publicatie sluit goed aan bij die boven, op p. 59v. besproken. 
Het gaat weer om een groep zegelingen uit de 7e-6e eeuw v.Chr., waarvan de inscripties 
veel bekende namen bevatten, o.a. "Gemarjahu, de zoon van Safan", wellicht de uit Jer. 
36 bekende persoon. 

3. In het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zal van 20 juni tot 30 augustus 1987 de 
tenttonstelling "Wel moge het u bekomen. Feestmaal - dodenmaal - godenmaal in de 
oudheid" worden georganiseerd. De expositie wordt geïllustreerd met objecten uit het 
Nabije Oosten, Egypte en de Klassieke wereld. Het Oud Nabije Oosten en Egypte 
nemen binnen de tenttoonstelling een centrale rol in. 



Speciale aanbieding voor leden van Ex Oriente Lux 

Ter gelegenheid van de tentoonstelling "Schatten uit Turkije", zomer 1986 in 
het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, heeft het Nederlands Instituut voor 
het Nabije Oosten te Leiden een reeks van zeven nederlandstalige, geïllustreer
de boekjes uitgegeven, die bepaalde perioden en aspecten van de kultuurge
schiedenis van Turkije nader belichten. Hiervan zijn nog exemplaren over en 
Ex Oriente Lux kan die haar leden tegen gereduceerde prijs aanbieden. Dat 
geldt ook van de in dec. 1986 gehouden inaugurele rede van de Egyptoloog 
prof. dr. J. F. Borghouts, die eveneens door het NINO verkocht wordt. Het 
gaat om de volgende publicaties: 

1. S. BAYKAN - J. J. RooDENBERG, Schets van Prehistorisch Anatolië (12 p., 
6 ill.). 

2. K. R. VEENHOF, Kanesj en de Assyrische Handelskoloniën in Klein-Azië 
(22 p., 8 ill.). 

3. PH. H. J. HouwINK TEN CATE, De Hettieten. Geschiedenis en Kultuur (30 p., 
7 ill.). 

4. J. F. BoRGHOUTS, 'Duizend Goden van Chatti en Duizend Goden van Egypte'. 
De relaties tussen Egypte en de Hettieten (30 p., 2 krt.). 

5. J. H. HEMELRIJK, De Rotsen van Kybele in het land van Koning Midas (50 p., 
36 ill.). 

6. PH. VAN 'T HooFT, Turkse Tapijt- en Borduurkunst (27 p., 9 ill.). 

7. A. H. DE GROOT, Nederland en Turkije. Zeshonderd jaar Politieke, 
Economische en Culturele Contacten (25 p., 6 ill.). 

8. J. F. BoRGHOUTS, Nieuwjaar in het Oude Egypte (36 p.). 

De normale prijs is fl. 5.- per nummer, afgezien van no. 5 dat fl. 7.50 kost. 
Leden van Ex Oriente Lux kunnen ze thans eenmalig verkrijgen voor fl . 4.
(nos. 5 en 8ft. 5.- ) per stuk (inclusief porti) en de gehele reeks van 8 stuks voor 
fl. 30.- (inclusief porti). 

Bestellingen uitsluitend door overmaking van het vereiste bedrag op postgiro 
229501 t.n.v. Ex Oriente Lux Leiden, onder vermelding alleen van de gewenste 
nummers. Toezending volgt enkele weken na ontvangst van het bedrag. 



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

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

12. J. M. A. JANSSEN, Egyptische Oudheden verzameld door W. A .. van Leer 
(1957; 40 p., 18 pl.) f25.-
De collectie bevindt zich in het Allard Pierson Museum te Amsterdam. 

14, 17, 18, 22. B. H. STRICKER, De Geboorte van Horus, /-IV (1963-1982; 
581 p., 71 fig.) f 140.-
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 geslachtsorganen, het (scheppende) woord, 
het zaad (het aandeel van man en vrouw in de vrucht), de bezieling en de vorming 
(kiem, kiemkrachten, lichaam). (Deel IV, 224 p., los/65.-) 

16. J. HoFTIJZER, Religio Aramaica. Godsdienstige verschijnselen in Arameese 
teksten (1968; 71 p., 4 pl.) f25.-
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.) f55.
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 filosofi
sche en ethische voorstellingen van de laat-stoïcijnse en middel-platonische filosofie. 

20. R. BORGER, Drei Klassizisten: Alma Tadema, Ebers, Vosmaer. Mit einer 
Bibliographie der Werke Alma Tadema's (1978; 54 p., 3 pl.) f30. -
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 klassieke oudheid. 

21. M. STOL, On trees, mountains, and millstones in the Ancient Near East 
(1979; 116 p.) uitverkocht 
Een filologische en kultuurhistorische studie over een aantal realia in het Oude Nabije 
Oosten, met gebruikmaking van zeer uiteenlopend antiek bronnenmateriaal. 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, gesteenten en bergen. 

23. M. STOL, Zwangerschap en geboorte bij de Babyloniërs en in de Bijbel. 
(1983; 116 p.) f 45.-
Een studie over voorstellingen, gebruiken en tradities rond de geboorte, met gebruik
making van veelsoortig tekstmateriaal. De schrijver behandelt o.a. terminologie, 
folklore, rechtsgewoonten, ideeën over conceptie en zwangerschap, bezweringen, 
omina, geneeskunst. Een bijdrage van Drs Wiggermann analyseert de Babylonische 
demon Lamastu, die het op zwangere vrouwen en baby's heeft voorzien (bezweringen, 
amuletten). 

24. K. R. VEENHOF (ed.), Schrijvend Verleden. Documenten uit het Oude Nabije 
Oosten vertaald en toegelicht (1983; 452 p., 25 ill.; geb.) f 69.
Jubileumuitgave in 52 hoofdstukken met teksten uit vele gebieden, in vele talen en in tal 
van genres, tussen ca. 2500 v.Chr. en 500 n.Chr. 
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