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Contactadressen van de afdelingen van ,, Ex Oriente Lux"

An¿snspooRr

AMsrsn¡R\4
ApeloooRN
ARNgglvr

Drs. D.L. Noordhof, Fuutstraat 12,3815 JP Amersfoort
Drs. W. \ù/aal, Allard Piersonstraat 7t, lO53 ZX Amsterdam

Prof. dr. H.G.L. Peels, Motetsfraat 2,1323 LE Apeldoorn

Mevr. Drs. E.J.J.E. de Ruiter, Herkenboschstraat 5, 6845
HM Arnhem
Vacature
D.A. Rabbinowitsch, Bessenvlinderstraat 163, 5641 ED

Eindhoven
Mevr. W. de Vlieger-Moll, van der Woertstraat 21 , 2597

PJ Den Haag

Mevr. Drs. L.M. Velt, Spoorsingel 116, 1141 JD Coevorden

Drs. A. Kooij, Noordervaart 69,1841 JB Stompetoren
Drs. J. Croonen, v.d. Does de Willeboissingel 10, 52Il CA
's-Hertogenbosch

Drs. G.M. Kelder, L. de Colignylaan 8, 1623 MD Hoorn
Prof. dr. G. Kwakkel, Dravik 23,8265 EW Kampen

Vacature
Drs. T.J.H. Krispijn, De Sitterlaan ll4,2313 TS Leiden
Dhr. en Mevr. Opdenakker-Cuypers, St. Hubertuslaan 49c,

6212 BH Maastricht
Mevr. G. Linke, Dempostraat 204, 3029 CM Rotterdam

Mevr. Drs. M.Ch. Leeuwenburg-Bugge, Van den Vondel-

straat 5,7471 XV Goor
Dr. P.S.F. van Keulen, Kennedylaan 36, 3844 BD Harder-

wrjk
Mevr. F.N.Th. Groenewoud, Rustoordlaan 23, 72ll AY
Eefde

Dr. T. Boiy, Onderzoekseenheid Nabije Oosten Studies,

Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven
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BelcrË

Algemeen Secretariaat; Ex Oriente Lux, Postbus 9515, 2300 RA Leiden,
tel. Oi 1 -527 20 1 6 (alleen dinsdagochtend), postgiro 229501 .

Omslag: Reconstructie van de Ishtar-poort van Babylon (6e eeuw v. Chr.). Uit: E. Unger, Bab¡,16¡1, ¿¡,
heilige Stadt nach der Beschreibung der Bobl,lonier'. Berlijn 1931.
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Bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap

EX ORIENTE LUX

Ter viering van het l0-jarig jubileum van Ex oriente Lux werd op 25 september 1943 een
bijeenkomst georganiseerd in het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten aan het Noord-
eindsplein 4A te Leiden. In de tuin achter het huis werd deze groepsfoto gemaakt. Vooraan
links mevr. C.F.L. van Heek-van Heek (met handtas); meer naar rechts (dr.) B.A. van
Proosdij (met voor zich zijn dochter) en links van hem prof. A. De Buck; in het midden (dr.)
A.A. Kampman; geheel rechts pater (dr.) J. Janssen; achteraan in het midden (prof.)
J. Zandee en uiterst rechts dr. W.F. Leemans, met voor hem prof. F. De Liagre Böh1.

JUBILEUMNUMMER: 75 JAAR EX ORIENTE LUX

INHOUD

Van de redactie
Uit de geschiedenis van Ex Oriente Lux........... Klees R. VneNuor
Kampman en Ex Oriente Lux............ Jaap veN An¡pnspooRr
Rede gehouden door A.A. Kampman.................... A.A. K¡prpu¡,N
Uit het archief van Ex Oriente Lux............
Ex Oriente Lux van 1974 tot 1999........... M,qnrBN Sroì_
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PH(ENIX

is een bulletin van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap ,,Ex Oriente Lux"
en wordt driemaal per jaar in opdracht van het Bestuur uitgegeven. Het staat

onder redactie van J. BosnrlsN, J. veru DIx, M. PopovIó, W. Wnal, C. WlPn-
ZEGGERS.

De contributie voor het Genootschap bedraagt € 30.00 perjaar, voorjeugdleden
tot 25 jaar € 15.00. Hiervoor ontvangen de leden Phænix en de Nieuwsbrief, worden
zij uitgenodigd voor de door plaatselijke afdelingen te organiseren lezingen, kun-

nen 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, Dor-
drechi, Eindhóven, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hoorn,
Kampen-Zwolle, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Twente, Utrecht en

Zutphen.
Het secretariaat van het Genootschap is gevestigd: witte singel 25 (gebouw

1173, lste etage) te Leiden; de secretaresse is als regel dinsdagochtend aanwe-

zig'. tel. 0i I-5riZ0I6. Postadres'. Ex Oriente Lux, Postbus 9515,2300 RA Lei-
den. E-mail: EOl@let.leidenuniv.nl Website: www.exorientelux.nl Bank: Amro
Leiden, rek. n". 45.18.09.009, Postgiro 229501, tevens adres van de redactie van
Phænix.

Redactie Jaarbericht Ex Oriente Lux is: Dr. J.G. DsncrspN (Assyriologie en

Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten; redactiesecretaris), Dr. R.J. DeulnÉE
(Egyptotogie), Prof. dr. M.S.H.G. HseRN4R vRN Voss (Egyptologie), Prof. dr. K.R.
VesNioe (Assyriologie en Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten), Dr. M.J. DIK-
srnn (West-semitische filologie en Levant).

Het bestuur van het Genootschap is als volgt samengesteld: Dr. D.J.W. MeIrsn
(voorzitter), Prof. dr. R.ts. ran Hnnn RoNtsNY (secretaris); Dr. B.J.J. Hnnu'lc
(penningmeester); Dr. R.J. DsN,{anÉB (publicaties); Dr. J.G. DsRcrspN (publicaties);

Prof. dr. A. vAN DER Koolr (contact met de afdelingen); Drs. T.J.H. KruspllN (website);

Dr. M.J. RaveN (lezingenlijst); Prof. dr. A' Schoors (België); Mw' drs. W. Want-
(redactie Phoenix).

Dr. T. Borv, Departement Oosterse en Slavische Studies, Blijde Inkomststraat 21,

8-3000 Leuven, België, is secretaris van de Belgische afdeling van Ex oriente Lux,
die lezingen in Leuven organiseert.
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VAN DE REDACTIE

Deze feestelijke uitgave van Phoenix is geheel gewijd aan het 15-jarige bestaan
van het genootschap Ex Oriente Lux, dat op 22 mei 1933 werd opgericht. Klaas
Veenhof opent dit jubileumnummer met een historische terugblik op de periode tot
1983. De vroege geschiedenis van l93l-1963 wordt belicht door Jaap van Amers-
foort aan de hand van de conespondentie tussen de heren Kampman en Vriezen,
met aansluitend de rede uitgesproken door Arie Kampman ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van het genootschap op 24 mei 1958. Na een selectie nostalgische
beelden uit het archief van EOL deelt Marten Stol met ons zijn herinneringen uit
de periode 1914-1999.

Dit nummer is tot stand gekomen onder het gastredacteurschap van de bestuurs-
leden Rob Demarée en Diederik Meijer.
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UIT DE GESCHIEDENIS VAN EX ORIENTE LUX

F¡,rrs,N, HERINNERTNGEN EN BESpIEGnLTNGSNI

Klaas R. VeeNHo¡

De geschiedenis van Ex Oriente Lux is nooit samenvattend beschreven
en ook ik zal daf hier niet doen. Het genootschap is, omdat ik ruim veertig
jaar,mel verschillende taken, lid van het Bestuur was, wel een stukje van
mijn leven geworden, maar de geschiedenis van vóór 1960 ken ik slechts
ten dele, van horen zeggen en uit wat daarover geschreven werd, vooral
door de stichters en vroegste bestuursleden. Oudere notulen en bestuurs-
stukken ontbreken helaas grotendeels; ze zijn vermoedelijk opgeruimd toen
dr. Kampman, secretaris sinds de oprichting, in 1974 het bestuur verliet en
uit Leiden verhuisde. Wat geboekstaafd staat in vroege nummers van JEOL,
in een terugblik op de eerste tien jaren (1933-1943) door Kampman in
MEOL 7 (1947) 269v., in enkele In memoriams op "EOl-pioniers"2, en in
sommige bestuursmededelingen, is uiteraard alleen wat publiek gemaakt
werd. Details ontbreken, vooral ook over ontwikkelingen die het bestuur
bezorgd maakten en die tot ingrijpen noopten.3 In wat volgt beperk ik mij
tot de hoofdlijnen, zoals die gedocumenteerd zijn of zoals ik die zelf mee-
gemaakt hebt, sinds tkin 1962 in het Bestuur kwam, aangevuld met wat ik
van insiders over de oudere periode hoorde of met redelijke zekerheid meen

te kunnen reconstrueren. Dat maakt het volgende voor een deel tot een per-
soonlijk relaas en daarom begin ik ook met een stukje eigen geschiedenis,
gerelateerd aan EOL, om daarna de historische ontwikkeling van ons
genootschap te schetsen, gelardeerd met een aanfal eigen observaties en
interpretaties. Een zekere subjectiviteit was daarbij uiteraard niet te vermij-
den, maar mijn relaas is niet bedoeld om eigen standpunten te verdedigen;
eigen ervaringen kunnen een aanvulling zijn op de gedocumenteerde
geschiedenis. In mijn verhaal noem ik ook een aantal personen aan wie EOL

1 Ik gebruik de volgende afkortingen: EOL =}Jet Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap
(oorspronkelijk: Gezelschap) Ex Oriente Lux; JEOL = Jaarbericht van EOL; MVEOL =
Mededelingen en Verhandelingen van EOL; NINO = Nederlands Archaeologisch-Historisch
Instituut voor het Nabije Oosten (gevestigd te Leiden).

2 B.v. dat op A.A. Kampman, in Phænix 24 (19'78) 4-9.
3 Zie echter JEOL ll (1949-50) 2v., over "Het Jaarbericht, zijn vorm, inhoud en doel",

en Phænix 7 (1961) 90v., over veranderingen in het bestuur, maar het daar genoemde rap-
port van een commissie ingesteld om "over een aantal kwesties haar licht te doen schijnen",
is niet bewaard en de "kwesties" worden niet nader omschreven.
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veel te danken heeft, met in voetnoten verwijzingen naar waar meer infor-
matie over hen te vinden is.

Kennismaking met EOL, 1950-1962

Mijn herinneringen aan EOL gaan terug tot mijn gymnasiumtijd in Kam-
pen, rond 1950. In die stad, met haar twee Theologische Hogescholen,
bestond serieuze belangstelling voor de studie van het Oude Testament en

dus ook van het Oude Nabije Oosten, waarvan het oude Israel een integre-
rend deel vormt. Naast de exegeten verschenen aan beide hogescholen in die
tijd ook lectoren voor de (oude) Semitische talen. Aan die der Geref.
Kerken in Nederland (aan de Oudestraat) was dat dr. J. J. Koopmans, bekend
als Hebraïst, die in 1945 had gezorgd voor een nieuwe bewerking van de

bekende Hebreeuwse Grammatica van J. Nat, en als Aramaïst, getuige zijn
Arameese Grammatica (1941, 2e ed. 1957) en zijn Aramäische Chresto-
mathie (196Ð.4 Hij had een brede interesse, waarvan ook zijn afscheids-
college van 1957, onder de titel "Beknopt overzicht van de cultuur van het
Oude Nabije Oosten als achtergrond voor de Bijbel"s, getuigt. Aan de Hoge-
school van de Geref. Kerken Vrijgemaakt (aan de Broederweg) werd in die
jaren drs. J.P. Lettinga tot lector benoemd, een Semitist die te Leiden had
gestudeerd en gespecialiseerd was in Hebreeuws en Assyriologie, iemand
met oude banden met EOL. Hij zorgde in 1962 voor een geheel nieuwe
bewerking van de grammatica van Nat-Koopmans en was daarnaast vooral
bekend als Nederlandse pionier op het gebied van het Ugaritisch, getuige
o.a. zijn in 1948 publiceerde boek Oegarit (ras esj-sjamra). Een nieuwe
Phoenícische stad uit de Oudheid.6 Het was de neerslag van een jarenlange

interesse in de cultuur van deze in 1933 ontdekte stad,7 die met haar oud-
ste alfabet en mythologische teksten over de Kanaänitische goden El, Dagan
en Baäl vooral oudtestamentici fascineerde. Hun interesse had ervoor

a Zi¡n Arameese Grammatica werd door het NINO uitgegeven. Toen ik in 1962 als assis-
tent bij het NINO in dienst kwam was een van mijn eerste taken, in de stencils met de Duitse
tekst van de Chrestomathie de Arameese woorden met behulp van een Hebreeuwse type-
machine in te typen.

s Het werd gepubliceerd inhet Gereþrmeerd Theologisclt Tijdschrift 59 (1959) 1-35.
Een 'In memoriam'op Koopmans treft men aanin Phænix 9 (1963) 50v.

6 Verschenen als deel l 1 in de reeks "Cultuurhistorische Monografieën", uitgegeven
door Servire (Den Haag; 1l2p.,meT7 plafen en 18 figuren).

7 Reeds in 1942 was van zijnhand, als deel 6 van de reeks MEOL (als eerste en enige
deel in een nieuwe serie "Overzichten van de geschiedenis en opgravingen in het Nabije
Oosten"), verschenen Ras es-Samra en Minet el-Beida'(IV+40 p.).



K.R. VEENHOF _ UIT DE GESCHIEDENIS VAN EX ORIENTE LUX

gezorgd dat in Kampen reeds in 1935 een EOl-lezing werd georganiseerd
door "coÍrespondent" S.J. Ridderbos. Enkele jaren na de oorlog kwam er
een studiekring, waarvan Leffinga als secretaris jarenlang de stuwende
kracht was. Mijn eerste contacten met Ex Oriente Lux werden daar gelegd;
later maakte ik voor de "Kamper pagina" van de Provinciale Zwolsche
Courant ook verslagen van EOl-lezingen, waarmee ik als student wat kon
verdienen.

Het genootschap kende ik van papier al langer, want reeds in 1938 was
mijn vader in Haarlem door de student Lettinga (die in Aerdenhout woonde)
lid gemaakt. Thuis kon ik als gymnasiast grasduinen in de nummers van
JEOL en MVEOL, terwijl de belangstelling voor die oude wereld ook werd
gewekt door leesbare boeken in mijn vaders bibliotheek, zoals E. Chiera, Zij
schreven op klei. Wat de Babylonische kleitabletten ons vertellens, C.W.
Ceram's Goden, graven en geleerden Het was een tijd waarin, na de tweede
wereldoorlog, het archeologisch-historisch onderzoek weer op gang kwam,
belangrijke nieuwe ontdekkingen (zoals de "handschriften van de Dode
Zee") werden gedaan, en de resultaten van opgravingen van vóór de oor-
log (zoals die van Ugarit en Mari) toegankelijk werden. Er was een grote
behoefte aan betrouwbare informatie over al dat nieuwe, gewekt door publi-
caties in kranten en tijdschriften, waardoor ook het aantal leden groeide en
ook in Kampen een studiekring startte. Deze vergaderde in de aula van de
Hogeschool (Broederweg) en de oudtestamenticus B. Holwerda was er de
voorzitter van. Daar hoorde ik lezingen van prof. De Liagre Böhl (over het
Babylonische Scheppingsepos), prof. De Buck (over het Egyptische Doden-
boek), prof. Van der Ploeg (over "De Rollen van de DodeZee")e, dr. Kamp-
man (over het rijk der Hethieten en hun hoofdstad), en prof. Simons (over
de opgravingen te Lakisj).

8 Oorspronkelijke editie Chicago 1938, Nederlandse vertaling door prof. dr. J. de Groot,
uitgave Bosch & Keuning, Baarn, zonder jaartal. Mijn vader bezat verder o.a. een exemplaar
van A. Scharff - A. Moortgat, Agypten und Vorderasien int Altertunz (München 1950), de
Gilgamesj-vertaling van De Liagre Böhl uit 1941, enkele boeken boeken over Egyptische
kunst en over Palestijnse oudheden (o.a. F.M.Th. Böhl's Palestina in het licht der jongste
opgravingen en onderzoekingen, Amsterdam 1931), alsmede het onder theologen veel gele-
zen Gods Woord en der eeuwen getuigenis. Het Oude Testament in het licht der Oostersche
opgravingen, van A. Noordtzij (1935).

e Van der Ploeg, die later ook tid werd van het Bestuur van EOL, was in Jeruzalem een
der eersten die met de in 7947 ontdekte rollen kennismaakte (zonder nog hun hoge ouder-
dom te beseffen). ln Jaarbericht 11 (1949150) 4l-71 en 12 (195U52) 221-248 berichtte hij
uitvoerig over deze sensationele ontdekking, en in 1957 publiceerde hij in de Prisma-reeks
zijnVondsten in de woestijtt van Juda. De rollen der Dode Zee.

7
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Na al op het gymnasium Hebreeuws geleerd te hebben werd ik in 1952
theologisch student en mijn interesse was van meetaf meer gericht op de
oude talen, de cultuurgeschiedenis en de archeologie, die in het studiepro-
gramma een belangrijke plaats innamenlo, dan op de echt theologische vak-
ken. Na mijn kandidaatsexamen ging ik in Leiden Semitische talen stude-
ren, met als hoofdvak Babylonisch-Assyrisch bij prof. F.R. Kraus. Tijdens
de studie in Leiden leerde ik EOL meer van nabij kennen, omdat het "kan-
toor", geleid door dr. Kampman, gevestigd was in het grote huis aan Noord-
eindsplein 4a, dat in het bezit was van het NINO. Ruimtegebrek bij de facul-
teit der letteren, waar de studentenaantallen in de vijftiger jaren sterk
groeiden, had ertoe geleid dat diverse studierichtingen in allerlei panden in
de stad waren gehuisvest. Voor de Assyriologie had de universiteit ruimte
in het NINO gehuurd, inclusief het gebruik van de bibliotheek, een onmis-
bare voorziening, omdat de Universiteitsbibliotheek de voorzieningen voor
dit vak na de oorlog steeds meer aan de snel groeiende NlNo-bibliotheek
had overgelaten, waarin ook de oudere bibliotheek van EOL was geihte-
greerd.rl Bovendien beschikte het NINO over de voor assyriologisch onder-
zoek en onderwijs belangrijke verzameling van ca. 3000 kleitabletten van
prof. De Liagre Böhl in diens "Assyriologische Werkkamer".12

Die kennismaking werd intensiever toen ik eind 1960 een kamer kon
huren op de zolder van Noordeindsplein 6a,het tweede door het NINO ver-
worven pand.13 Van dichtbij bespeurde ik de activiteiten van EOL, legde

10 Hoofdvakstudenten exegese moesten ook Aramees leren en hoofdvakkers Oude
Testament ook de beginselen van nog een andere Semitische taal, b.v. Babylonisch, dat
Lettinga doceerde. Er was een stevig tentamen in de geschiedenis van het oude Nabije
Oosten en ook de archeologie van Palestina kreeg veel aandacht, waarbij o.a. C. van
Gelderen's overzicht De Geschiedenis van Voor-Azië net Egypte en van Israël (Bijbels
Handboek I, 1935) en W.F. Albright's Tlte Biblical Period (1950) een belangrijke plaats
innamen, terwijl ook een aantal teksten uit Palestine Inscriptions (in 1951 uitgegeven door
Th.C. Vriezen en J. Hospers) tot de verplichte lectuur behoorden.

rr Het ontbreken van een eigen universitaire assyriologisch-egyptologische boekerij
bracht mee dat toen de faculteit der letteren rond 1980 haar nieuwe gebouwen aan de Witte
Singel betrok het NINO mee verhuisde. Deze zinnige samenwoning duurt tot vandaag toe
voort en omdat het secretariaat van EOL sinds 1940 in de ruimten van het NINO onderdak
had gevonden, is het sinds 1980 ook gevestigd op Witte Singel 25, in gebouw 1173, op de
étage van het NINO.

t2 Deze was eerst ondergebracht in het Museum voor Volkenkunde, maar verhuisde in
1940 naar het NINO. Toen Böhl, na zijn emeritaat, uit Leiden vertrok heeft hij deze collec-
tie aan het NINO verkocht, waar zll zich nog steeds bevindt.

13 Er kwam nu meer ruimte voor de groeiende voorraden (uitgaven van NINO en EOL)
en anderhalve étage van het huis werd verhuurd aan de afdeling Egyptologie van de
universiteit, waarin o.a. de door het NINO verworven bibliotheek van prof. De Buck werd
opgesteld en een projectkamer voor de 'Coffin texts' (een wetenschappelijke erfenis van De
Buck) werd ingericht.
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contacten met Kampman,ziin secretaresse en omdat de bestuurs- en de jaar-
vergaderingen van EOL ook in het NINO gehouden werden was er gele-
genheid met meer leden kennis te maken. Mijn belangstelling voor EOL
leidde ertoe dat ik in februari 1962 door de ledenvergadering werd gekozen
tot 2e secretaris-penningmeester, met als taak dr. Kampman te assisteren en
fe zorgen voor de publicatie van Phænix. Later in dat jaar werd ik bij het
NINO, dat door de uitbreiding met het pand Noordeindsplein 6a en het ver-
werven van de Egyptologische bibliotheek van prof. A. de Buck personeel-
uitbreiding nodig had, benoemd als assistent-medewerker, met als voor-
naamste taken de zorg voor de bibliotheek (inclusief het catalogiseren van
de bibliotheek van De Buck) en werk voor het tijdschrift Bibliotheca orien-
talis. Die combinatie van functies was in het licht van de verstrengeling van
de belangen van EoL en het NINO zeker niet toevallig, maar bracht soms
complicaties mee. Als assistent aan het NINO was ik de ondergeschikte van
Kampman, maar niet als door de ledenvergadering gekozen bestuurslid, hoe-
wel ik mijn werkzaamheden wel met hem moest afstemmen. Bovendien
werd ik gekozen in aansluiting op een rapport van wijze EOl-mannen, dat
een oplossing zocht voor de problemen waarmee het genootschap toen al
enkele jaren kampte; problemen die ook te maken hadden met het niet goed
functioneren van het secretariaat. om duidelijk te maken hoe die problemen
ontstonden, groeiden en uiteindelijk werden overwonnen, duik ik eerst in de
geschiedenis van ons Genootschap.

Ex Oriente Lux voor de wereldoorlog, 1933-1940

Ik vermeld de beginperiode alleen als achtergrond voor latere ontwikke-
lingen. Zij is beschreven door Kampman in MVEOL l, 369f. en ook de
zeven eerste nos. van JEOL bieden informatie onder de rubriek "Gezel-
schapsmededelingen". Een andere bron, die amper bekend is, zijn de 'Rond-
schrijvens' aan de leden, gestencilde informatiebulletins, van meestal 2 tot
4bladziiden, waarvan er tussen 7933 en 7940 niet minder dan 80 werden
verspreid; in het archief bevindt zich een band met de nos. 5-80. Ze geven
informatie over publicaties van EoL, over de congressen van het 'oostersch
Genootschap', waaronder EOL tof 1940 ressorteerder4, maan het belang-
rijkst waren soms uitvoerige vooraankondigingen en samenvattingen van

_ 
ra Het eerste deeltje in de reeks MVE)L (1934, 66 p.) bevat de "voordrachten gehou-

den op het 7e congres van het oostersch Genootschap in Nederland", te Leiden in 1933.
Later werden deze voordrachten apart uitgegeven en konden EOl-leden ze kopen.
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EOl-lezingen, waarbij steeds vaker ook (soms buitenlandse) boeken wer-
den vermeld die op de onderwerpen betrekking hadden of door de sprekers

geschreven waren en die de leden via EOL konden kopen. Deze bronnen
geven een goed beeld van de snelle ontwikkeling van het genootschap, dat

blijkbaar "een gat in de markt" had aangeboord en dankzij het enthousiasme

van het bestuur en de inzet van deskundige medewerkers (auteurs en spre-

kers) snel aan bekendheid won, zodat het ledental in 1939 al meer dan 1300

bedroeg. De eigen publicaties van EOL werden vanaf 1936 ook geruild voor
buitenlandse vaktijdschriften en boeken en dit zorgde voor een snelle groei
EOl-bibliotheek, tot welks vorming in 1936 was besloten en die de leden

ter beschikking stond.rs

Van het begin af onderscheidde EOL 'leden-medewerkers', 'leden-begun-

stigers', 'donateurs' en 'begunstigers'. Eerstgenoemden waren personen die

door universitaire studie vertrouwd waren met de culturen van het oude

Nabije Oosten en die zich bereid verklaard hadden als auteurs en sprekers

mee te werken. Hun contributie werd in1933 vastgesteld op fl. 7,50. Uit hun
gelederen werden ook de leden van het Bestuur gekozen, dat werd bijgestaan

door een tweekoppige 'commissie van advies', bestaande uit de hooglera-

ren De Liagre Böhl (Assyriologie) en De Buck (Egyptologie), die vanaf de

oprichting bij EOL betrokken waren en ook talrijke lezingen hielden. Naast

de 'leden-begunstigers' (die fl. 7,50 betaalden en stemrecht hadden) waren

er honderden begunstigers (hun contributie bedroeg fL. 2,50), belangstel-

lenden (waaronder ook veel predikanten) die zich bij EOL hadden aange-

sloten.16 De 'donateurs' (het overzicht van 1940 noemt twintig personen en

instellingen, waaronder de KLM, de Universiteits-bibliotheek te Pretoria,

de Fondation Egyptologique Reine Elisabeth te Brussel, en het 'Hofmar-
schallamt Haus Doorn')17 steunden het genootschap financieel (contributie

fl. 10.-) of door schenking van boeken. Al dezeooaangeslotenen" ontvingen
in ruil voor hun contributie het Jaarbericht. Ook waren er 'correspondent-

schappen', d.w.z. personen die de belangen van EOL bevorderden in plaat-

sen waar (nog) geen studiekring was opgericht, maar wel lezingen werden

15 Het besluit wordt vermeld in JEOL 4 (1936) p. 276 en er wordt aan toegevoegd: "Ieder
onzer leden en begunstigers wordt uitgenoodigd aan de inrichting en vermeerdering van deze
bibliotheek zt jnelhare medewerking te verleenen. "

16 Deze onderscheiding was zinnig, omdat kennis van de talen en culturen van het oude

Nabije Oosten - 
afgezien van het onderwijs in het Hebreeuws op sommige gymnasia -alleen door universitaire studie was te verwerven. Dat neemt niet weg dat heel wat begun-

stigers zich een aanzienlijke kennis van deze wereld hadden eigengemaakt.
17 Het weerspiegelde de grote belangstelling van de laatste Duitse keizer voor het Oude

Nabije Oosten. In 'Huize Doorn', waar hij woonde, kwam op gezette tijden ook de 'Door-
ner Arbeitskreis' bijeen, die zich met de oudheid bezighield.



K.R. VEENHOF _ UIT DE GESCHIEDEMS VAN EX ORIENTE LUX 11

georganiseerd. Tenslotte waren er 'buitenlandse contribuanten', in feite
abonnees op JEOL. Al deze categorieen, met de namen van hen die daar-
toe behoorden werden in de 'Staat van Leden, enz.', samen met een lijst van
gehouden lezingen en de'winst- en verliesrekening" inJEOL vermeld, voor
het laatst no.6 van 1939,280-288. Daarna werden de aantallen te groot; in
JEOLT (1940) 560 lezen we dat het ledental aan de vooravond van de oor-
log was opgelopen tot 1450 en daar worden ook nog alle in 1939 gehouden
gehouden lezingen vermeld, in Nederland en Belgie samen 71 stuks. In no.
8 (1942) ontbreken ook die, maar men vindt er nog wel de 'winst- en ver-
liesrekening over 194041', en in de Addenda hierop een cumulatieve reke-
ning over 1942-47, opgemaakt na de oorlogsjaren. Zulke gegevens over de
daaropvolgende jaren zijn onbekend, ze werden vooÍaan slechts in bestuurs-
stukken en notulen vastgelegd (die voor de oudste periode helaas ontbreken).
Informatie over het verenigingsleven vindt men pas veel later opnieuw, in
het Bulletin Phnnix.

Groei en problemen, 1940-1960

Rond 1940 voltrokken zich drie belangrijke wijzingen in de ontwikkeling
van EOL. De eerste was dat de groei van de vereniging zoveel meer tijd
voor secretariaat en administratie vereiste, dat de diensten van een betaalde
typiste nodig werden en in voorjaar 1938 besloten werd de functie van secre-
taris-penningmeester bezoldigd te maken; dr. A.A. Kampman combineerde
die voortaan met zijn part-time leraarschap in de geschiedenis te Schiedam.
Ondanks die administratieve versterking moest de productie en verzending
van de 'Rondschrijvens' worden stopgezet; het werd te arbeidsintensief en
te duur, die ca. twaalf keer per jaar aan de leden toe te sturen. De tweede
verandering was dat EOL, in 1933 opgerichtrs onder auspiciën van en aan-
gesloten bij het 'Oostersch Genootschap in Nederland' (voor de leden bete-
kende dit een dubbel lidmaatschap), in april 1940, in goed overleg, geheel
zelfstandig werd, in verband waaÍnee ook de Statuten werden herzien.Deze
ontwikkeling was het gevolg van de snelle groei en het in toenemende mate
eigen karakter EOL, met zijn specifieke interessegebied. Een derde ont-
wikkeling was dat in 1939, dankzlj een omvangrijk legaat van de Palestina-
reiziger F. Scholten, het Nederlandsch Archaeologisch-Historisch Instituut
voor het Nabije Oosten (NINO) werd opgericht, gehuisvest in het door het

18 Zie hiervoor A. Kampman , MVEOL 7 (1947) 269v., en de terugblik van de toenmalige
voorzitter, prof. dr. M. A. Beek, "Het licht wordt onrstoken", in Phænix 28 (1982) 6-7.
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legaatverkregen huis, Noordeindsplein 4a,waatvan dr. A.A. Kampman de

leiding kreeg. Het secretariaatvan EOL kon, zoals hij in MVEOLT (1947)

271 schreef, "begin 1940 overgebracht worden naar de ruime en prettige
geoutilleerde localiteiten van het pand Noordeindsplein 4a (zie foto op

pag.92) en kort daarop samengevoegd worden met de administratie van dit
Instituut". De redactie van de publicaties bleef berusten bij de voorzitter, dr.

B.A. van Proosdij, die verbonden was aan uitgeverij E.J. Brill, waar ook de

uitgaven van EOL gedrukt werden. De bibliotheek van EOL werd, zoals

reeds vermeld, geïntegreerd in de NINO boekerij die voortvarend werd
opgebouwd, waarbij de ruilovereenkomsten van EOL, inmiddels tot ca. 200

gestegen, een belangrijke rol vervulden.
In deze nieuwe constellatie was EOL de oorlogsjaren wondergoed door-

gekomen. Gegevens zijn o. a. te vinden in de bijdrage 'Tien jaren Ex Oriente

Ltx, 1933-1943' , van de hand van zljn secretaris, in MVEOL 7 (1947) 269-
275. Het gezelschap groeide spectaculair, zodaf er eind 1943 bijna 3000

leden warenre, terwijl het aantal studiekringen tot uiteindelijk 18 in Neder-

land en 4 in België groeide. Deze getallen weerspiegelen een groeiende

belangstelling, die in kaartzijn gebracht in Van Proosdij's essay 'De belang-

stelling voor het Nabije Oosten in Nederland. Haar rechtsvaardiging en

geschiedenis 1945-1948' (met ook vermelding van veel personalia), in JEOL
l0 (1945-48) 226-230. Ook de financiele situatie van EOL was gezond, blij-
kens het overzicht over 1942-1947,te vinden in datzelfde deel. Doordat in
de oorlogsjaren geleidelijk minder lezingen georganiseerd konden worden
en ook de publicaties wat gingen stagneren (al slaagde men er nog wel in
JEOL 9 in 1944 uit te geven, waarvan de drukkosten fl. 3.200.- bedroegen)

waren er reserves. Flink werd daarom geïnvesteerd in het boeiende en goed

verkochte2O Kernmomenten der antieke beschaving en haar moderne belev-

ing (MVEOL 7, 280 p.), waaraan tien auteurs meewerkten' Het boek,

bedoeld om het tienjarig bestaan van het genootschap te markeren, kon door

de oorlogsomsandigheden pas in 1947 verschijnen. En dat gold ook van het

zojuist al genoemde Jaarbericht 10, dat pas in 1948 verscheen, maar meer

dan 400 bladzijden en 24 platen telde. Het lezingenprogramma functio-
neerde goed en het secretariaat, ondergebracht op Noordseindsplein 4a in
twee van het NINO gehuurde kamers, kreeg het druk en moest af en toe een

re Dit getal noemt Kampman zijn toespraak, gehouden op 24 mei 1958 t.g.v. het25-jarig
bestaan van EOL (hierbij afgedrukt, zie..). De groei is ook af te lezenaan de totale inkom-
sten uit contributies, die over 1942-43 ruim fl. 7.400.- en over 7943-44 ruim fl. 11.000.-

bedroegen.
20 Leden en begunstigers ontvingen JEqL gratis, de delen van de serie MVEOL konden

zij tegen een aantrekkelijke ledenprijs kopen.
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beroep doen op extra hulp en vrijwilligers. Belangrijk was ook de mede-
werking van veel oudtestamentici, die de studie van het Oude Nabije Oos-
ten als van wezenlijk belang voor hun vakgebied ervoeren. Zij schreven in
JEOL, hielden lezingen en slaagden er ook in die belangstelling op studen-
ten over te dragen. Ik noem hier vooral de namen van M.A. Beek, J.P.M.
van der Ploeg, Th. C. Yriezen2t, en wat later ook A.S. van der Woude22, die
allen te eniger tijd ook bestuurlijke taken voor EOL venichtten.z3 Ook prof.
Alfrink, de latere kardinaal, was lid en hield lezingen. Veel medewerking
werd in deze tijd ook ondervonden van dr. ir. R.J. Forbes, buitengewoon
hoogleraar te Amsterdamza en de eerste voorzitter van de studiekring aldaar,
een erkend specialist in de geologie van het Nabije Oosten, die lezingen
hield over ilrigatie, metallurgie en aardolie in de oudheid. Ook Nederlan-
ders in het buitenland werden lid en werkten mee, zoals prof. B. Gemser in
Pretoria25 en de architectuur-historicus Th.A. Busink in Batavia, die daar al
voor de oorlog over de Sumerische en Babylonische tempelbouw publi-
ceerde en later bekend is geworden om zijn monumentale studie Der Tem-
pel von Salomo.26

2r Hij was in 1937 te Utrecht gepromoveerd op het proefschrift Onderzoek naar cle para-
dijst,oorstelling bij de oude Semieti.çche volken, was thuis in de assyriologie en heeft in zijn
latere publicaties steeds aandacht geschonken aan de verbanden tussen het oude Israel en het
overige Oude Nabije Oosten, met name in zijn De godsdienst van Israël (1963). Zie voor
hem nu M. Dijkstra en K.J.H. Vriezen, Tlt.C. Vriezen, Hervormd theoloog en oudtestamen-
ticus (Kampen 1999).

22 Hijtradin 1962 tot het Bestuur toe en van zijn hand verschenen in Phænix tal van bij-
dragen, waarin hij de lezers infomeerde over de ontwikkelingen (publicatie en interpreta-
tie) t.a.v. de "Dode Zeerollen".

23 Dat gold in Kampen aan de Theol. Hogeschool der Geref. Kerken (Vrijgemaakt) ook
van de helaas vroeg overleden B. Holwerda (mijn schoonvader), die in 1946 inaugureerde
met een rede over De priester-koning in het Oude Testantent.

2a Hij inaugureerde met een rede Ambacht en wetenschap in het Oude Nabije Oosten
(le47).

2s Hi¡ was in 1924 bij Böhl gepromoveerd op een proefschrift over De betekenis der per-
soonsnanlen t,oor onze kennis van het leven en denken der oude Babyloniërs en Assyriërs.
Zie voor hem het doo¡ Böhl zelf geschreven informatieve In memoriam, in Phænix 9 (1963)
4-9.

26 Ondertitel Eine archtiologisclt-ltistorische Studie unrer Berücksiclttigung des westse-
mitischenTempelbaus, in twee delen uitgegeven tussen 1970 en 1980. Na de oorlog terug-
gekeerd in Nederland bestudee¡de hij als "Bauforscher" de oudoosterse architectuur inten-
siefen in 1949 publiceerde hij in de serie "Lectiones Orientales" een nederlandstalige studie
De Babylonisclte Tempeltoren. Een archeologische en stijlcritische studie, waarvan veel
EOl-leden een exemplaar kochten. Voor zijn studies, waarvan er een zestal in JEOL wer.
den gepubliceerd, kwam hij elke week uit den Haag een dag in de bibliotheek van het NINO
werken, waar ik bibliothecaris hem kon helpen met voor zijn werk belangrijke literatuur. Zie
voor zijn persoon en werk het in memoriam in Phænix 25 (1979) 58-60.
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De kwaliteit van de publicaties - JEOL en MVEOL - en hun ruil met

die van buitenlandse zusten¿erenigingen, redacties van tijdschriften en insti-
tuten, zorgden voor intemationale bekendheid en contacten en verschillende

buitenlandse geleerden hielden een lezingentournee voor EOL. De aloude

samenwerking met Belgische vakgenoten (er waren in België al voor de

oorlog vier studiekringen) bleef in stand en wij ontmoeten hen in de ver-
slagen regelmatig als auteurs en sprekers. In 1948 leidden de contacten met

onze zuiderburen tot de oprichting van een 'Orientalistisch Centrum Bene-

lux voor het wetenschappelijk onderzoek in de Levant'. Van ZWO werd

een subsidie verkregen, die studiereizenvan J.M.A. Janssen (naar Egypte),

van P. van der Meer en C. Hillen (naar Iraq en Syrie, waar in 1951 te Akh-
terine een proefgraving werd ondernomen), en van L. Vanden Berghe (naar

Iran, de Marv Dasht-vlakte) mogelijk maken. Voorlopige verslagen hiervan
werden gepubliceerd in JEOL 12 (1951-52).27

De groei van EOL bracht geleidelijk ook problemen mee, die in de loop
van de vijftiger jaren merkbaar werden. Ik hoorde ervan toen ik in het

Bestuur kwam, de publicaties laten er soms iets van merken en ook door
mijn eigen ervaringen vanaf 1962 begon ik te begrijpen waar de knelpun-
ten lagen. Het eerste probleem was dat de grote vereniging in feite geleid

werd door slechts twee personen, de voorzitter B.A. van Proosdij, tevens

redacteur van alle publicaties, en de secretaris-pennigmeester, A.A. Kamp-
man. Deze laatste moest bovendien - 1¿¿sf zijn leraarschap - sinds 1940

veel tijd steken in de opbouw van het NINO, waarvan de financiele basis

niet erg sterk was. Het voor de jaarlijkse exploitatie beschikbare bedrag,

vooral bestaande uit renteopbrengsten van het 'Frank Scholten Fonds', was

beperkt. Naast de verhuur van ruimten en faciliteiten in het huis aan het

Noordseindsplein 4a (zoals boven vermeld ook aan EOL) moest ook door
het uitgeven van eigen publicaties geld verdiend worden. De bestuurlijke en

organisatorische verstrengeling (de administraties van beide waren in 1940

samengevoegd en stonden allebei onder leiding van Kampman), die aan-

vankelijk een gemeenschappelijk en gedeeld belang was, kon problemen
gaan opleveren als die belangen niet meer geheel parallel liepen en de posi-

tie van beide 'partners' veranderde. Dat werd het geval toen het ledental van

Ex Oriente Lux in de vijftiger jaren ging teruglopen en de inkomsten slon-

ken. Tegelijkertijd werd het NINO, in mijn taxatie, voor Dr. Kampman
belangrijker dan EOL, zeker toen hij erin slaagde in 1958 een dépendance

van het NINO in Istanbul te stichten, gevestigd in ruimten van het 'Palais

27 Dit initiatief is (om mij niet bekende redenen) kennelijk doodgelopen, want in latere

Jaarberichten wordt nooit meer over de activiteiten van dit 'Oriëntalistisch Centrum' bericht.



K.R. VEENHOF _ UIT DE GESCHIEDEMS VAN EX ORIENTE LUX 15

d'Hollande', het oude Nederlandse consulaat. Dat vroeg aandacht en hij
was meerrnalen langere perioden uit Leiden afwezig, waaronder het orga-
niseren van Eol-activiteiten ging lijden en het inspelen op noodzakelijke
veranderingen in het gedrang kwam.

Dit kwam op verschillende manieren tot uiting. Het nog centraal, vanuit
Leiden georganiseerde lezingenprogramma begon haperingen te verlonen
tot ongenoegen van sommige studiekringen. Ook op het punt van de publi-
caties deden zich complicaties voor. Zoals vermeld had het ruilverkeer van
EOL zich zeer sterk ontwikkeld, maar aan de ca. 200 jaarlijkse geruilde
nummers van JEOL en MVEOL verdiende het genootschap geen geld en de
in ruil ontvangen tijschriften werden in de boekerij van het NINO geplaatst.
Deze ruil, die voor de NlNO-bibliotheek van grote betekenis was, was voor
een welvarend EOL geen probleem geweest (extra exemplaren van JEOL
drukken, boven de ca. 2000 voor leden bestemde, was niet erg duur), maar
het werd moeilijker toen het ledental en dus de oplagen terugliepen, terwijl
de druk- en verzendkosten toenamen. In feite investeerde EOL elk jaar een
klein kapitaal in boeken die nominaal wel als EOl-bezit golden, maar de
facto deel uitmaakten van de NINO bibliotheek. EOL kocht ook nogal wat
aantallen publicaties, vooral ten dienste van zljn leden, die ze graag op basis
van de rondgestuurde boekenlijsten bestelden.2s Daardoor had EOL zich in
de loop derjaren de status van een verzendboekhandel verworven en vanaf
1940 werden via EOL nu ook boeken voor de NlNO-bibliotheek besteld. En
toen het NINO ook zelf boeken ging uitgeven werden voor gecombineerde
bestellingen ook gecombineerde rekeningen gemaakt. Het uit elkaar houden
en verrekenen van al die posten vereiste veel (soms teveel, zoals ik in de
zestigerjaren constateerde) tijd en zorgvuldigheid en van het gebrek daar-
aan dreigde EOL de dupe te worden. Volgens de financiele overzichten
leverde de boekverkoop (aan de leden en aan het NINO) wel inkomsten op,
maar als de kosten van bestelling, het uittypen en verzenden van boeken-
lijsten, bankkosten en het administratieve beslag worden meegerekend werd
de hele operatie geteidelijk aan verliesgevend.

28 Dat betrof met name buitenlandse publicaties over het oude Nabije Oosten, die via
boekhandels vaak moeilijk te verkrijgen waren, een service die door de leden zeer op prijs
werd gesteld. Ik heb als student ook herhaaldelijk vakboeken via EOL aangeschaft. Zulke
gerichte aankopen werden ook in de zestigerjaren soms nog verricht en een van de succes-
sen betrof de nieuwe General Introductory Guide to the Egyptian Collections in the Britislt
Museum (1964). van dit door EoL met korting bij het British Museum gekochte boek wer-
den ca. 250 exemplaren onder onze leden verkocht. Vanaf de vijftiger jaren verschenen in
deze lijsten ook de publicaties van het NINO en niet gewenste of dubbele boeken uit dona-
ties of ruil die het wilde verkopen en waarvoor het afzet zocht onder EOl-leden.
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Ook met de eigen publicaties van EOL ging het in de vijftiger jaren min-
der. Ze waren van 1933 af met veel inzet en deskundigheid geredigeerd

door de erudiete B.A. van Proosdij, iemand die een grote kennis van en

interesse voor de klassieke oudheid paarde aan die voor de oudoosterse
wereld.2e Hij vertolkte, vooral in de omvangrijke inleidingen tot de Jaarbe-

richten, die hij nogal eens een motto in de vorm van Latijns of Grieks citaat
meegaf, graag zijn cultuurhistorische visie op de betekenis van de oude cul-
turen en hun doorwerking en op de belangrijke taak van de oriöntalistiek,
waarbij hij streefde naar een encyclopedische benadering. Hij stelde hoge
eisen aan zijn eigen redactionele werk en besteedde ook veel aandacht aan

de personalia, vooral via In memoriams op en publicatielijsten van overle-
den oriöntalisten. Veel werk verzeffe hij voor de 'Supplementen' op de

romeins genummerde delen van het JEOL, die meestal twee tot vier num-
mers (waarvan de pagina's werden doorgenummerd) omvatten en die voor-
zien werden van een gedetailleerde inhoudsopgave, lijsten van platen en

afbeeldingen, inleidende beschouwingen (met soms complete arlikelen), als-

mede uitvoerige indices .In JEOL ll (1949-50) 2v. omschijft hii JEOL als

"een compositie, waar geschiedenis en cultuur van het gehele Nabije Oos-
ten door verschillenden bezien aan de orde komt". De inhoud werd zorg-
vuldig regionaal en chronologisch ingedeeld en daarbinnen werd weer
onderscheiden tussen philologie, godsdienst, geschiedenis en archaeologie-
en-kunst. Binnen de philologie vormden de verschillende talen het inde-

lingscriterium, met steeds eigen rubrieken 'vertaalde teksten', 'overzichten'
en 'besproken boeken'. Ieder Jaarbericht bevatte voorts mededelingen over
gehouden congressen, oudheidkundige verzamelingen (algemene beschrij-
vingen, specifieke objecten en aanwinsten), genootschapsmededelingen, en

'addenda'.30 Zo heeft hij jarenlang voortreffelijk redactioneel werkt ver-
richt, maar toch waren er problemen gerezen en de zojuist geciteerde ver-
antwoording in JEOL 11 werd geschreven omdat het Bestuur meende dat

aanpassingen onvermijdelijk waren. J EO L moest regelmatiger verschijnen,
de inhoud toegankelijker worden voor de leden en het moest door opheffen

2e Hij promoveerde uiteindelijk bU prof. De Liagre Böhl op een proefschrift over een cate-
gorie Babylonische gebeden, L.W. King's Babylonian Magic and Sorcery (Leiden 1951).
Dit proefschrift lijkt geen goede weerspiegeling van zijn kwaliteiten; het manuscript zou
onder tijdsdruk tot stand zijn gekomen.

30 Een goed voorbeeld vormt de inhoudsopgave van Deel II (nos. 6-8), met in totaaal 8 1 6

pag., een voorwerk van 42 pag., alsmede 42 pag. platen en 6 (grotendeels uitslaande) kaar-
ten. De door Van Proosdij zelfvervaardigde indices beslaan een 30 kleine gedrukte pagina's
met vier kolommen en eindigen met woordregisters in alle talen (waaronder ook Chinees,
Egyptische hiëroglyfen en spijkerschrift ! ).
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van enkele rubrieken kleiner en dus goedkoper worden, want de drukkos-
ten waren te hoog. De productie ervan had ook te weinig rekening gehou-
den met het slinkende ledenbestand, waardoor - uit onachtzaamheid of uit
groot optimisme - soms veel te veel exemplaren waren gedrukt.3l De zorg-
vuldige "compositie" bracht mee dat herhaaldelijk gewacht moest worden
op het manuscript van een of twee auteurs zonder wier bijdrage er (zoals
van Proosdij schreef) "een gaping in de compositie zou komen". Bovendien
was de redactie door één persoon uiteraard een tijdrovende bezigheid. Dat
leidde ertoe dat het Jaarbericht, ondanks zijn naam, niet meer elk jaar ver-
scheen, na de oorlog in feite om de twee jaar (en dan soms nog met ver-
traging), waardoor de leden lang moesten wachten op dat waar zij recht op
hadden. Het betekende dat zij - afgezien van uitnodigingen voor lezingen

- slechts zelden iets van het genootschap merkten. Bovendien bevatte
JEOL nogal eens artikelen die te moeilijk waren voor het gemiddelde lid,
een zeen geinteresseerde amateur, die echter - anders dan de theologen die
zich in het Oude Testament hadden verdiept en enkele tientallen vakspe-
cialisten - niet academisch geschoold was in de studie van het oude Nabije
Oosten. Nogal wat leden hadden moeite met bijdragen in andere talen of die
waarin de taalkunde een grote rol speelde.

De aanpassingen die vanaf 1950 doorgevoerd werden bleken echter niet
afdoende. De nummers werden wel kleiner - nos. ll-I3 (1949-1954)
bevatten gemiddeld ca. 135 pag., met 30 platen vertraging bleef een
probleem. Het op zich zeer boeiende no. 15 (1957-1958,250 pag.), dat het
25-jarig bestaan van EOL moest markeren, was niet alleen te groot en te
duur, maar verscheen ook veel felaat, 1959. Het is ook het laatste nummer
dat onder redactie van Van Proosdij stond32 en ik denk dat hij door de ingre-
pen in zijn doordachte 'compositie' de animo voor dit werk aan het verlie-
zen was. Daarbij kwam ook dat de samenwerking met Kampman, die een
heel andere persoonlijkheid was en die zich meer concentreerde op de orga-
nisatie (administratie, financien, lezingenprogramma) niet optimaal was.

3r Toen ik in het bestuur kwam trof ik in het magazijn van enkele nummers nog hon-
derden onverkochte exemplaren aan. Een aantal ervan kon via een gerichte actie voor een
lage prijs aan nieuwe leden verkocht worden, heel wat moesten afgevoerd worden, ook uit
ruimtegebrek. Het drukken van teveel exemplaren wees op een gebrekkige coördinatie tus-
sen redactie en de administratie, die de bestanden aan oude nummers niet bijhield. Het afstaan
van veel ruilexemplaren aan het NINO maakte de zaak niet overzichtelijker en ik heb gepro-
beerd deze ruiltransacties in kaart te brengen, ook als basis voor een daarvoor door het NINO
te betalen vergoeding. De aantallen waren toen (ook door het niet of te laat verschijnen van
JEOL) al geslonken was, maar het betrof toch nog een kleine honderd exemplaren van JEOL
en Phænix.

32 Het voorwerk en de indices heb ik zelf begin 1962 gemaakt.
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Ook speelde mee dat laatstgenoemde als directeur van het NINO afstand had

genomen van de firma Brill (waaraan van Proosdij en via hem per traditie
ook EOL verbonden was) en de eigen publicaties van het NINO elders liet
drukken.33

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de leden werd besloten het

Bulletin Phænix te starten. In het 'Ten geleide' van het eerste nummer
schreef Van Proosdij in 1955, dat dit bulletin de bedoeling had "de elkaar

snel opvolgende berichten van persagentschappen en dagelijkse berichtge-

ving", die de aandacht van de leden vroegen, "op verantwoorde wijze te
brengen", om zo bij te dragen tot "een nadere en nauwkeurige kennis der

beschavingen van het oude Nabije Oosten". Maar bij dit streven speelde

ook de wens mee de leden naasf hetJaarbericht en veel vaker (Phænixvet
scheen tweemaal per jaar) te bedienen en deze opzet leek te slagen. Met de

archeoloog C. Hillen als redacteur verscheen het regelmatig en het groeide

in omvang van 36 p. in 1955 tot 48 p. in 1957 . Maar die groei stelde het

genootschap ook voor problemen, want de bekostiging ervan (druk en ver-
zending, tweemaal per jaar) en het toenemend beroep op auteurs gingen per

definitie ten koste van wat in JEOL geïnvesteerd kon worden. Om de kos-

ten, bij dalend ledental, te beheersen werd, zonder daarover een besluit te

nemen, de publicatie van JEOL de facto wat op de lange baan geschoven;

JEOL 153a werd het laatste nummer dat alle leden zonder meer ontvingen;
voorlaan zou Phænix die rol gaan vervullen.

In 1957 moest Hillen zijn redacteurschap van Phænix wegens vertrek naar

elders beëindigen. Het bestuur slaagde er niet in een nieuwe hoofdredacteur

te vinden, want geen van de gevraagden"durfde deze taak op zich te nemen'',
zoals Van Proosdij in het 'Ter inleiding' van Phænix 4 (1958) schreef. Z.i.
was het belangrijkste motief voor de weigeringen "de angst of vrees zich
bloot te stellen aan de mogelijkheid dat de wetenschappelijke waarde van de

betrokkene gelijkgesteld zou worden met de plaats die Phænix heeft in de

rangorde van wetenschappelijke tijdschriften" . Deze constatering lijkt wat
overdreven en eenzijdig, want het redigeren vroeg natuurlijk ook de nodige

tijd, maar zij noemt wel iets wat EOL nu vaker ontmoette, ook bij verzoe-

ken om lezingen te houden. Sommige specialisten in ons vakgebied hadden

er moeite mee (en zagenhet ook niet als een maatschappelijke taak) om voor

33 Dit gold met name het tijdschrift Bibliotheca Orientalis, dat zich na de oorlog ont-
wikkelde tot een toonaangevend recenserend tijdschrift, dat het gehele Oude Nabije Oosten

besloeg. Het werd gedrukt bij de kleine Leidse drukkerij "Luctor et Emergo".
3a Deel Y,datJEOL nos. 14 en 15 omvat, werd opgedragen aan de nagedachtenis van

prof. A. de Buck, overleden op 28 okt. 1959, aan wie, als bestuurder, auteur en spreker, het

genootschap van het begin af altijd zeer veel te danken heeft gehad.
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een overwegend amateuristisch publiek te schrijven of te spreken, d.w.z. op
verantwoorde wijze te populariseren. Het idealisme van de beginjaren, toen
vooraanstaande specialisten zich zonder aarzeling voor EOL inzetten,lezin-
gen hielden en schreven, was wat aan het wegebben en dat maakte het moei-
lijker de doelstellingen van het genootschap te realiseren. Vanaf jaargang 4
werd Phænix nu geredigeerd door Van Proosdij zelf , met inbreng en inspraak
van het Bestuur. Hij vroeg in zijn inleiding ook om reacties en inbreng van
de leden en noemde daarbij als concreet punt "welke de houding van het
bestuur moet zijn tegenover de stroom van vertalingen van boeken op de
Nederlandse markt die betrekking hebben op het Oude Naburige Oosten.
Onder deze is een aantal die hetzij niet op de hoogte van de stand van het
hedendaagse onderzoek zijn, hetzij een uitgangspunt hebben, waarop de
bestuursleden zich moeilijk konden stellen".35 Dit verzoek had helaas geen
effect, want ik herinner mij niet ooit in Phænix een sedeus 'ingezonden' te
hebben aangetroffen en ook later bereikten zulke reacties het bestuur niet.36

De praktijk werd dat Van Proosdij de kopij verzamelde, redigeerde en ook
zelf nogal wat schreef, en daarin is hij twee jaar succesvol geweest getuige
de inhoud van jaargang 4 en 5, met samen 150 pag. en 94 afbeeldingen.
Maar men vindt er naast hem slechts zes verschillende auteurs, met name de
Egyptologen J.M.A. Janssen (die deelnam aan de Italiaanse opgravingen te
Soleb, in Egypte) en A. Klasens (die berichtte over de eerste drie campag-
nes van de Nederlandse opgravingen te Aboe-Roash, in Egypte), en de assy-
riologen R. Frankena en W.F. Leemans. In jaargang 5 verschenen verschil-
lende bijdragen gewijd aan de verzamelingen getoond in de nieuwe zaal
'Palestina en Mesopotamie' van het Rijksmuseum voor Oudheden, met
beschrijvingen van de collecties uit Jericho door H.J. Franken, en van de
Sumerische beeldhouwwerken en Assyrische reliëfs door J.H.C. Kern. Het
beperkte aantal auteurs, de vele bijdragen van Van Proosdij zelf en de
opname van twee artikelen in het Duits en Engels lafen zien waar het wezen-
lijke probleem lag.

35 Hij wees daarmee op een belangrijk verschijnsel en toen ik later redacteur van
Phænix was heb ik het in de rubriek 'Boekennieuws' ook herhaaldelijk aan de kaak gesteld.
Het is nog steeds actueel, en betreft nu ook bepaalde TV-uitzendingen en DVDs, die ondanks
hun fraaie beelden soms misleidend en simplistisch zijn of een niet-wetenschappelijke agenda
hebben.

36 Enkele malen bevatte Phænix een bijdrage waarin pseudo-wetenschap aan de kaak
werd gesteld, zoals H.J. Franken, "De Kosmonauten waren goden" (Phænix 17,45-51),
waarin werd afgerekend met de opvattingen in het gelijknamige boek van E. von Däniken.
In Phænix 14, 182-186, ontmaskerde J. Hoftijzer de zogenaamde phoenicische 'Parahyba
inscriptie', die in Brazilie gevonden zou zrin, als een vervalsing.
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Crisis en herstel, 1960-1983

Iìef jaar 1960 leek veelbelovend te beginnen. Na twee jaar kon Van
Proosdij zijn faak als redacteur van Phænx neerleggen, omdat uiteindelijk
toch een nieuwe redactie was geformeerd. Zij bestond uit de archeoloog
H.J. Franken (gespecialiseerd in Palestina) en drie Belgen, de egyptoloog
H. de Meulenaere, de assyrioloog L. de Meyer en de vooraziatische archeo-
loog L. Van den Berghe. De samenstelling waarborgde dat alle aspecten

van de culturen van het Oude Nabije Oosten bestreken konden worden en

in de volgende jaargangen zien we ook een aantal nieuwe auteurs verschij-
nen. Helaas was de opleving van beperkte duur, de jaargangen Phænix wer-
den dunner (60 pag.) en eind 1961 waren er opnieuw problemen, waardoor
jaargang 8 maar uit één wat dikker nummer bestond dat ook nog veel te laat
verscheen.

De knelpunten lagen echter niet alleen op het vlak van redactie en publi-
caties. De boven gesignaleerde bestuurlijke problemen waren na 1958 ver-
ergerd. Het genootschap belandde in een kritische fase, omdat ook het leden-
tal verder terugliep en het lezingenprogramma niet optimaal was.

Ingrijpende maatregelen waren nodig. Het bestuur stelde in 1961 een com-
missie in, waarin o. a. prof. dr. Th.C. Vriezen en dr. W.F. Leemans, van-
ouds steunpilaren van EOL, zitting hadden, die de problemen in kaart moest
brengen en oplossingen aandragen. Het resultaat wordt sober beschreven in
een bestuursmededeling voorin Phænix 7 no.2 (voorjaar 1962 verschenen),
en het kreeg vooral gestalte in een verjonging van het bestuur (waaruoor ook
een statutenwijziging nodig was). Dr. Van Proosdij trad af als voorzitter en

werd opgevolgd door prof. dr. M.A. Beek en schrijver dezes werd benoemd
tot 2e secretaris-penningmeester3T, om taken van zowel dr. Kampman (spre-

kerslijst en contact met de studiekringen) als dr. van Proosdij (redactioneel

werk) over te nemen. Het nieuwe Dagelijks Bestuur bestond nu uit prof. dr.
M.A. Beek, dr. A.A. Kampman, drs. K.R. Veenhof, dr. W.F. Leemans, en
prof. dr. A.S. van der Woude. Daarnaast fungeerden prof. dr. L. Vanden
Berghe (Gent), Mevr. C.F.L. van Heek-van Heek, prof. dr. J.P.M. Van der
Ploeg, prof. dr. J. Vergote (Leuven), en prof. dr. J. Zandee als leden van het
Algemeen Bestuur.

Deze bestuurswijziging verliep niet zonder problemen, omdat een aantal
leden dat sterke banden met de Arabische wereld had (en vaak ook lid waren

37 Ik werd aan de ledenraad voorgedragen na gesprekken met dr. Leemans en prof.
Vriezen, om vast te stellen of ik voor die functie in aanmerking kwam en om mij te infor-
meren over de gerezen problemen.
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van de Nederlands-Arabische Kring) zich verzeften tegen de benoeming van
professor Beek, omdat hij een te grote vriend van Israel zo:u zijn. Hun actie
werd zelfs ondersteund door een schriftelijke interventie van de zijde van
de ambassade van de Verenigde Arabische Republiek. De overgrote meer-
derheid der leden keurde deze actie (en vooral de inmenging van buiten) af
en stelde zich op het standpunt dat de beoogde voorzitter zeker een kenner
van het Jodendom en iemand met goede contacten in Israel was, maar dat
dit persoonlijke zaken waren die de 'neutraliteit' van het genootschap, dat
zich nooit in politiek vaarwater had begeven, niet zouden beïnvloeden. Hij
was voorgedragen omdat hij tot de 'EOL pioniers' behoorde3s, als vakman
oudtestamentische en assyriologische kennis combineerde, en bewezen had
ook een groter publiek voor het Oude Nabije Oosten te kunnen interesse-
ren, getuige vooral zijn boeken Aan Babylons Stromen (1950) en Atlas van
het Tweestromenland (1960, met ook Duitse en Engelse edities). Na zijn ver-
kiezing bedankten een aantal van de opposanten voor het lidmaatschap van
EOL.

Toen deze strubbelingen voorbij waren kon het nieuwe bestuur, conform
de bevindingen van de commissie, aan de slag gaan. Spoedig werd formeel
besloten dat Phænix voortaan het verenigings-tijdschrift voor alle leden zou
zijn, terwijl het Jaarbericht, dat al drie jaar niet was verschenen, een vak-
tijdschrift zou worden, met ook artikelen in de moderne vreemde talen,
waarop geinteresseerde leden en (vooral buitenlandse) niet-leden zich kon-
den abonneren. Voortzetting zou er uiteraard van afhangen of de uitgave
economisch haalbaar was, maar dat bleek gelukkig het geval, omdat er bijna
vijfhonderd abonnees waren, waaronder ook nogal wat wetenschappelijke
bibliotheken in het buitenland. Bovendien kwamen er uit binnen- en bui-
tenland (ook door de goede contacten van dr. Kampman) voldoende manu-
scripten beschikbaar en bood JEOL, naast het door het NINO uitgegeven,
primair recenserende Bibliotheca Orientalis, door ruime verspreiding een
aantrekkelijke publicatie-mogelijkheid voor bijdragen van Nederlandse en
Belgische orientalisten. Het eerste nummer in deze nieuwe opzet, no. 16
voor 1959-1962,verscheen begin 1963 en sindsdien is JEOL als tweejarig
tijdschrift blijven bestaan; in 2006 verscheen no. 39. Het tijdschrift stond
ruim tien jaar onder redactie van het Bestuur, dat mij de feitelijke redactio-
nele werkzaamheden toevertrouwde, waarbij ik voor advies en kritische
lezing van manuscripten (vooral op de terreinen van de egyptologie, de

38 Zie zijn terugblik in Phænix 28 (1982) 6v., "Het licht wordt ontstoken", waar hi.j o.a.
de oprichtingsbijeenkomst op 22 mer 1933, ten huize van dr. Van Proosdij, beschrijft. Zie
voor hem ook het infomatieve In memoriam, geschreven door de prof. Ph. H. J. Houwink
ten Cate, in Pltænix 33 (1987) 3-5.
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hettitologie en de archeologie) een beroep kon doen op terzake deskundige

bestuursleden. Deze situatie veranderde pas in 1974, toen zowel de voor-
zifter, prof. Beek, als de secretaris, dr. Kampman, aftraden en een echte

redactie gevormd werd, waarin prof. dr. M.S.H.G. Heerma van Voss, egyp-

toloog en de nieuwe voorzitter van EOL, en prof. dr. M.N. van Loon,
archeoloog van Voor-Aziö, samen met mij zitting hadden.

Ook Phænix verscheen een aantal jaren onder redactie van het Bestuur,

waarbij ik opnieuw als redactiesecretaris en uitgever (inclusief de contac-

ten met de drukkers, eerst de Fa. Brill te Leiden, daama de Fa. Peeters te

Leuven) fungeerde. Het was een boeiende taak, die mij met veel vakgeno-

ten in contact bracht, ook de staf van het Allard Pierson Museum te Amster-
dam i.v.m. de productie de catalogi van de Egyptische en Vooraziatische

afdelingen van dit museum (nos. 32lI en 34ll). Vooral tijdens de eerste
jaren bleek het niet eenvoudig op tijd goede manuscripten te verkijgen en

heb ik zelf ook nogal wat artikelen geschreven, waarin ik nieuwe inzichten
en gegevens, aangetroffen in buitenlandse publicaties, kritisch probeerde

samen te vatten en door te geven, vooral op het gebied van de Assyriolo-
gie en de Westsemitische inscripties (Hebreeuws, Aramees, Phoenicisch),

maar ik schreef ook over Mesopotamische archeologie, Ebla en de chrono-
logie van het Oude Nabije Oosten.3e Ik introduceerde de rubriek 'Orienta-
lia Personalia', met aandacht voor promoties, nieuwe benoemingen, emeri-

tering en overlijden van Nederlandse vakgenoten, vooral van hen aan wie
EOL dank verschuldigd was, in de lijn van wat in de oudere nummers van

JEOL gebeurd was. Er kwam ook een rubriek 'Boekennieuws', die wilde
informeren over nieuwe, voor leden interessante publicaties, door hun
inhoud samen te vatten en soms kritisch te beoordelen. Dat was wenselijk
omdat het onderzoek van het Oude Nabije Oosten zo'n vlucht nam, dat door

nederlandstalige auteurs geschreven artikelen daarvan maar een klein
gedeelte konden bestrijken. Bovendien was het aanÍal nederlandstaligen dat

archeologisch veldwerk verrichtte betrekkelijk klein.aO Enkele malen heb ik
daarom ook belangwekkende artikelen in andere talen voor Phænix ver-
taald.ar De voorziening met kopy werd geleidelijk beter, omdat er sinds het

3e Met instemming van het Bestuur werd mijn inaugurele rede te Leiden, over "Spijker-
schriftarchieven", ook in Phænix (28 van 1982) gepubliceerd.

a0 Maar wie dat deden waren vrijwel altijd bereid hun resultaten ook in Phænix bekend te

maken en ik vermeld met waardering de bijdragen van A. Klasens (Nubië), H.J. Franken (Deir
'411a), L. Vanden Berghe (Luristan), D.J.W. Meijer (Koruçutepe, Selenkahiye, Hammãn et-
Turkman), M.J. Versteegh (Palrnyra), H.D. Schneider (Sakkara), en G. Van Driel (Jebel Aruda).

al Artikelen over de opgravingen te Masada (no. ll, 191-204), over de Babylonische
geneeskunde (no. 17, 67-80), Carthago (no. 28, 84-ll2), en over de koperindustrie van
Makan/Oman (no. 30, 10-24).
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einde van de zestiger jaren dankzij de economische opleving meer jonge
orientalisten een baan kregen en omdat later ook themanummers konden
worden uitgegeven, die soms het resultaat waren van studiedagen, waar-
voor ook op nieuwe sprekers en auteurs een beroep kon worden gedaan.

Het eerste themanummer, dat door de leden enthousiast werd ontvangen,
was gewijd aan 'De Romeinen in het Nabije Oosten' (no.2612,1980).

Toch bleef Phænix een niet eenvoudige en tijdrovende taak, vooral door
het tijdschema, met twee nummers per jaar, en omdat ik inmiddels als hoog-
leraar (met ook bestuurlijke verantwoordelijkheden in mijn vakgroep en de
faculteit) met mijn tijd moest woekeren. Bovendien is een eenmans-redac-
tie kwetsbaar en dreigt het gevaar van eenzijdigheid. Ik was dan ook blij
toen ik in 1984 assistentie kreeg van twee andere redacteuren, dr. W.H. van
Soldt, assyrioloog met ook archeologische expertise, gespecialiseerd in Uga-
rit, en de egyptoloog drs. L.M.J. Zonhoven, een team dat in 1988 werd uit-
gebreid met drs. M.L. Folmer (specialiste in het Aramees) en dr. C.H.J. de
Geus (geschiedenis en archeologie van Israöl en Palestina).42 Daarmee waren
alle specialismen in de redactie vertegenwoordigd en kon ik er met een
gerust hart uit stappen. Die 'gerustheid' had ook te maken met de financiële
situatie van EOL, die door het ledenverlies in de zestiger jaren moeilijker
was geworden. Zij had zich, met inmiddels ca. 1500 leden, gestabiliseerd
en werd zelfs beter omdat het genootschap in 1980 een legaat ontving van
een oud en toegewijd lid, waaruit het naar hem genoemde 'Goderie-fonds'
werd gevormd. Conform de bepalingen worden de rente-inkomsten van het
daarin belegde kapitaal vooral gebruikt ter bestrijding van de kosten van
publicaties, met name bijzondere Phænix-nummers, de uitgave van delen in
de reeks MVEOL en de in 1990 gestarte nieuwe reeks 'Supplementen Ex
Oriente Lux'. Mede hierdoor is het mogelijk geworden nu ook illustraties
in kleur in Phænix op te nemen en kan ons tijdschrift sinds 1992 mel drie
nummers per jaar verschijnen.

Ook de serie 'Mededelingen en Verhandelingen' (MVEOL) kwam weer tot
leven. In 1963 verscheen het eerste van de uiteindelijk vijf delen (nos. 14,

17, 18, 22 en 26, het laatste in 1989) van het grootse werk van Dr. B. H.
Stricker, De Geboorte van Horus. Latere delen verschenen als er een goed

manuscript beschikbaar kwam, in 'zwangsloser Folge'. Ze waren gewijd aan

zeer uiteenlopende onderwerpen, die variëerden van Zwangerschap en
geboorte bij de Babyloniërs en in de Bijbel (M. Stol, 1979), tot het door veel
egyptologische studenten gebruikte handboek Egyptisch. Een inleiding tot

42 Hij werd in l9741id van het Bestuur en in Phænix verschenen van zijn hand talrijke
bijdragen op het gebied van de Palestijnse archeologie.
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taal en schrift van het Middenrijk (J.F. Borghouts, 1993). Aspecten van de
geschiedenis van de belangstelling voor het (Oude) Nabije Oosten kwamen
later ook aan bod; voor het eerst in een door M.J. Raven verzorgde, gei'llu-
streerde en geannoteerde uitgave van het reisverslag, De Schilderskaravaan
1868, van W. de Famars Testas (1992). Veel voldoening (al was het veel
werk) gaf mij de uitgave van no. 24, Schrijvend Verleden. Documenten uit
het Oude Nabije Oosten vertaald en toegelichl, een boek van 450 pag., waar-
aan ruim vijftig auteurs meewerkten. Het verscheen ter gelegenheid van het
vijftigjarig bestaan van EOL en werd dankzij voorintekening en een gun-
stige prijs door bijna duizend leden gekocht. Ik mocht het op 28 mei 1983
aan het Bestuur aanbieden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Taffeh-
zaal van het Rijksmuseum voor Oudheden (waarmee EOL altijd een goede

relatie heeft gehad). Wie erop ingetekend had zou zijn exemplaar (ter bespa-
ring van de aanzienlijke porlokosten !) ter plaatse in ontvangst kunnen nemen
en dat lukte net, omdat onze Leuvense drukker, Peeters, die morgen per-
soonlijk een paar honderd exemplaren kwam afleveren. Dit jubileum werd
ook gevierd door een geslaagde expositie in het Rijksmuseum van Oudhe-
den, onder de titel Egypte bereisd, beroofd, bewaard, beschreven, samenge-
steld door mevr. dra. F.B. de Vries, waarvan de beschrijvende catalogus (in
goudkeurige omslag!) als jaargang 29 van Phænix werd uitgegeven.a3 Tij-
dens de jubileumviering hield de voorzitter, prof. Heerma van Voss, een
afzonderlijk uitgegeven rede getiteld Vijf Dekaden. Demonen da capo.

De bestuurlijke herbezinning van 1962leidde er ook toe dat het secreta-
riaat wat ontlast werd door de organisatie van de lezingen der studiekrin-
gen verder te decentraliseren. Het aanbod van sprekers werd via een 'spre-
kerslijst' aan de afdelingen bekend gemaakt, die zelf hun bijeenkomsten
organiseerden. De kosten werden hun door de penningmeester vergoed,
waarbij iedere afdeling aan het begin van het jaar een opgave kreeg van het
bedrag waarover zij kon beschikken. De grootte ervan werd niet enkel op
grond van hun ledental bepaald, maar hield rekening met diverse factoren,
zoals ligging (reiskosten sprekers), beschikbaarheid en kosten van een ver-
gaderruimte, aantal lezingen, samenwerking met andere verenigingen (zoals
het Nederlands Klassiek Verbond), e.d., wat kennis van de locale situaties
veronderstelde. Na enige bijstellingen kon ik na een paar jaar een algemeen
als bevredigend ervaren verdelingssysteem presenteren. Het kwam erop neer
kwam dat in totaal ca.357o van de contributie aan het lezingenprogramma
kon worden besteed, wat vooral ook mogelijk was omdat de sprekers bereid

a3 I{et zeldzame boek waaraan de tekening op de omslag is ontleend (beschreven op
pag. I van dit nummer) trof ik aan in de bibliotheek van mijn vader.
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waren tegen een bescheiden vergoeding (in de vorm van een boekenbon) op
te treden. In de meeste jaren werden sindsdien door de gezamenlijke afde-
lingen ca. zev entig lezingen georganiseerd.

In die jaren werd ook de wat gecompliceerde relatie met het NINO kritisch
bezien. De geldelijke vergoeding aan de secretaris werd beëindigd en vervan-
gen door een betaling voor een deel van de werktijd van de NlNo-secretaresse,
die ook taken voor EoL verrichÍfe. Lafer werd werd ook afgesproken dat het
NINO de voor zijn bibliotheekopbouw noodzakelijke ca. zeventig ruilexem-
plaren vanJEoL van het genootschap zou kopen voor de (gereduceerde) leden-
prijs. Tevens werd besloten de boeken en tijdschriften in de bibliotheek, die
formeel nog eigendom van EoL waren, aan het NINO af te staan. ook de boe-
kenlijsten hielden geleidelijk op en de boekhouding van de verkoop van publi-
caties van EoL en NINO werd doorzichtiger, al bleef dat binnen één admini-
stratie en met gecombineerde bestellingen wat moeizaam. Ik heb er (tot ik in
1969 na¿¡r Nijmegen verhuisde) naar vernogen op toegezien dat EoL de bedra-
gen ontving waarop het recht had. Dr. Kampman liet ook geleidelijk meer
taken aan mij over, al heb ik (als 2e penningmeester) nooit tekeningsbe-
voegdheid gehad; ik leverde tweemaal per seizoen bij hem de lijsten in met
de bedragen die aan de besturen der afdelingen betaald moesten worden.

In mei 1973 werd het veertigjarig bestaan van EOL gevierd met een.jaar-
vergadering te Amsterdam, waar ter gelegenheid daarvan in het Allard
Pierson Museum een tentoonstelling 'van Beitel tot penseel' was ingericht,
gewijd aan het schrift in het Oude Nabije Oosten, en geopend met een rede
door prof. dr. J.H. Hospers over 'De ontwikkeling van het alfabetische
schrift'. De geillustreerde catalogus van de expositie, met daarin de rede
van Hospers, werd als afzonderlijke publicatie alle leden toegezonden en
genoot veel belangstelling. Dit jaar, 1973, betekende ook in bestuurlijk
opzicht een overgang, omdat de voorzitter het Bestuur te verstaan gaf dat
hij binnen afzienbarc tijd wilde aftreden. Dr. Kampman ontving tijdens de
jubileumbijeenkomst wegens zijn verdiensten voor het genootschap,
waarvan hij veertig jaar secretaris-penningmeester was geweest, het erelid-
maatschap. om zijn toch wel wenselijke vertrek voor te bereiden werd
drs. M. Stol werd tot 2e secretaris benoemd. Ik had ook gemerkt dat hij
zichin de nieuwe bestuursconstellatie van EoL geleidelijk wat terugtrok en
zich meer concentreerde op het NINO en de dépendance daarvan in Istan-
bul, terwijl ook zijn gezondheid en energie verminderden. Toen h1j in 1974
het secretariaat neerlegdeaa kon stol zijn functie ovememen en hij heeft die

aa Hij verhuisde niet lang daarna naar Zuid-Limburg, waar hij reeds op 23 september
197'l ovetleed. Voor een levensschets en een appreciatie van wat hij voor EOL beìekende
verwijs ik naar het In memoriam, met foto, gepubliceerd in phnnix 24 (l9l.B) 4-9.
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voortvarend en vol toewijding vijfentwintig jaar lang vervuld. Mevr. drs.

E. Labouchère werd penningmeester en de voorzitter, prof. Beek, werd

opgevolgd door de egyptoloog prof. dr. M.S.H.G. Heerma van Voss, bekend

als een zorgvuldig bestuurder en goed thuis in het genootschap. Bij de ver-

deling der taken kreeg ik de zorg voor de publicaties. De andere bestuurs-

leden kregen specifieke taken, zoals het samenstellen van de sprekerslijst en

het contact met de afdelingen (dr. C.H.J. de Geus) en ook kreeg nu een vak-

genoot verbonden aan het Rijksmuseum voor Oudheden zitting in het

bestuur, eerst dr. H.D. Schneider, later dr. M.J. Raven, alsmede, volgens

een oude traditie, een veftegenwoordiger vanuit Belgiö. Sinds 1974 was dat

vele jaren prof. dr. J. Vergote, later ook prof. dr. L. de Meyer en prof. dr.

J Quaegebeur.
In deze nieuwe constellatie is EOL weer to bloei gekomen, al bleek het

onmogelijk het ledental te doen groeien; dat is ook sterk aftrankelijk van wat

er plaatselijk gebeurt. Ondanks een gerichte actie lukte het helaas ook niet

openbare leeszalen en bibliotheken te bewegen een abonnement op Phænix

(tegen gereduceerde prijs) te nemen, toch het enige nederlandstalige tijd-
schrift in zrjn soort, dat zeker een plaats verdient tussen de vele periodie-

ken van allerlei kwaliteit. De financiele situatie bleef het bestuur bezig hou-

den, maar de nieuwe penningmeester waakte over de besteding der gelden

en na enkele jaren zorgde het boven reeds genoemde 'Goderie-fonds' voor

financiele zekerheid. Positief was de groei van de sprekerslijst, met een ruim

aanbod aan onderwerpen, en ook op andere punten werden initiatieven ont-

plooid om de leden meer te bieden. De traditionele, statutair verplichte jaar-

vergadering was al sinds 1964 aantrekkelijker gemaakt door de keuze voor

kastelen, steden met interessante cultuurmonumenten of exposities als ver-

gaderplaatsen en het laten houden van een interessante Iezing. Hierdoor

namen de aantallen deelnemers toe en boden deze bijeenkomsten ook meer

gelegenheid tot contact met afdelingsbestuurders. Het beleggen van verga-

deringen in zulke locaties was niet altijd eenvoudig en ik herinner mij nog

goed wat ik allemaal vanuit Nijmegen moest regelen (vervoer, projectie.

catering) toen op mijn voorstel besloten was de jaarvergadering in l91I in
kasteel Doornenburg, in de oostelijke punt van de Betuwe, te beleggen.

Later werd een lid van het Bestuur speciaal belast met de organisatie van

zulke evenementen, een taak jaren lang met succes vervuld door mevr.

G. Piket uit Den Haag. In de tachtiger jaren werd gestart met "studiedageît" ,

een soort symposia, waarbij een centraal thema behandeld werd door

meestal drie sprekers, gespecialiseerd in verschillende regio's van het Nabije

Oosten, onderbroken door een gezamenlijke maaltijd, die veel gelegenheid

tot onderling contact bood. Deze eerst tweejaarlijkse en later jaarlijkse
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studiedagen, waarvan de organisatie eerst door dr. c.H.J. de Geus en daarna
door dr. D.J.W. Meijer (die in 1986 in het Bestuur kwam) verzorgd werd,
trokken van meet af veel belangstelling, uiteraard afhankelijk van thema en
locatie.as

Consolidatie en perspectieven, na 1983

Het jaar waarin EOL vijftig jaar bestond lijkt mr1 een goed moment om
deze historische terugblik af te sluiten, te meer omdat ik in in phænix 49,
106-111, dejaren 1983 tot 2003 kort geleden al eens heb beschreven. Lec-
tuur van de laatste jaargangen van Phænix is een prima methode om de
recente ontwikkelingen te volgen. Maar voor de volledigheid stip ik toch
nog enkele ontwikkelingen aan uit deze jaren voordat ik in 2004 de voor-
zittershamer aan dr. Meijer overgaf.

In 1990 werd een nieuwe reeks publicaties gestart onder de titel .Sup-

plementen Ex oriente Lux', die in zoverre overeenkomst vertoonde met de
studiedagen, dat het ook hier ging om een centraal thema uit de cultuurge-
schiedenis, behandeld in meestal vier of vijf artikelen. Omdat vaak geen
nederlandstalige artikelen beschikbaar waren werden ook publicaties in
andere talen in vertaling opgenomen (de bundels werden in de wandeling
wel aangeduid als 'vertaalde artikelen'). Het eerste deel was gewijd aan De
schepping van de wereld (1990), het volgende aan Landhouw en irrigatie
(1993), het laatst verschenen deel (2000) aan Geschiedschrijving. De hui-
dige voorzitter, dr. D.J.w. Meijer, heeft zich als bestuurslid verdienstelijk
gemaakt door de (niet altijd even gemakkelijke) realisarie van deze publi-
caties. De met het vertalen gemoeide kosten konden bestreden worden uit
het 'Goderie-fonds', waardoor deze boeken tegen een aantrekkelijk prijs
voor de leden beschikbaar kwamen en gelukkig ook behoorlijk verkocht
werden. Een ander initiatief, dat helaas na twee nummers weer moest wor-
den gestaakt, was de uitgave van 'lesbrieven'. Wij hoopten daarmee, op
grond van contacten met de stichting 'Geschiedenis in de klas', leerlingen
uit de hoogste klassen van HAVO en vwo (en wellicht ook beginnende
studenten) van dienst fe zijn door materiaal te leveren dat hun inzicht in

o'. H9, absolute hoogtepunt was de dag gewijd aan het Assyrisch imperialisme, gehou-
den in de Gemeentebibliotheek te Rotterdam, mef 250 deelnemers, die vooral ook waren
afgekomen op een voordracht over de opgraving van de Judese vestingstad Lakisj (waar de
materiële bewijzen voor het Assyrische stededwingen waren aangetroffen), door de opgra-
ver D. Ussishkin.
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aspecten van de geschiedenis en stof voor spreekbeurten en werkstukken

bood. De twee nummers die gerealiseerd werden, Het Assyrisch imperia-

lisme (1990) en Confi'ontatie met de dood in Oud-Egypte (pas in 1995 uit-
gegeven) walen interessante, goed geschreven en rijk geïllustreerde boek-

jes van ca. 50 pag.Ze werden door de leden gewaardeerd en gekocht, maar

wij slaagden er niet in daarmee in het onderwijscircuit door te dringen; mis-

schien waren ze daarvoor te omvangrijk en te grondig.a6 Dat betreur ik nog

steeds, omdat ik geloof dat er voor zulke goed opgezelte, thematische boek-

jes, met veel originele teksten in vertaling en afbeeldingen, nog steeds een

markt is.

In 1992 waren er twee belangrijke ontwikkelingen. Ten eerste werd

gestafi met de Nieuwsbrief, die onze leden wil informeren over lezingen,

exposities, nieuwe boeken en interessante ontdekkingen. Na twee wat expe-

rimentele nummers (het eerste bevat o.a. de resulaten van een enquête

gehouden onder EOl-leden) vond de Nieuwsbrief snel zijn definitieve vorm

en verscheen (tot 2006) geregeld, vooral dankzij de inzet van Mevr. M.J.K.

van Bree-Bijl te Eindhoven, die tekende voor redactie, lay-out en produc-

tie. In dafzelfdejaar werd besloten voortaan drie nummers Phænix per jaar

uit te geven, waafvan één een thema-nummer. De redactie is er sindsdien

voortreffelijk in geslaagd dit te realiseren, nog afgezien van enkele bijzon-

dere nummefs, zoals het indrukwekkende De Talen van het Oude Nabiie

Oosten (44,1998), dat ook als boek in de reeks MVEOL verscheen, en het

nummer gewijd aan de 'Amarna-periode' (471I-2,2001) gepresenteerd op

een druk bezochte studiedag in combinatie met een bezoek aan de desbe-

treffende expositie in het RMO .In deze nieuwe constellatie is Phænix, waat-

van ook het uiterlijk in 1994 een mooie 'face-lift' heeft ondergaan, het

belangrijkste 'product' van ons genootschap, dat alle leden bereikt. Het

lezingenprogramma (waarvoor prof. dr. J. de Roos van 1986 tot 2006 de

sprekerslijst samenstelde, en in die functie werd opgevolgd door dr. M.J.

Raven) blijft belangrijk, met jaarlijks nog steeds ca. T0lezingen, hoewel de

laatste jaren de belangstelling voor de lezingen over het geheel genomen wat

terugloopt. De redenen daarvan zijn complex, maal daarbij speelt ook een

rol dat leden door boeken en tijdschriften of via de TV of per DVD nu meer

toegang dan ooit hebben tot oude en nieuwe informatie over het Nabije

a6 Het eerste deel werd door een team van vijf studenten gemaakt, van wie in ieder geval

H. Bongenaar en D. Noordhuizen, studenten in de assyriologie, er ook u_niversitaire studie-

punten iree verdienden. Het tweede deel, door B.G.M. Hogervorst en c- wolterman, had een

iange wordingstijd en werd uiteindelijk, nadat het plan 'lesbrieven' al was opgegeven, als

een zelfstandfue publicatie fraai uitgegeven en vond een goed onthaal bij onze leden.
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oosten, terwijl de technische mogelijkheden van Eol-studiekringen beperkt
zijn. veel verenigingen moeten trouwens constateren dat de bezoekersaan-
tallen van hun bijeenkomsten dalen, wat ook te maken heeft met een min-
der persoonlijke binding met een vereniging of het ideaal waar deze voor
staat. EoL kan zich aan deze trend niet onttrekken en het zal zorgvuldig
moeten afwegen hoe hierop gereageerd moet worden. Goede (wellicht zelfs
regionale?) studiedagen zijn een belangrijk alternatief en ook onze web-site
(www.exorientelux.nl), opgezet door drs. M.M. vugts en inmiddels verzorgd
door drs. Th. Krispijn, biedt mogelijkheden om de bekendheid van ons
genootschap en van wat het te bieden heeft te vergroten.

De Eol-activiteiten hebben door hun groei sinds de tachtiger jaren wel
een maximale omvang bereikt. Meer is met het huidige aantal leden en met
de inzet van vrijwilligers (afgezien van de betaalde part-time secretaresse)
als bestuurders, auteurs, redacteurs en sprekers moeilijk te realiseren. De
behoefte aan betrouwbare en kritische, op een breder publiek afgestemde,
soms meer gedetailleerde, soms meer algemene, interpreterende en samen-
vattende informatie blijft echter bestaan. voor dat laatste zijn specialisten
nodig, die in geschrifte of door lezingen, d.w.z. ook via een meer persoon-
lijk contact, belangstellenden op de hoogte houden van de nog steeds voort-
gaande ontwikkelingen in onze kennis van de culturen van het oude Nabije
oosten. Gelukkig kan EoL hen in ons taalgebied nog steeds bereid vinden,
maar dat gaat niet altijd gemakkelijk, want het aantal specialisten in de oud-
oosterse vakken is geslonken door personeelsbezuinigingen bij de universi-
teiten. veel jongere vakgenoten werken in tijdelijk verband, in het kader van
onderzoeksprojecten, waarin zlj veel moeten presteren in de hoop daarna
opnieuw aan de slag te kunnen, waardoor hun mogelijkheden om voor ons
genootschap actief te zijn beperkt blijven. Maar hun bereidheid om in woord
en geschrift te berichten over wat zij onderzoeken en ontdekken, in het veld
of werkend in musea en met oude teksten, is er nog steeds. wij kunnen niet
zonder hun inbreng en omgekeerd is het voor hen - als ik uit eigen herin-
nering mag spreken - een leerzame ervaring (en ook een training in maat-
schappelijke dienstverlening) om wat z1j weten en ontdekten aan anderen
door te geven. op die basis heeft EoL tientallen jaren gebloeid en dat kan
ook in de toekomst. wel zal hef zaak zijn bij meer universitaire docenten
in onze vakken (talen en culturen van het Nabije oosten, archeologie, oud-
testamentische vakken, godsdienstgeschiedenis) een grotere betrokkenheid
bij ons genootschap te wekken, want de geschiedenis heeft bewezen dat hun
inzef en medewerking van vitaal belang zijn voor het realiseren van de doel-
stelling van EoL, ook omdat zij in de gelegenheid zljn die belangstelling
over te dragen op studenten.



30 PHGNIX 54,1 _ 2OO8

Tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van Ex Oriente

Lux, op 28 mei 1983 in de Taffeh-zaal van het Rijksmuseum

van Oudheden, bood Prof. K.R. Veenhof aan de voorzitter,

prof. M.S.H.G. Heerma van Voss, het eerste exemplaar aan

van de speciale uitgave 'schrijvend Verleden' (MVEOL24).



KAMPMAN EN EX ORIENTE LUX.

EnN scu¡ls NAAR AANLETDTNc vAN BRTEVEN EN puBLrcArrES urr 1937-1963

JeRp vex AvsRsroonr

Een van de markante personen uit de
geschiedenis van Ex Oriente Lux (afgekort:
EOL) was Arie Kampman (Afb. 1). Vanaf het
prille begin van het bestaan van deze vereni-
ging heeft hij daarin een belangrijke rol
gespeeld. Jarenlang was hij secretaris, en dat
betekende dat hij eigenlijk de spin in het web
was, die alle activiteiten die er in het gehele
land plaatsvonden regelde. Later bekleedde hij
ook de belangrijke functie van directeur van
het Instituut voor het Nabije Oosten (afgekort:
NINO), dat voortgekomen is uit EOL en dat
nog steeds gevestigd is in Leiden. In 1958 werd
er een tweede instituut van het NINO geves-
tigd in Istanbul, waarvan hij ook de leiding
heeft gehad. Bij deze persoon en de rol die hij
in de vereniging en in het instituut speelde, wil ik in deze jubileumbijdrage
stilstaan. Ik wil dit doen aan de hand van de jarenlange briefwisseling, die
hij onderhield met de Oudtestamenticus Theodorus Christiaan Vriezen, die
zelf ook steeds nauw betrokken is geweest bij het werk van de vereniging.
Deze briefwisseling bevat interessant bronnenmateriaal dat voor de recon-
structie van de geschiedenis van EOL van belang is, omdat wij voor de
geschiedenis van vóór 1970 niet meer over het complete archief beschikken.
Dat is helaas verloren gegaan. Maar er zijn uit die briefwisseling, die deel
uitmaakt van het archief van de correspondentie van Yriezen, dat door de
Vriezen Stichting in Utrecht wordt geinventariseerd, verschillende interes-
sante gegevens te putten.

In deze bijdrage wil ik eerst een kort overzicht geven van het leven en
het werk van Arie Kampman, in de tweede plaats wil ik stilstaan bij de
geschiedenis van het gezelschap (de oorspronkelijke benaming van de ver-
eniging) vóór 1940, om dan te besluiten met de geschiedenis van 1945 tot
1963. Uit dat jaar dateren immers de laatste brieven die in het archief daar-
over aanwezig zijn. Het is de tijd, waarin K.R. Veenhof in het bestuur van

Afb. 1. Dr. A.A. Kampman
(t91t-197'.l).
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EOL aantreedt. Van hem vinden wij in dit jubileumnummer een bijdrage,
waarin hij ook stilstaat bij de lotgevallen van de vereniging in de jaren 1963

tot heden.

l. De levensloop van Arie Kampman

Arie Abraham Kampman werd geboren op 6 juli 1911 te Dordrecht, een

stad waaraan hij steeds gehecht is gebleven. Daar bezocht hij het Gymna-

sium, waar hij een toneelvereniging oprichtte, die een stuk van Shake-

speare opvoerde. Verder organiseerde hij een fietsclub en een wandelclub.
In die tijd reeds toonde hij z\ch de goede organisator, die hij in zijn latere

leven steeds geweest is. Vervolgens studeerde hij in Leiden geschiedenis,

waar hij een grote belangstelling kreeg voor de culturen van het oude

Nabije Oosten. Van F.M.Th. Böhl (later bekend onder de naam De Liagre
Böhl) leerde hij Assyrisch-Babylonisch en wist hij zich het spijkerschrift
eigen te maken. M.A. Beek, een goede studievriend van hem, vertelt in
zljn In Memoriam een leuke anekdote, waarin zijn ondernemende geest

zichtbaar wordt.l In de zomervakantie tussen zijn eerste en tweede jaar

fietste hij over de Alpen naar Rome en weer terug. In Rome had hij toe-

gang weten te krijgen tot de studeerkamer van professor Deimel, die zich
vanwege zijn werk aan het Sumerische lexicon daarin had teruggetrokken.

Hij wist echter de beroemde sumeroloog anderhalf uur op te houden. Op

22 mei 1933, toen Ex Oriente Lux werd opgericht, werd Kampman secre-

taris-penningmeester, terwijl B.A. van Proosdij de eerste voorzitter werd

van dit genootschap . Deze functie heeft hij waargenom en Íof I97 4. Weten-

schappelijk specialiseerde Kampman zich in de Hettitische cultuur. Daar-

over schreef hij al in de eerste jaargangen van het Jaarbericht van EOL,
waarin hij de rubriek de Archeologie van Klein Azie (tot 1200 voor Chr.)
verzorgde. In 1935 verscheen daarin de inleiding op zijn schets der Het-

hietische Geschiedenis en Beschaving.z In de aflevering van 1936 ver-

schenen zijn artikelen over 'Klein Ãzie in het vierde en derde millennium',
'De Assyrische Factorijen (2050-1950)','Het Hethietische Middenrijk
(1900-1650 v. Chr.)' en 'De leemte in de bronnen (1650-1450 v. Chr)'.3
In de nummers van 1937 en 1938 volgen dan 'Het Hethietische wereldrijk

I M.A. Beek, "Levensbericht Arie Abraham Kampman", Jaarboek van de Maatscltap'
pij der Nederlandse Letterkunde 1978 - 1979,58-62.

2 Jaarboek van het Vooroziatisclt-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux (JEOL) 3,

111-117.
3 r Eo L 4, 212-218, 218-222, 222-227, 227 -231.
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onder Suppiluliumas en Mursilis (1450-1200)' en 'Voor Azie in de Tell
El-Amarna tijd'.4 In dit nummer vinden wij dan ook een verslag van de
opgravingen in Klein-Azie in de jaren 7936-193J, en een kort bericht over
het Tweede Historische Congres der Turkse Republiek dat van 20-26 Sep-
tember 1938 te Istanbul plaatsvond.s Een belangrijke gebeurtenis in het
leven van Kampman was de oprichting van het Nederlandsch Archaeo-
logisch-Philologisch Instituut voor het Nabije Oosren (NINO). De opening
hiervan vond plaats op 17 augustus 1939 en het adres daarvan was Noord-
eindsplein 4A in Leiden, waar het tot 1980 gevestigd was.6 Door dit insti-
tuut werden cursussen en lezingen georganiseerd, en daarin werd ook
onderdak verleend aan vakgenoten die Leiden bezochten. Verder werd
hierin een belangrijke bibliotheek opgebouwd, waarvan ook herhaaldelijk
melding gemaakt wordt in de correspondentie tussen hem en Vriezen. pas

vanaf 1958 kreeg dit instituut ook subsidie van de overheid. Kampman
leidde de werkzaamheden van dit instituut en op den duur werd hij ook de
directeur. rn 1943 zaghet eerste nummer van Bibliotheca orientalis (afge-
kort: BiOr) het licht, een tijdschrift dat zich aanvankelijk beperkte tot het
publiceren van recensies van boeken over de geschiedenis en de cultuur van
het Nabije Oosten, maar waarin later ook artikelen zouden verschijnen over
actuele wetenschappelijke problemen. Op 12 december 1945 promoveerde
Kampman op een proefschrift met als titel 'De historische betekenis der
Hethietische vestingbouwkunde'.7 Zijn promotor was zijn vroegere leer-
meester professor De Liagre Böhl, die ook een belangrijke rol heeft
gespeeld in de vereniging en jarenlang een van de redacteuren was van
BiOr.

Na zijn promotie heeft Kampman ook vele boeiende lezingen gehouden
over de Hettieten, zowel voor kringen van het Gezelschap als ook voor
andere gezelschappen. Hij bezocht vele wetenschappelijke congressen,
waar hij ook in staat was om goede relaties op te bouwen. Daarnaast reisde
hij naar landen die zijn belangstelling hadden vanwege hun waarde voor
archeologisch onderzoek. Hij wist daarbij ook betrekkingen aan te gaan
met de overheid van deze landen, die vaak leidden tot het aanknopen van
culturele betrekkingen tussen Nederland en de landen van het Nabije
Oosten. Zo werd hij de oprichter van het gezelschap Nederland-Iran en in

4 JEOL 5, 384-397, 397 402.
s JEOL 5, 400402, 412413.
6 Thans is het gevestigd op Witte Singel 25, in gebouw 17i3,waar zich ook het secre-

tariaat van EOL bevindt.
7 Deze dissertatie is opgenomen in de bundel Kernmomenten cler Antieke beschat,ing en

ltaar mode r n e be I ev i n g, Leiden 1947, pp. 7 5-144.



34 PHGNIX 54,I _ 2OO8

verband daarmee de stichter van het tijdschrift Persica, dat sinds 1964 is

verschenen. Een hoogtepunt in zijn leven was de stichting van het Instituut
voor de Oriöntalistiek in Istanbul, dat in 1958 door Prins Bernhard werd
geopend. Dit instituut werd vanuit Nederland geleid. Door dit instituut is

ook een reeks monografieön opgezeÍ. met de tifel Uitgaven van het Neder-
lands Histot'isch-Archaeologisch Instituut te Istanhul.In 1965 kreeg Kamp-
man van de universiteit van Istanbul de opdracht om als bijzonder hoog-
leraar gedurende enkele uren per week de kunstgeschiedenis van de antieke

wereld te doceren. In 1975 trok hij zich terug uit zijn functies van direc-
teur van het NINO en hoofdredacteur van BiOr. Hij verhuisde toen van

Leiden naar het bij Maastricht gelegen Bemelen. Daar overleed hij op

23 september 1977 .In het vervolg van deze bijdrage zal aan de hand van

zijn correspondentie met Vriezen nader belicht worden welke belangrijke
rol hij gespeeld heeft in de geschiedenis van het gezelschap,latet genoot-

schap, EOL.

2. De periode 1933 - 1940

De eerste brief van Kampman aan Vriezen die zich in het archief van

de Vriezen Stichting bevindt, is gedateerd 19 november 1937. Hierin
vraagt Kampman Vriezen zijn medewerking te verlenen aan een biblio-
grafie voor het Nabije Oosten, die de firma E.J. Brill wil uitgeven. In
deze bibliografie zullen dan alle publicaties die op dit terrein het voor-
afgaande jaar verschenen zijn, vermeld worden en bovendien zal van de

boeken en de belangrijkste artikelen een beoordeling gegeven worden.
Het is niet de bedoeling dat er uitvoerige recensies geleverd worden. Deze

blijven voorbehouden aan het Jaarbericht van Ex Oriente Lux. Kampman

en Böhl vormen de redactie van deze uitgave. Aan Vriezen wordt
gevraagd of hij hieraan wil meewerken waar het de protestantse uitgaven
van de Oudtestamentische literatuur betreft, terwijl J. Cools uit Nijmegen
dan de katholieke uitgaven op dit terrein zal behandelen. Het Oude

Testament wordt dus gezien als een cultuuruiting van het Nabije Oosten,

en heeft daarom ook een plaats gekregen in het JEOL, waarin Vriezen,
Cools en Seeligmann deze rubriek voor hun rekening nemen. Dit blijkt
ook uit een brief van Cools uit dat jaar, waarin deze aan Vriezen voor-
stelt om in dit Jaarbericht een literatuuroverzicht te schrijven over de

'Gattungsforschung'. Yriezen gaat akkoord met dit voorstel en hij stelt
Cools voor eerst een inleiding te schrijven over de stand van zaken van

het literaire onderzoek en om dan vervolgens de literatuur van de laatste
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jaren te bespreken.s Er heeft zich zelfs binnen EOL een soort van een
commissie van oudtestamentici gevormd. Op 13 april 1939 is deze com-
missie bijeen geweest ten huize van B.A. van Proosdij, Roodborststraat
i6 te Leiden. De convocatie van deze bijeenkomst is gestuurd naar de
oudtestamentici P.A.H. de Boer, N.H. Ridderbos, J. Cools O.P.,I.L. See-
ligmann en Th.C. Vriezen. Onderwerpen op de agenda zijn het overzicht
van de Oudtestamentische publicaties in het Jaarbericht en de serie Oud-
testamentische monografieen van "Ex Oriente Lux". Wat het eerste punt
betreft vindt er een verdeling plaats in vijf groepen, waarbij Vriezen de
godsdienstgeschiedenis toegewezen krijgt.

Verder wordt hier afgesproken dat in Amsterdam een cartotheek van
publicaties op het terrein van het Hebreeuwse zal worden aangelegd en in
Leiden een cartotheek van de publicaties op het terrein het Oude Testament.
De monografieön zullen dan uitgegeven worden in de reeks Mededelingen
en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap "Ex
Oriente Lux" (MVEOL). Tot de uitgave van een monografie wordt beslo-
ten na onderling overleg en met instemming van vijf medewerkers. EOL is
dan bereid publicaties van vier vel groot octavo te financieren. Van de baten
wordt dan een fonds gevormd, waaruit monografieön van een grotere
omvang bekostigd kunnen worden. In een volgende vergadering van deze
commissie, die plaatsvindt op 7 juni 1939, wordt besloten om aan de reeks
van monografieën de naam te geven Oudtestamentische Studiën uitgegeven
door het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap " Ex Oriente Lux" . Dit bete-
kent dus, daf deze studies niet verschijnen in de reeks Mededelingen en Ver-
handelingen Daarnaast kreeg deze reeks ook een Franse titel. Wat de
samenstelling van de redactie van deze reeks betreft, blijkt uit het voorstel
dat Seeligmann weigerde om hierin zitting te nemen, terwijl Cools en Rid-
derbos te kennen gaven, dat zij niet wensten dat hun namen op het titelblad
gezet zouden worden als redacteurs. Door de Commissie van Advies van
EOL wordt daarom voorgesteld 'bovengenoemde redactie, die analoog is
met de overige publicaties van EOL op het titelblad fe zetten'. Dit houdt
waarschijnlijk in dat hef Jaarbericht en deze reeks dezelfde redactie zou-
den hebben met Van Proosdij als voorzitter en Kampman als secretaris. De

8 Dit literatuuroverzicht is verschenen in JEOL 5 (1937-1938), pp. 318- 338. Cools
bespreekt hierin de literatuur over de Pentateuch, de Profeten en de Wijsheidsboeken
(pp. 318-325, Vriezen die over de tekst en taalkunde, de vergelijkende godsdienstgeschie-
denis en de religie van Israël (pp. 325-338).

e De agenda spreekt hier van 'Hebreeuwse publicaties'. Wij kunnen wel met vrij grote
zekerheid aannemen, dat hiermee niet in het Hebreeuws geschreven wetenschappelijke publi-
caties bedoeld zijn, aangezien die vrijwel niet voorhanden waren.
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eerste aflevering van deze reeks verscheen in 1942 plaats onder redactie
van P.A.H. de Boer.r0 Op 10 aprrl 1940 vond een volgende bijeenkomst
van deze commissie plaats ten huize van prof. P.A.H. de Boer te Leiden. Op
de agenda staat dan een bespreking over het literatuuroverzicht voor het
Jaarbericht van EOL. Aan de orde komen dan o.a. de vaststelling van de

wijze van bespreking van de literatuur. Moet deze systematisch zijn en dient
zoveel mogelijk volledigheid nagestreefd te worden of kan de literatuur het
beste behandeld worden vanuit een of meer problemen? Verder wordt
gesproken over de verdeling van de cartotheek.

Later heeft deze commissie zich losgemaakt van EOL en is een zelf-
standig Oudtestamentisch Werkgezelschap geworden, van waaruit ook de

uitgave van Oudtestamentische Studiën (OTS) wordt verzorgd.
F;en zaak die in de eerste jaren van het bestaan van het gezelschap de aan-

dacht vereiste, was de verhouding tot een verwant gezelschap, nl. het Oos-
tersch Genootschap in Nederland. Daarop heeft een brief van 6 juni 1939

van Kampman aan Vriezen betrekking. Omdat EOL oorspronkelijk opge-

zet was als een studiegezelschap, had hef zich bij de oprichting onder de aus-

picien van het Oostersch Genootschap geplaatst.ll Er bestond daarom ook
van 1 mei 1933 - 1 mei 1939 een regeling, volgens welke degenen die lid
waren van Ex Oriente Lux, automatisch ook lid waren van het Oostersch
Genootschap. EOL gaf dan een geldelijke bijdrage aan dit Genootschap.
Omdat door de groei van het aantal leden van EOL deze vereniging behoefte
had aan meer zelfstandigheid, kwam in 1939 aan deze regeling een einde.
Er is dan een nieuwe regeling getroffen, waarbij de leden van EOL minder
contributie betaalden aanEOL, nl. / 5 per jaar, te betalen op 1 september

van ieder jaar. Daamaast kan men dan lid worden van het Oostersch Genoot-
schap tegen betaling van eveneens / 5 per jaar, te betalen op 1 mei van
ieder jaar. Uit het feit dat hierover geen verdere coffespondentie bewaard
is gebleven, mag geconcludeerd worden, dat deze regeling toen zonder pro-
blemen in werking is getreden. Zo onfstaaf er een situatie, waarbij de twee
verenigingen geheel zelfstandig zijn. Dit neemt niet weg dat er in de toe-
komst wel een hartelijke samenwerking gehandhaafd blijft.

r0 P.A.H. de Boer, Oudtestamentische Studiën I, Leiden 1942, met bijdragen o.a. van
Vriezen over de Jacobstraditie in Hosea, van De Boer ovet 1 Samuel 17 en van Eerdmans
de 'Essays on masoretic Psalms'. Vanaf deel 16 wordt vermeld dat deze studiën uitgegeven
worden namens het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland.

tt Zte A.A. Kampman, 'Tien jaren Ex Oriente Lux', in Kernmomenten der antieke
beschaving en haar moderne beleving (Mededelingen en Verhandelingen van het Voorazia-
tisch-Egyptisch Gezelschap "Ex Oriente Lux" 7), 269-2'7 5, 27 0.
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Door de verworven zelfstandigheid dient zich nu ook de noodzaak aan

om voor EOL statuten op te stellen. Een brief van 15 juni 1939 van Kamp-
man bevat dan ook als bijlage de ontwerpstatuten. Opmerkelijk is dat hierin
een beperkte duur van het bestaan van deze vereniging wordt vastgesteld,
namelijk een termijn van29 jaar, waama dan wel verlenging mogelijk is van
opnieuw 29 jaar. Omdat de vereniging bestaat vanaf 22 mei 1933, eindigt
de tweede termijn op 22 mei I99L

Het doel van het Gezelschap is een band te vormen tussen hen in wier
belangstelling de beschavingen van het oude Nabije Oosten staan en dit ten
dienste te maken aan de bestudering van deze beschavingen. Dit doel tracht
het Gezelschap te bereiken door:

i. De publicatie van een jaarlijks bericht over problemen die de
belangstelling hadden van de beoefenaren;

2. De gelegenheid te bieden aan leden tot publicatie van hun studies;
3. Het uitschrijven van bijeenkomsten, waarin voordrachten op dit ter-

rein gehouden worden;
4. Het stichten van een Nederlands Archeologisch Instituut voor het

oude Nabije Oosten;
5. Het organiseren van congressen, die onderwerpen op dit terein aan

de orde stellen;
6. Het uitsturen van expedities naar het Nabije Oosten of het verle-

nen van medewerking aan zulke expedities;
l. De bevordering van het onderwijs in de geschiedenis van het Nabije

Oosten;
8. Medewerking verlenen aan het vormen van bibliotheken en

collecties die op het Nabije Oosten betrekking hebben;
9. Alle andere wettige middelen die het doel dienen.

Het Gezelschapsjaar begint op 1 september. Naast de gewone leden zijn er
ook verschillende andere soorten van leden. Genoemd worden hier achter-
eenvolgens ereleden, corresponderende leden, donateurs en begunstigers. Het
lidmaatschap wordt verkregen door benoeming door het bestuur. Daarvoor
heeft aanmelding plaatsgevonden bij de secretaris, waama het bestuur beslist.

Wat het bestuur betreft, het gezelschap wordt geleid door een bestuur
bestaande uit drie leden. Dit bestuur wordt ter zijde gestaan door een Alge-
mene Raad, die bestaat uit academische docenten op het terrein van de stu-
die van het Nabije Oosten, de leiders van studiekringen en anderen die door
het bestuur zijn aangewezen. Eenmaal per jaar wordt een Algemene Ver-
gadering gehouden, waaÍaan alle leden kunnen deelnemen.
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Het gezelschap ontwikkelt ook op plaatselijk vlak activiteiten. Daaftoe kan,

waar dit gewenst wordt, door het bestuur met goedkeuring van de algemene

vergadering een studiekring in het leven geroepen worden. Deze studiekring
heeft dan een leider, die door het bestuur wordt benoemd. De verdere werk-
wijze van het gezelschap wordt dan geregeld door een Huishoudelijk
Reglement.

Het is opmerkelijk, daf in deze statuten ook het stichten van een instituut
wordt genoemd. Zoals wij eerder gezien hebben heeft de oprichting daar-
van al in 1939 plaatsgevonden. Het nog steeds bestaande Nederlands Insti-
tuut voor het Nabije Oosten is dus een directe creatie van Ex Oriente Lux.

De statuten voorzagen dus ook in de oprichting van plaatselijke studie-
kringen. Die ontstonden dan ook in de grotere plaatsen in het hele land. De
belangrijkste activiteit die zo'n studiekring organiseerde waren avonden,
waarop een spreker een voordracht hield al of niet met lichtbeelden over een

onderwerp, dat betrekking had op het Nabije Oosten. Vele van de brieven
van Kampman aan Vriezen uit die tijd handelen hierover. Als secretaris van
het gezelschap was Kampman immers de man, die in den lande een domi-
nerende rol speelde in de organisatie van deze avonden. Hij was degene, die
de sprekers aanzocht. Zelfs zorgde hij voor de uitnodigingen, die hij de
verschillende studiekringen ter verspreiding onder de leden toestuurde.
Vriezen was een van degenen, die regelmatig door hem gevraagd werd om
zulke voordrachten te houden. En een interessant onderwerp was dan 'de
paradijsvoorstelling bij de oude Semitische volken', het onderwerp waarop
Vriezen in 1937 in Utrecht was gepromoveerd. Achtereenvolgens houdt hij
lezingen over dit onderwerp in Nijmegen, Amsterdam, Groningen en

Utrecht. Pater Cools nodigt hem uit om naar Nijmegen te komen. De titel
van zljn lezing zal dan luiden 'Het Bijbels Paradijsverhaal en de Oud-
Oostersche wereld'. Daarbij wordt hem wel op het hart gedrukt, dat hij
duidelijk uit doet komen dat hij buiten het theologisch terrein wil blijven en
geen conclusies zal trekken over de historiciteit van het Bijbelverhaal. Want
dan zou men in grote moeilijkheden kunnen geraken. Een pikant detail is
dat Cools Vriezen uitnodigt om bij hem te ovetnachten, maar zijn vrouw
niet, want, zo schrijft hij, "dames zijnin het klooster, waar ik woon, niet
welkom". Op 9 november 1938 houdt Vriezen over dit onderwerp een
lezing in het Carltonhotel in Amsterdam (zonder lichtbeelden), en op
1 februari in Utrecht.

De lezing in Utrecht was een groot succes. Ongeveer 100 mensen waren
daar aanwezig. In een brief van 12 februalii 1939 bedankt de secretaris van
de studiekring, de heer C.Th. Niemeyer, hem voor deze voordrachf, waar-
bij hij aantekent: "Steeds meer wordt het ons duidelijk, dat Uwe voordracht
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grooten indruk heeft gemaakt, vooral op de studenten der Utrechtsche
Universiteit. Het bestuur is U dan ook zeer erkentelijk, temeer daar direct
na Uwe voordracht als praktisch resultaat, 3 nieuwe studenten-leden tot
E.O.L. toetraden". Uiteraard worden de reiskosten steeds vergoed. Op
15 maart van dat jaar volgt er een voordracht in Groningen in het Univer-
siteitsgebouw over hetzelfde onderwerp. G. van der Leeuw en M.A. Beek
hebben daar de leiding van de studiekring.

Het gezelschap heeft niet alleen leden in Nederland, maar ook in Belgie.
In een brief van 21 december 1939 schrijft Kampman, dat in Belgie het aan-

tal leden van EOL voortdurend stijgt. Er is daar ook belangstelling voor
Vriezen's onderwerp, het Paradijsverhaal, en J. Coppens, hoogleraaÍ te

Leuven, zalhem graag eens voor een lezing uitnodigen. Er blijkt namelijk
een uitwisseling te zijn tussen de beide landen, want er komen ook Belgi-
sche deskundigen naar Nederland voor het houden van een voordracht. Zo
maakt Kampman melding van een bezoek van Coppens aan Leiden [waar hij,
blijkens een bewaard gebleven 'Rondschrijven', een lezing hield, getiteld
'Naar een nieuw kritisch inzicht in de studie van het Oude Testamenf'; red.f.
Eind 1939, toen de Tweede Wereldoorlog reeds uitgebroken was, werd et
door Kampman toch gewerkt aan de samenstelling van een normaal lezin-
genprogramma. Ook het uitwisselingssysteem met Belgie blijft gehandhaafd,

maar wel in een wat andere vorm. Vriezen wordt dan nog gevraagd om in
Nijmegen te spreken over Melchizedek, waarschijnlijk op een zaferdagavond,

want voor die avond schijnt men in Nijmegen de voorkeur te hebben.

Inmiddels was ook het NINO geopend. In een van de brieven wordt
gemeld dat er gewerkt wordt aan de uitbouw van het Instituut. Er wordt
namelijk ook een boekerij gevormd op het terrein van de Palestijnse archeo-

logie, en eveneens van het Oude Testament. Over de aanschaf van boeken
op dit teruein zalDe Boer nog met Vriezen overleggen. Verder worden er

abonnementen genomen op tijdschriften op dit terrein, die aan leden van
het gezelschap uitgeleend kunnen worden. Al spoedig zijn er tachtig
lopende tijdschriften en vervolgreeksen. Ook oude jaargangen worden aan-

geschaft, waarover Kampman vaak moeilijk de beschikking kan krijgen. In
dit verband heeft Vriezen toegezegd bereid fe zijn oude jaargangen van
Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft (ZAW in bruikleen aan

het Instituut af te staan. Dit betreft dan de jaargangen van vóór 1930, die
moeilijk te verkrijgen zijn.In een brief van 2J februari 1940 meldt Kamp-
man dat de jaargangen van ZAWbij het instituut in Leiden zijnbezorgden
dat Vriezen de lege koffer weer kan afhalen. Deze zal nog zoeken naar

aanvulling van incomplete jaargangen van dit tijdschrift, te beginnen met
1911.
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Uit een van de brieven blijkt dat EOL van bepaalde boeken het ver-
kooprecht bezaf. Dit gold voor een Assyrische grammatica die door de
Leuvense hoogleraar G. Ryckmans geschreven was. Ook zou er in Leuven
van de hand van P. Naster een chrestomathie verschijnen, waarvan hij het
verkooprecht aan EOL had afgestaan.ln 1942 heeft Kampman deze boeken
nog steeds op het instituut in depot liggen.

Op deze wijze krijgen wij uit de briefwisseling tussen Kampman en
Vriezen een goede indruk van de ontwikkeling van Ex Oriente Lux in de
jaren 1933 - 1940. Zo wordt er al spoedighef Jaarbericht uitgegeven, dat
bijdragen bevat op alle teneinen van onderzoek die de oude geschiedenis
en cultuur van het Nabije Oosten betreffen. Hierin krijgt ook het Oude
Testament een vaste plaats. Er wordt zelfs een commissie in het leven geroe-
pen om de bijdragen die op dit terrein liggen, voor te bereiden, een com-
missie die zal uitgroeien tot het Oudtestamentisch Werkgezelschap. Het is
ook uit deze commissie dat de reeds eerder vermelde reeks van Oudtesta-
mentische Studiën voortkomt. In de tweede plaats moeten dan de plaatse-
lijke activiteiten genoemd worden, in de organisatie waarvan Kampman een
belangrijke rol speelt. In verschillende steden komen studiekringen van de
grond, die regelmatig bijeenkomen rondom een bepaald onderwerp, dat in
open avonden, die ook voor niet-leden toegankelijk zijn, door een deskun-
dige spreker wordt ingeleid. In de derde plaats kunnen wij erop wijzen dat
er statuten zijn opgesteld, waarin ondermeer de verschillende doelstellingen
die dit gezelschap wil nastreven zijn omschreven. Een van de doelstellin-
gen was de stichting van een instituut. Zoals wij gezien hebben is dit plan
in 1939 gerealiseerd. In de volgende paragraaf zullen wij zien, hoe dit insti-
tuut, het NINO, verder wordt uitgebouwd, mede dankzij de inspanningen en
de creativiteit van zijn directeur Arie Kampman.

3. De periode 1940 - 1963

Uit de periode van 1940 - 1945, de tijd van de Duitse bezetting, zijn
slechts enkele brieven bewaard gebleven. In die tijd konden moeilijk nieuwe
initiatieven ontplooid worden, en ook de aanschaf van boeken voor de bi-
bliotheek van het instituut stokte toen. Wel werden er in de eerste jaren van
de bezetting nog lezingen georganiseerd. Zo heeft in 1942 G. van der Leeuw
een lezing in Leiden gehouden en B.D. Eerdmans een in Groningen, waar-
voor veel belangstelling was. Een brief van 20 oktober 1942 vermeldt, dat
pater J. Simons nog voor de Kerstvakantie te Groningen een lezing zal hou-
den over de geschiedenis van het Jordaandal.
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Yriezen, die zojuist in Groningen is komen wonen en aan wie Van der
Leeuw inmiddels de leiding van de studiekring aldaar heeft overgedragen,
zalinLeiden spreken, waarschijnlijk over de samaritaanse pentateuch. Bij
de brieven is het opvallend dat Kampman dan ook briefpapier van het
Instituut gebruikt, met als briefhoofd 'Het Nederlandsch Archeologisch-
Philologisch Instituut van het Nabije Oosten'.12

De eerste brief van Kampman aan Yiezen na de oorlog is gedateerd
15 mei 1945 . Er is dan natuurlijk een grote achterstand. Dit betreft in de eer-
ste plaats de bibliotheek. Kampman spant zich nu ervoor in om boeken en
tijdschriften in Engeland en de verenigde Staten aanfe kopen. omgekeerd
moeten de tijdschriften van EoL, nl. het Jaarhericht en het nieuwe tijd-
schrift van het Instituut, Bior, waarvan in de oorlog al enkele afleveringen
verschenen zijn daarheen gestuurd worden.13 Binnenkort zal van dit tijd-
schrift het eerste nummer van de tweede jaargang verschijnen. In een vol-
gende brief schrijft Kampman, dat het feestnummer van EoL in september
gereed zal komen. Het is al gezet, maar het kan pas voltooid worden, wan-
neer er elektrische stroom is.

Ook de lezingen voor de studiekringen worden hervat. Zo houdt Van
Proosdij op 26 mei 1945 de eerste voordracht te Leiden over de perzen van
Aeschylus. In een brief van 3 september schrijft Kampman, dat het gewenst
is dat zo spoedig mogelijk ook in Groningen met het organiseren van de
lezingen begonnen wordt. Böhl is bereid in oktober de eerste lezing daar te
houden. Groningen is dan ook weer vanuit het westen te bereiken, want
vanaf 10 oktober is er weer treinverkeer tussen het westen en Groningen
mogeli.jk. Toch is het gewenst om sprekers uit de buurt aan te trekken, zodat
hij vriezen vraagt of hij in december in Leeuwarden wil spreken. omdat
echter Böhl in oktober verhinderd is, komt pater simons op 30 oktober naar
Groningen, waar hij spreekt over het onderwerp 'van de Hermon tot aan de
Dode zee' . Aansluitend reist hij dan door naar Leeuwarden. vriezen krijgt
vanuit Leeuwarden het verzoek om daar te komen spreken over de
Hebreeuwse en Babylonische Boetepsalmen. Dat wordt uiteindelijk
22 februari 1946, en wel in de verwarmde Societeit van de Harmonie.
Kampman zalverder proberen Böhl in november voor Groningen te krijgen.
Indien hij er geen gelegenheid voor zou hebben zou pater J.p.M. van der

12 Kampman gebruikt voor zijn brieven niet alleen briefpapier van het NINO en van
EOL, maar ook wel van het Assyriologisch Instiuut, waarvan De Liagre Böhl directeur was.
Per. brief komen regelm atig zaken van deze verschillende instellingen tegelijk aan de orde.

13 De jaarberichten moeten naar het buitenland gestuurd rvorã"n uin*"g" de ruilcon-
tr-acten. Sinds 1939 zijn er 200 van zulke contracten met andere tijdschriften én instellingen
afgesloten. Zie'Tien jaren Ex Oriente Lux', 27 3.
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Ploeg, die toen inZwolle woonde, op 27 november kunnen spreken over bv.

het oud-Syrische Monniksleven. op deze wijze komen de activiteiten van

EOL na een vertraging van enkele jaren weer op gang. Dit geldt zowel voor

de studiekringen als ook voor de uitgaven van zowel de vereniging als het

Instituut. Zo zljn er eind 1945 zes afleveringen van de jaatgang 1945 van
BiOr verschenen.

In 1946 worden deze activiteiten voortgezef. Dit is het jaar dat ook het

proefschrift van Kampman zal verschijnen. Hij schrijft daarover dat dit zal

verschijnen in de bundel De Kernmomenten der Antieke Beschaving in de

serie MVEOL. Eer het uitgegeven kan worden moet het ministerie echter

papier ter beschikking stellen. Dit zegt iets over de schaarste in de eerste

jaren na de oorlog. ook Bior blijft regelmatig verschijnen. In een van zijn
brieven schrijft Kampman dat hij het een uitstekend idee vindt dat Vriezen

voor BiOr een recenserend overzicht maakt van de Deense Oudtestamenti-

sche literatuur. Door zijn vriendschappelijke contacten met Aage Benzen,

hoogleraar OT te Kopenhagen, is hij met deze literatuur wel vertrouwd.

Kampman wil overigens graag in contact komen met Denen die zich voor

het NINO interesseren. Ook in dit jaar is Kampman druk doende om vool
de verschillende studiekringen lezingen te organiseren. Door een afspraak

van het ministerie met Belgiö om professoren uit te wisselen is hij nu ook

in de gelegenheid gesteld om sprekers uit Belgið uit te nodigen, terwijl
omgekeerd sprekers uit Nederland naar Belgiö gestuurd kunnen worden. Zo

komt Ryckmans uit Leuven eind maart als ruilprofessor naar Nederland om

naast het geven van colleges aan de universiteiten lezingen te houden voor

afdelingen van EOL. Het onderwerp van zijnlezingen is dan: 'De gods-

diensten der oude Arabieren'. Kampman heeft Ryckmans voor Groningen

genoteerd op 26 maart. In een brief van 6 maatf zet Kampman uiteen wat

de gang van zaken is rondom het bezoek van Ryckmans. Hij zal inderdaad

op 26 maart's avonds een lezing houden ovef de godsdienst van de Voor-
Islamische Arabieren. Dezelezing gaat echter niet direct uit van EOL maar

van de theologische en literaire faculteiten. Dat moet ook zo geconvoceefd

worden en ad valvas worden bekend gemaakt. 's Middags wil hij ook voor

belangstellenden in het universiteitsgebouw een colloquium houden over de

Zuid-semitische epigrafie. Ryckmans houdt tijdens zijn verblijf in Neder-

land verder colloquia in Nijmegen, Utrecht en Leiden, en wel op de uren

van de colleges van Alfrink, Edelkoort en Böhl. Vanuit Frankrijk vraagt

Kampman dan of het verblijf van Ryckmans, "een kleine magere geestelijke

met een foga aan", goed geregeld is. De aankondigingen zullen worden

verzorgd vanuit het Instituut voor het Nabije Oosten, waar gedurende

Kampmans verblijf in het buitenland mevr. Wellink en A. de Buck zijn
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werk tijdelijk hebben overgenomen. Op 5 april schrijft Kampman, dar de
lezingentournee van Ryckmans een groot succes is geworden. Met uitzon-
dering van Amsterdam was er grote belangstelling voor zijn voordracht en
colloquium. Hij verzoekt dan ook vriezen om de tournee van de tweede
ruilprofessor Jean Capart uit Brussel te helpen organiseren.la

Vanuit Nederland zal eerst De Buck als ruilprofessor naar Belgie gaan.
Hij zal daar voordrachten houden en colleges geven in Brussel, Luik,
Antwerpen en Gent. Vervolgens reist Kampman ook zelf naar Belgie om
daar de uitwisseling te regelen. Zo is hij in Leuven aanwezig bij een ver-
gadering waarop het lezingenprogramma in Belgie wordt vastgesteld. Hij
vraagt dan ook vriezen of ook hij in België zo'n tournee zou willen hou-
den. Deze verklaart zich daartoe bereid en in maart 1947 houdt hij deze
tournee. Kampman heeft hem suggesties gedaan over de reis en het geld, en
zelfs zorgt hij voor het spoorkaartje. Het onderwerp, waarover yriezenlezin-
gen houdt is de kwestie 'Babel-Bijbel', met als onderdelen 'Klaagpsalmen'
en 'Het Paradijsverhaal'. Op 27 maafi. houdt hij dezelezing in Leuven. Ver-
der geeft hij daar een privatissimum, waarvan, zoals Kampman hem schrijft,
het onderwerp niets ter zake doet, mits het met het oude Testament samen-
hangt. Het is niet nodig gedurende het privatissimum toneel te spelen gelijk
Coppens gewoon is te doen. "De studenten willen toch wel eens iets
anders". Op verzoek van J. Vergote geeft hij daar ook nog een college voor
studenten. Daarna houdt hij een lezing over hetzelfde onderwerp in Ant-
werpen. In die tijd is Kampman voortdurend op reis voor het leggen van
nieuwe contacten in het buitenland en ook voor de uitbreiding van de bi-
bliotheek van het Instituut. In Parijs heeft hij een groot aanfal boeken
gekocht, waarvan de titels in Bior gepubliceerd zullen worden. verder heeft
hij daar de uitwisseling van Nederlandse en Franse oriëntalisten besproken.
Dit leidt ertoe dat André Panot naar Nederland komt. op 13 februari 794i
treedt hij in Groningen op met een voordracht met als titel 'Mari, capitale
de l'époque d'Abraham'. Deze lezing wordt georganiseerd samen met de
Alliance Française.15 Een andere buitenlander die in Nederland komt spre-
ken is S.R.K. Glanville, hoogleraar te Cambridge, een Egyptoloog, die vooral
thuis is in de sociale geschiedenis van het Ptolemeïsche Egypte [hij had ook
al in april 1937 twee lezingen in Nederland gegeven; red.l. Behalve deze

ra Jean Capart komt in mei 1946 naar Groningen, waar voor een avondvoordracht zijn
onderwerp is 'Les résidences des Pharaons' en waar hij voor studenten in de letteren en de
geschiedenis spreekt over 'Les fouilles d'il-Kâb'.tt Op 9 mei houdt Jacques Vandier uit Parijs een lezing met lichtbeelden in het Univer-
siteitsgebouw van Groningen. Zijn onderwerp is 'La collection des Antiquités Égyptiennes
du Musée du Louvre'.
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buitenlanders zijn het ook deskundigen uit Nederland die in 1947 voor de

studiekringen spreken. Zo houdt Vriezen verschillende voordrachten over

hetzelfde onderwerp als in Belgiö, Böhl over 'Koning Hammoerabi in het

kader van zijn tijd' , en pater Simons over de historische ontwikkeling van

Jertzalem.
Uit de correspondentie van die tijd blijkt ook, dat de statuten herzien

worden. Een van de wijzigingen is dat het verenigingsjaar nu zal lopen van

1 juli-l juli i.p.v. 1 september-l september. Verder zal het zomercongres

op de laatste zaferdag in augustus plaatsvinden en samenvallen met de leden-

vergadering, waarop ook het financiële verslag wordt goedgekeurd. In de

huishoudelijke vergadering van het zomercongres, dat op 30 augustus plaats-

vindt en waar ook het programma van de lezingen wordt vastgesteld, wor-
den dan deze herziene statuten aan de leden voorgelegd en aangenomen.

De koninklijke goedkeuring op de statuten is dan nog niet verkregen, en

zal, zoals later blijkt, nooit verkregen zijn.
Over de jaren 1948 en 1949 is uit de correspondentie niet veel te melden

dat belangwekkend is. De brieven uit die jaren handelen meest over de orga-

nisatie van de voordrachten voor de studiekringen en de recensies in BiOr.
Nog steeds is Kampman degene, die met veel energie sprekers benadert en

die ook achter de recensies voor BiOr heen zit.In iedere brief aan Vriezen
herinnert hij hem eraan dat hij nog een bijdrage van hem te goed heeft. Wat
de studiekringen betreft, nog steeds zorgt Kampman voor de convocaties.

De plaatselijke secretarissen behoeven die alleen maar onder de leden te

verspreiden. Verder moeten zij er zorg voor dragen dat de sprekers goed ont-

vangen worden, wat ook inhoudt, dat" zij nog wel eens moeten zorgen voor
gelegenheid om te overnachten. Zo lezen wij dat R. Frankena, die op aan-

beveling door Kampman in die jaren secretaris van de afdeling Groningen
was, een hotelkamer moest reserveren voor Naster uit Brussel en zljn vfouw.

En wanneer Vriezen op 18 december 1947 zal spreken in 's-Hertogenbosch,

is de ontvangst daar piekfijn in orde. Hij wordt daar met een hapje in Hotel
'Noord Brabant' ontvangen. De secretaris dr. W. P. Theunissen verzekert

hem dat hij daar een geTnteresseerd gehoor zal aanfteffen, en hij zal daar bii
een van de leden kunnen overnachten. Verder zalhet daar zeer op prijs
gesteld worden wanneer Vriezen te voren een syllabus van de lezing zort

toesturen, mede in verband met de berichtgeving in de plaatselijke courant.

Ook komen er in deze jaren weer in het kader van de Belgisch-Nederlandse

samenwerking Belgische hoogleraren spreken voor de studiekringen. Zo

komt Coppens uit Leuven op 29 oktober 1948 in Groningen spreken over

de paradijsslang in het kader van de Oud-Oosterse slangeneredienst, een

lezing met lichtbeelden. Kampman maakt in een van zijn brieven enige
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kritische opmerkingen over hem. "coppens praat veel in de ruimte en
belangrijke dingen gaan in grapjes verloren".

In 1950 komen er ook weer buitenlanders spreken. Zo schrijft Kampman
in een brief van 1 I februari, dat de oudtestamenticus H.H. Rowley uit Man-
chester van 3-10 mei een lezingentournee door Nederland houdt voor EoL.
Kampman wil graag een datum weten voor Groningen. vriezen stelt dan
voor 3 of 10 mei.

In dat jaar komt ook het afscheid van De Liagre Böhl naderbij. In augus-
tus 1952 zalhij de leeftijd van70 jaar bereiken. In een brief van 20 juli 1950
schrijft Kampman dan, dat vriezen voorstelt om ter gelegenheid van dit
afscheid een bundel met verzamelde opstellen van Böhl uit te geven.
Kampman doet dan de suggestie dat een aantal exemplaren verkocht zullen
worden via het Instituut, tenminste als "de vereniging tot Bevordering van
de Belangen des Boekhandels daartegen geen bezwaar heeft". Zijn voorstel
is om een commissie van uitgave samen te stellen bestaande uit B. Gemser,
vriezen en hij zelf. Na overleg met Böhl treedt M.A. Beek tot de redactie
toe in plaats van Gemser . rn deze brief wordt echter tevens melding gemaakt
van een plan van EoL om ter gelegenheid van dit feit met medewerkers uit
Nederland, België en Zuid-Afrika een feestbundel uit te geven. De redactie
van de uitgave hiervan wordt dan gevormd door Van proosdij, Ryckmans
en Gemser. Dit plan is echter niet van de grond gekomen. Al spoedig daarop
wordt de voorbereiding van de verzamelde opstellen, de opera Minora,van
Böhl ter hand genomen, waarbij Beek het voortouw neemt. Deze heeft met
Böhl een gesprek hierover gehad, zoals hij in een briefvan 13 oktober 1950
aan Yriezen schrijft. Er is toen ook al een eerste opzet gemaakt, waarin de
volgende indeling wordt voorgesteld:

1. een Curriculum Vitae, waarin o.a. ook stilgestaan wordt bij zijn
werk voor de V/ereldraad van Kerken, "waaÍblj", zoals Beek
schrijft, "wij ontheven zijn van de taak om de 'oecumenische'
artikelen op te nemen, waatop de schrijver zeer gesteld is, maar
waarvan de inhoud niet in harmonie zou zijn met het wetenschap-
pelijk karakter van de bundel";

2. De opera minora zelf. Beek stelt voor dat van elk van de beide
terreinen, waarop Böhl zich bewogen heeft nl. het Oude Testa-
ment en de Assyriologie twaalf artikelen, een zowel voor profe-
ten als voor astrologen aannemelijk getal, opgenomen zullen wor-
den. De maatstaf voor opname moet zijn, of de artikelen nog een
actuele betekenis hebben en of ze op een andere wijze moeilijk
bereikbaar zljn;
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3. Een bibliografie van alle geschriften van Böhl, waarbij een uit-
zondering gemaakt moet worden voor de talrijke boekaankondi-

gingen in de Nieuwe Theologische Studies.

Beek zal dan de leiding hebben van de uitgave, terwijl Kampman voor

de administratieve organisatie zal zorgen. Dit laatste houdt ondermeer ook

in dat de registers op het NINO gemaakt zullen worden' Ook zal Beek de

inleiding verzorgen met een overzicht van het leven en werk van Böhl. Voor
de uitgave wordt'Wolters benaderd, die bereid blijkt te zijnhet werk uit te
geven. Het streven is dan dat de uitgave medio 1952 gereed is, zodat het

beschikbaar is, wanneer dan te Leiden de Rencontre Assyriologique gehou-

den wordt (Afb. 2). Op 20 juli stuurt Beek een concept toe voor de pro-

spectus van de Opera Minora die ook naar de leden van EOL gestuurd zal

worden. De opzet is volgens het door Beek eerder gedane voorstel. Alleen

is het aantal artikelen wat beperkter, nl. acht voor het Oude Testament en

elf voor de Assyriologie. Op 3 oktober 1951 wordt dan een brief gestuurd

aan de vrienden en leerlingen van Prof. dr. F'W.Th. de Liagre Böhl' Deze

brief is ondertekend door Beek, Kampman, Gemser, Seeligmann en Vrie-
zen, evenals door A. van Selms uit Pretoria. Voor / 20 kan men intekenen

bij Kampman, aan het Noordeindsplein 4 A. In de bijgevoegde opzet is het

aantal artikelen over het Oude Testament teruggebracht tot zeven, terwijl het

Afb. 2. De deelnemers aan de mede door het Instituut voor het Nabije Oosten

georganiseerde 'Troisième Rencontre Assyriologique Intemationale, Leiden, 28 juin -
4 juillet, 1952', gefotografeerd in de Leidse Hortus: vooraan in het midden

prof. F.M.Th. De Liagre Böhl en achter hem dr. A.A. Kampman.
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aantal Assyriologische artikelen hetzelfde is gebleven. voor de uitgave van
het werk is het van belang, dat er een groot aantal intekeningen zijn. Er
blijkt een goede belangstelling te zijn, want begin 1952 blijken er al
202 intekeningen te zijn. verder heeft de redactie van Bior besloten een
dubbelnummer uit te geven, dat aan Böhl zal worden opgedragen, een soort
van Festschrift, waaraan ook buitenlandse geleerden zullen meewerken.

Ondertussen zit ook Böhl niet stil, maar is hij druk doende om de op te
nemen artikelen aan een revisie te onderwerpen, waardoor het bezwaar, dat
ze verouderd zouden zijn, ondervangen wordt. Dit heeft wel ten gevolge,
dat de omvang van het boek toeneemt en de uitgave hiervan enige ver-
traging oploopt. Wolters gaat wel akkoord met de uitgave van een boek
van 450 pagina's, mits er naar gestreefd wordt om een aantal van 300
intekenaren te bereiken. Inmiddels is het aantal intekenaren al tot ruim
300 gestegen. De verwachting van Kampman is dat Wolters waarschijn-
lijk wel400, en misschien wel 500 exemplaren zal kunnen afzetten. Böhl
heeft echter ook nog enige eisen. Zo schrijft hij in een brief van 11 novem-
ber 1952, dat het artikel 'Babylon, de heilige stad' in elk geval opgeno-
men moet worden samen met de losse kaart, die in het Jaarbericht staaf.
Er moet ook zo weinig mogelijk van de rand worden afgeknipt, zodat het
boek zijn flink formaat octavo houdt. In deze brief vertelt hij ook dat hij
naast zijn werk aan de Opera Minora ook nog verschillende promovendi
begeleidt. Er zijn vijf proefschriften op stapel gezet, oa. die van Van
Proosdij en van Frankena. Die begeleiding is zeer intensief, want met
Frankena heeft hij dagelijks een bespreking daarover. Hij besluit deze
brief dan met de woorden: "Dit en de Opera is het mooiste afscheid na
straks 25 jaar Leiden". Böhl had ook zijn reisbrieven willen opnemen,
maar hij is uiteindelijk wel bereid om dit niet te doen, omdat ze te popu-
lair zijn. Meer moeite heeft hij om af te zienvan zijn eis om de kleine
boekaankondigingen op te nemen. Zijn voorstel is daarom om al wat niet
zo belangrijk en verouderd is, klein te laÍen zeffen De registers wil hij dan
beperken en een lijst van subscribenten vindt hij overbodig. Ook is het zijn
wens dat er een recente foto wordt opgenomen. In een brief van 16 april
1953 schrijft Böhl aan vriezen, dat hij aan de bibliografische wensen heeft
voldaan door onbarmhartig te schrappen en te snoeien. Hij betreurt de ver-
loren tijd en het monnikenwerk daaraan verricht. Een zaakregister is vol-
gens hem onmogelijk vanwege de verschillende talen, waarin de bijdra-
gen zijn geschreven. Hij stelt daarom voor zich te beperken tot een
naamregister en een register van Bijbelplaatsen. Op het laatste moment
wil Böhl het boek ook nog een uitvoerige Latijnse titel meegeven. Daar
voelt V/olters echter weinig voor. Uiteindelijk stemt hij dan in met een
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Nederlandse titel. In dit verband schrijft Kampman: "De goede Böhl heeft

op het laatste moment nog wel eens ideeën die een hele correspondentie

te weeg brengen". Het werk nadert dan zijn voltooiing. Als datum van

aanbieding wordt dan 15 juni 1953 vastgesteld. Gemset, die hoogleraar is
in Zuid-Afrika, is dan in Nederland en zou de aanbieding mee kunnen
maken. In een brief van 10 juni schrijft Beek aan Vriezen, of deze "bij de

aanbieding van de Opera Minora een paar woorden wil prevelen". Zelf
doet hij dat liever niet, want door die hele geschiedenis met de uitgave
heeft hij een wat andere kijk op de leermeester gekregen. Hij zou dan nu

niet meer zo onbevangen zijn biografie hebben kunnen schrijven. Uitein-
delijk vindt de presentatie plaats op donderdag 9 juli 1953 in het NINO.
Vriezen richt daar het woord tot Böhl. Hij spreekt dan namens de redac-

tie en de vrienden en leerlingen van Böhl. Blijkens een brief van 12 juli,
waarin hij Vriezen bedankt voor alle moeite in het belang van de Opera

Minora en de vriendelijke toespraak, werd dit woord zeer door hem

gewaardeerd. Zijn vrouw zou daarvan graag een afschrift willen hebben,

dat dan ook voor zijn vier kinderen bestemd is. Het werk is uiteindelijk
wel omvangrijker geworden dan aanvankelijk was gepland. Het aantal

artikelen op het terrein van het Oude Testament is wel beperkt tof 7 , maar

de afdeling Assyriologie is uitgebreid van 12 tof 20 artikelen, zodat de

totale omvang 27 artikelen bedraagt.16

Ook het plan om ter ere van Böhl een speciaal nummer van BiOr uit te
geven wordt uitgevoerd. Zo zullen de afleveringen 2 en 3 van 1952 aan

hem worden opgedragen en circa 84blz. bevatten en deze moeten uitkomen
ter gelegenheid van de Rencontre Assyriologique internationale, waarvan

Böhl voorzitter is. Dit wordt een soort van Festschrift, dat dan wel hoofd-
zakelijk uit recensies bestaat. De tweede aflevering komt echter pas in de

herfst uit. Kampman vraag Vriezen om daarin een recensie te schrijven over

het boek van Böhl over het Gilgamesj-Epos. Er verschijnt echter nog een

derde nummer van de Mélanges de Liagre Böhl als BiOr IX, 1953, afl. 1

en 2. En later blijkt er nog een vierde nummer te verschijnen, dat aan hem

is gewijd.rT De bijdrage van Vriezen blijkt echter in de jaargang 1954 opge-

nomen te zijn.
Inmiddels is ook de spijkerschriftcollectie van Böhl in eigendom

overgegaan naar het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. Deze

16 Frans Marius Theodor de Liagre B'öhl, Opera Minora. Studies en Bijdragen op Assy'
riologísch en Oudtestamentisch terrein, Groningen 1953.

17 De volgende afleveringen van BiOr dragen als titel Fasciculus Francisco Mario Theod-

oro de Liagre Böhl dedicatus: lX,3l4; lX, 516; X, l12; X,314.
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Afb. 3. Dr. A.A. Kampman was zeer bereisd en legde vele contacten, o.a. in Libanon,
op deze foto bij een officieel bezoek.

collectie is in oktober 1951 opgesteld in de achterkamer van de tweede etage
van het instituut.

In een brief van 20 juli 1956 aan Vriezen stelt Böhl de uitgave voor van
een tweede deel van Opera Minora. Hierin zouden 16 artikelen opgenomen
kunnen worden, waaronder enkele mededelingen over de Leidse verzame-
ling spijkerschriftteksten en de inleidingen in Tekst en Uitleg van Genesis
en Exodus. Dit werk kan dan uitgegeven worden ter gelegenheid van zijn
75" verjaardag. Kampman schrijft vervolgens dat Wolters niet direct wil
ingaan op dit verzoek. Er moet hem een zekere garantie worden geboden.
Het instituut is wel bereid tot het verstrekken van zo'n garantie door een

aantal exemplaren af te nemen tegen een nader vast te stellen prijs. De
inhoud moet echter wel beperkt gehouden worden, zodathel een boek wordt
van320 pagina's. Bij intekening kan de prijs f 20bedragen en in de boek-
handel / 30. Het moet dan een boek worden zonder fraaie voorwoorden, en
zonder een lijst van intekenaren en 'snorkende' bibliografieen. Maar Kamp-
man ziet er wel iets in. Verder wordt in geen van de brieven meer melding
gemaakt van dit plan, zodat het niet uitgevoerd is. Pas in 1913 wordt Böhl
opnieuw geeerd door de uitgave van een Festschrift ter gelegenheid van zijn
90' verjaardag. Hieraan hebben vele van zijn leerlingen een bijdrage gele-
verd.18

Dat Kampman zeeÍ bereisd is, komt in de briefwisseling ook tot uiting,
wanneer hij soms zeer gedetailleerde reisadviezen geeft (Afb. 3). Dit is het

r8 M.A. Beek (ed.), Symbolae Biblicae et Mesopotamicae Francisco Theodoro de Liagre
B ö hl D e di c atae, Leiden 197 3.
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geval wanneer in 1954-55 Vriezen met steun vanZWO een studiereis maakt
naar Palestina. Hij wil dan ook Jordanië bezoeken, waarvoor er in Londen
een visum aangevraagd moet worden. Kampman adviseert hem dan om via
Libanon en Syrië naar Transjordanie fe reizen, en tenslotte vandaar via de

doorgang in de wapenstilstandslinie naar IsraëI. Hij geeft hem ook allerlei
informatie over de mogelijkheden die er zijn om in Palestina, Transjorda-
nie, Syrie en Libanon te reizen. Hij beveelt zijn chauffeur Emile Freiha
warm bij hem aan als een ervaren chauffeur, die overal raad op weet en

wiens tarieven bovendien bijzonder redelijk zijn. Hij is een Grieks-Ortho-
doxe Arabier en spreekt, behalve uiteraard Arabisch, vloeiend Engels. Je

kunt hem, zo schrijft hij, vinden op het plein voor de DamascuspooÍt, waar
de taxi's staan. Ook geeft hij hem advies over de mensen met wie hij in con-
tact moet zien le komen. Zo moet hij zich in Beirut wenden tot Emir Mau-
rice Chéhab, die trouwens ook in het kader van de culturele samenwerking
met het Nabije Oosten is uitgenodigd voor het houden van enkele voor-
drachten in Nederland.le In Rome, waar Vriezen op zijn heenreis ook nog
enige dagen wil vertoeven, kan hij de Nederlandse ambassadeur Dr. H.M.
Boon ontmoeten. Hij is ook curator van het instituut in Leiden en later van
het nieuwe instituut te Istanbul. In een laatste brief vlak voor zijn vertrek
geeft hij hem nog zeer gedefailleerde reisadviezen. Hij heeft dan als het
ware de gehele reisroute voor hem uitgestippeld. Van Beirut naar Oost Jeru-

zalem kan het beste met een taxi gereisd worden, eerst van Beirut naar
Damascus en vervolgens van Damascus naar Amman, en tenslotte vandaar
naar Jeruzalem. Ook de hotels in Beirut en Damascus die te verkiezen zijn,
worden genoemd. In Beirut kan hij het beste een hotel met overnachting en

ontbijt nemen, want "het is veel aardiger hier en daar buitenaf te eten. Indien
je lekker wilt eten, b.v. gebakken vis uit de golf van Beyrouth en Oosterse

kostjes, dan kan ik je verwijzen naar de behoorlijke en niet dure restaurants,

die je vindt aan de zeekanl, op weg naar het grote hotel St. Georges".
Over de publicaties van EOL en het instituut schrijft Kampman aan Vrie-

zen, als die nog in Jeruzalem verblijft, in een brief van 26 januari 1955.
BiOr heeft zich in 1954 zeer gunstig ontwikkeld, zowel wat de technische
uitvoering als de financiele positie betreft. Platen en kaarten kunnen nu ook
opgenomen worden. De laatste aflevering van JEOL is dan zojuist ver-
schenen, een goed geheel met veel illustraties, maar naar de mening van
Kampman wel wat eenzijdig. Het bevat een groot Egyptologisch artikel van

tn Op 4 oktober 1955 komt Chéhab naar Groningen, om daar in het Universiteitsgebouw
een voordracht te houden met lichtbeelden. Zijn onderwerp is dan 'Les Phéniciens, un peuple
de navigateurs'.
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Afb. 4. In januari 1955 vond een door Ex Oriente Lux georganiseerde reis naar Egypte
plaats, onder leiding van prof. A. De Buck

(negende van links; uiterst links (prof.) A. Klasens).

Heerma van Voss, dat voor leken eigenlijk onleesbaar is, een artikel over
de archeologie van Iran van Van den Berghe uit Gent, kleinere bijdragen van
Kampman over Klein- Azie, van Busink over een Mesopotamische tempel
en van Van Proosdij over Jericho en het probleem van de prehistorie. De
archeologie van Mesopotamie, Syriö en Palestina echter ontbreekt daarin
geheel en al. Het volgende Jaarbericht zal dan aan het Oude Testament
gewijd worden. Er is een nieuwe redactie gevorTnd, bestaande uit Van Proos-
dij, Hospers en Janssen. Naast het Jaarbericht zal in de toekomst ook twee-
maal per jaar een Archeologisch Bulletin verschijnen, dat geredigeerd zal
worden door C. Hillen, een oud-leerling van Frankforl uit Chicago. Het eer-
ste nummer van dit Bulletin zal in 1955 verschijnen, waarbij het de naam
Phoenix krijgt.

Onder auspicien van het instituut worden er ook wetenschappelijke
reizen georganiseerd. Zo heeft De Buck een reis geleid naar Egypte met
22 deelnemers van EOL (Afb. 4). Dit is een wetenschappelijke reis onder
auspicien van het Instituut. Volgend jaar staat een reis naar Syrië, Libanon
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en Palestina op het programma, die geleid zal worden door Kampman en
Van der Ploeg.

Wat het Jaarbericht betreft, daf aan het Oude Testament gewijd zal wor-
den, reeds in 1952 had Van Proosdij daartoe al een voorstel gedaan.

Yriezen en Van der Ploeg zouden deze uitgave moeten verzorgen, waarbij
zij ook bepaalde onderdelen aan anderen kunnen toevertrouwen, met name

aan jongeren, die nog een goede indruk willen maken. Het betrof toen het
JEOL 1954, dat uiteindelijk echter niet aan deze thematiek is gewijd, waar-
schijnlijk omdat Vriezen toen een jaar in het Midden Oosten was. Immers
voor zijn vertrek stelt Van Proosdij de vraag, in hoeverre er nog op
Vriezen gerekend kan worden wat zljn medewerking betreft aan de oudtes-

tamentische bijdragen, die voor het najaar gepland zijn. Hij zal dit ook met
Van der Ploeg bespreken. Op 19 maart 1955 schrijft Van der Ploeg aan

Vriezen een brief, waaruit blijkt dat hef JEOL van 1955 geheel aan het Oude
Testament gewijd zal zijn. Het leeuwendeel daarvan komt voor rekening
van Vriezen, terwijl voor Van der Ploeg als onderdelen overblijven Exegese

van het OT, dat hij uitbesteed heeft aan Chr. Brekelmans, Theologie OT, dat
verzorgd wordt door van der Leeuw uit Leuven, en Archeologie en Prehis-
torie, wat voor rekening komt van J.T. Nelis uit Nijmegen, terwijl Van der
Ploeg zelf een bijdrage zal leveren over de Dode-Zeerollen. De verwachting
is dat tegen 15 september deze bijdragen gereed zullen zijn, zodat het Jaar-
boek dan eens op tijd verschijnt, mits Vriezen en zijn medewerkers
tenminste ook hun bijdragen klaar hebben. In de Algemene Raad is veel
kritiek geuit op het late verschijnen van het Jaarbericht Uiteindelijk ver-
schijnt dit .jaarbericht in 1956, als JEOL No. 14, 1955-1956. Immers al
vanaf Jaarbericht 5 (1937 -1938) komen de jaarberichten niet meer jaarlijks
maar eenmaal in de twee jaar uit. Wat de onderdelen betreft die voor Van
der Ploeg bestemd waren, ontbreekt de voorgestelde bijdrage van Nelis. In
plaats daarvan zijn er bijdragen van Ryckmans uit Leuven over het Oude
Arabie en van de Nijmeegse Egyptoloog Jozef M.A. Janssen over Egypti-
sche elementen in de Jozefgeschiedenis opgenomen. Van der Ploeg zelf
publiceert hierin zijn derde artikel over de Dode-Zeerollen, ditmaal in het
Frans. Voor de afdeling, die Vriezen voor zijn rekening had genomen, heb-
ben twee jongere geleerden bijdragen geleverd, namelijk A.S. van der
Woude over vijf jaar Oud-Testamentische Inleidingswetenschap en

J.H. Hospers over de Hebreeuwse taalwetenschap in de laatste dertig jaar,

terwijl in dit jaarbericht ook een kleine bijdrage van P.A.H. de Boer is opge-
nomen over een inscriptie uit $o'ar.

Aan de uitbouw van het NINO wordt nog steeds gewerkt. Zo is er de laat-
ste twee jaren een sectie voor het moderne Nabije Oosten van de grond
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gekomen. In 1955 zal zo goed mogelijk een handbibliotheek op het gebied
van de moderne geschiedenis, beschaving en politiek van het Nabije
Oosten opgebouwd worden. Het Instituut heeft ook nog steeds een aantal
tijdschriften te leen, die Vriezen nu graag terug wil hebben. Het betreft oude
jaargangen van de Révue Biblique en het Zeitschrift des Deutschen Palästina
Vereins. Kampman zal deze nu terugsturen, maar hij is er tot nu toe niet in
geslaagd om die oude jaargangen ergens op te kopen. Indien hem dit lukt
wil hij ze ruilen tegen de gebonden exemplaren van Vriezen. Een belang-
rijk feit is, dat Kampman in 1956 door het curatorium benoemd wordt tot
directeur. Voorheen bekleedde hij de functie van hoofdconservator. Böhl,
De Buck en nog drie anderen vormen een directorium ter regeling van de
algemene lijnen van het wetenschappelijk beleid. In latere brieven wordt
ook Vriezen vermeld als lid van het directorium. Er komen nu ook nieuwe
statuten voor het curatorium van het Instituut. Verder wordt ook gewerkt aan

de oprichting van het nieuwe instituut te Istanbul. Over de rol van Prins
Bernhard bij de oprichting van dit instituut lezen wij in een brief van 18 juni
1958 van Kampman. Böhl en Vriezen zullen namelijk aanziften aan het
diner ter gelegenheid van het staatsbezoek van de president van Israel, Ben
Zv| waar ook Prins Bernhard aanwezig zal zijn. Zij moeÍen vooral met hem
spreken over het instituut in Istanbul. De prins heeft immers daarvoor
belangstelling getoond en wil zelfs toe treden tot het curatorium (Afb. 5).
Uiteindelijk zalhij ook degene zijn, die dit instituut zal openen.

Ook wordt gewerkt aan de voorlzetting van de Belgisch-Nederlandse con-
tacten. Nog in 1955 heeft in Brussel een vergadering plaatsgevonden ter
regeling van de spreekbeurten in het kader van de culturele samenwerking
tussen Belgie en Nederland op orientalistisch gebied. De Belgische leden
blijken de wens te hebben daf Yiezen in het komende seizoen een aantal
lezingen houdt, het liefst over zijn reisindrukken uit Israel. Als data worden
voorgesteld 16 tlm 20 januari 1956. Yriezen zal dan een honorarium ont-
vangen van Bfrs. 2000 als bijdrage van de Stichting Culturele Samenwer-
king en Bfrs. 1000 van de Universiteit van Gent. Vriezen kan volstaan met
é,én lezing over hetzelfde onderwerp, die hij op vijf plaatsen kan houden,
namelijk in Brugge, Leuven, Brussel, Gent en Antwerpen. Er worden twee
onderwerpen voorgesteld. Hij zou namelijk kunnen spreken over nieuwe
indrukken van het oude en moderne Israel, of over de ontwikkeling en de
geestelijke structuur van het moderne IsraëI, waaruit in België dan een keuze
gemaakt moet worden. Vriezen houdt op de voorgestelde data zijn tournee,
die volgens hem plezierig is verlopen. Omgekeerd komen ook Belgische
geleerden naar Nederland, zoals R. de Langhe, hoogleraar te Gent. Voor
zijn voordracht in Groningen was grote belangstelling. Verder houdt
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Afb. 5. Op 29 januari 1959 werd Prins Bernhard geïnstalleerd als

curator van het Nederlands Instituut te Istanboel. Een uitgebreid verslag van
het bezoek van de prins verscheen in de courant 'Het Vaderland'.

Ook in andere dagbladen werd hieraan aandacht besteed.

rlÞ
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vooBAZrATrsclr-EGyPTISCH GENOOTSCHAP.,EX ORTENTE l-UX". 'VERENICING VAN NEDERLANDSE ARCIJAEOLOGËN',) { NEDERLANDS-ARABISCHE KRrNc

De Besturen v*n bovengenoemde instellingen hebben hierbl¡ de
eer IJ uit te nodlgen tot het biiwonen van een

f-ezing met lt"htb 
""1ã"n

georganiseerd in sanlenvverking met de Directie va¡r het Gemeente-
Muserm te 's-Gravenhage, in het lrade¡ der Nederlands-Syrische
Cultr*ele Betreltlr;ngen en te houden in het Geneente-Mnseum,
Stadho.de.slaan 41, te 's-Crat.rhoge, op Di.sdag 2ó N4aart 1957,
cles ovord* te 2O-15 uur.

Prof. D¡ Se|im AßDUL.HAK,
DirectespGéné¡al du Service des Antíquités de [n Republiq'e Syrienne, Dan*

Villes perdues et retrôrvées récemmênt pa. l'""chéologie syrienne.
De voord¡acl¡t zal de recente arcLaeologische ontdeLl<ingen in Syrtð beharrdelen,
voo"al die in de Phoenicische har.enetad Sernt¡a.

Namens de ßesturen,

I ntt oductie toe ge st aan

K, C, A. COLLE1"TE
M" J. HARlt.\G
MEVR. D¡ L. BYVANCK.

QUARLES VAN UFFORD
M. t,. .I. F. WIJSENBEEK

Afb. 6. Convocaat voor de lezing van prof.dr. Selim Abdul-Hak,
op 26 maafi 1957 voor de studiekring 's-Gravenhage van Ex Oriente Lux

G. Goossens daar een voordracht over Joods leven van de Maccabeeen tot
de Islam. Kampman spant zich verder in voor de betrekkingen tussen Neder-
land en het Nabije Oosten. Dit leidt eÍoe, dat Dr. Selim Abdul Hak van de

archeologische dienst in Syrie een tournee door Nederland maakt, waar hij
zal spreken in Groningen, Leiden, Amsterdam en Den Haag (Afb. 6). Hier-
door hoopt Kampman de betrekkingen tussen Nederland en het Nabije Oos-
ten een stap nader te brengen.

Tussen 1956 en 1961 is er vooralsnog een grote lacune in de bewaard
gebleven correspondentie tussen Kampman en Vriezen. De enige brief die
mij nu bekend is uit die periode, is die van 18 oktober 1958 over het diner
ter gelegenheid van het staatsbezoek van de president van IsraöI. Verder
zijn er enige stukken die betrekking hebben op de vergaderingen van de
Algemene Raad en de Algemene Ledenvergadering bewaard gebleven. De
brieven die dan na deze lacune volgen leggen getuigenis af van een crisis
binnen EOL. Zo blijkt uit een brief van 24 januari 196l daf er een com-
missie is ingesteld om de huidige statuten aan een onderzoek te onderwer-
pen. Uit latere correspondentie blijkt dat deze commissie, die bestaat uit de
heren Mr. W.F. Leemans en Mr. J. Houwink, ook de opdracht heeft nieuwe
statuten voor te bereiden. In deze brief wordt ook een verjonging van het

SpreLel

Otderwe.p
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bestuur aanbevolen. Bij de brief is ook een rapport van het onderzoek
gevoegd. Een van de conclusies van dit rapport is, dat de statuten van
december 1947 niet bindend zijn, omdat zij nief koninklijk zijn goedge-
keurd. Bindend zijn de statuten, die in 1939 zijn aangenomen en in decem-
ber 1947 koninklijk zijn goedgekeurd waarna ze in maart 1948 in de Neder-
landse Staatscourant zijn gepubliceerd. In de statutenvan 1947 werd er een
onderscheid gemaakt tussen leden-medewerkers en leden-begunstigers. De
laatste categorie had geen stemrecht, de eerste wel. De statuten van 1939
kennen echter maar één soort van leden en daarnaast ook de categorie van
begunstigers. Nu waren enige van de leden, onder wie mevr. L.M.C. Wol-
tjer-van der Hoeven Leonard, aangemerkt als lid-begunstiger, die dus tijdens
vergaderingen niet mochten stemmen, hoewel ze wel lid waren. De com-
missie stelde dus vast, dat de leden-begunstigers en dus ook mevr. Woltjer,
wel stemrecht hadden. Verder blijkt er geen Huishoudelijk Reglement te
zijn, dat past bij de koninklijk goedgekeurde statuten. De ledenadministra-
tie is gebaseerd op de wijze, waarop volgens de niet-goedgekeurde statuten
de aangeslotenen zijn ingedeeld. Bij de betaalde contributies wordt echter
niet aangegeven of iemand als lid of als lid-begunstiger is aangemeld en
toegelaten. Trouwens, vrijwel nooit heeft het bestuur over de toelating van
een aspirant-lid in een vergadering beslist. Verder wordt in de goedgekeurde

statuten niet bepaald dat de voorziening in vacatures in het Bestuur geschiedt
op voordracht van de Algemene Raad.

Op de agenda van de vergadering van de Algemene Raad van 7 jtlJi 196I
is het concept statuten geplaatst. Uit de notulen blijkt niet dat ze toen ter
sprake zijn gekomen. Er waren daar slechts vijf leden aanwezig. Duidelijk is
dan de crisis merkbaar. In België is het aantal leden van 380 naar 260 gedaald,
van wie velen dan nog de contributie niet betalen. Er moet uitgezien worden
naar nieuwe activiteiten. Gedacht wordt aan de organisatie van reizen naar het
Nabije Oosten. Verder is de financiele situatie zo slecht dat het nieuwe num-
mer van het Jaarbericht vanwege het ontbreken van de financiën niet voor-
bereid kan worden. Er is bij de leden ook weinig belangstelling voor helJaar-
bericht.Immers steeds meer leden van het gezelschap zijn leken voor wie de

inhoud hieruan niet populair genoeg is, terwijl deze voor de vaklui te weinig
wetenschappelijk is. De kosten van het nieuwe Jaarbericht worden berekend
en bedragen ongeveer / 5000. De voorzitter bepleit dat U3 van de contribu-
ties beschikbaar blijft voor publicaties. Ook het bulletin Phoenix verschijnt te
weinig en er moet gestreefd worden naar een frequentie van drie tot vier keer
perjaar. Verder wordt in deze vergadering nagedacht over de vacatures in het
bestuur. Daarbij wordt als mogelijke voorzitter M.A. Beek genoemd. Voor de

bespreking van het concept statuten bleef toen geen tijd meer over. Deze komt
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in de volgende vergadering van de Algemene Raad, die gehouden wordt op
8 september 1961, aan de orde. ook komt dan het daarbij behorende huis-
houdelijk reglement ter sprake. uit de notulen blijkt dat de Algemene ver-
gadering al op 8 juli 1960 de opdracht had gegeven om nieuwe statuten en
een nieuw huishoudelijk reglement te ontwerpen. uit een brief van l0 sep-
tember van Kampman aan vriezen blijkt dat op die vergadering de financiele
stukken niet besproken zijn. Hierop staat een kasgeldlenin g van f 4000 ver-
meld. Kampman schrijft in deze brief hierover het volgende:

"In het verleden konden kastekorten weggewerkt worden door ledenwerving.
Dit laatste is nu niet,meer mogelijk, om¿ãt t niet zou weten, wat ik de aspi-
rant-contribuanten als lokaas zou moet voorhouden. Iemand, die per I júni
1958 lid werd à f 7,50 p.j. heefr rhans / 30 beraard en niers ontvangen dan õon-
vocaties en verzoekjes tot contributiebetaling',.

In een na-overleg met vergote, van der ploeg en Leemans heeft Kamp-
man naar voren gebracht, dat hij niet bereid is het beleid van de redactie nog
verder te dekken. Een catastrofale ontwikkeling gaat zich inbeweging zetten,
waaÍegen hij niets kan doen. Afgesproken wordt dan dat van der ploeg van
Proosdij zal benaderen om uit eigener beweging af te treden. Hij kan dan
samen met Böhl erelid worden. Beek is al voor het voorzitterschap aange-
zocht. van der Ploeg stelt dan vervolgens van proosdij in een brief voor om
ruimte te maken voor een nieuwe voorzitter. Deze heeft het heel moeilijk met
dit verzoek. wel is het de bedoeling dat de verkiezing van een nieuwe voor-
zitter, evenals ook van andere bestuursleden, in de winterbijeenkomst van de
Algemene vergadering die op op 6 januari 1962 gehouden wordt, zal plaats-
vinden, namelijk M.A. Beek als voorzitter, K. R. veenhof als tweede secre-
taris-penningmeester en Mr. dr. w.F. Leemans als bestuurslid. ook moeten
dan de nieuwe statuten vastgesteld en goedgekeurd worden. In de namiddag
zal er een bezoek gebracht worden aan de tentoonstelling 'Nederlandse opgra-
vingen in Egypte' in het Rijksmuseum van oudheden te Leiden, onder lelding
van Prof. dr. A. Klasens, de leider van deze opgravingen. op die vergadering
blijkt echter de verkiezing niet aan de orde geweest fe zijn. Er ontspon zich
namelijk een heel debat over de kwestie, wie stemgerechtigd waren. De voor-
zitter was niet op de hoogte van het feit dat de statuten van 1947 geen konink-
lijke goedkeuring hadden verkregen. Bovendien was er een interuentie van een
van de leden, namelijk Prof. E.M. Bruins, waardoor het huishoudelijke deel
van de vergadering tot in de namiddag voorlduurde.2O

20 Uit de bewaarde correspondentie wordt niet duidelijk op welk punt de interventie prof.
Bruins gericht was. Mogelijk kwamen toen al de bezwaren van E^gypte tegen Beek ìaar
voren, al zou de interventie ook betrekking kunnen hebben op de vraag*,wie stãmgerechtigde
leden waren.
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De verkiezing van de voorzitter bracht echter nog een ander probleem met

zich mee. In het Algemeen Handelsblad van 31 januari 1962 verscheen een

artikel met de titel 'Pressie'(Afb. 7a). Daarin wordt bericht dat de voorzit-

ter van Ex Oriente Lux een brief had ontvangen van de Egyptische Ambas-

sade. In die brief kwam tot uiting dat een benoeming van Beek tot voorzit-

ter door Egypte niet gewenst werd. Men oordeelde hem daar als te veel

Israel-minded. Er wordt dan een extra buitengewone Algemene Vergadering

uitgeschreven, die gehouden wordt op zatetdag 10 februari 1962 en waarin

de toekomst van het Gezelschap centraal zaI staan. Op deze vergadering

moet ook het verslag over de algemene toestand en de werkzaamheden van

het Gezelschap worden goedgekeurd, en de staat van de financiön. Verder

is de verkiezing van bestuursleden aan de orde. Op deze vergadering wordt

Beek met een grote meerderheid van stemmen gekozen. Op 12 februari

meldt het Algemeen Handelsblad in een artikel, dat de titel draagt 'Licht-

spoor' opnieuw de problemen die de Egyptische ambassade opgeworpen

heeft, maar dat toch de leden in grote meerderheid Beek gekozen hebben

(Afb. 7b). Twee leden hebben echter gemeend te moeten bedanken, nl. Prof.

E.M. Bruins en mevr. L.M.C. Woltjer-van der Hoeven Leonard. Dat de ver-

kiezing van Beek voor hen aanleiding is geweest om te bedanken, is waar-

schijnlijk te verklaren uit het feit dat zij meegingen met het standpunt van

de Egyptische regering vanwege een pro-Arabische gezindheid. Uit notulen

van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Nederlandse Arabische

Kring blijkt immers daÍ zowel prof. Bruins als mevr. Woltjer bestuurslid

waren van deze kring.
Op zaterdag 14 april 1962 wordt opnieuw een buitengewone Algemene

Vergadering gehouden, waarop de wijzigingen van de nieuwe Statuten wor-

den vastgesteld en een besluit genomen wordt over de levensduur van de

vereniging. De vereniging was immers in 1933 voor de duur van 29 jaten

opgericht. De nieuwe statuten zijn vervolgens bij Koninklijk Besluit van26
jun\ 1962 goedgekeurd en gepubliceerd als een bijvoegsel van de Neder-

landse Staatscourant van woensdag2g augustus 7962, ondet nt. 16l.

Op verschillende punten wijken deze statuten af van de oude statuten van

1939. Dit is al het geval bij de naamgeving. De vereniging wordt nu een

genootschap genoemd, en niet meer een gezelschap. Voor een belangrijk

deel zijn die wijzigingen echter aanpassingen aan de toenmalige omstan-

digheden. Zo wordt als een van de doelen het uitgeven van publicaties

genoemd, terwijl in de oude notulen uitdrukkelijk over een jaarlijks bericht

wordt gesproken, destijds de enige publicatie van het gezelschap. Maar daar-

naast heeft het gezelschap ook andere publicaties het daglicht doen zien,

zoals het bulletin Phoenix en de reeks Mededelingen en Verhandelingen.
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It,iahtspoor
f\E leden va¡ Ex Orlente Lux, zÊter-
U das Jl. t€ Leidfl ln €€û laDgdurlge
ochtendverg&derìng biþêD, hebbã zich
verzet legen de loop, d16 de zaka lû
iâ¡uarl dreigden .t6 nemø. Me¡ wæt,
alat het bestuur sb Bieuwe vürltt€l
had voorgest€lal prot. dr. M, A. Beek,
hasr dat veE de zjJds vêÈ de EgyÞ-
tlsch€ ambâs¡ade bÛ briel esÈ de, tbsrs
afgetrede¡, voolzltter hletregeD b6-
zwÈaÈ wæ gemåakt. In de votlge vet.
gadeil¡g ls dg bãoemlng ru proi.
Beek ¡let åaB de orde gekomeú, om.
dat meB la gaan prat€n over de ?echk-
geldlgheld vân bslulta lû wrbsnd
met de statutetr. Thans €chter hebben
de leden met grote meerde¡held prof,
Beek tot hua nieuve voo¡zltta¡ ge-
koze¡.

Dit ls verh€ugend, Àllorèelst v@r
p¡of. Beek, lû wl€¡s håndeu sommlgeh
om redenen, ille schijn lE pleEts v¿n
wezen wâren, de voorzittershamer ¡iet
wÐst€¡. E¡ ts tegen hom geeg€eld,
welDu, de g¡ote meerderheld hæft ge-
toondl van deæ actle nl€t gedlend te
u{¡. Hter ligt dâ¡ de tweêde r€detr tot
verheugênls: Ex orlento Lu 13 ln het
Soede (llcht)spoor gcbleven. W[ heb-
ber æ! vorlge mâal, mlagchlên eh
beetjo tè beærgd, de vree¡ ultg*plo-
ken. dat Ex OrleDte Lux op de vtr-
keêid€ weg zou raken, Dêt het besis
vaE het tcgendeel æ 8lþedlg gekomen
h, kan sl€chts tot voldoening atemmå.

Van de prsle, ultgegåân vâu EgyP-
tlsche zfde, heeft de g¡ote ñeerderhoid
van Ex Orlent Lux zlch alleeD iets asn-
gehokken ln die zlú, dat zij obbtem.
htnq heeft gewekt. De brlef, dle de
zarkJgelastige vsr Egypte aa¡ de thâ¡s
afgetredeb voorzltter heefl geÐndeE.
i€, tegeD de bedoellng ln, oolzaak ge-
veest. d€t de Fitlê vân Prcf. Beek
wprd ve¡sfe¡k¿ ln plaÂta vaÞ verzwÂkt.

fuæ lede¡ zal Ex orlente Lu moe-
ten hlssen. Prof. dr. E!. M. Bruln, lec-
tot i¡ dê toegepaste h propaedeütkche
wlskunde aan de Unlversltelt van Am-
sterdam, e¡ mevr. L, M. C. Woltjer-
Va¡ dè¡ Hoêvê¡ Leonald te 's.Gravæ.
hÂge, h€bbeD ln de ve¡klezlDg va¡ prol,
Reek aånleidiîg gêvondã v@r de ve!.
enlqhg te bedanlÉ¡. Nâât w{ moge¡
år¡ûeme¡, zâl Ex Orle¡te Lu echter
o¡der haar Dleuwe voorzltte! deze slag
w€ì te boven kome¡. 

I

lPnessie

Afb.7a en 7b. De perikelen rondom de verkiezing van een nieuwe voorzitter van Ex
oriente Lux, begin 1962,kregen ook de aandacht van de vaderlandse pers (Algemeen

Handelsblad van 31 januari 1962 en 12 februai 1962).

Deze worden met name genoemd in het Huishouderijk Reglement, waarbij
het opvallend is dat het Jaarbericht daar niet is genoemd, hoewel dit toch
tot op heden nog steeds verschijnt. Misschien was op dat moment het voort-
bestaan hiervan onzeker. ook wordt het stichten van een Nederlands
Archeologische Instituut niet meer genoemd, omdat er inmiddels al twee
archeologische instituten van de grond zijn gekomen, namelijk in Leiden en
Istanbul. vy'el wordt nu uitdrukkelijk als een van de doelstellingen het mede-
werking verlenen aan studiereizen genoemd, een initiatief van de laatste
jaren, naast de medewerking aan opgravingexpedities, wat ook in de oude
statuten wordt genoemd. Bij de aangeslotenen worden naast de werkende
leden, namelijk zij die werkzaam zljn in de wetenschap van het Nabije

Wat hn op de ?ersadeúE vu
fa Janhd is bêÐrcken, ontftÈr doh
e oæ lffidíry, Væt Êtut wd_
dat d6 qonù dêt in Mand€liE ù €e:
nmd. Esn dæt dêr versde¡d;n ñs
d, ru medq, d¡t A Fund vM eên
¡Hqe ln de ltatuten eventuêtê h.
3ld[e! ve de v6¡Aådedng det NetdÈ
tr€n zln seveest. De versadeùE ù
dÐru g*ofiorsr.

Ea ffitSê is taE doê¡àe dètuffistr q dit Þut te heøen vôõr
10 lórud ts eên deuwe verededE
dtgd¡æq. Op de qenAa m¡ ae,Ëvê¡EaftúE k@t de teñØtE wÀDpM. &* bü ræøtter n 1 ê t aõr_ h
lhåts d@dn ¡tæt ?e¡fretdi beshh.vflH*bry.



60 PHGNIX 54,1 _ 2OO8

Oosten, de corresponderende leden en de begunstigers nu als een nieuwe

categorie de jeugdleden genoemd. De in de niet goedgekeurde statuten van

1947 genoemde leden-begunstigers zijn als apafte categorie vervallen, even-

als de donateurs. Verder wordt zowel in de statuten als in het huishoudelijk

reglement ook niet bepaald, hoe men lid wordt. In de oude statuten

geschiedde de benoeming door het bestuur, na aanmelding bij de secreta-

ris. Expliciet wordt nu vermeld dat de aangeslotenen het recht hebben om

alle lezingen en bijeenkomsten van het genootschap bij te wonen.

Een grote wijziging is aangebracht in de bestuursstructuur. Het genoot-

schap wordt bestuurd door een algemeen bestuut, dat tenminste uit negen

leden bestaat, terwijl in het huishoudelijk reglement een maximum van vijf-
tien is vastgesteld (altijd een oneven aantal). Het dagelijks bestuur bestaat

uit minimaal vijf leden en maximaal zeven. In de oude statuten was er een

bestuur, dat minimaal uit drie leden bestond. Dit bestuur werd terzijde

gestaan door de Algemene Raad, waarin academische docenten en leiders

van studiekringen zitting hadden. Deze bestuurslaag is in de nieuwe statu-

ten geheel vervallen. Het is opvallend dat deze statuten veel uitvoeriger zijn
over de gang van zaken met betrekking tot de algemene vergadering, die

eens per jaar wordt gehouden2l, dan die van 1939. Zo wotdl er met betrek-

king tot het stemrecht bepaald, dat behalve de werkende leden en de erele-

den ook de voorzitters van de afdelingen of hun plaatsvervangers stemrecht

hebben. In het artikel over de geldmiddelen worden behalve contributies,

opbrengsten uit bezittingen, subsidies en legaten, ook de opbrengst van de

verkoop van publicaties genoemd. Tenslotte wordt er ook gesproken over

het oprichten van plaatselijke studiekringen, die nu ook afdelingen genoemd

kunnen worden. De voorzitter hiervan wordt nu niet meer door het bestuur

benoemd, maar door de afdeling aangewezeî.
Zo kan na de verkiezing van het nieuwe bestuur en de vaststelling van

de statuten de vereniging een nieuwe start maken, en kan ook de crisis over-

wonnen worden. Kampman toont dienaangaande ook een groot optimisme,

wanneer hij in een brief van 24 september 1962 schrijft: "De EoL moei-

lijkheden zullen we met vereende krachten proberen op te lossen".

Maar alle moeilijkhedenzrjnnog niet weggewerkt.Er zijn namelijk ook

problemen bij de samenstelling van de supplementen op de jaarberichten.

Zo schrijft Kampman in een brief van 10 september 1962, dat het hem niet

2r Als het bestuur het nodig acht, of als tenminste 25 leden daartoe een verzoek indie-

nen, kan ook tussentijds zo'n vergadering plaatsvinden. Er wordt zelfs ook bepaald, dat als

het algemeen bestuui geen gehoor geeft aan zo'n vetzoek de leden zelf een vergadering

mogen organiseren.
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is gelukt het supplement op het Jaarbericht no. l4_rs in handen te krijgen,
zodat de tekst opnieuw samengesteld moet worden. Het supplement op het
raarbericht no. 11-13 is wel gereed, maar kan pas verzonden worden als
het andere supplement klaar is. verder blijkt ook de uitgave van het bulle-
tin Phoenix te stokken. Het bestuur van EoL heeft de redactie hiervan de
opdracht gegeven de jaargang 1962 in zijn geheel uit te brengen, war niet
zo eenvoudig uit te voeren is in verband met problemen met drukker. Met
ingang van 1963 zal men, zo schrijft Kampman, waarschijnlijk wel de ban-
den met de huidige drukker22 geheel moeten doorkappen om zo het bulle-
tin Phoenix zelfstandig te laten ontwikkelen. Kampman doet echter zijn
uiterste best om deze problemen op te lossen. Later schrijft hij dat het wat
Phoenix betreft zeker is "dat wij bij Brill weg zullen gaan" . Hef zardan met
Phoenix zeker in orde komen. In een brief van 4 februari 1963 meldt hij,
dat er een nieuwe redactie komt met veenhof als redactiesecretaris. Daarna
is de publicatie van Phoenix weer op gang gekomen, want veenhof en
Kampman zitten er goed achterheen. ook met de andere publicaties gaat het
geleidelijk aan beter. Zo verschijnt er in MVE)L een studie van B.H. stric-
ker over de geboorte van Horus. Deze serie wordt nu ook gemoderniseerd.
Immers oudere delen, zoals dat van T. Jansma over de reizen van de Fran-
ciscaan willem van Rubro en van w.A. van Leer over zijn verzameling
Egyptische oudheden bleken moeilijk verkoopbaar te z1jn. En tenslotte zal
ook het Jaarbericht weer uit zijn as herrijzen. Met het NINO gaathef zeer
voorspoedig. In 1963 komt de bibliotheek van De Buck in het instituut teza-
men met de afdeling Egyptologie van de universiteit. De staat van inkom-
sten en uitgaven is een halve ton hoger dan een jaar daarvoor, en Bior wordt
goed verkocht. In oktober 1964 bestaat het Instituut 25 jaar, een feit dat op
plechtige wijze wordt gevierd. ook met de plaatselijke afdelingen gaat her
nu beter, want van de 26 afdelingen zijn er nu 13 op gang gekomen. Deze
afdelingen zijn nu bij de nieuwe statuten geheel zelfstandig. Dit houdt ook
in dat de sprekers nu vanuit de afdelingen worden aangezochfen dat iedere
afdelingssecretaris zorg draagt voor het convoceren, zodat Kampman nu
van deze taken ontslagen is.

zoals in de inleiding al opgemerkt is, bevat het archief van de cone-
spondentie van vriezen, voor zover het thans geinventariseerd is, na 1963
geen brieven meer, die voor een reconstructie van de geschiedenis van EoL
van belang zijn. De periode van 1963 tot heden blijft daarom in deze bij-
drage onbesproken. uit de bewaard gebleven correspondentie hebben wij

_ 22 Kampman bedoelt waarschijnlijk Brill. Phoenix wordt thans gedrukt bij de firma
Peeters te Leuven.
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echter een goede indruk kunnen krijgen van de geweldige inzef van de secre-

taris Arie Kampman zowel voor het genootschap als voor het uit dit genoot-

schap voortgekomen instituut, het NINO. Tot in de jaren 1974-1916 zalhij
nog actief betrokken ztjn, zowel bij EOL als bij het NINO. Zowel hef
genootschap als ook het instituut hebben nog steeds hun erkende plaats in
onze samenleving en leggen hiervan ook steeds getuigenis af ondermeer

door hun publicaties. Nog steeds verschijnt regelmatig het bulletin Phoenix,

meestal driemaal per jaar, dat de leden gratis ontvangen. Eens in de twee

jaar wordt het Jaarbericht uitgegeven, en van tijd tot tijd komen er publica-

ties uit in de reeksen Mededelingen en Verhandelingen en Supplementen
" Ex Oriente Lux" (SEOL). Vanuit het NINO wordt nog steeds met regel-

maaf BiOr op de markt gebracht, dat een rijke bibliografie op het terein van

de studie van het Nabije Oosten bevat. Inmiddels is er naast de bestaande

instituten in Leiden en Istanbul een derde instituut in Damascus van start

gegaan. Moge het genootschap na die periode van 75 jaar een nieuwe

periode van25jaar in gaan, waarin het zijn activiteiten zal kunnen voort-

zeften en mogelijk nog verder zal uitbouwen.
Floreat, crescat, splendeat Ex Oriente Lux.23

23 Bij de samenstelling van deze bijdrage heb ik ook dankbaar gebruik gemaakt van de

bijdrage van Klaas R. Veenhof in dit feestnummer, waarin ik vooraf inzage heb gehad'



REDE GEHOUDEN DOOR DR. A.A. KAMPMAN TER
GELEGENHEID VAN HET VIJFENTWINTIG-JARIG BESTAAN VAN

HET VOORAZIATISCH-EGYPTISCH GENOOTSCHAP
..EX ORIENTE LUX'' OP ZATERDAG 24 MEI 1958 TE LEIDEN

IN HET AKADEMIEGEBOUW

Mijnheer de Burgemeester,
Mijne Heren vertegenwoordigers van zusterverenigingen,
Medewerkers en medewerksters van ons Genootschap,
Dames en Heren,

Toen wij in September 1943 in oorlogstijd het tienjarig bestaan van ons
Genootschap herdachten had "Ex oriente Lux"ondanks, misschien zelfs
wel dank zij de oorlogsjaren een periode van grote vooruitgang en groei
achter zich. Telde Ex oriente Lux in 1939 circa 1500 leden, dit aantal was
tegen het einde van 1943 reeds opgelopen tot 3000 en het zou tot 1947 nog
stijgen tot 3500.

v/ordt het belang en de invloed van een genootschap als het onze bepaald
door het aantal leden? Ik neig ertoe deze vraag slechts ten dele bevestigend
te beantwoorden. Niet immers het aantal leden is in hoofdzaak bepalend
voor de plaats die ons Genootschap inneemt temidden zijner binnen- en bui-
tenlandse zusterverenigingen, doch het gehalte zijner wetenschappelijke
prestaties. Wanneer men de indrukwekkende reeks onzer Jaarberichten ziet,
waarvan het 15de deel heden is verschenen, wanneer men de 12 nummers
in onze serie Mededelingen en verhandelingen doorbladert en de thans
gebundelde drie jaargangen van het Bulletin Phoenix, dan is men zeker niet
ten onrechte geneigd daaruit te concluderen, dat Ex oriente Lux er mede toe
heeft bijgedragen de belangstelling voor het oude Nabije oosten in ons
Vaderland in brede lagen der bevolking te vermeerderen.

Het vormen van een band tussen hen, die belangstelling hebben voor de
oude beschavingen van Egypte en voor-Aziö, alsmede het uitbreiden van
de kring dezer belangstellenden was de gedachte, die aan de oprichters in
1933 heeft voorgezeten. De gedachfe aan deze bundeling ging uit van de
toenmalige leerlingen van de hoogleraren de Liagre Böhl en de Buck en
kreeg vorm in een circulaire, die bevestigd werd aan de deur van de ach-
terkamer, eerste etage, van het pand Rapenburg 53 te Leiden, waar de hoog-
leraar Böhl zijn "werkkamer" voor de studie en colleges had ingericht.
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Daar kwamen de plannen naar voren, daar werd een deel van het eerste

Jaarbericht geredigeerd. Twee der oprichters zijn niet meer in leven: mejuf-
frouw Lucie van den Bergh, weggevoerd door de bezetter in de oorlogsja-

ren, en de heer A.E. Thierens, die als astroloog terstond na de oprichting de

horoscoop trok en het Genootschap een grote bloei voorspelde. De andere

oprichters bevinden zich voor het grootste gedeelte onder ons hedenoch-

tend: Martien Beek, Jetty Boas, Piet de Boer, Henk Brongers, Bob van

Proosdij, Theo Vriezen en de spreker van dit ogenblik, waaraan men de

hoogleraren de Liagre Böhl. Destijds nog zonder de Liagre, en de Buck als

Commissie van Advies moet toevoegen.

Plaats der oprichting: de achterkamer van het pand Roodborststraat 16,

te Leiden, waar onze thans geridderde voorzitter reeds toen woonachtig was,

en bij welke gelegenheid hij de eerste zijner zo philosophisch aandoende

beschouwingen gaf, die voor ons op vele jaarvergaderingen daarna werden

aangevuld, omgebouwd en gemetamotphoseerd, doch die steeds de geest

vertonen van een man, die de verbinding blijft zoeken tussen antieken en

Classieken, tussen Jood en Griek. Het doel was duidelijk, het enthousiasme

der oprichters en dergenen, die zich al spoedig bij ons aansloten, was over-

weldigend, de geldmiddelen, bij de aanvang nihil, werden ons in langzaam

tempo in het begin, en in sneller tempo na enige jaren ter beschikking
gesteld door de steeds wassende stroom der toetredende begunstigers.

Hoe was de ontvangst van het kleine gezelschap? Hoe trad men de jeug-

dige studerenden vanaf het platform der universitaire kringen tegemoet, niet

alleen te Leiden, doch ook in andere universiteitssteden. Ieder begin was

rnoeilijk, vooral indien men er "in" moest komen. Wat verbeelden deze

jeugdige studerenden zich wel vloegen sommige der oudere orientalisten

zich af? Er werden grapjes gemaakt: storm in een glas nijlwater enz. Toen

het aantal begunstigers begon toe te nemen luidde het: het is de boom van

Jonah, die even snel verschrompelt als zij opschiet. Maar thans na 25 jaat

is de boom er nog en zij heeft 32 takken of afdelingen en er hangen 2500

vruchten of leden aan, die na de zomerslaap in elke winter zich weer even

fleurig in drukbezochte bijeenkomsten verenigen, ten einde zich Îe koeste-

ren onder de aedicula aan de regelmatige voortgang der oudoosterse weten-

schappen. - Toen het bestuur van het jonge genootschap bij de nestor der

Leidse orientalisten Professor Snouck Hurgronje ter kennismaking kwam
en de gedienstige de enigszins benauwd klinkende stem van de voorzitter
blijkbaar niet goed verstond werd het bestuur aangediend met de medede-

ling: daar zijn enige lieden van Electrolux. Maar het bestuur vond genade

in de ogen van deze grootmeester der orientalistiek: hij trad toe als lid-
begunstiger, een daad, die veler critiek deed verstommen.
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Het gezelschap kreeg ook invloedrijke vrienden, waarvan ik er slechts
drie wil noemen: Dan treedt het eerst de figuur van Jan Kramers, destijds
secretaris van het Oosters Genootschap, naar voren. Hij wees ons de weg
naar vruchtbare samenwerking met dit Genootschap, dat ons jonge studen-
ten enige jaren lang onder zijn vleugelen nam. Ook later toen Ex Oriente
Lux zich geheel zelfstandig maakte en zijn eigen weg ging, bleef de band
van vaderlijke vriendschap tussen hem en ons bestaan, waaraan slechts door
zijn zo vroeg heengaan in December I95I een einde kwam. De tweede
figuur, die zich thans bij mij opdringt en die een even groot vriend van Ex
Oriente Lux werd, was Gerardus van der Leeuw; de beroemde godsdienst-
historicus van de Groningse universiteit werd de voorzitter van onze eer-
ste afdeling buiten Leiden. Toen hij later Minister van Onderwijs werd,
bleef hij ons Genootschap volgen en nog kort voor zijn vroegtijdig heengaan
in het najaar van 1950 hield hij een aantal lezingen voor de Belgische afde-
lingen. Als laatste vriend en promotor van Ex Oriente Lux uit die beginja-
ren moet ik U noemen Henri Frankfort, de begaafde Nederlandse archaeo-
loog uit Amsterdam geboortig, die zich een wereldnaam verschafte als
Field-director van de Egypt Exploration Society in Egypte en van het Orien-
tal Institute van de universiteit van chicago in het Tweestromenland. ons
gezelschap bestond nauwelijks een jaar toen hij van den aanvang af dona-
teur zijnde bereid was over zijn succesvolle opgravingen voor ons te spre-
ken. Een wrede ziekte liet ook hem in het voor.jaar van 1953 van ons heen-
gaan.

Het middel tot grote organisatorische ontplooiing werd het stichten van
afdelingen, studiekringen genaamd, waardoor zich in de voornaamste plaat-
sen in Nederland groepen van enthousiaste medewerkers vormden, die lezin-
gen organiseerden, nieuwe belangstelling kweekten en veelvuldig aan jeug-
dige leerlingen van middelbare scholen de weg tot de oosterse studien
wezen. Verscheidene dezer toenmalige leerlingen bevinden zich thans onder
ons. Zij kregen hun belangstelling en liefde voor de oudoosterse bescha-
vingen het eerst door ons Genootschap; er zijn er bij, die thans als acade-
misch docent de orientalistische wetenschap dienen, doch die daarnaast in
de wintermaanden er op uittrekken, het gure weer trotserende, ten einde in
de afdelingen voor de oude en jeugdige belangstellenden nieuw enthou-
siasme te kweken. In dit korte woord, dat ik hedenochtend tot U wil rich-
ten wil ik U niet met cijfers vermoeien, doch het zal U wel interesseren, dat
Ex Oriente Lux in 25 jaren ruim 3000lezingen heeft georganiseerd en aan
de organisatie daarvan ruim honderdduizend gulden heeft ten koste gelegd.
De verhouding tussen het algemeen bestuur en de besturen der studiekrin-
gen is gedurende 25 jaren steeds goed en vruchtdragend gebleven. Als
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algemeen secretaris weet ik maar al te goed, dat het moeilijk is aan alle ver-

langens der afdelingen te voldoen, maar er is in de loop der jaren door het

principe der centrale te Leiden gevestigde administratie eeî zeer nauwe

samenwerking ontstaan, waaldoor tussen sprekers, studiekring-besturen en

algemeen secretaris banden zijn gegroeid die in de loop van 25 jaren her-

inneringen geven, die tot de mooiste in mijn leven behoren.

Yan zeer oude datum is ook de samenwerking met onze Belgische col-

legas; zij dateert vanaf het Internationale Orientalisten-Congres te Brussel

in 1938, toen de eerste besprekingen met onze Belgische vrienden werden

gevoerd, waarbij van het begin af de leiding in handen heeft gelegen van

Dr Jozef Vergote, thans hoogleraat le Leuven en waar zich al spoedig velen

bij aansloten. De Benelux-gedachte, die de Nederlandse, Belgische en

Luxemburgse regeringen pas in de herfst van 1944 te Londen op papier ver-

wezenlijkten, werd door Ex Oriente Lux reeds in 1939 in de practijk
gebracht, toen Nederlanders in Belgiö en Belgen in Nederland voordrach-

ten hielden en waarbij de Luxemburgse hoogleraar Schneider nog in 1940

te Leiden een spreekbeurt vervulde. We slaagden er zelfs in de uitwisseling

onder de neus der Duitse bezetters tot einde 1941 voort Íe zetten. Na de

oorlog werd de uitwisseling nog in December 1945 hervat en tot op de dag

van heden voortgezet. Ook in de Belgische afdelingen, die zich niet uit-
sluitend tot Vlaanderen beperken, bestaat grote belangstelling voor de voor-

drachten en het behoeft daarom niet te verwonderen, dat het Bestuur
gemeend heeft voor de spreekbeuft van hedenmiddag een onzer Belgische

medewerkers, Dr Kupper van de Universiteit te Luik, uit te nodigen.

Onze naam het adagium Ex Oriente Lux is veel becritiseerd, maar hij
heeft in de loop derjaren burgerrecht verkregen en is veelvuldig het veÍza-

melwoord voor alles waf zich in Nederland voor het Nabije Oosten inte-

resseert. De waas der geheimzinnigheid, die er wellicht in de eerste jaren

van ons bestaan omheen hing, is belangrijk verminderd, zoal niet geheel

verdwenen. Nog in de oorlog bracht onze naam de schrandere politie der

Duitse bezetters erop, dat zij wellicht met een verkapte vrijmetselaarsolga-
nisatie te doen had. De geheimzinnigheid, die nimmer bestaan heeft, is thans

voorgoed geweken: Publicaties en voordrachten van Ex Oriente Lux zijn
allerwegen, tot bij de hoogste regeringsinstanties bekend, en het Genoot-

schap heeft een goodwill gekweekt, die gesymboliseerd wordt door de eer-

volle Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter, waar wij allen ons

zeker over verheugen.
Het is zeker niet mogelijk U alle herinneringen te releveren, die zich

thans na 25 iaren bij mij en waarschijnlijk ook bij vele anderen opdringen.

Daarvoor is mijn spreektijd te kort en de periodevan25 jaren te lang. Maar
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één bepaald facet van onze groei, van onze organisatie en van de toekom-
stige ontwikkeling wil ik hier toch met nadruk naar voren brengen, temeer
omdat onze voorzitter er in het laatste nummer van Phoenix ook reeds aan
heeft geraakt: het probleem van de continuiteit, van het voortdragen van de
fakkel, die wij in 1933 hebben opgenomen en die wij nog steeds als geharde
lopers voortdragen. Eerlijk gezegd begint mij dit probleem steeds meer bezig
te houden. Aan wie zullen wij straks onze taak, waar eenmaal een einde
aan zal komen, overdragen? Ons genootschap beginllangzaam aan te ver-
grijzen,zodafhef tijd gaaf worden, dat jongere oriëntalisten zichinonzefaak
beginnen in te werken. Als jonge studenten stichtten wij een tijdschrift het
Jaarbericht Ex Oriente Lux; we schreven het vol, we maakten er fouten bij,
maar het verscheen en het werd nog betaald ook. Op de leeftijd van 21 jaar
werden we bestuurslid van een vereniging, die reeds na enkele jaren tot de
grootsten in den lande behoorde. Maar waar zijn thans de jeugdige enthou-
siastelingen, gelijk wij, die in staat zljn en vooral die de moed hebben, het
werk te doen, dat wij vroeger deden en waarvan wij zo gaame een deel zou-
den afstaan. Is de terughoudendheid thans groter dan in de jaren 1933-1939,
is wellicht de steeds voortschrijdende specialisatie de oorzaak van gerin-
gere productiviteit of vreest men, dat de bijl waarmede de medewerker van
Ex Oriente Lux vroeger hakte te zwaaÍ is voor de mankracht van de hui-
dige wetenschapsbeoefenaar of te licht voor de standing waarin de jonge
orientalist wil komen te verkeren.

Laat men dit alles bedenkende nimmer vergeten, dat een wetenschap zich
pas krachtiger zal kunnen ontwikkelen, indien zij mede gedragen wordt door
de belangstellende intellectuele kringen der bevolking, de grote groep der
niet-vakgenoten, die door hun bijdragen, hun medeleven in staat zijn een
wetenschap te stimuleren het "fonds" te geven, waarop deze zich verder kan
ontwikkelen. Dit hebben wij jongeren steeds begrepen, wij trokken er op uit,
daarbij gesteund en aangemoedigd door onze leermeesters, die meermalen
het voorbeeld gaven. Was niet een tijdlang professor de Buck onze kam-
pioen-spreker en zijn er niet vooral ook onder de ouderen thans medewer-
kers, die in totaal meer dan 200 spreekbeurten in de loop der jaren vervul-
den. Het is verheugend te constateren, dat de belangstelling der jongeren in
de laatste jaren voor het vak in belangrijke mate is toegenomen; mogen zij
spoedig hun deel in de organisatie van ons Genootschap op zich nemen.
Ook hier geldt: Houdt de lampen brandende!

Het korte woord, dat ik hedenmorgen de eer heb tot U te mogen richten
is geen verslag van25 jaren strijd voor Ex Oriente Lux, het wil het ook niet
zijn, want ik wilde slechts even met U terugblikken naar het verleden. Ons
werk is nog niet ten einde: door de groei der oudoosterse wetenschappen
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zijn de voorwaarden van orientalist-zijn in sterke mafe gewrjzigd. Ik zeihet
zoeven reeds: we leven in het tijdperk der ver doorgevoerde specialisatie,

ook op ons terrein. Het bouwen van het huis van "Ex Oriente Lux" is thans

voltooid; de jongere generatie zal zich anders ontwikkelen dan wij in de aan-

vang der dertiger jaren. Een ontwikkeling, waarover wij ons moeten ver-
heugen, vooral ook, omdat deze ontwikkeling gepaard gaat met een toene-

mende steun van overheidswege, eerst aarzelend, in latere jaren voor
speciale onderdelen ruimer vloeiend. Toen ik in I93l het voorrecht had

door het College van Curatoren dezer Universiteit uitgezonden te worden
naar het Nabije Oosten gold dat destijds als een bijzondere begunstiging;
heden ten dage heeft de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschap-
pelijk Onderzoek reeds verscheidene onzer medewerkers in staat gesteld -en zelfs meermalen voor dezelfde personen - wetenschappelijke onder-
zoekingen in het Nabije Oosten te verrichten, deel te nemen aan opgravin-
gen in Egypte, Jordanië, Irak, Klein-Azie, Syrie en de Libanon. Zelfs kwam
door het initiatief van onze medewerker Dr A. Klasens onder zijn leiding
een opgravingsexpeditie van het Museum van Oudheden in Egypte tot stand.

Het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, dat na de oorlog zijn
vleugels uitsloeg en dat, naast een publicerende activiteit ten behoeve der
hoogleraren, studenten en andere belangstellenden voor alle universiteiten
en bevolkingsgroepen een vrij omvangrijke bibliotheek van oriëntalistische

literatuur bijeenbracht, is mede op initiatief van Ex Oriente Lux tot stand

gekomen. Dat het mogelijk was dat op 31 Maart door Z.K.H. de Prins der

Nederlanden te Istanbul het nieuwe Nederlands Historisch-Archaelogisch
Instituut kon worden geopend is zeker ook terug te voeren op de goodwill
die Ex Oriente Lux heeft gekweekt en op het feit dat door jarenlange met

zorg georganiseerde lezingen en de onzerzijds verspreide literatuur de

Nederlandse autoriteiten en de leiders vaî onze grootste industrieön het
belang ener dergelijke vestiging inzagen en bereid bleken daar steun aan te

verlenen. De Curatoria der Stichtingen die het Nederlands Instituut voor het

Nabije Oosten te Leiden en dat te Istanbul beheren erkennen ten volle het
pionierswerk, dat door Ex Oriente Lux in 25 iaren werd verricht.

En thans ten besluite een woord van dank aan allen, die ons in de loop
van25 jaren door hun financiele bijdragen in staat hebben gesteld ons werk
voort te zetten, een woord van erkentelijkheid aan de besturen der studie-

kringen, waarvan sommige meer dan twintig jaren in functie zijn, een woord
van grote dank ook aan de sprekers, die er steeds weer op uittrokken, die

altijd nog bereid zijn voor hun Ex Oriente Lux te spreken, een woord van

bijzondere dank aan onze leermeesters, die Ex Oriente Lux ten doop hiel-
den en die ons in staat stelden, met hun medewerking, ons gezelschap op
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te bouwen en uit te breiden, er een landelijk en zelfs een internationaal
karakter aan te geven. Verscheidene der oprichteÍs en initiatiefnemers zijn
thans zelf tot het academisch onderricht geroepen, sommige reeds jaren
lang. Maar de geest van Ex Oriente Lux, die hen in 1933 en volgende jaren
bezielde, is tot op heden over hen gebleven; zlj zijndeze morgen hier geko-
men om samen met ons te gedenken en te vieren , maat tevens om ons voor
te nemen in de komende jaren op de ingeslagen weg voort te gaan.

fTekst van de rede van dr. A.A. Kampman, 24 mei 1958. Spelling e.d.
onveranderd gelaten. Re d.l

Prof. dr. A.A. Kampman houdt een welkomstrede voor een belangrijke bezoeker,
hoogstwaarschijnlijk de heer Ali Assad Khandji, ambassadeur van de Verenigde

Arabische Republiek, in 1961. Zie de bijdrage
"Uit het archief van Ex Oriente Lux" voor een andere foto van deze gelegenheid.



70 PHGNIX 54,1 _ 2OO8

In dit huis Rapenburg 53 bespraken de "aartsvaders" van Ex Oriente Lux voor
het eerst hun plannen met prof. F.M.Th. (De Liagre) Böhl in 1933.

3
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Ito. i l. ¡,{ei l9ó4

E lLt ln
va[ het

Vooraziåtisch-Egyptiscb Gezelsclìap

'¡T ONIE\ITE LUXil
Aangesloten b1j het Oosterscb Genootschåp

1n Nederland

Co¡missie van Aclvies
Prof , Dr F.M.f'h.Böhl
Dr.Á.de Buck

Be stuur ;

B.A,van Proosdi j,Voor-
zitte¡

A.À"Kmpman fr.rSecre-
tari s-?enningnedster

Secretariaat;
Burg.lvteineszlaån 59¿

Rotterdam-Vi
Îôlefoon SllI¿
Gi¡o 229501

r.!s@
Ìlj.erlrij hebben wlj de eer U ult te noodigen tôt het bijvronen
van de lezing, die gehouden zaÌ worden op D o n d e r d. a g
l? Mei 1934, des avonds B.- uur in de Coftegezaa.L van hot Prcn-
tenkâblmet der Rijksùniversilreit, ¡(loksteeg ¿b, te Leiden

Spreker: Prof. Dr ll. F r a n k f o r t,
Research Professor of orientai Instrtute,tlte
University of Chica€iÕ;Bl jzoåder Hoo,3leera¿1r
åÐ de Uniïe¡siteit van Amste¡dæ.

onderworp: De nieusste rcsufteten van de opgravingen var, het
'r0riental Institute te Chloago,l in lviesopolratrië,

Met Lichtbeelden - lia afloop gelegenheid tot het stelÌer van
ïragôn - Introductie aan l_eden,donateurs en begunstigcrsstoùlie-

Het ligt in dê bedoeling een kleine inleiding tot deze fe-
zing uit te geven, waarin een en ander za1 wolden necìùgedeeLd
over de geschiedanis vân drj o.Dgrâvingen van Ìret Oriurtal fnsti-
tute in het T¡reosrroomenland, net tópographische bi
over ùe opgravingsterrelnen, Àan hôn, die deze lezbij te wonan zal d.e,ze inleiding,op verzoek, wo?den

zond.erhedon
ìrg vtensciren

toérÌestù-uraì.

2, Ye!Þghljnins Madedeeti ngen en Ve rj1elggÀ¡IgçA-U-o:À
V:;t:i:r:il+len is: M,id.i)deêlingen en Vùfhandeìingen veì1 het \¡oorazi-
tisch-IgyptiscÉ ceze Ischãp ûE;< Oriente tuxí(eriir-i"iaen,ioã+),
bevalltende de voordrachllen gehoud.sn op hst zevende congreÁ tan
het 0oÉi.rrsch c,'¡lootschap in N::corlandr van I5 Itot 15 Sãptenber
1933, te l-elden door Prof.ÐT F,Ld.Th.Bajhì, B.A.v:li proosãij,
Dr -Ê-.r¡¡n Sclrr$, Proi.DT n.Götze, !r V.D.tïij¡gâarden,Dr A,ãá Sncl."
en ¡jonrl Asselberghs. In de handel kosten deãe À{cdeáeelingi:n
f 1.50. Voijr }egunstigers yan lr.0rj_eni;e Lrx zijn deze llcriudee-
lingen verkrijgbaar tegen een verminderdo ¡riJs vån f l,-,ita ba-
stelling per AiTo ¿å9501, ten nilne ran À.A.Ko:,rjúan Jt..,te Ro.ttcr-dm, - Múdc;ee.l-ingen over. onze votgênde publicãties en lezingetlzullen t,z.t.'/olgen.

Afb. 1. Een voorbeeld van de gestencilde 'Rondschrijvens' die in de jaren '30
naar de leden van Ex Oriente Lux werden gezonden.
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Afb. 2. Tijdens de bijeenkomst ter viering van het 10-jarig jubileum van Ex Oriente Lux
op 25 september 1943 hield prof. A. De Buck een voordracht over 'Inhoud en achtergrond

van het gesprek van den Levensmoede met zijn ziel,',later gepubliceerd in MVEOL 7
(1947), t9-32.
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TIEN JAREN EX ORIENTE LUX
t93S-22 Mei-l948

/.1

seMerw*rr¡¡cc - vatten lvij thans de resultaten vân onze werkzaamheden in de
afgelogpen tien jaren samen, dan wil het ons voorkomen, dat in dezen korten tijd betrekkelijk
zeer veel is bereikt. onze vereeniging met haar ruim 2ooo contribuanten is'zeke¡ een d.er
grootste oriëntalistische genootschappen ter wereld. Niet alleen de quantiteit der leden is echter
beslissend, ook de organisatorische opbouw en d.e wetenschappelijke prestaties der medewer-
kers zijn zeer voornañe factoren in welke opzichten wij naar mijn meening niet voor buiten-
landsche zustervereenigingen behoeven.onder te doen. uiterst belangrijk ìs, dat E* orìente
Lu1 er op haar eigen wijze toe heeft bijgedragen geleerden van uitee;lo;pende confessioneele
richtingen nader tot elkander te brengen en tot samenwe.rking in één tljdschrift en bij
voordrachten te bewegen. De toenemende belangstelling voor de winterlezingen, de stijging
van het aantal contribu¿nten en de critieken op onze publicaties, zijn mede bewijzeu-dai
ons streve¡ doo¡ breede lagen der bevorking gesteund en door de vakgenooten gewaärdeerd
wordt. Aldus gesterkt door den steun en het võrtrouwen in de afgeloopãn jar.n oi¿u*oiã.n,
hopen wü ook in de toekomst de werkzaamheder¡ van ons Genooisctrap op dezelfde r¡"" 

"r"voorheen voort te zetten, omdat wli zoodoende, voor zoovei het in ons .år^og"n ligt, mede
helpen het wetenschappelijk leven hie¡ te lande en het cultureele niveau vå het" ñed.r-
landsche volk - voor velen daarbuiten een object van bewondering - op peil t" tooã""
en zelfs te verhoogen. Juist in deze moeilijke oorrogsjaren moet hei ook ånr. taak blijven
de bestudeering de¡ oud-oostersche beschavingen iolrt te zetten en deze in rvoord en
geschrift uit te dragen,

. wa'neer straks de oorlog zal beðindigd zijn, de grenzen worden geopend en het wereld-
verkeer kan_wo¡den hervat, da' hoopt E.r Oriente-Lux ook medew*erkii'g te kunnen ;r-
leenen aan de in voorbereiding ziinde plannen den Nederlandschen o¡iënålisten een eigen
tehuis als wetenschappelij'k centrum in den oriënt te geven in den vorm van een N ederland"sch
Archeologisch-phi,lologi,sch Insti.tuut in het Nabije Oosten. Dàt het ons in het verleden
I:.tflld y". door lezingen en publicaties eenórzijds en door het bijeenbrengen eener
bibliotheek en het verleenen van medewerking rrn .ur"o.r"n anderzijds aan ons"volk iets
te geven van wetenschappelijke waarde is voor ons een spoorslag op den ingeslagen weg
voort te gaan. want het geeft ons de zekerheid dat de tempelruiires en de py:.u-ú"r uun
het oude Êgypte en de puinheuvels van het oude voo¡ Aziã ook in Nede¡lind de belanp-
stelling zullen blijven trekken.

L e i d e n, 23 September 1943 A. A. K¡¡¡p¡¡e¡¡

Afb. 3. Tijdens de bijeenkomst ter viering van het lO-jarig jubileum van Ex oriente Lux
beschreef A.A. Kampman van de geschiedenis van de eerste tien jaren van de vereniging.
Zijn voordracht, waarvan hier de samenvatting aan het slot, verscheen later in MVE)L-7

(1947), 269-2'75.
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Afb. 4 en 5. Op 17 december 1949 vond in de bibliotheek van het Instituut

aan het Noordeindsplein 4a de viering plaats van het lO-jarig bestaan van het

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. Op de voorste rij geheel links

prof. A. Drewes en naast hem dr. B.A. van Proosdij. Op de tweede rij in het

midden (dr.) P. Rômer, naast hem (prof.) J.H. Hospers; achter dr. Van

Proosdij pater (prof.) J.P.M. van der Ploeg en daarchter dr. W.F. Leemans.
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Afb.6. Op de avond van 17 december 1949 volgde een gala-bijeenkomst,
waarbij deze foto werd gemaakt in de bibliotheek van het Instituut. centraal
in het midden dr. A.A. Kampman, prof. F. De Liagre Böhl en prof. A. De

Buck; links (tussen de dames) dr. B.A. van proosdij.

Afb. 7. V.l.n.r.: dr. A.A. Kampman, dr. B.A. van proosdij, prof. F.M.Th. De
Liagre Böhl, jhr.mr. F.H. van Kinschot (burgemeester van Leiden), prof. G.
Ryckmans, ir. F.B.J.M. Moubis, mevr. C.F.L. van Heek-van Heek, prof. R.J.

Forbes, prof. A. De Buck, prof. B.A. van Groningen, A. Van de Sande
Bakhuyzen (oud-burgemeester Leiden).
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VOORAZIATISCH-EGYPTISCI-I CENOOTSCHAP,,EX ORf ENTE I,UX
VERENIGING V¡\N NEDERLANDSE ARCHAEOT.OGEN

Sprelier,

Onde.*"tp

De Besturen van bovengenoemde instellinger, h"bb.n hlt"I:i; d'
eer U uit te nodigerr tot Let bijwonen van een

Lezíng met liehtbeolde,

tc houclen in de Kantine van het l<antoorgebou* tan Shell Ne-

derland N.V., Wassenaatseweg Bo' 's-Cravenhage, op *oensdag

28 oktoLer 1959, des avonds te 20 tur

D¡ A. KLASENS
Directeu¡ van het Ri¡ksmuseurn tnn Oudbede" te Leiclen,

DE NEDERLANDSE OPGRAVINGEN IN EGYPTE

Nomens de Ve.. ua. Ne.l. A.cltaeologeu

Mev¡. D¡ L. I3yvancL-

Q"".le* vun Ulford socrotaresse.

lntroductie toegestatn,

Nomen¡ ,,8* Oriente Lux'

K. C. A. Collette, vooeitter

C. W""seli"g. 2de secretotir.
I-aan van N.O. lndið goc

koff'¡e in de pauzn

NfrDf Ìl{l-¡\Nl )S AllAfllSCH Fl KlìlNC
VOOR¡\ZIAl-lSC ll-EGYP'l'lSC¡'r GtiNOOTSCHAP.'t1X ORIENTE LUX

[)e l]estt¡ren t,rrt b,rvengenoemde verenigingu. I."blt"t hierhi; cle

eer U t¡it te nodiqen tot liet het bi¡.tonen v:rn ccn

Y oorá¡c,cht met liahtbeel¿e:¡-

SpreLer

te ho¡rde¡r op vriidag 13 deceml¡er 1957, des avonds te 2O ¡¡qr

hr Pulchri Studio, Lange Voorhor¡t, te 's-Gravenhage

Prof. Dr J. P. M. uto d.. PLOEG O.P.'
Hooglernat au de R.K, Ulrivcrsiteit lê Niiûìcgen

Onde"we"p, B.nlden uit het Hcilige Land, waarlti¡ ooL de Heilig" Plaatsen

van Let Lometde Kerstfeest

Namens cle Ne.{crlnud"-A"obl"chc Kring,

W. Ch. J. M. vo" LANSCHOT, voo¿itter
Mr J, H ARING, sccrctaris

Natnens ,.Ex Oriente Lux':
K. C. A. COLLETTE, voo¡zitler

C. WESSELINC. secrctaris

Afb. 8. Convocaten voor enkele lezingen voor de studiekring/afdeling 's-Gravenhage van

Ex Oriente Lux in 1957 en 1959.
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Be¡nhard was op velerlei gebied een 'ambassadeur'voor Nederland. ln 1959 wordt de prins in leiden ee-
¡nstalleerd als curatoÌ van het Nederlands instituut in lstanbul. Bij de Leidse universiteit bekijkt h'lj spfi-
kerínscrlpties op kleitabletten. Foto: ANp

Afb. 9. op 29 januari 1959 werd Prins Bemhard geinstalleerd als curator van het
Nederlands Instituut in Istanboel. Links van hem dr. A.A. Kampman en

rechts dr. R. Frankena.
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Ambassadeur van
VAR in Leiden
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Afb. 10. In april 1961 kreeg het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten bezoek van

de ambassadeur van de Verenigde Arabische Republiek (Egypte+Syrië), de heer Ali Assad

Khandji, die werd ontvangen door dr. A.A. Kampman en conservator C. Nijland.
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Afb. 11. Prof. dr. F.M.Th. De Liagre Böhl toont zijn collecrie
spijkerschrifttabletten aan hoog bezoek.

F ÑI. 'I'H. IIE I,IAGRE BöHL
16.s.1882 t6.l r.r97r;
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Afb. 13. Ex Oriente Lux 50 jaar,28 mei 1983, voor de Taffeh-tempel in het Rijksmuseum

van Oudheden, Leiden. Vooraan v.l.n.r.: prof. J. Quaegebeur, mevr. C.F.L. van Heek-van

Heek, mevr. G. Piket, mevr. Drs. E. Labouchère, dr. W.F. Leemans. Achteraan v.l.n.r.: dr.

H.D. Schneider, dr. G.J. Verwers (directeur RMO), dr. M. Stol, prof. M.S.H.G. Heerma
van Voss, dr. C.H.J. de Geus, dr. K.R. Veenhof.
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EX ORIENTE LUX VAN 1974 TOT 1999

ManrsN Srol

Als vijftienjarige maakte ik in de Provinciale Bibliotheek van Zeeland
kennis met het Bulletin Phoenix en het Jaarbericht van Ex Oriente Lux. Ik
ontving van dr. A.A. Kampman een brief:

"Ik begrijp volkomen dat U niet in staat bent, het begunstigerschap van
fl. l,5O van het Genootschap te betalen". "Ik zend U heden separaat de eer-
ste twee nummers van het archaeologische bulletin 'Phoenix', dat ook door het
Genootschap wordt uitgegeven. Ik hoop dat deze publicatie Uw belangstelling
zal stimuleren, zodat U t.z.t., wanneer U daartoe in staat zllt zijn, als lid van
ons Genootschap zult toetreden" (1956).

Als kenmerk stond bovenaan de brief K/dR, dat wil zeggen, Kampman
en zijn secretaresse Eva de Raad, die met de assistent dr. R. Frankena zou
trouwen. Onder wiens leiding ik luttele jaren later mijn eerst stapjes in het
spijkerschrift voorzichtig zou zeÍten. Mijn studie Assyriologie (1959-1967)
sleepte zich voort in kamers in het gebouw van het Nederlands Instituut van
het Nabije Oosten aan het Noordeindsplein, no. 4A (Afb. 1). Het kwam in
niemand op, deze lange naam tot NINO te verkorten, in italianiserende stijl.
Ik wist niet, dat de bibliotheek voor een deel eigendom van Ex Oriente Lux
was en ik had weinig oog voor dit 'genootschap' voor volwassenen. Oude-
rejaars Klaas Veenhof had zijn studentenkamer op de zolder en hij kreeg al
snel intensief met EOL en zijn cijfers te maken, terwijl ik onbekommerd
voort vegeteerde. Meneer Kampman (l9ll-I917) was een vene figuur in
een andere wereld.

Jaren later werd ik benaderd met de vraag, of ik 'tweede secretaris' naast
dr. Kampman wilde worden en spoedig daarna zou ik hem dan opvolgen.
Zei men. Nou, dat vond ik wel erg eervol en zo rolde ik erin. Het was 1972
en er waren 1430 leden. De administratie werd gedaan door mensen van het
NINO. Ik voelde me opgelaten, wanneer ik als jongmens met een sigaar
tussen de vingers op hun moeizame werk toezicht hield: elk jaar de leden-
lijst uittypen, de publicaties inpakken en de deur uit doen. Toen we kort
daama dat zelf deden, los van het NINO, nam ik studenten aan voor de
inpakkerij. Staande op een trap in het magazljn reikte ik een inpakster een
doos enveloppen aan en zei "Wilt U dit even overnemen, juffrouw Woes-
tenburg" en ik besefte dat ik te ver was gegaan. Je moet "Els" en ook niet
"U" zeggen Ik bracht de ladingen van Phoenix met een propvol taxibusje
naar het postkantoor, afdeling Port Betaald. Later, toen de postcode werd
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ingevoerd (1978), sorteerden de studenten de stukken vanwege het goed-

kopere tarief - een moeizaam werk. In ons archief kom ik een brief van

de voorzitter aan de penningmeester tegen, waarin hij mijn werk beschrijft:

"Steeds opnieuw zrjnde beloofde studenten niet beschikbaar, een langs andere
weg aangetrokken helper komt niet opdagen, de taxichauffeur helpt niet met
dragen, enz. Ik heb hem nu geadviseerd een expeditiebedrijf(e) in te schake-
len. Hij was opgelucht door die fip enzal erop ingaan" (1986).

De oplossing was, een bedrijvige student als coördinator aan te wijzen.
Bijvoorbeeld Judith, die haar zus Suzan en anderen inschakelde. Toen ik hun
zei dat hun voornamen titels van apocriefe boeken zijn, staarden ze me gla-

zig aan. Na mijn aftreden deden kinderen van een medewerker dit werk met
graagte; moeder Krispijn maakte de ritten naar het postkantoor.

Ondertussen kwam er in I9l3 een lustrum aan (EOL veertig jaar) en dat
werd voorbereid door prof. dr. M.S.H.G. Heerma van Voss, drs. M. Stol en

drs. E. Labouchere. Zij organiseerden een tentoonstelling over Het Schrift
in het Allard Pierson Museum, toen gevestigd in een oude school aan de

Sarphatistraat te Amsterdam. Toeval of niet: dit drietal trad in 1974 aan als
voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging. In l97I hadden

voorzitter M.A. Beek en secretaris-penningmeester A.A. Kampman al aan-

gekondigd, dat ze zouden aftreden en nu was het zover. De laatste na ruim
veertig jaren. De ontvlechting van het NINO was tot stand gekomen en in
de notulen van de voorafgaande jaren las ik hoe notulist K.R. Veenhof
steeds had aangegeven, waar EOL precies recht op had en welke problemen

er nog opgelost moesten worden. Men proeft hier bezorgdheid achter.

De financien kwamen langzaam op orde, maar werkelijk soelaas kwam,
toe we in 1979 hoorden, dat de priester dr. J.A. Goderie uit Breda ons een

legaat had nagelaten. Het zal in 1981 op de balans verschijnen, fl.
141.931,56. Er werd eerst rente van gekweekt en pas in 1988 was de tijd
rijp, daaruit een publicatie te subsidiëren.

Nu we het toch over geld hebben: elk jaar kwam op de Landdag de Staat

van Inkomsten en Uitgaven aan de orde en de kascommissie (jarenlang P.A.
Bos uit Haarlem en J.H.E. Boom uit Almere) bracht verslag uit. Er werd om
een Balans gevraagd en die kwam (1977). De post 'dubieuze debiteuren'
leidde tot het besluit, bestellers vooruit te laten betalen (1982). De pen-

ningmeester merkte tot haar ontstemming, dat je dit bij abonnementen niet
kunt doen. De contributie werd in 1977 voor het eerst sinds 1972 verhoogd:
van 25 naar 30 gulden (eugdleden: van 12,50 naar 15). In 1989 werd het

weer vijf gulden duurder.
Er moest ook een eigen secretaresse komen. Kampman had me op 24

december 1975 geschreven:
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"De ervaring heeft mij geleerd, dat dergelijke jonge dames geruime tijd kun-
nen blijven. In de loop van veertig jaren heb ik mij maar tweemaal 'vergist'
in de werkwilligheid. Mag ik nog een advies geven: Indien de jongedame
slechts een beperkt aantal uren komt werken, is het practisch haar te bezoldi-
gen met een honorarium, opdat U buiten de verplichte opgave voor de Loon-
belasting valt. (...) Uitbetaling van'7 7o vacantie-toeslag kan extra en vrijwil-
lig geschieden".

We zullen zien wat er van kwam. Eerst werd de secretaresse van het
NINO voor een ronde som ingehuurd om op de woensdagmiddagen te wer-
ken, maar al gauw nam Elisabeth Labouchere dit over in een overgangstijd
van mei tot december l9l5; nu op de dinsdagmorgen. Aan de hand van de
Witte Tabellen probeerde ik op zo'n bruto bedrag uit te komen, dat er een
redelijk netto loon uitkwam. Daama kwam de studente Maria van de Poel
en toen ze uitvloog, volgde haar moeder haar op. In oktober 1979 werd
mevrouw G.M.P.F. Verbeek secretaresse en ze is het nog steeds.

Onze ruimte:

"We beschikken nu over een klein kamertje op de tweede étage van pand 44,
aan de achterzijde. Dit is sinds januari de kantoorruimte van EOL. De heer Lee-
mans zegt dat de wastafel in deze kamer gemakkelijk verwijderd kan worden;
hierover moet overlegd worden. De tweede ruimte, waarover EOL sinds janu-
ari beschikt, is de vestibule van pand 64. Hierin liggen de voorraden provi-
sorisch opgeslagen; in de toekomst kan EOL over de helft van deze ruimte en
misschien over een voormalige WC beschikken" (1975).

De voorraden waren en zijn een probleem. In 1975 bood uitgeverij E.J.
Brill fl. 2000,- voor alles. Liever boden we ze met regelmaat aan onze leden
tegen lage prijzen aan; vooreerst in dat jaar en laatstelijk in 2007 .

In het nieuwe gebouw hebben we een aardige hoekkamer waarover we
niet willen klagen. Wel lezen we in 1998: "Er zijn zonweringen betaald en
Secretaris toont aan dat deze echt nodig waren; zij en hij werden gek van
de ochtendzon".

Toen de electronica voortgang maakte, dacht het bestuur na over het auto-
matiseren van de administratie en we gingen in zee met Bulgerstein Data
in Rotterdam (1981). De 1140 leden werden ingevoerd en een ieder kreeg
een code toegewezen, waaruit af telezen viel welk type lid hij is, tot welke
afdeling hij behoort en eventueel op welke reeksen hij geabonneerd is. Daar-
naast de niet-leden abonnees, zoals boekhandels en buitenlandse bibliothe-
ken. Als er een lezing in een afdeling georganiseerd werd, vroegen we de
zelfklevende adresstickers in Rotterdam aan en stuurden die aan de afdeling
op. Er kwamen acceptgirokaatten, een succes: vroeger werden er elk jaar
ca. 550 leden aangemaand en nu 127 leden en 29 jeugdleden (1982). Ove-
rigens zal de penningmeester later observeren dat de automatisering voor
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haar geen tijdsbesparing betekende (1983). Het gereedmaken van de jaar-
stukken kostte haar en haar man telkenjare een lang weekeinde.

Het ledenaanfal zakte van 1 300 (191 5) naar 1236 (197 6) en 1 1 70 (1917).
De computer stond later toe, het fluctuerende ledental precies te volgen: in
1981 horen we van lll9,lI74 en 1188 leden; in 1982 van 1159 en Il52
leden en in het begin van 1983 waren het er 1271.

Het was mijn taak, alles te organiseren. Gelukkig kwam in I975 dr. C.H.J.
de Geus in het Dagelijks Bestuur en hij werd verantwoordelijk voor het
lezingenprogramma en de afdelingen (1977). Hij organiseerde twee bezoe-
ken aan tentoonstellingen (1979) en later zalhij iets nieuws bedenken, een
'studiedag' over een bepaald thema; het eerst in Nijmegen (1980). Dit werd
een succes: 103 deelnemers. Er kwamen er veel meer, later zelfs jaarlijks.
Maar niet in 1997: "De Studiedag heeft door omstandigheden geen door-
gang gehad en op het secretariaat werd dit als een verademing eruaren". Tij-
dens een studiedag over Zuid-Arabie wilde een buitenlandse spreker goede

waar voor zijn honorarium leveren en sprak 75 minuten. "Dit blijkt voor een

aanfal mensen, waaronder Secretaris, te lang te zljn" (1986).
De afdelingen: een vast punt van zoÍg in de vergaderingen. Alles hangt

af van de mensen ter plaatse. Er waren stabiele met soms jarenlang dezelfde
besturen, zoals Haarlem (en het bestuur fietste de convocaties rond), 's Gra-
venhage (met hoge opkomsten), later Hoom. Er waren er, die extra activi-
teiten organiseerden: excursies, cursussen in een oude taal ('s Hertogen-
bosch). Van andere hoorde je weinig. De notulen zeggen:

"De afdeling Alkmaar heeft zich, na een enquête onder de eigen leden, in
november opgeheven: slechts één lid wilde doorgaan; 14 waren voor opheffing
en 8 gaven geen bericht. De afd. Hoom zal gevraagd worden, de afd. Alkmaar
over te nemen. De afd. Nijmegen loopt slecht; Utrecht leeft weer op" (1975).
"Te Nijmegen is alles intens rustig" (1979). "Van der Kooij merkt op dat de
afdeling Nijmegen is opgeheven en aan Arnhem is toegevoegd" (2005). "Van
Twente horen we al jaren niets, maar dat hoeft geen slecht teken te zijn"
(1983). Want mevrouw C.F.L. van Heek runde de afdeling op zelfstandige
wijze. "Te Kampen heerst nog een angstwekkende rust" (1998).

De leden van Dordrecht kregen van mij en de plaatselijke secretaresse een

gestencild rondschrijven, dat zo begon:

"Het bestuur van de afdeling Dordrecht van Ex Oriente Lux heeft de wens
geuit, het roer nu aan anderen te willen overdoen. Het bestuur is er niet in
geslaagd, opvolgers te vinden. (...) V/ij hopen, dat drie mensen bereid zijn, de
functies van resp. voorzitter, secretaris en penningmeester, op zichte nemen.
(...) De bestuurswerkzaamheden zijn niet uitgebreid" (1911).

Onze voorzitter Heerma van Voss wist zijn vaderstad Leeuwarden na

vele jaren weer tot leven te wekken met hulp van een vroegere leerlinge en
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hij was er de eerste spreker (1993).ln 1943 had hij als jeugdige de afdeling
opgericht. In de provincies Zeeland, Drenthe en Flevoland waren er geluk-
kig geen moeilijkheden. Want daar hadden we geen afdelingen.

Een steeds weerkomende vraag is, of de afdelingen entreeprijzen kunnen
heffen. Een klein onderzoek wees dit uit:

"Haarlem vraagt vijf gulden, Zúphen principieel niets. Het lijkt het beste, in
de patze schoorvoetend om deze bijdrage te vragen. Of de bezoekers voor te
stellen, gewoon maar lid te worden" (1999).

In het kiezen van de sprekers is EOL nogal streng, strenger dan het
Nederlands Klassiek Verbond, waarmee wel eens samen wordt gewerkt.
Buitenstaanders - soms een professor - die een mooi verhaal met licht-
beelden klaar hebben liggen - eenmaal met Egyptische achtergrondmu-
ziek 

- 
werden in de vergaderingen van het bestuur besproken en te licht

bevonden (1987). "De sprekers moeten in principe afgestudeerd zijn in het
vak van hun onderwerp. Geinspireerde derden moeten aan dit niveau kun-
nen voldoen", werd op de Landdag 1997 nog eens ingescherpt.

Als je lid van het Dagelijks Bestuur was, vergaderde je viermaal per jaar.
In het vroege voorjaar en de herfst in het Dagelijks Bestuur over alle lopende
zaken; in mei in het Algemeen Bestuur, ons 'klankbord', om besluiten voor
te bereiden; een maand later in de Algemene Ledenvergadering om die te
bekrachtigen of te wijzigen. Na deze ledenvergadering volgde een lunch en
een of meer voordrachten. Die dag heette de 'Landdag' en werd tientallen
jaren lang in wisselende plaatsen georganiseerd.

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur waren echte werkvergade-
ringen en lange tijd werden er belegde broodjes bezorgd en rap verorberd.
Soms spreken de notulen ervan onder het agendapunt Wat verder ter tafel
komt: ooBt dienen de volgende keer meer broodjes ter tafel te komen"
(1979). "De volgende keer moeten er meer cheeseburgers ter tafel komen"
(1980). "De gebruikelijke broodjes ham en kaas met een stuk fruit zijn niet
afgeleverd en er is naar vervangende fourage gezocht" (1989). Inderdaad
haastte Secretaris zich naar McDonalds.

De Landdag vroeg veel voorbereiding.In 1979 merkte Secretaris op, dat
hij het "in zijn functie onmatig druk heeft" en het plan kwam op, een lid
van het Algemeen Bestuur met het organiseren van de Landdag te belasten.
Je moet er eigenlijk eerst naar toe om alles te bekijken en bespreken. In
Schoonhoven (1975) was het toch nog mis gegaan, omdat de eigenaar van
een zilversmederij, gevestigd in de oude synagoge, de afspraak vergeten
was. Een plaatselijke predikant, gepromoveerd op de Egyptische godin
Renenwetet, introduceerde ons toen maar bij een gemeentelid, juwelier,
wiens winkel wij welwillend doorkruisten.
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De voorbereiding van de Landdag werd daarna lang gedaan door
mevrouw G. Piket.

Onze publicaties werden door E.J. Brill te Leiden gedrukt, maar daar
kwam langzaam verandering in. Met het nieuwe boek van B.H. Stricker, De
geboorÍe van Horus, deel III, gingen we over naar Drukkerij Orientaliste te
Leuven (I914).In 1978 schreef directeur F.C. Wieder van N.V. Boekhan-
del en Drukkerij voorheen E.J. Brill dat de drukprijs van Phoenix sinds 1973

niet meer verhoogd was, terwijl de prijzen sindsdien met omstreeks 50 Vo

zijn gestegen. Pas in 1985 gingen we met Phoenix over naar Leuven. In
1980 werd opgemerkt dat Jaarberichl26 duur gaat worden en offerte werd
gevraagd in Leuven; we stapten over. Elke maand kwam Bruno van den
Eynde met een stationcar uit Leuven kopij halen en drukproeven brengen,
voor ons en het NINO.

De tachtiger jaren waren vol nieuwe initiatieven. In de herfst van 1982
verhuisden we met het NINO naar het nieuwe gebouw Witte Singel25.De
vereniging telde 1041 gewone leden en 118 jeugdleden. In hetzelfde jaar
kwam het idee op, een reeks op fe zetten van 'vertaalde artikelen' over een
thema, als boek uit te brengen; met subsidie van het Goderie Fonds. Voor
de student-vertalers werd het tarief 20 cent per woord vastgesteld (1986).
Het eerste deel, over de schepping van de wereld (1990), verscheen in
samenwerking met een uitgever en we konden er niets aan doen, toen die
spoedig in de ramsj bij J. de Slegte (eind 1993) en T. Wever te Franeker
(1995) belandde. Deel2 verscheen in samenwerking met Éditions Peeters
te Leuven (1994). Een ander idee was om Lesbrieven over oudoosterse
onclerwerpen uit te brengen. Een deskundige commissie met een echte leraar
erin (G.M. Kelder te Hoorn) formuleerde de plannen (1985). "Twee per
jaar" , klonk het optimistisch. De moeilijkheid was, een uitgever in onder,
wijsland te vinden. Met de coördinator W. Hovestreydt ben ik in Den Haag
bij Nijgh & Van Ditmar geweest, maar uiteindelijk werd dat niets (1988).
Er werd verder gesproken met de stichting Geschiedenis in de Klas. De eer-
ste lesbrief, 'Assyrisch Imperialisme', verscheen in januari 1990, juist toen
Saddam Hoessein Koeweit binnenviel.

Dr. D.J.W. Meijer nam de organisatie van de studiedagen over (1986) en
later ging dr. J. de Roos de sprekerslijst regelen en onderhield prof. A. van
der Kooij de contacten met de afdelingen (1988). Er zijn dan 1264leden.
In 1989 hield K.R. Veenhof echt op met het redigeren van Phoenix; hij had
nog enige bijzondere nummers begeleid. Belangstellenden konden banden
met gulden belettering bestellen om een aanfal nummers in te bundelen. Ik
reisde met bus 45 naar Boekbinderij Verschoor in Voorburg om de aan-
maak met onze speciale stempels voor te bereiden. In 1990 tekenden slechts
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43 mensen in op de band voor de nummers 3l-34 en de prijs werd wel
hoog, fl. 17,50 plus porti. We zijn er daarna mee gestopt. Dankzij de
bekwame redacties hoefde het bestuur over Phoenix nauwelijks meer te
spreken. Wel werd ons eens een mening gewaagd over de nieuwe omslag.
"Het Dagelijks Bestuur is minder gelukkig met het uitgewerkte ontwe{p,
spelend met de naam Phoemx, vierwerf in cané ronddollend op een bleke
blinde harpenaar. De L-vormige 'Phoenix'-partij is beter" (1993). Zie daar-
voor nummer 40.

Het archief ging op 18 maart 1987 over naar de bibliotheek der Leidse
universiteit; signatuur AUI-DB. Het belangrijkste was hier een dik boek
met handgeschreven notulen over 1939 tot 1962. Helaas ontbreken de
meeste uit 1962-1974. Mret name map DB-28 gaat over de hier beschreven
jaren. De notulen over 12 november 1987 waren niet meer getypt, maar
geprint in puntjesletter. Secretaris bezat kennelijk een computer, de Apple
Macintosh ED ('educational').

De jaren negentig begonnen met het optreden van een nieuwe penning-
meester, de Egyptoloog G.P.F. van den Boorn, hoofd In- en Exteme Betrek-
kingen bij de Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Zijn latere carière
van interim-manager begon in dit ene jaar, waarin hij Ex Oriente Lux
diende: er kwam een inventarisatie van activiteiten, een sterkte/zwakte ana,
lyse, een plan van aanpak om 'het product' van EOL te verbeteren. Een
extra vergadering werd eraan gewijd en de resultaten zijn nog steeds gel-
dig: een derde Phoenix per jaar, in kleuren; een Nieuwsbrief voor de leden;
jaarlijks een studiedag. En natuurlijk de zoveelste ledenwerfactie. Een
enquête onder alle leden. Die wees uit dat men vooral in Egypte belang
stelt, dat de lezingen het belangrijkste motief zijn om lid te worden (1991).
De leden werden hier ook in de gelegenheid gesteld, hun mening te geven
over een verhoging van de contributie en zo ja, hoeveel. De uitslag stond
later in de Nieuwsbrief van februari 1992. In de Landdag 1991 klinkt
applaus over de nieuwe activiteiten en er volgt toestemming om de contri-
butie met maximaal tien gulden te verhogen. Dat maximum wordt het
natuurlijk.

Ondertussen is de penningmeester weggewiekt naar nieuwe uitdagingen
en zijn opvolgers zullen bijna allen wederom Egyptoloog zijn.

Eind 1991 werd een computer gekocht en de heer P.C. de Spaey, vroe-
ger administrateur van het NINO, helpt tot op heden bij het electronische
boekhouden. "Alle gegevens zijn in onze Hyundai computer ingevoerd en
Secretaresse en Secretaris bekwamen zich in de bediening der knoppen. Het
gaat met hun de goede kant op, maar de steun van de heer P.C. ( !) de Spaey
is voorlopig onontbeerlijk" (1993). Onze dienstverlener Bulgerstein Data
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werd minder nodig en het contract werd in 1993 beöindigd. Het digitale
adressenbestand, dat ze van ons hadden, kregen we niet terug en we moes-
ten alles opnieuw intypen.

Ja, die hulp van externe organisaties: in het algemeen bleek die nietzo
nodig. Sinds 1991 is heen en weer gepraat over het uitbesteden van het Jaar-
bericht aan het NINO en in 2001 was er zelfs een concept-overeenkomst,
maar de notulen van november zeggen sober: "Zolang mw. Verbeek
beschikbaar blijft, kan de verzending en administratie door EOL worden
uitgevoerd". Einde verhaal. Ook voor de verzending van Phoenix werd
rondgezien naar bedrijfjes, maar steeds konden we het handmatig zelf doen.

Prof. Veenhof had een nieuwe folder gemaakt en die werd meegezonden
in het nieuwe tijdschrift Skarabee met enige duizenden abonnees. Er meld-
den zich ruim honderd nieuwe leden aan en Veenhof werd op de Landdag
voorzitter (1994). Maar dat was al eerder bedacht. Er zijn dan 1301 leden
en onze secretaresse mevrouw Verbeek is nu vijftien jaar bij ons.

Vanaf 1995 werd de Nieuwsbrief in Eindhoven gedrukt, de plaats waar de
maakster ervan, mevrouw Maranka de Bree-Bijl, woonde. Zij houdt ermee
op in2007 en daarmee eindigt dit contactorgaan. De notulen noteren in 1998:
"In het Algemeen Bestuur zijn aftredend mevrouw E. de Ranitz-Labouchere
en prof. M. Heerma van Voss. Het is nu tijd dat deze generatie, die sinds
1974 in ons bestuur zitting heeft, ruimte maakt voor anderen. Secretaris, die
tot deze generatie behoort, treedt in het volgende jaar af". Dat laatste
gebeurde om praktische redenen op 1 september 1999; zijn opvolger werd
de Egyptoloog A. Egberts. Natuurlijk werd de aftredende secretaris tijdens
de Landdag bedankt. "De heer Stol hoort de lofprijzingen vlak aan maaÍ
veerl geweldig op, wanneer Voorzitter komt te spreken over een o'geschenk".

Dat is een dik boek van David Bos over dominees in de negentiende eeuw".
De vereniging telde 1180 leden plus 175 in Belgiö. Prof. Veenhof, immer

kundig rekenaar, was lang geleden degene die de kosten bewaakte en nu
komt hij als voorzitter met een waarschuwend stuk, 'Notitie inzake de
Nieuwsbrief, Phoenix, Landdag en Studiedag van EOL in verband met de
kosten' (1998). De omvang en kleurendruk van Phoenix moeten bijvoor-
beeld binnen de perken blijven en de Landdag (met de Algemene Leden-
vergadering erin) en de Studiedag worden vanaf 1999 ineen geschoven.
Sindsdien is die gehouden in Hotel Heidepark te Bilthoven.

Secretaris ziet zich geroepen, het verdwijnen van de Landdag landelijk
te melden in het blad Onze Taal, januari 2001:

"In de jaren vijftig hoorde je nog spreken over de "AVRO Landdag" en de
EO organiseerde in de eerste tien jaren van zijn bestaan "Landdagen" (vanaf
begin jaren tachtig "Familiedagen" geheten), maar daarna is het woord
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landdøg verdwenen 
- mogelijk doordat er ook NSB-landdagen geweest zijn.

Maar leden van het vooraziatisch-Egyptisch Genootschap ,.Éx õriente Lux,'
bleven het be.grip kennen: de in l933-opgerichte u"."niging ging stug door
met het organiseren van landdagen. Toch is er ook aan dezárãíaaígeen einde
gekomen; deze zal namelijk samenvallen met de Studiedag en íu Áoet er
omgezien worden naar een nieuw woord. Zo is op de laatste Lãnddag te zwolle
besloten, op 6 juni 1998. uit de notulen: "Dit was de laatste Landå'ag in deze
¡1ijl_ en mogelijk verdwijnt het oude woord randclag voorgoed uit het"levende
Nederlandse taalgebruik".

Het praktijkvoorbeeld dar de grore van Dale (1999) bij landdag geeft,
wijst er echter op dat het woord voortleeft in Belgie, waãr immers geen
NSB was: "algemene jaarlijkse vergadering van de afdelingen van een ver-
eniging of organisatie: de landdag cler Vlaamse studenten,.

uit een reactie in een later nummer van onze Taal blijkt dat in Appel-
scha op het kampeerterrein 'Tot vrijheidsbezinning' toch nog de pinkster
Landdagen worden gehouden, een vrij-socialistisch evenement. Dat was aan
mij ontsnapt.

In 2000 werd de contributie in guldens omgerekend naar 24 EURO en
door de Algemene Ledenvergadering glad gestrek en tot 25 EURO.

Aan het eind van dit overzicht wil ik nog enige bijzondere onderwerpen
naar voren halen.

I. Lange adem

sornmige projecten of plannen duurden lang. In 1976 werd, besloten, de
catalogus van de Egyptische oudheden in het Allard pierson Museum als bij-
zonder nummer van Phoenix te publiceren. Jaren lang werd over de voort-
gang gerapporteerd en in 1986 verscheen het dan toch als nummer 32,1.
Rond 1975 vond men het aardig, de Landdag eens in Brussel te organise-
ren, maar steeds waren er kleine bezwaren. In 19g1 werd even aan Gent
gedacht. uiteindelijk lukte het in 19g6. we zagen al dat er van r99l tot
2001 over het uitbesteden van het Jaarbericht gepraat werd. Bedaardejaren
waarin aan zorgvuldige heroverwegingen het volle pond werd gegeven. Tot-
dat je een ons weegt.

Een apart langdurig project was de reeks De geboorte van Horus van dr.
B.H. stricker (1910-2005), begonnen in 1963. De delen werden steeds dik-
ker, onze aanbevelingen tot matiging werden niet opgevolgd en voor deelv droeg de auteur graag zelf bij in de kosten. Het kon ook niet anders
(1988). Het boek sloot af met: "wij zijn ten einde gekomen. Een jongere
generatie moge haar tanden in deze problemen zetten. Met deze wens
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sluiten wij het oude prentenboek". De laatste voetnoot was nummet 8496.

In 1995 ontving de voorzitter persoonlijk een brief met een bijgevoegde

illustratie, die niet in het boek staat, hoewel blz. 685, negende regel van

onderen, ernaaf verwijst. Die is genomen uit A. Piankoff, La création du dis-

que solaire, Cairo 1953, plaat D. Stricker vroeg ons, deze plaaÍ in een even-

tuele herdruk op te willen nemen. "Doen we", riepen de notulen uit. Ech-

ter, er is voorlopig geen zicht op een herdruk en daarom geven we de

aanvulling hier maar door.

2. België

Ex Oriente Lux in België is een apart verhaal, dat hier niet geschreven

kan worden. We weten er te weinig van af. Soms wordt het ledental in de

notulen gemeld: 50 (1913),70 (1975),80 à 90 (1916), ll8 (1982),77
(1989), 69 (1993). De secretaris was sinds 1958 de enthousiaste Léon de

Meyer te Gent. Graagboorde hij ook plaatselijke financieringsbronnen aan,

maar die droogden gauw op. Prof. De Meyer werd rector magnificus in Gent

en overleg was gewenst (1987). In maart 1988 werd hem voorgesteld, "een

tweede persoon aante trekken om uitvoerend werk te verrichten". Et wefd

nu contact gelegd met prof. J. Quaegebeur te Leuven. Een jaar later hoor-

den we dat De Meyer "op regelmatige basis gelden van het Ministerie der

Vlaamse gemeenschap wilde verwelven voor het houden van EOl-lezin-
gen", wat niet lukte. Inmiddels organiseerde de Egyptologische Stichting
;'Koningin Elisabeth" drie lezingen. Tenslotte reisde onze voorzitter naal

Gent af voot een gesprek met de kopstukken in België. In ons archief bewa-

ren we zijn handgeschreven 'Kort verslag'. "Het overleg was concreet en

positief en verliep in een zeer aangename sfeer" (21 juni 1989). In novem-

ier 1993 trad prof. De Meyer af als secretaris Belgie en na lang nadenken

kwam in mei 1996 een 'Memorandum Ex Oriente Lux in België' op tafel.
.,Er is geen bestuurslid in België aanwezig".Et zljn dan 48 leden, "maar

dit kan een momentopname van betalende leden zijn".
Na de zomer kwam er belangrijk nieuws: "Het secretariaat is vanuit Gent

overgegaan naar Leuven en de voonaad (vooral Phoenix) ging mee. De heer

M. Coenen, Egyptoloog te Leuven, is secretaris geworden. De leden zijn op

de hoogte gesteld en het aantal is gegroeid tot 81 (vooral uit Leuven)"' Wij

dankten deze overgang naaf de Blijde InkomststraaT aan prof. A. Schoors te

Leuven. Het was nu het moment, de secretaresse in Gent, mevrouw B.

Storme, een aardige brief te schrijven: "Ik had het gevoel, dat Ex Oriente

Lux steeds op U kon terugvallen, terwijl de geleerden boeken bestudeerden

of uithuizig waren. Zoals zo vaak in het leven dankt een institutie haar
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stabiliteit aan één persoon, die altijd beschikbaar is en alles weet. u was die
persoon in België". Nu, bij het overschrijven van deze passage, kan ik een
knipoog naar onze mevrouw verbeek niet onderdrukken. È"n;ãu, later: .,Het
aanfal leden is omhoog geschoten van 92 tot r22. Hedenavond spreekt prof.
K. van Lerberghe te Hasselt. Antwerpen start hopelijk in het vàor;aai van
1998". In 1998: "Het ledental is omhoog gestoven naar 163 (126 volwas-
senen, 37 jeugdleden) en de heer coenen verlangt 200 exx. van phoenix en
de Nieuwsbrief, direct in Leuven af te leveren". Brussel is te franstalig om
levensvatbaar te zijn, zo horen we in 1999.

3. Is Ex Oriente Lux wel bij cte tijd?

Archaïsch klinkt nu de benaming "Genootschap',, maar nooit is over-
wogen, iets nieuws te bedenken.

Antiek is de Latijnse naam Ex oriente Lux ennu zou je zo,nnaam niet zo
gauw bedenken. Af en toe bereikt ons de vÍaag, waar het bon mot..Ex oriente
Lux" eigenlijk vandaan komt. wij weten het niet en Gaby vanden Berghe,
auteur van veni vidi vici. Gevleugerde woorden uit het klassiek en Middel_
eeuws Latijn voor mensen van nu (Lannoo, Tielt, 1991) blz.37 ,..uit het oos-
ten komt het licht", weet het eigenlijk ook niet. De vele edities van de Ada-
gia van Erasmus kennen het ook al niet. De slagzin moet dus jonger zijn.

Byzantijns was het oude briefpapier, waar linksboven p.¡tt", .,Ere-lid
Prof. dr. F.M.Th. de Liagre BöhI". Bij het lustrum van l9i3 ging een tele-
gram naar hem uit: "Jubileumvergadering Ex oriente Lux dðnkt aan u in
dankbaarheid". Negentiende-eeuws is het gebruik van het Frans op dat-
zelfde briefpapier: in de kop staat namelijk nog steeds in klein kapitaal
(socrÉrÉ o'Éruoes oRIENTALES "Ex ORTENTE, Lux", ¡.oxnÉs À Levoe), ken-
nelijk kort na de oprichting in 1933 bedacht. op her titelblad van het Jaar-
bericht stond onder de Nederlandse titel immer de uitleg Annuaire de la
société orientale " Ex oriente Lux" .In 19g5 verscheen op""n, op het titel-
blad van nummer 28 alleen het Engelse Annual of the Ancient Near Eas-
tern society " Ex oriente Lux" . onder druk van de hugenoot in het bestuur
en sympathisanten werd besloten: "De Franse ondertitel van JEOL moet
blijven en kan gevolgd worden door een Engelse ondertitel,'.

Twintigste-eeuws, tenslotte, was het aanspreken van studenten met .,1J,,.

we zijn nu een eeuwtje verder en mijn opvolgers noemen de secretaresse
"TÍuus". Toch is het Genootschap steeds best bij de tijd geweest, zoals men
ziet aan de hier en in de bijdrage van K.R. veenhoi bãschreven vernieu-
wende initiatieven.

Om "(J" tegen te zeggen.



92 PHGNIX 54,1 _ 2OO8

Tenslotte

Wie in ons kantoor de rij ordners met notulen, colrespondentie, financiële

stukken, lezingenprogramma's, contacten met drukkers en andere dossiers,

aafizieten inziet, komt onder de indruk van al het werk daf veruef is. Door

de vakmensen, die bereid waren voor een boekenbon het land in te gaan om

een lezing te houden en op de late avond weer te keren. Door degenen, die

in het Dagelijks Bestuur zafen en veel te doen hadden. In de bevlogen jaren

zeventig werd van universitairen gevraagd, wat ze aan omaatschappelijke

dienstverlening' deden. Wij konden die vraag gemakkelijk beantwoorden.

Maar ook de plaatselijke besturen in de 16 tot 18 afdelingen, overal in

Nederland en België, mogen zeeÍ gewaardeerd worden voor hun belange-

loze inspanningen. En dit alles in goede harmonie. Dank zij al dezen heeft

Ex Oriente Lux een bijzondere plaats in ons culturele leven ingenomen.

I
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Afb. 1. De panden van het Noordeindsplein 4a-6a' Leiden, waar

het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten tot eind 1982

was gevestigd.



Publicaties van ,,Ex Oriente Lux" , te bestellen bij het genootschap of in de boek-
handel. Prijzen zijn exclusief portokosten.

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

23. M. Sror, Zwangerschap en geboorte bìj de Babyloniërs en in de Bijbel.
(1983; 116 p.) €20,50 (leden € 13,50)
Een studie over voorstellingen, gebruiken en tladities rond de geboorte, met gebruik-
making van veelsoortig tekstmateriaal. De schrijver behandelt o.a. terminologie, folklore,
rechtsge'Jr'oonten, ideeën over conceptie en zwangerschap, bezweringen, omina, genees-
kunst. Een bijdlage van Dr. Wiggermann analyseert de Babylonische demon LamaStu, die
het op zwangere vrouwen en baby's heeft voorzien (bezweringen, amuletten).

25. H. Wrrrsn¿s, Chests of Ltfe.A Study of the Typology and Conceptual
Developntent of Middle Kingdom Standard Class Cffins (1988; 249 p.,
30 ill.) €31,75 (leden €20,50)
De egyptische lijkkist was meer dan een laatste rustplaats. Hij bevatte een uitvoerige
decoratie, bestaande uit pictoriale en tekstuele elementen. Deze vormden de rnagische
instrumenten, waarmee de dode in het hiernamaals kon overleven. In deze studie wordt
een overzicht gegeven van de typologische ontwikkeling van lijkkisten uit het
Middenrijk. Aan de hand hiervan wordt een poging gedaan, de evolutie van het
achterliggende religieuze gedachtengoed te schetsen. E.e.a. resulteert onder meer in
een nieuwe reconstructie van het begrafenisritueel.

27. B.H. SrntcreR, De hemelvaart des konings (1990; 54 p.,20 ill.)
€11,50 (leden €6,75)

Een studie over de hemelvaart van de koning, voornamelijk in het Oude Egypte.
Behandeld worden âspecten als de grafkamer van Cheops, getallensymboliek, de vier
winden en de vier Horus-kinderen, die geassocieerd zijn met dit thema; de hemelvaart
van de ziel in het Corpus Hermeticum, de symboliek rond de wereldas, en de rol van
de piramide in de hemelvaart. Apart en korter worden de opvattingen bij de Grieken,
Joden, Perzen en Indiðrs besproken.

28. S. DeNNlNc-BorrF,, Wisdom in Akkadian Literature. Expression, instruc-
tion, dialogue (1992; 214 p.) €29,50 (leden €20,50)
Een studie naar aard, inhoud en vorm van de Babylonische wijsheid en wijsheidsteksten,
welke zich toespitst op de dialoog als literaire vorm voor het mondeling en schriftelijk
onder woorden brengen, overdragen en reflecteren van wijsheid. Het boek bevat een inlei-
ding, een bibliografie en biedt talrUke vertalingen van Mesopotamische wijsheidstektsten.

29. M.J. Revnil, De Schildet'skarava(tn van 1868 (1992; 212 p.,38 ill.)
€29,50 (leden €20,50)

Dit boek biedt de vertaling van een Frans dagboek van de Utrechtse schilder Willem
de Famats Testas (1834-1896), een vertegenwoordiger van de internationale kunst-
stroming van het Oriëntalisme. Hij maakte in 1868 met enkele collega's een reis van
Egypte via Palestina en Syrië naar Byzantium. De uitgave bevat tekeningen en
schilderijen van de Famars Testas en zijn collega's, waarvan vele tot dusverre niet
gepubliceerd waren.



30. J.F. Boncnouts, Egyptisch. Een inleiding in tactl en schrift van het Midden'
rijk. I, Grammatica; II, Tekenlijsten, Oefeningen en Bloemlezing (1993;

ix+370+319 p., vele illustraties) C32,OO (leden €20'50)
In dit praktische handboek wordt de lezer ingeleid in schrift, taal en literatuur van de

periodó van het Middenrijk (ca.2l4}-1650 v. Ch¡.). Het boek is bedoeld voor iedereen

ãie zich door zelfsfudie kennis wil verwerven van het hierogliefensch¡ift en het klassieke

Egyptisch als taal, om in staat te zijn authentieke teksten te lezen. Deel I is een beknopte
giammatica, met onder meer woordenlijsten en andere indexen voor naslag. Deel II is een

hulpboek; het bevat overzichîen van hierogliefische tekens, een leergang door de gram-

maiica,ran 33 secties, voorzien van oefeningen, en aan het einde een beknopte bloemle-
zing met aantekeningen. Daarin vindt men een selectie van representatieve teksten ovel
allerlei onderwerpen die in de literatuur, geschiedenis, maatschappij en godsdienst van

die dagen een rol speelden.

31. J¡,N WtI-I-eu Dnuvsns, Jeu os HoNo, HBt-sr'N SeNctsI-Wer'nDENBURG (eds'),

,,Ik hadde de nieusgierigheid" . De reizen door het Nabiie Oosten vøn Cornelis
de Bruijn (ca. 1652-1727) (1997,201 p.,54 ilI.) C22,50 (leden € 14'75)

In deze bundel met 12 artikelen worden De Bruijn's ¡eizen door het Nabije Oosten behan-
deld. In afzonderlijke artikelen wordt ingegaan op zijn bezoeken aan Turkije, Egypte,

Palestina, Persepolis en zijn geplande, maar nooit gerealiseerde bezoek aan Palmyra.
Voorts wordt een biografie gegeven van De Bruijn, wordt ingegaan op de verschillende
Nederlandse,'Franse en Engelse edities van zijn reisverslagen, en zijn een drietal artike-
len opgenomen over het 'Nachleben' van het werk van De Bruijn. In de verschillende

artikelèn wordt aandacht gegeven aan zrjn werkwijze ter plekke alsook bij de vervaardi-
ging van de reisverslagen; ook zijn bronnen en de wijze waarop hij deze heeft gebruikt
komen aan de orde. De tekst is voorzien van een groot aantal citaten uit De Bruijn's reis-

verslagen. Een appendix biedt een chronologisch overzicht van zijn reizen. Rijk geillus-
treerd met foto's en originele tekeningen van De Bruijn.

33. R.J. Dpn¡enÉe en K.R. VeeNHor (eds.), Zij Schreven Geschiedenis Historische
Documenten uit het Oude Nabije Oosîen. (X + 480 p., 30 illustraties en 8 kaarten)

€21,- (leden C2O,-)
43 bijdragen gewijd aan historisch gezien belangrijke tekst(groep)en, uit de schriftelijke
nalaténschap van het gehele Oude Nabije Oosten, uit de periode tussen 2500 en 100 v. Chr.

Geannoteerãe vertalingen van officiële inscripties, brieven, oorkonden, autobiografieën,
epen, legenden, historiografische teksten, astronomische dagboeken en profetische teksten.

Alle vertalingen gaan vergezeld van een inhoudelijk commentaar en een literatuuropgave.

34. J.H. INstNGEn, In het Land der Nijlcataracten; Bewerking en toelichting: Dr.
Maarten J. Raven (VIII + 195 p., 53 ilI., 2kaatten en registers)

€32,- (leden €.24,50)
Jan Herman Insinger (1854-1918) woonde en werkte bijna veertig jaar in Egypte. Relatief
onbekend gebleven, verdient hij toch grotere bekendheid. Als fervent reiziger, fotograaf en

kunsthandelaar kende hij Egypte als geen ander. Eén van zijn reisverslagen is bewaard
gebleven: het journaal van een reis door het Sudanese deel van Nubië in 1883. Slechts

vergezeld door enkele inheemse gidsen en kameeldrijvers maakte Insinger deze reis alleen.

Zijn ooggetuigeverslag bevat naast boeiende informatie over land en volk, geologie en

wãterstaat, floia en fauna, ook aantekeningen over de geheimzinnige monumenten van de

diverse Nubische culturen.
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