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Fig. 1. Een voorbeeld van analyse van de maakwijze van aardewerk, een kommetje uit de 
laat-byzantijnse en vroeg-arabische tijd . Vgl. de " Mededeling van de Werkkamer voor 
Palestijnse Oudheden te Leiden", door Dr. H. J. FRANKEN, elders in dit nummer, die een 
uiteenzetting geeft van een nieuwe methode van aardewerkstudie, die niet primair uitgaat 
van de veelheid van vormen, maar van de door de pottenbakker toegepaste maakwijze 

en technieken. 
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GENOOTSCHAPSMEDEDELINGEN 

Ja<1,rvergadering 1971 

De Jaarvergadering van 1971 werd gehouden op zaterdag 5 juni in Kasteel De Doornen
burg. Ruim tachtig leden maakten deze geslaagde vereniging~dag mee. Naast het huishoudelijke 
gedeelte en het bezichtigen van het na de tweede wereldoorlog weer geheel gerestaureerde 
en herbouwde kasteel, vormde de archeologische hoofdmoot van deze dag een voordracht 
door Prof. Dr. L. V ANDEN BERGHE uit Gent. Aan de hand van een fraaie reeks lichtbeelden 
gaf hij een totaaloverzicht van zijn reeds vijf jaren durende opgravingen in Perzië, die ten 
doel hebben - en .dat doel steeds meer bereiken - de raadsels rond de zogenaamde 
Luristan-bronzen op te lossen. We kunnen hier verwijzen naar de bijdragen van zijn hand 
in de laatste jaargangen van Phrenix gepubliceerd. Wat het huishoudelijke gedeelte betreft 
kan worden medegedeeld, dat het lezingsp.rogramma, met in totaal 74 voordrachten in 18 
verschillende plaatsen, een goed verloop heeft gehad. De financiële toestand van het Genoot
schap is gezond, nadat met ingang van dit verenigingsjaar de contributie verhoogd is tot 
f 20.- voor gewone leden en f 10.- voor jeugdleden en studenten. 
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Tot lid van het Dagelijks Bestuur werd gekozen Drs M. STOL (Oegstgeest ), als weten
schappelijk medewerker verbonden aan de afdeling AssyrioLogie van de Rijksuniversiteit te 
Leiden; hij komt de mankracht van het Algemeen Secretariaat versterken. 

Jaarbericht 

Jaarbericht no. 22 (1971 -1972 ) bevindt zich thans bij de drukker en zal in het begin van 
1972 gereed zijn. Het heeft de volgende inhoud : Elisabeth C. L. DURING CASPERS, 'The 
Gate-Post in Mesopotamian Art. A short Outline of its Origin and Development'; H. SA UREN, 
'Beispiele sume.rischer Poesie'; H. AL TENMÜLLER, 'Die Bedeutung der "Gotteshalle des 
Anubis" im Begrabnisritual'; H. AssELBERGHS, 'Beschouwingen over Religie, Cultuur en 
Kunst in Egypte, III'; M . ATZLER, 'Randglossen zur ägyptische Frühgeschichte'; J. HELDER
MAN, 'Franciscus Wilhelmus von Ramshausen Rediscovered; Some New Material for the 
History of Goptology' . 

Ph<Enix 

De band voor Phcenix jaargang 13-16 ( 1967-1970 ) kan nog worden besteld door over
making van f 6.- op postgiro n.o. 229501 , met vermelding "Band Phcenix". 

ORIENTALIA NEERLANDICA 

Op 13 november 1970 aanvaardde Prof. Dr. M. J. MULDER zijn ambt als 
gewoon hoogleraar in het Aramees en Hebreeuws aan de Vrije Universiteit 
te Amsterdam, met een oratie getiteld: Het meisje van Sodom. De targumim 
op Genesis 18 : 201 21 1 tussen bijbeltekst en haggada (Kok, Kampen, 1970; 
8vo, 38 p.). Hij is de opvolger van Prof. Dr. ~'- H. GISPEN, die op zeventig
jarige leeftijd emeritus werd, en ter gelegenheid van zijn gelijktijdige 
vijfentwingtigjarige ambtsjubileum een Festschrift ontving, getiteld Schrift 
en Uitleg (Kok, Kampen, 1970, 8vo, 270 pag.), bevattend een negentiental 
studies, vooral op semitisch en oud-testamentisch gebied. 

Eind 1970 werd Or H. J. W. DRIJVERS te Groningen benoemd tot 
(persoonlijk) lector in het Aramees en het Syrisch aan de Rijksuniversiteit 
aldaar. 

Ter zelf der tijd ontving Dr. H . TE VELDE, eveneens aan de Rijksuniversiteit 
te Groningen, een persoonlijk lectoraat in de Egyptologie. 

Op 26 maart 1971 promoveerde Drs J. C. DE MooR aan de Vrije Univer
siteit te Amsterdam cum laude tot doctor in de letteren met een proef schrift 
getiteld The Seasonal Pattern in the Ugaritic Myth of Baclu, according to 
the version of llimilku (Kevelaer, 1971, 4to, geb., 321 pag.; Alter Orient 
und Altes Testament, Bd. 16) . De dissertatie is een nauwkeurige analyse 
van het verband tussen de verschillende episodes en beschrijvingen in de 
Bacal-mythe enerzijds, en de elkaar te Ugarit in vaste volgorde opvolgende 
gebeurtenissen op klimatologisch, landbouwkundig en kultisch-ritueel terrein 
anderzijds. De samenvatting door de schrijver zelf (p. 245) luidt in ver
taling: ,,De tabletten ( zes stuks, waarvan de volgorde en samenhang in het 
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voorgaande is uiteengezet - K. R. V.) werden gedateerd tussen 1380 en 
1360 v. Chr., en er werden argumenten aangevoerd voor de stelling dat de 
tekst zelf in Ugarit rond het midden van het 2e mill. v. Chr. ontstaan is, 
al is het mogelijk dat oudere tradities geïncorporeerd w::rden. Voorts defi
nieerde de schrijver het literaire genre van de tekst als een combinatie van 
een natuur-mythe en een kultus-mythe in epische vorm, en trachtte hij 
aannemelijk te maken dat deze mythe fungeerde in het ritueel van een in 
de herfst vallende Nieuwjaars- en Wijnfeest. Tenslotte werd aangetoond 
dat het gebruik van moderne klimatologische en landbouwkundige gegevens 
legitiem is. 

Vervolgens voerde de auteur, op basis van een gedetailleerde filologische 
behandeling van de betreffende passages, bewijzen aan voor zijn stelling 
dat de tabletten CTA 3-1-24-5-6 verwijzingen bevatten naar gebeurtenissen 
van klimatologische, landbouwkundige en kultische aard, die blijken te zijn 
gerangschikt in de volgorde waarin deze gebeurtenissen normaliter optreden 
in de loop van een Ugaritisch kalenderjaar, dat begint met het herfst
equinox''. 

Behalve om zijn centrale these is de dissertatie van betekenis om het 
vertalen en interpreteren van tal van passages uit U garitische mythologische 
teksten en om het vele filologische materiaal erin verwerkt; hij bevat veel 
lexicografische onderzoekingen, met volledige literatuur-verwijzingen en 
betekenisanalyses van omstreden woorden. 

Inmiddels is Dr. DE MooR benoemd tot hoogleraar in de semitische taal
en letterkunde aan de Theologische Hogeschool der Geref. Kerken in Neder
land, te Kampen. 

Op 6 juli 1971 promoveerde Drs J. F. BoRGHOUTS te Leiden cum laude 
tot doctor in de letteren met een dissertatie getiteld: The Magie al T exts of 
Papyrus Leiden I 348 (Leiden, Brill, 1971, 4to, XIV + 248 p., 34 plates). 
Het is een hernieuwde (na de onvolledige editie door W. PLEYTE in 1869) 
editie van een magische papyrus, waarvan 25 kolommen bewaard zijn, die 
nog 39 bezweringen bevatten. Zij hebben, voorzover bewaard, betrekking 
op hoofdpijn (no. 3-18), allerlei soorten buikpijn (no. 19-27), op het 
bespoedigen van de geboorte (no. 28-34), op het "op zijn plaats houden 
van het hart" (no. 35), op het verdrijven van "angsten" (no. 36), en op 
brandwonden ( no. 3 7-39). De dissertatie bevat een algemene inleiding op 
de bezweringen, een vertaling - op basis van fotos en getekende copiëen 
van de papyrus, samen met tekstcritische opmerkingen af gedrukt op de 
platen - en een uitvoerig commentaar, waarin op filologische en inhoude
lijke problemen wordt ingegaan. Van belang zijn vooral de gegevens op 
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mythologisch ( vermelding en optreden van allerlei goden ; mythisch gebeur
tenissen) en magisch terrein (beschrijving van amuletten, maskers; de 
magiër of lijder als boodschapper vanwege de goden; ,,catalogisering" van 
demonische wezens en gedetailleerde opsomming van demonische invloeden; 
het boze oog) in deze tekst. Ter verklaring wordt op ruime schaal ander 
materiaal, vooral ontleend aan magische teksten, gebruikt, dat via een uit
voerige lexicale en thematische index goed toegankelijk is gemaakt; een 
glossaar bevat de gehele woordenschat van de papyrus zelf. 

Op 7 mei 1971 werden de vernieuwde en vergrootte Instituten voor 
Egyptologie en voor Semitistiek en Archeologie van het Nabije Oosten 
der Rijksuniversiteit te Groningen (Oude Boteringenstraat 43) feestelijk 
geopend. De bij die gelegenheid gehouden toespraken en korte voordrachten, 
die een overzicht geven van de geschiedenis van de beoefening der genoemde 
vakken te Groningen, en een indruk geven van studie en onderzoek ter 
plaatse verricht, werden gepubliceerd in een bundel, getiteld "Babbels" -
een groningse titel, die klankassociaties oproept met ( de toren van) Babel, 
waar de talen uiteengingen, een toren waarvan de flauwe contouren onder 
de titeldruk duidelijk herkenbaar zijn. De bundel van 60 pag. beschrijft in 
het kort de opzet van de studie in de genoemde studierichtingen te Groningen 
en bevat voorts de volgende bijdragen: J. H. HosPERS, 'Een beknopt over
zicht van de geschiedenis van de beoefening der Semitistiek en der Aegypto
logie aan de R.U. te Groningen' (p. 5-15, een geschiedenis die loopt van 
Franciscus Gomarus in 1618 tot heden); H. J. W. DRIJVERS, 'Nieuwe 
Syrische Inscripties uit Sumatar Harabesi' (p. 16-23: de epigrafische resul
taten van een onderzoekingstocht in Syrië); C. H . J. DE GEus, 'De Datering 
van de Landbouwterrassen in het Judese Bergland' (p. 24-31: conclusie: 
de IJzertijd, dankzij de veiligheid en bescherming welke de territoriale staat 
Israel bood); F. LEEMHUIS, 'Palestijnse Notities' (p. 32-39: problemen 
en mogelijkheden van het vertalen van een modern, geëngageerd arabisch 
gedicht van de syrische dichter Nizär Qabbanï); W. H. PH. RÖMER, 'Iets 
over Humor in het Oude Mesopotamië' (p. 40-51 : analyse en vertaling van 
een humoristische tekst, die een parodie is op de babylonische wetenschap) ; 
H. TE VELDE, 'De Zwaluw op de Voorsteven van de oudegyptische Zonne
boot' (p. 52-58: de zwaluw kenmerkt de boot als de morgenboot, net 
uitgevaren als de boot van de opgaande zon). 

De met enkele illustraties verluchte bundel is opgedragen aan Franz 
DE LIAGRE BöHL, die in 1925 de 'Semitische Werkkamer' aan de Rijksuni
versiteit te Groningen stichtte, waaruit thans een modern, ruim, goed bemand 
instituut is ontstaan, 



6 PHCENIX 17, 1 - 1971 

ETHIOPISCHE ROTSKERKEN 

GEORG G ERSTER, Kirchen im Fels . Entdeckungen in Äthiopiën. 
W. Kohlhammer, Stuttgart 1968 ( 4to, geb. 149 p . tekst + 
192 p . foto 's waarvan 67 in kleur ; 123 fig in de tekst. 
f 97 .- ) . 

--, L'Art Éthiopien. Églises Rupestres. Genève, W eber S. A. 
Éditions, Paris, Zodiaque. 

--, Churches in Rock. Early Christian Art in Ethiopia. Phaidon 
Press 1970. 

De oorspronkelijke duitse titel geeft m.i. de inhoud van dit schitterende 
werk het best weer: strak, uit de rots gehouwen. Wie het ter hand neemt 
zal ongetwijfeld dadelijk geboeid worden door de bijzondere kwaliteit der 
foto's die getuigen van de artistieke en technische begaafdheid van de auteur, 
die ze alle zelf maakte. Men moet zijn "object" wel bijzonder goed beheersen 
om juist dié hoek, dié belichting en vooral ook dié sfeer te kunnen trdfen. 
Het overweldigende Ethiopische landschap, de strakke lijnen der rots
architectuur en de suggestieve schilderingen beïnvloeden de lezer en kijker 
bijna evenzeer als zij in de 16e eeuw de Portugese aalmoezenier Francesco 
Alvarez met ontzag vervulden. Na zijn beschrijving van de rotskerken van 
Lälibalä - die hier uiteraard ook uitvoerig ter sprake komen - verzucht 
Alvarez: ,,Het staat me tegen nog meer te schrijven over deze gebouwen, 
want het komt me voor dat men mij toch al niet zal geloven". De foto's van 
GERSTER maken het ongeloofwaardige tot werkelijkheid, ook voor de kijker 
die niet het voorrecht had deze uitzonderlijke "constructies" ter plaatse te 
kunnen bewonderen. 

De foto's zijn zó suggestief dat de kijker snel naar de begeleidende tekst 
zal grijpen om antwoord te vinden op de vele vragen die bij hem rijzen. 
En ook hier wordt hij niet teleurgesteld. Dergelijke schitterende foto's 
maken is weinigen gegeven, maar deze schat aan afbeeldingen tot verder 
intens leven brengen door een verklarende tekst waarin het essentiële gezegd 
wordt en ook plaats blijft voor het interessante detail, is welhaast een 
uhicum, zeker waar het gaat over deze bijna onbereikbaar gelegen schatten 
van de Ethiopische cultuur. 

De systematische en logische opbouw is door het gehele werk volge
houden. Na een inleidende tekst vindt men een uitvoerige beschrijving der 
foto's; deze wordt in het kort herhaald in de onderschriften; tenslotte treft 
men een korte literatuuropgave m.b.t. het voorafgaande. 

De Inleiding omvat drie hoofdstukken. In het eerste, ,,Verborgene 
Schätze", beschrijft GERSTER de verschillende vormen van "Kirchen im 
Fels" die men in Ethiopië aantreft: grotkerken, gebouwd onder uitstekende 
en zodoende besçherming biedende rotsen of in op natuurlijke wijze ge-
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vormde holen ; krypte-kerken, in de rots uitgehouwen, soms geheel in de 
bergwand verscholen, soms één zijde aan de bezoeker tonend; bijna-mono
lithische kerken, in feite ook krypte-kerken waarbij echter drie zijden min of 
meer van de omringende rots zijn vrijgemaakt; en tenslotte zuiver-mono
lithische kerken, uitgehouwen uit een massief rotsblok dat aan vier zijden 
van de omliggende rotsen is vrijgemaakt en waarvan alleen de bodem nog met 
de rots verbonden is. GERSTER waarschuwt terecht tegen de opvatting als 
zou deze volgorde tevens een evolutie in de constructie van rotskerken aan
geven : ,,So verführerisch das Modell wirkt, so voreilig und vermutlich nur 
halbrichtig ist es". Verscheidene van de in dit werk beschreven en gefoto
grafeerde kerken waren inderdaad nog "verborgen schatten", aan slechts zeer 
weinig niet-Ethiopiërs bekend. Met enige trots vertelt de auteur hoe hij 
in het voorjaar van 1966 in de provincie Tigre drie dozijn rotskerken bezocht 
die nog geen enkele niet-Ethiopiër gezien had. De juistheid van deze be
wering komt uiteraard voor rekening van de auteur. Op onderhoudende 
wijze vertelt GERSTER over zijn ontdekkingen, die toegankelijk zijn voor ieder 
,,,der gut zu Fusz oder dem Umgang mit Maultieren nicht abgeneigt ist, 
eine Kraxelei in mitunter fast senkrechten Bergwändern nicht scheut und 
dessen Lungen noch Kraft für Kunst übrig haben, wenn in der dünnen 
Höhenluf t der Atem wie ein Staubsauger geht''. Ook de mislukkingen 
worden vermeld: soms vormde een bepaalde kerk geen beloning voor de 
grote inspanning om haar te bereiken, soms werd de toegang eenvoudig 
ontzegd, ondanks de vele legitimatiepapieren uit de hoofdstad. Met nadruk 
;wijst GERSTER echter op de gastvrijheid die hem bijna overal ten deel viel, 
en ook - interessant detail - op de vrees der geestelijkheid dat zij mis
schien met een Muslim te doen hadden. De auteur ziet hierin niet ten 
onrechte een nog levende herinnering aan de gruwelijke invallen van A}:imad 
b. Ibrahim, in Ethiopië bekend als Gräfi "de linkshandige", die deze streken 
in de eerste helft van de 16e eeuw bijna geheel verwoestte. Deze gebeurte
nissen hebben invloed gehad op de Ethiopische schilderkunst: Christus wordt 
gefolterd door beulsknechten die als Muslims zijn afgebeeld. Hun tulband 
wordt steeds duidelijk onderscheiden van de zgn. femfem, de tulbandachtige 
hoofdbedekking der gehuwde priesters en der dabtara's. Verder bevatten vele 
rotskerken versieringsmotieven die onweerlegbaar van islamietische afkomst 
zijn en in Dabra Däma zijn een aantal gouden munten gevonden uit de 
Omayyaden- en Abbasieden-periode (p. 75). GERSTER herinnert er in dit 
verband aan dat de voor de oud-Ethiopische architectuur zo typerende bouw
constructie in hout en steen overeenkomst vertoont met de Sergius-kerk in 
Cairo en met de Ka' aba in Mekka. De heropbouw van laatstgenoemd heilig
dom in 608 A.D. stond ond~r leiding van een zek~re Baqüm in wie d~ 
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Arabische kroniekschrijvers een Byzantijn zagen doch die door CRESWELL 
en LITTMANN geïdentificeerd is met cEnbäqom, de Ethiopische naam voor 
H abakuk. Bij vervolgingen in het islamietische Egypte zullen Koptische 
steenbewerkers en schilders - door Khaliefen en Sultans vaak hoog ge
waardeerd - hun toevlucht gezocht hebben in N ubië en zelfs Ethiopië. 

H et nader bepalen der buitenlandse invloeden - uit Egypte, N ubië, 
Jeruzalem, Italië, India en zelfs China -- die hun stempel drukten op de 

Fig. 2 . Ronde hutten met twee verdiepingen in Lälibalä. 

Alle fo tos zijn van d e auteur 

Ethiopische architectuur wordt bemoeilijkt door de omstandigheid dat in 
slechts zeer sporadische gevallen de bouwdatum van een kerk kan worden 
aangegeven. Begin- · en ein:dpunt van de rotskerken-architectuur in Ethiopië 
zijn voor ons nog verborgen, evenals de beweegredenen die geleid hebben 
tot het uithouwen van kerken in de rotsen van Noord-Ethiopië. Om deze 
vragen te kunnen beantwoorden is eerst een volledig overzicht nodig van 
het aantal en de localisering der meer dan 1500 kerken die de Italiaanse 
onderzoeker A. MORDINI noteerde. GERSTER beschouwt zijn werk als een 
eerste antwoord op MoRDINI's appèl dat reeds jaren weerklinkt. MoRDINI 
vestigt zijn hoop op de Unesco; GERSTER is realistischer: ,,die Ausgaben, die 
während der Nubienkampagne ( voor het behoud der Egyptische monumen
ten) auf Konf erenzen alle in das Reden über sie verursachte, ( würden) in 
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Athiopien zur Finanzierung der Sache selber ausreichen". Verhoudingsgewijs 
is er weinig geld nodig, maar wel "viel, viel Begeisterung, damit nicht ein 
Stück des gesamtchristlichen Erbes untergeht, ehe es überhaupt in unser 
Bewusztsein getreten ist''. 

Het tweede hoofdstuk van de Inleiding "Nord-Äthiopien im Flug" heeft 
als suggestieve ondertitel: ,,Vom Viertausender zur Salzwüste" en geeft, 
mede aan de hand van schitterende luchtfoto's, een beeld van het gebied 
der hoge bergen en diepe ravijnen waarin deze honderden rotskerken ver
borgen zijn. Aandacht wordt besteed aan de regenval, de agrarische pro
ducten en de reeds eeuwenlang voortdurende rampzalige ontbossing. 

Vervolgens· beleeft de lezer in kort bestek doch opnieuw met behulp van 
fraaie foto 's - waaronder de bekende leeuw van Komboléä - , de overgang 
van de verering van de maangod naar die van het kruis, in het land dat 
hier terecht wordt aangeduid als "De Christelijke Bergvesting" . 

GERSTER' s werk is echter meer dan een prachtig fotoboek. Hij heeft zich 
weten te verzekeren van de medewerking van enkele zeer vooraanstaande 
Ethiopië-kenners, wier degelijke doch tevens zeer lezenswaardige artikelen 
zijn verzameld onder de titel: ,,Bausteine zu einer äthiopische Kulturge
schichte". Een korte samenvatting van deze publikaties lijkt hier op zijn 
plaats. 

In het eerste deel van zijn opstel: ,,Archaeologie van de vroegste Ethiopi
sche Geschiedenis" wijst JEAN LECLANT er met nadruk op dat men, op grond 
van de ontdekkingen der laatste jaren, de kultuur van Ethiopië op het moment 
dat het land zijn intrede doet in de geschiedenis, niet zonder meer - zoals 
vroeger vaak geschiedde - met de term "zuid-arabisch" mag aanduiden. 
Hij kiest voor de term "sabaeïsch-ethiopisch" om aan te geven dat de 
vroegst bekende Ethiopische kultuur een eigen element vertoont, ondanks 
de vele overeenkomsten met de zuid-arabische kultuur uit die periode, Van 
bijzonder belang is in dit verband de ontdekking van werktuigen uit het 
oud-palaeolithicum, in 1966 gedaan te Malkä Qunturë, ten z-o van Addis 
Abeba. Nadere bestudering hiervan zal een brug kunnen slaan naar andere 
inheemse oost-afrikaanse kulturen. Vervolgens geeft LECLANT een overzicht 
van hetgeen tot nu toe bekend is op dit gebied en bespreekt in detail de 
belangrijkste vondsten, waarvan de oudst-bekende waarschijnlijk terugg1at 
tot de Se eeuw vóór Christus. Er was toen contact met Egypte, het Nijldal 
en het koninkrijk van Meroë. 

In het tweede deel van zijn artikel bespreekt LECLANT het begin van de 
zgn. Aksumietische kultuur, midden le en begin 2e eeuw A.D., voordat 
het Christendom in de 4e eeuw zijn intrede doet. Er bestonden toen con
tacten met het Nijldal, de Middellandse Zee - Aksum leverde struisvogel-
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Fig . 3. De Beta A mmanu'el (,,Huis van Emmanuel' ' ) , een drie-schepige basiliek, uit rode 
tufsteen uitgehakt (18 X 12 X 12 m.). De op de foto afgebeelde evenwijdige horizontale 
gevelbanden vertonen frappante overeenkomst met de bouwtechniek, die in Aksum werd 

aangewend. 

eieren en ivoor aan Rome - en het Verre Oosten, met name India. 
ROGER ScHNEIDER schrijft over "De Geschiedenis van het Christelijke 

Ethiopië" en wijst terecht op de grote invloed die het Christendom heeft 
gehad op het verloop van de Ethiopische geschiedenis. Zijn overzicht van 
de belangrijkste gebeurtenissen is uit de aard der zaak zeer beknopt. Van 
belang is zijn opmerking dat de contacten met Byzantium in de Aksumie
tische periode minder belangrijk waren dan men op grond van enkele 
bekende gezantschappen zou verwachten. Men vergelijke hiermee de opmer
kingen van JULES LER0Y (zie verderop) over de invloed der Byzantijnse 
schilderkunst in Ethiopië. Over ScHNEIDER' s indeling der Ethiopische ge
schiedenis in 3 perioden: 500 v. Chr. - einde der Zägwë (ca. 1270); 1270 
- ca. 1850; 1850 - heden, uiteraard met de nodige onderverdelingen, kan 
men discussiëren. 

Struktuur en karakter van "De Ethiopische-Orthodoxe Kerk" worden 
besproken door ERNST HAMMERSCHMIDT. In zijn uiteenzetting over de 
vraag of de Ethiopische Kerk monophysietisch is, neemt de auteur hetzelfde 
standpunt in als dè katholieke ethiopische pater MARIO DA ABIY-ADDI in zijn 
La dottrina delta Chiesa Ethiopica dissidente sull1unione ipostatica, Roma 
1956: op grond van de in gebruik zijnde terminologie moet men conclu-
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deren dat de Ethiopische Kerk in haar leer nauwelijks of niet monophy
sietisch is. De Ethiopische clerus zelf is van het tegendeel overtuigd en 
men zou aan beide genoemde auteurs de vraag kunnen stellen of filologie -
voor zover de Ethiopische theologische teksten op dit punt zijn bestudeerd -
het antwoord is op de vraag wat iemand gelooft. Het komt mij voor dat 
het verzet binnen de Ethiopische Kerk tegen pater Mario' s ideeën ( zie 
E. VAN DoNZEL, Anqa1a Amin, Leiden 1969, p. 2, n. 1) eerder geïnspireerd 
wordt door de drang naar behoud van eigen identiteit - en als zodanig 
gericht tegen de Rooms-Katholieke Kerk - dan door een zelfs maar behoor
lijke kennis van de eigen terminologie. HAMMERSCHMIDT's artikel is overi
gens meer dan de moeite van het lezen waard. Hij behandelt de hiëarchische 
indeling: abuna, ecagë, nebura' ed van Aksum; de priesters en dabtara' s, 
monniken en nonnen; de kloosters, de kerkenbouw, het altaar en de tabot; 
de liturgische voorwerpen, gewaden, muziekinstrumenten, kalender, en ten
slotte de sacramenten. 

DAVID BuxToN is de auteur van het vrij technische artikel: ,,Ethiopische 
architectuur in de Middeleeuwen". Hij wijst op de lijn in de bouwtraditie die 
van Aksum via Dabra Dämo ( 1 Oe of 11 e eeuw) naar de rotskerken loopt 
en op het behoudende karakter bij de manier van bouwen, zo zelfs dat bij 

Fig. 4. De Beta Madhana-Alam (,,Huis van de Verlosser der Wereld"), één der grote rots
ke.rken van Lalibalä, 33 X 23 X 11 m. Het op de foto afgebeelde front bestaat uit een 
colonnade, die de gehele kerk omgeeft, terwijl de dakrand versiert is met blinde arcaden, 

waardoor het bouwwerk doet denken aan een griekse tempel. 
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het kopieëren van oudere bouwwerken met veel moeite elementen werden 
aangebracht die geen functie meer konden vervullen. In Noord-Ethiopië 
wordt de traditionele bouwmethode op vierkant bestek nog toegepast terwijl 
in het zuiden de ronde kerk algemeen verbreid is, volgens de auteur een 
aanpassing bij de ronde woonhutten. Zich baserend op KRENCKER' s be
roemde reconstructie der paleizen in Aksum geeft BuxToN een gedetailleerde 
beschrijving der meest typerende kenmerken van de vroege bouwstijl in 
Ethiopië: bestek, fundamenten, pijlers en kapitelen, opbouw der muren, 
deuren en vensters waarvan de hoeken der kozijnen bestaan uit korte vier
kante balken die aan beide zijden door de muren heensteken (,,Niets is meer 
karakteristiek voor de Ethiopische bouwstijl dan deze vierkante dwars
houten'') friezen, plafonds en daken. Bij de komst van het Christendom doen 
nieuwe elementen hun intrede: het bestek wordt rechthoekig omdat men 
uit den vreemde de basiliekstijl overneemt, de boog wordt ingevoerd, boven 
het Allerheiligste bouwt men een koepel en het middenschip wordt voorzien 
van een dak. 

Na een overzicht van de nog behouden gebleven monumenten uit de Ethio
pische Middeleeuwen - die verderop uitvoerig door GERSTER besproken 
worden-, wijst BuxTON op twee onderling verschillende tendensen die men 
resp. in Lälibalä en in Tigre kan onderscheiden. De bouwers in Lälibalä waren 
geboeid door de ontwikkeling van de boog, waardoor zij zich duidelijk 
verwijderen van het klassieke voorbeeld Dabra Dämo. In Tigre daaren
tegen interesseerde men zich meer voor een groter aantal koepels. Beide 
groepen kerken maakten volgens BuxTON een parallel-lopende ontwikkeling 
door en hij neemt aan dat ze ontstaan zijn in de 13e en begin 14e eeuw. 

JULES LER0Y, de grote kenner der christelijke kunst in het Oosten, begint 
zijn artikel "De Ethiopische schilderkunst in de Middeleeuwen" met te 
wijzen op twee grondregels die gelden voor de gehele christelijke kunst in 
het Nabije Oosten, en ook in Ethiopië. De eerste is dat geen enkel kunstwerk 
in staat is de volmaaktheid van het model: Christus, de Madonna en de 
heiligen, te evenaren. Dit model, dat buiten de tijd staat en eeuwigheids
gestalte heeft aangenomen, is niet aan verandering onderhevig. De kunste
naar is streng gebonden door de traditie: verschillende stijlsoorten zoals de 
Westerling die kent zijn hem vreemd. De tweede grondregel is dat de 
gewijde kunst geen gevoelens wil opwekken, althans geen gevoelens die op 
het menselijke vlak liggen. Haar doel is de kijker te herinneren aan het 
heilsgebeuren en zijn gedachten op het goddelijke te richten. Deze kunst is 
dus "belehrend". LER0Y is van mening dat de religieuze voorstelling in 
het Oosten teruggaat op het beeldschrift van waaruit de twee voornaamste 
kenmerken der oosterse schilderkunst zich ontwikkeld hebben: de hiëratische 
starheid en de eenvoud der thema's. 
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De Ethiopische kunstenaars hebben ongetwijfeld egyptische, syrische en 
byzantijnse invloed ondergaan, doch deze op eigen wijze verwerkt, zodat men 
terecht kan spreken van Ethiopische schilderkunst. 

LEROY bespreekt vervolgens bepaalde grondtrekken van deze schilder
kunst: de afgebeelde personen worden frontaal voorgesteld, hun houding is 
hiëratisch, de kleuren zijn in grote vlakken aangebracht en beperken zich 
tot rood, groen, blauw en geel; zwart dient om de figuren tegen hun 
omgeving te markeren en om vorm en plooien der gewaden aan te geven. 
Deze kenmerken vindt men in grote trekken ook in de byzantijns-oosterse 
schilderkunst. Toch gaat het niet aan de Ethiopische schilderkunst zonder 
meer byzantijns te noemen: de gelaatstrekken, de handen met hun lange, 
spits-toelopende vingers, de meer dan levensgrote ogen die het gezicht a.h.w. 
uithollen en ware blikvangers vormen, zijn typisch Ethiopisch. 

Een belangrijk onderdeel der Ethiopische schilderkunst wordt gevormd 
door de versieringen die we in manuscripten aantreffen. LEROY gebruikt 
hiervoor de term "afbeeldingen op perkament" en niet "miniaturen" omdat 
men hierbij volgens hem onwillekeurig denkt aan de latijnse en byzantijnse 
middeleeuwen die overvloedig van goud gebruik maakten, terwijl de Ethio
pische verluchters dit tot voor kort niet deden. Ook hier dezelfde beperking 
der onderwerpen: episoden uit het leven van Christus (het is zeer opvallend 
dat geen enkel verlucht Oude Testament gevonden is) en van de heiligen, 
vooral van de Moeder Gods "want de in onze ogen overdreven Maria-cultus 
is een der wezenlijke trekken van het Ethiopisch Christendom" . Als ver
sieringsmotieven gelden vooral talloos vele combinaties van geometrische 
figuren, die bij de kerkschilderingen vaak de omlijsting van een kruis vormen. 
Met betrekking tot de in GERSTER's boek afgebeelde personages merkt LEROY 
op dat z:j allen gekenmerkt worden door grote, starre ogen, een ruige baard 
en door het feit dat de neus vaak ontbreekt. Hun gedrongen gestalte, gewaden 
en houding doen denken aan de "afbeeldingen op perkament" uit de 14e 
en 15e eeuw. 

De Ethiopische schilderkµnst komt in een nieuwe fase als het rijk zich 
enigszins hersteld heeft van de gevolgen van Gräfi' s invallen, die - achteraf 
bezien - niet louter desastreus waren. Zij hadden immers de komst van 
buitenlanders tot gevolg, met name die der Portugezen, die gedurende bijna 
100 jaar grote invloed hebben uitgeoefend o.a. op de schilderkunst, niet 
als koloniale heersers maar als medebewoners van het land. Overal worden 
weer kerken gebouwd: in het noorden in de traditionele basiliekstijl, in het 
zuiden cirkelvormig. Deze wederopbouw bood de schilders grote kansen, 
o.a. in Gondar, dat in 1635 hoofdstad van het keizerrijk wordt en waar zich 
de zgn. Gondarse stijl ontwikkelt. Men sçhild~rt nu niet m~~r reçhtstr~eks 
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Fig. 5. De Beta Gabri' el Rufa' el (,,Huis van Gabriël-Rufael). Deze kerk, waarvan de foto de 
façade weergeeft, is nauw verbonden met de Beta Marqorewos (,,Huis van Mercurius"). 
Deze bouwwerken, als enige niet op het oosten georiënteerd, waren oorspronkelijk geen 
kerken, maar waarschijnlijk vergader- of feestzalen, behorend tot het paleis der Zagwë-vorsten. 

op de kerkmuur doch op doek in het atelier; vervolgens wordt het doek op 
de muur geplakt. Een beroemd voorbeeld hiervan is de zgn. ,,Gesu percosso", 
een voorstelling van Christus met de doornenkroon, waarin duidelijk westerse 
invloed te onderkennen is. In de Gondarse stijl blijft het statische element, 
erfenis van de byzantijns-oosterse traditie) grotendeels bewaard. De figuren 
schijnen echter iets meer tot leven te komen: men ziet hen meer in profiel, 
zij wenden zich naar elkaar toe en lijken gebaren te maken. De motieven 
vertonen nu ook italiaanse en duitse kenmerken. Uit de versmelting van 
deze verschillende elementen schiepen de kunstenaars van Gondar een zelf
standige kunstvorm. Zij kenmerkt zich door de waardige houding der figuren, 
hun veelkleurige gewaden, fijn-gevormde gezichten met amandelvormige 
ogen, golvend haar en zorgvuldig onderhouden baard. 

In het begin der 18e eeuw begint men steeds meer de westerse voorbeelden 
na te volgen: licht en schaduw, perspectief en zeer felle kleuren doen hun 
intrede. Tenslotte wijst LEROY nog op invloed uit Goa, die in bepaalde 
handschriften-versieringen nawijsbaar, doch tot op heden niet voldoende 
bestudeerd is. 

Het grootste gedeelte van dit prachtige boek wordt ingenomen door 
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" Die Denkmäler" (pp. 69-143), met tekst en foto's van de hand van GEORG 
GERSTER zelf. Een blik op de inhoudsopgave biedt reeds een beeld van de 
rij kdom die hier geboden wordt. De titels der verschillende hoofdstukken 
worden voorafgegaan door een korte opmerking die het betrokken monument 
al dadelijk in een bepaalde sfeer plaatst. Men oordele zelf: 

1. Ethiopië's oudste kerk: het bergklooster Dabra Dämo. 
2 . Verrassingen in Tigrë: de grotkerken van Qorqor en Dabra $eyon. 
3. Een nieuw Jeruzalem in het bergland: het wereldwonder der Lälibalä-

kerken. 
4. Geheim der grotkerk: Makina Madbanë cÄlam en Yemre}:ianna Krestos. 
S. Nog een monolietische kerk: Maria Paradijs. 
6. In de betovering van Lalibalä: Bilbalä Cerqos. 
7. Als de parel in de schelp: de kerk van Michael in Dabra Salam. 
8. Rijkdom zonder vergelijk: vijf variaties op het thema rotskerk. 
9. De kruisbasiliek als grotkerk: Mikä'ël Ambo en Cerqos Weqro. 

10. Een meesterwerk van mystieke koningen: de grotkerk Abrehä A~behä. 
11. Beloning voor klauteraars: de grotkerk van Gu}:i. 
12. De kerk onder de strooien hoed: Bethlehem in Gäyent. 
13. Kunstig houtsnijwerk in de kerkschat: de draagbare altaren van 'f eläs-

Fig. 6. De Gahriëlskerk (fig. 5), waarvan de façade versierd is met diep-inspringende nissen, 
rijst voor de bezoeker op uit een 15 m. diepe kloof. Met boomstammen wordt deze overbrugd 

~n de kerk toegankeli/k: -
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Fig. 7. De Beta Ghiorghis (,,Huis van Georgius" ) , kerk gewijd aan Georgius, patroon van 
Ethiopië. Het is een van de jongste bouwwerken, zuiver monolithisch, 12 m. hoog, in de vorm 
van een grieks kruis. Het dak heeft de vorm van drie in elkaar gevatte kruisen. In deze kerk 

bereikt de steenbewerking haar hoogtepunt. 

De opbouw is de zelf de als die van de inleidende hoofdstukken: tekst, 
uitvoerige beschrijving der foto's, korte onderschriften bij de foto's, litera
tuurlijst. De tekst van ieder hoofdstuk bevat, telkens in deze volgorde, 
interessante topografische, belangrijke historische en charmante legendarische 
gegevens over het betreffende monument. De eigenlijke beschrijving is 
- uiteraard - geïnspireerd door de prachtige foto 's en kan daarom be
zwaarlijk samengevat worden. Zij is bijzonder lezenswaard, al wordt een 
zekere bekendheid met architektonische terminologie wel verondersteld. 
GERSTER heeft zijn bronnen goed gelezen en vooral zijn ogen goed de 
kost gegeven. 

De "Nachweise" tenslotte omvat: opmerkingen over de schrijfwijze van 
Ethiopische zaak-, plaats- en eigennamen, een uitvoerige bibliografie en 
enkele biografische gegevens over de auteurs der artikels. 

Professor UHLENDORFF heeft, met een verwijzing naar o.a. de in GERSTER's 
boek gebruikte schrijfwijze, opgemerkt dat transliteratie "in feite onmogelijk 
is bij het Ethiopische schrift, aangezien er geen teken voor de verdubbeling 
bestaat en de interpretatie van de klinker van de 6e orde onduidelijk is" 
(BSO AS, vol. XXXIII, part 1, 1970, p. 201). Als men echter uitgaat van 
de in Ethiopië gangbare uitspraak van het Ge' ez - en waarom zou men deze 
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authentieke traditie naast zich neerleggen? - hoeft men m.i. niet te vol
staan met transcriptie en lijkt mij de hier gebruikte methode alleszins 
aanvaardbaar. 

De bibliografie is zeer uitvoerig en uitermate belangrijk. En als een boek
bespreking dan toch een kritiese opmerking moet bevatten: het is jammer 
dat men voor deze lange lij st van auteurs en artikels geen betere opstelling 
gekozen heeft. deze opsomming zonder enig rustpunt is bijzonder onover
zichtelijk en past niet bij hoge eisen die auteurs en uitgever zich hebben 
gesteld en waar zij ook ten volle aan hebben beantwoord. 

Leiden, februari 1971 E. J. VAN DONZEL 

HET EGYPTISCH MUSEUM IN TURIJN 

Het Egyptisch Museum in Turijn bezit één van de grotere verzamelingen 
van Egyptische oudheden in Europa, in omvang slechts overtroffen, maar 
niet zo heel veel, door die van het Louvre en het Brits Museum ( de Berlijnse 
collectie was vroeger zeker ook groter, maar is nu over beide stadshelften 
verdeeld) . Misschien vraagt men zich af, waarom van alle Italiaanse steden 
nu juist Turijn, en niet bijvoorbeeld Rome, maar dan mag men er aan 
herinnerd worden dat Turijn in de vorige eeuw de hoofdstad is geweest 
van de staat Sardinië. Toen na de expeditie van Napoleon de romantische 
belangstelling voor het oude Egypte allerwege in Europa opbloeide en ook 
enkele zich respecterende vorsten de heersende mode van hun positie uit 
volgden, hebben eerst koning Victor Emmanuel I en daarna zijn broer en 
opvolger Karel Felix hun best gedaan, gelijk bij ons koning Willem I, 
hun land van een passende collectie aegyptiaca te voorzien. Nu wilde het 
toeval dat één van de toendertijd in het Nijldal optredende "archaeologen
collectioneurs" - ook wel oneerbiedig "rovers" genoemd - BERNARDINO 
DROVETTI, een piemontees van geboorte was. Mede door zijn vriendschap 
met de Egyptische heerser Mohammed Ali was hij er in geslaagd een fraaie 
verzameling antiquiteiten bijeen te brengen, welke hij in 1824 bereid was 
aan de koning van zijn vaderland te verkopen. Zijne Majesteit liet de voor
werpen opstellen in het voor deze gelegenheid opgeknapte Palazzo van de 
Academie van Wetenschappen te Turijn, in welk gebouw ze zich nog steeds 
bevinden. Zo ontstond, juist zes jaar na ons Leids Museum van Oudheden, 
het Museo Egizio di Torino. 

In de loop van de jaren voortdurend aangevuld door aankopen en schen
kingen, groeide de collectie vooral in de eerste decennia van onze eeuw 
ten gevolge van opgravingen op vele plaatsen in Egypte, onder leiding van 
haar directeur ERNESTO ScHIAPARELLI. De jaren dertig leverden nog wel wat 
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Fig. 8. Een arbeider uit Deir-el-Medîna 
met twee staven, waarop de statuettes van 
de goden Amon-Ra en Ptah. (SCAMUZZI, 
Egyptian Art in the Egypti'an Museum of 

Turin, Turijn 1963, Pl. LXXIV) . 

Fig. 9. Statuette van de architect Kha c 

(SCAMUZZI, o.c., Plate XLI). 
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op, maar daarna stond de stroom, zoals overal ter wereld, grotendeels stil. 
Een nieuw stadium trad in: de verzameling werd moderner opgesteld; naast 
de functie van studie-collectie voor geleerden - CHAMP0LLI0N opende die 
reeks al direct in 1824 als eerste bezoeker - gingen het educatieve en het 
artistieke element een rol spelen. De overeenkomst met onze Leidse ver
zameling is opnieuw treffend. 

Beide kanten zojuist genoemd, de educatieve en de artistieke, hebben 
de laatste jaren hun uitdrukking gevonden in enige aan het Turijnse museum 
gewijde publicaties. In 1963 verscheen van de hand van Professor ERNEST0 
ScAMUZZI, toen de hoogleraar-directeur - ook voor deze combinatie, zie 
Leiden - een prachtig boekwerk onder de titel Museo Egizio di T orino. 
Dit forse plaatwerk bevat ruim honderd afbeeldingen, waarvan bijna veertig 
in kleur, die tesamen een representatieve selectie uit het museumbezit weer
geven. Men vindt er niet alleen beelden ( o.a. het beroemde zitbeeld van 
Ramses II), reliefs en schilderingen, maar ook kleine voorwerpen zoals vazen, 
kistjes, en dergelijke. Ook zijn er afbeeldingen van papyri, bijvoorbeeld 
van het zgn. lied van de sycomore ( een lief des lied), en een plaat met de 
plattegrond van een mij ngebied, één van de oudste landkaarten ter wereld. 
Al overheerst bij deze laatste afbeeldingen het educatieve element het esthe
tische, zelfs deze zijn zo fraai dat ze het oog strelen - fraaier wellicht dan 
de originele papyri. Alles tesamen, een kostelijk boekwerk. Helaas ook een 
kostbaar, want de prijs ligt dicht bij de f 100. Voor wie dit geen beletsel 
zou zijn om het aan te schaffen, maar wel de taal (Italiaans) waarin bij 
iedere plaat op de tegenover liggende bladzijde een duidelijke toelichting 
wordt gegeven: er is ook een Engelse uitgave (beide verschenen bij de 
Edizioni d' Arte Fratelli Pozzo in Turijn) ; mogelijk, mij niet met zekerheid 
bekend, ook een Franse. Ik heb nog niet kunnen vaststellen dat dit kunst
boek de weg van zovele dergelijke producten is gevolgd en voor een sterk 
gereduceerde prijs terechtgekomen bij een bekende boekverkoop-firma; 
misschien komt dat nog wel. 

Is het besproken werk, trouwens bovenal een plaatwerk, in een voor de 
meeste lezers bekende taal verschenen, dit is jammer genoeg niet het geval 
met de hieronder te noemen serie. Boven werd het educative element 
genoemd. Welnu, sedert enige jaren geleden opnieuw een nieuwe directeur 
in de persoon van Prof. SILVIO CuRTO de scepter ging zwaaien, is door zijn 
activiteit ook daaraan grote aandacht besteed. In 1965 startte hij een reeks 
uitgaven van het museum, kleine boekjes van 20 à 30 bladzijden ieder, maar 
wel van een vrij fors formaat (22 bij 28 cm) - dus geen echte "pockets"; 
ze heten dan ook quaderni - waarvan ieder een bijzonder aspect van de 
Egyptische beschaving belicht. Ze zijn alle rijk geïllustreerd, niet uitsluitend 
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met afbeeldingen uit het eigen museumbezit, en bevatten behalve een voor
treffelijk geschreven tekst en platen ook vaak een beredeneerde bibliografie. 
Ze zijn kennelijk bedoeld voor de "oprechte amateur", ofwel de belang
stellende leek. Tot op heden verschenen er zes, namelijk: 

No. 1. La satira nell' antico Egitto 
No. 2. Le pitture murali delta chiesa di Sonki nel Sudan 
No. 3. L' arte militare presso gli antichi Egizi 
No. 4. La cappella di Maia 
No. S. Medicina e medici nell' antico Egitto 
No. 6. Il tempio di Ellesija 

Behalve no. 4, dat geschreven is door MARIO Tos1, zijn ze alle van CuRTo's 
hand; voor no. 2 had hij de medewerking van de archaeoloog SERGIO DoNA
DONI. Laten we ieder ervan iets nader bezien. 

In no. 1 behandelt de auteur die bekende tekeningen waarin dieren 
worden voorgesteld in zuiver menselijke situaties. Ze komen voor op pot
scherven, maar de Turijnse verzameling bezit ook een grote papyrus waarop 
een hele reeks van dien aard wordt afgebeeld: een orkest van dieren ( een 
ezel speelt harp, een aap fluit, enz.), een kat die eenden hoedt, een ratten
koning op zijn strijdwagen valt met zijn rattenleger een kattenvesting aan, 
enz. Zulke voorstellingen zijn wellicht illustraties van mondeling over
geleverde volksverhalen, die het materiaal hebben gevormd voor de latere 
fabeldichters. 

No. 2 is eigenlijk een gidsje voor een tentoonstelling van muurschilde
ringen uit de Christelijke kerk van Sonki, een plaats aan de tweede cataract 
van de Nijl, vlak ten Zuiden van de grens tussen Egypte en de Soedan. 
Die muurschilderingen waren ontdekt door DoNADONI en voor restauratie 
naar Italië overgebracht, om later weer naar Khartoem, de hoofdstad van 
de Soedan, te worden teruggezonden. Behalve foto's van de schilderingen, 
waarvan enkele tegenover de afbeelding van een Egyptisch kunstwerk staan 
om overeenkomst in stijl aan te tonen, bevat een boekje een korte beschrij
ving van de geschiedenis van de Christelijke rijken in Nubië tussen 400 en 
1300 na Chr. Dit is een slechts aan enkelen bekende wereld, die hier door 
CuRTO voor de lezer wordt ontsloten. Alleen daarom al een waardevol werkje. 

No. 3 beschrijft de krijgskunst: fortificatie, legerindeling, veldtochten van 
de 18de dynastie, enz. Een apart paragraafje geeft een overzicht van de 
beroemde veldslag van Kadesj, waarin Ramses II op het nippertje een neder
laag tegen de Hittieten wist te voorkomen. Enkele kaartjes verduidelijken 
het verloop van de slag, terwijl de schrijver ook gedeelten uit het aan deze 
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gebeurtenis gewijde zgn. ,,gedicht van Pentawer" vertaalt, een gedicht dat 
Ramses op de tempelmuren heeft doen ingriffen. Als alle dergelijke litera
tuur in Egypte verheerlijkt het bovenal het inzicht en de heldenmoed van 
de pharao. 

No. 4 beschrijft een kleine grafkapel uit Deir el-Medina, een gedeelte van 
de dodenstad van Thebe waar de arbeiders woonden die de koningsgraven 
aanlegden. Deze kapel is in 1905 door SCHIAPARELLI (zie boven) gevonden 
en de schilderingen zijn in hun geheel, voor zover nog in tact, naar Turijn 
overgebracht en daar in een vertrek opgesteld dat zoveel mogelijk de indruk 
weergeeft van de oorspronkelijke kapel. Het boekje beschrijft eerst het graf 

Fig. 10. De "klaagvrouwen" uit de kapel van Maia, Deir-el-Medîna (SCAMUZZI, loc. cit., 
Pl. LI). 

en zijn omgeving, zoals die er moeten hebben uitgezien in de oudheid, en 
daarna de wandschilderingen zelf. Ook wat wij weten omtrent de persoon 
en de familie van de eigenaar, een zekere Maia, wordt behandeld. 

No. 5 is gewijd aan de medische kennis en de artsen van oud-Egypte. 
Het geeft een helder beeld van deze onderwerpen. Zo beschrijft de auteur 
onder andere wat de Egyptenaren onder gezondheid verstonden, welke 
ziekten ze herkenden, en hoe ze trachtten deze te genezen. Hij legt er de 
nadruk op dat hun geneeskunde zo rationeel was, zo vrij van magische 
praktijken. Er zijn vertalingen opgenomen van allerlei medische teksten en 
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Fig. ll . Kaart van de goudmijnen en leisteeo,/basaltgroeven (SCAMUZZI, o.c., 
Plate LXXXVIII) . 

van gedeelten uit Herodotus' geschiedverhaal, dat eeuwen lang de eerbied 
voor de Egyptische prestaties op dit gebied levend heeft gehouden. Tegen
woordig kennen wij die veel beter uit de originele geschriften, waarvan 
CuRTO een complete lijst geeft, met dateri1;_g en beschrijving van de inhoud. 
Dit is misschien het meest technische deel uit de reeks, al is het wel voor 
iedereen begrijpelijk. 

No. 6, voorlopig het laatste dat verschenen is, behandelt de tempel van 
Ellesija, een grotheiligdom uit Nubië dat, zoals zovele andere, is afgebroken, 
beter: uitgebroken, toen het ten gevolge van de nieuwe dam onder water 
dreigde te komen staan. Aangezien Italië, net als Nederland, krachtig heeft 
bijgedragen tot de redding van de Nubische monumenten, kregen de Italianen 
dit heiligdommetje cadeau, zoals wij het tempeltje van Taffa. Het boekje 
beschrijft de geschiedenis van Nubië, tegen welke achtergrond wij de beteke
nis van de grottempel kunnen verstaan. Voorts wordt het heiligdom vergele
ken met andere dergelijke rotstempels, en daarna volgt een overzicht van de 
reddingsactie in Nubië in het algemeen. Tenslotte wordt het bouwwerk zelf 
beschreven en de problemen bij de reconstructie in het Turijnse museum. 
De laatste bladzijden bevatten foto's van alle reliefs ervan, met een uitvoerige 
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toelichting; dus eigenlijk een gidsje van dit nieuwe gedeelte van het museum. 
W ellicht is het de lezer opgevallen dat de collectie in Turijn zoveel over

eenkomsten vertoont met de Nederlandse verzameling in Leiden. Beide zijn 
van vergelijkbare afmetingen, beide gevarieerd van samenstelling, al ligt 
in Turijn de nadruk iets meer op voorwerpen uit het Nieuwe Rijk. Een 
verschil is echter, dat ons Leids museum (nog?) niet zo 'n fraaie, regelmatig 
groeiende serie instructieve boekjes kent, waarvan het lezen de bezoeker 
zoveel nader tot de verzameling kan brengen. Wie weet of het Turijnse 
voorbeeld niet inspirerend zal werken? Zoveel is zeker : voor ieder die 
belang stelt in de oud-egyptische cultuur is het de moeite waard bij een 
Italiaanse reis een bezoek aan Turijn te brengen. De stad zelf moge maar 
matig interessant zijn, het Museo Egizio is een juweel. En als de bezoeker 
de Italiaanse taal meester is, laat hij dan niet vergeten de bovenvermelde 
boekjes te kopen. Ze zijn hun prijs waard. 

Oegstgeest) feb r. 1971 JAC. J. JANSSEN 

De redactie van Phcenix is verheugd onderstaande bijdrage van Prof. 
L. DE MEYER (Gent) te kunnen opnemen) die onze lezers orienteert inzake 
de huidige archeologische activiteit in Iraq. Dankzij zijn eigen opgravingen 
in Iraq) in de ruïne Tell ed-Dër) waarover hij in een volgend nummer hoopt 
te berichten) is Prof. DE MEYER in staat informatie uit de eerste hand te 

verschaffen) soms op grond van mondelinge mededelingen van de op gravers. 

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN IRAK (1967-68 EN 1968-69) 

EEN ANALYTISCH OVERZICHT 

Vermits vanaf Keilschriftbibliographie 30 ( die jaarlijks in Orientalia 
verschijnt) de sectie 9 ( = Archeologie) niet meer voortgezet kan worden, 
kwam · het de redactie voor dat het voor de lezers niet onnuttig zou zijn, 
in afwachting van een jaarlijks overzicht, dat het tijdschrift Iraq de bedoeling 
heeft te brengen, in P hcenix een balans - al zij die dan ook summier en 
schematisch opgemaakt - aan te treffen van de recente archeologische 
activiteit in het Tweestromenland, in zoverre het prae-islamitisch is. 

Vooraf zij aangestipt dat de Director Genera! of Antiquities, Dr. IsA 
SALMAN, in zijn woord vooraf tot Sum er 25 (1969) het uitstekend initiatief 
nam de werkzaamheden van de Iraakse en buitenlandse expedities gedurende 
het verlopen jaar op ruim twintig bladzij den samen te vatten, daarvoor 
steunend op de officiële opgravingsverslagen; een uitstekend initiatief qat 
paar we hopen voortgan~ zal hebben: 
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Het spreekt vanzelf dat de periodieke kroniek " Ausgrabungen und For
schungsreisen" in het tijdschrift A rchiv für Orientforschung als voorheen 
een goede orientering geeft 1). 

Zoals I. J. GELB in zijn bespreking, .f NES 20 ( 1961) 136-8, van S. A. 
PALLIS' The Antiquity of lraq (Kopenhagen 1956), en inzonderheid onder 
verwijzing naar Chapter VI C: 'Chronological List of Excavation Sites 1842-
1954', zeer terecht onderstreepte, is de studie van de Mesopotamische archeo
logie het meest gebaat bij een dergelijke lijst, ietwat ruimer opgevat en1 

vanzelfsprekend, periodiek bijgewerkt. Verwacht wordt dat het voor 1971 
aangekondigde boek van R. S. ELus, A Bibliography of Mesopotamian Ar
chaeological Sites, de lacune binnenkort zal vullen. 

Intussen bewijst het werk, Key Lists of Archaeological Excavations in 
lraq 1842-1965 (Coconut Grove Florida 1968), dat samengesteld werd 
door de Irakees A. R. AL-HAIK, die beschikking had over de documentatie 
van het Iraq Museum, en uitgegeven werd door H. FIELD en E. M . LAIRD, 
nuttige diensten, alhoewel het in hoofdzaak beperkt blijft tot indices en tot 
geografisch opgezette lijsten 2) van "explorations and surveys" en van "exca
vations", telkens met vermelding, per lemma, van de chronologisch gerang
schikte opgravingscampagnes ( inclusief opdrachtgever en personeel), van 
archeologische periode ( n) volgens een numeriek systeem 2 ) en van biblio
grafische referenties; bepaald nuttig zijn de verwijzingen naar de archief
nummers en codes van het Iraq Museum. 

De onlangs door het Directorate Genera! uitgegeven publicatie: Archaeo
lo gical Sites in Iraq (Baghdad 1970), die, in het Arabisch gesteld, een tabel
larische inventaris omvat gespreid over 385 pagina's, zal voor alle verdere 
'Field W ork' een onmisbaar werkinstrument worden. 

In deze onze bijdrage is het geenszins de bedoeling geweest hyper
volledigheid na te streven inzake bibliografie; opzet was om te pogen, in een 
misschien wat té geometrische behandeling van het onderwerp, een over
zicht te bieden van de werkzaamheden - opgravingen, restauraties en 
prospecties - en van de belangrijkste vondsten, voor zover ons bekend, 
van het najaar 1967 tot het voorjaar 1969. 

I. PROSPECTIES 

Naast de archeologische inventarisatie van het land, die systematisch ten 
uitvoer gebracht wordt door de wetenschappelijke staf van het Iraqi Depart
ment of Antiquities, is de techniek van de prospectie met nader omschreven 

1) Voor de periode die ons betreft, zie AfO 22 (1968./69) 107 sqq. en 23 (1970) 125 sqq. 
2) Op grond van de "Archaeological Map of Iraq", uitgegeven in 1959 door het Iraq 

Directorate Genera! of Antiquities. Onderwijl kwam een nieuwe uitgave in 1967, 
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_programma en van de daarmee gepaard gaande kleinere sondages gedurende 
de voorbije decennia voornamelijk door Amerikaanse geleerden ontwikkeld 
geworden. Hier zij alleen verwezen naar de belangrijkste : 

a) Survey of Centra! Sumer: najaar 1953; de ASOR 3); o.l.v. TH. JACOBSEN, 
V. E. CRAWFORD en F. SAFAR; Iraq 22 (1960) 174-185, herdrukt in 
TH. JACOBSEN, Toward the Image of Tammuz .. . , Cambridge Mass . 
1970 (HSS 21), 231-244. 

b) Survey of Greater Mussaiyab Project Area: begonnen in 1955; het 
DG.A; o.l.v. M. A. MusTAFA. 

c) Akkad Survey: voorjaar 1957; de ASOR en het OIC; o.l.v.- R. M . ADAMS 
en V. E. CRAWFORD; Sumer 14 (1958) 101-104. 

d) Survey of the Diyala plains east of Baghdad: 195 7 / 58; het DG.A en 
het OIC; o.l.v. TH. JACOBSEN, F. SAFAR en R. M. ADAMS; van deze 
laatste, Land Behind Baghdad: A History of Settlement on the Diyala 
Plains, Chicago 1965. 

e) Mandali-Badra Survey: voorjaar 1966 en winter 66/ 67; de BSAI; o.l.v. 
Mevr. Joan ÜATES; fraq 30 (1968) 1-20. 

f) Survey of the environs of Ur: nadere gegevens zal de in druk zijnde 
dissertatie (universiteit van Chicago 1967) van H. T. WRIGHT ver
schaffen: The Administration of Rural Prod11ction in an Early Meso 

potamian Town. 
g) Survey of the hinterlands of ancient Kish: het nog onuitgegeven proef

schrift (universiteit van Chicago 1968) van McG. GrnsoN, The City 
and Area of Kish, zal, zoals we reeds konden ervaren uit zijn mooie 
lezing te Brussel ter gelegenheid van de 1 7 e Rencontre Assyriologique 
Internationale 1969, deze nieuwe documentatie bevatten alsmede heel 
w2-t nieuwe inzichten. 

h) Uruk Survey: voorjaar 1967; de ASOR en het OIC in samenwerking 
met het DAl; o.l.v. R. M. ADAMS en H. J. NISSEN; Sumer 23 (1967) 
203-209. 

i) Survey of an abandoned modern village in Southern Iraq (Ijanazirïya) : 
idem ac sub h); Sumer 24 (1968) 107-114, platen 1-3. 

3) Afkortingen van de instellingen onder wier auspiciën de opgravingen verricht werden: 
ASOR American Schools of Oriental Research. 
BSAI British School of Archaeology in Iraq. 
DAI Deutsches Archäologisches Institut. 
DG.A Directorate Genera! of Antiquities - Baghdad . 
MAFM Mis si on archéologigue française de Mésopotamie ( Commission des Fouilles près 

du Ministère des Affaires étrangères). 
OIC = The Oriental 'lnstitute of the University of Chicago . 
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Alvorens over te gaan tot de bespreking van twee prospecties die uit
gevoerd werden in het tijdsbestek dat ons bezighoudt, verdient het aan
beveling de bijdrage in herinnering te brengen van één der pioniers van 
de "archeological surface reconnaissance", R. M. ADAMS, in Sumer 25 
(1969) 111 -124: The Study of Ancient Mesopotamian Settlement Patterns 
and the Problem of Urban Origins, waarin deze inzake methode en doel
stelling van dit soort wetenschappelijk onderzoek, zowel theoretisch als 
praktisch stelling neemt. 

1. Nippur Survey : najaar 1968; de ASOR; o.l.v. R. M. ADAMS; ASOR 
N ewsletter 7 ( 1968-69). 

Meer dan 400 tells ten noorden en ten oosten van Nippur werden 
geprospecteerd; één ervan werd tenslotte uitgekozen om opgegraven 
te worden, omdat hij een zekerheid bood een zo volledig mogelijke 
stratigrafische sequentie te vinden ( zie, infra, Tell Abu Sarïfa). 
Voorlopig kon vastgesteld worden dat dit gebied gedurende de late 
Druk-periode of onmiddellijk erna verlaten werd en dat het in 
Sassanidische en vroeg-islamitische tijd opnieuw welvarend moet zijn 
geweest, getuige de hoge densiteit van de bewoning. 

2. Survey of the Girsu (Telloh) Region: voorjaar 1969; de ASOR; o.l.v. 
Th. JASOBSEN; Sumer 25 (1969) 103-109. 

Bijaldien de "Survey of Central Sumer" (zie, supra, sub I.a) erop 
gericht was het verloop van de stromen en kanalen in het oude 
Sumerië, in hoofdlijnen, te bepalen, en speciaal van die welke de 
steden Umma en Girsu van water voorzagen, - respectievelijk een 
arm van de Eufraat, Iturungal genoemd in de teksten, en een zijtak 
van deze arm, - stelde deze nieuwe prospectie zich tot taak de 
methodes van de "Ceramic Surface Survey" toe te passen op bepaalde 
details van de topografie, in casu op de groepen tells die gerijd 
liggen langs de oude loop der waterwegen: 

a) in het gebied tussen de Iturungal-arm en zijn zijtak: door onder
zoek en datering van de vroeg-dynastieke nederzettingen, waarvan 
sommige tot in oudbabylonische tijd bewoond geweest zijn, kon 
de richting van het kanaal dat de grens heeft gevormd tussen 
U mma en Lagas vastgesteld worden; 

b) in de gebieden ten noorden en ten oosten van de Iturungal
zij tak: onder vier mogelijke looprichtingen die onderzocht werden 
bleef er tenslotte één over als zijnde het kanaal dat Entemena 
liet graven van de Tigris tot het Idnun-kanaal. 
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Yïtrim 

• 
Hc:tfra, 

• T. a.l-Fa..li4r 
V 

Fi.:; . 12. Kaart van Irak met de voornaamste recente vindplaatsen, in het bijgaande overzicht 
vermeld. 
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II. SITES: OPGRAVINGEN EN RESTAURATIES 

cAqar Qüf_ 
a) Winter 1968-69 ; het DG.A ; Sumer 25 (1969) e. 

ZW-zijde van de ziggoerat : de tegelbekleding van deze voorzijde werd 
na opgraving gerestaureerd ; onder latere gebouwen werden de grond
vesten van een grote tempel gevonden. Bij restauratiewerk aan één der 
stadstempels, die door het DG.A als lokaal museum ingericht wordt, 
stootte men op een aarden kruik die 220 zilveren dirhems uit de Ilchani
dische periode bevatte. 

b) Voorjaar 1969; het DG.A; Sumer 25 (1969 ) e-f. 
NW-zijde van de ziggoerat: Islamitische graven werden aangetroffen; 
de verharding van de libn-muren aan deze façade door de inwerking 
van vuur wijst wel op de aanwezigheid van baksteenovens uit islamitische 
tijd; verder werden gevonden 7 decoratieve steunberen; 6 nissen, vier
kante openingen horizontaal gerijd zoals in de ziggoerat van Ur ( naar 
alle waarschijnlijkheid bestemd om de vochtigheid tegen te gaan), een 
brede goot waarvan de inclinatiehoek kon berekend worden, tenslotte 
drie plaveisels waarvan twee uit Achaemenidische en een uit islamiti
sche tijd. 

Babylon 

a) 67/68 en 68/69; het DG.A; Sumer 23 (1967) g, 24 (1968) 123, 
, 25 (1969) i. 

Onderzoek, opruiming van puin en restauratie in het zuidelijk paleis, 
voornamelijk in de troonzaal; in de loop van 1968 werd een ingezakte 
boog van het é-mab, hersteld en werden de muren van deze tempel 
gepleisterd. 

b) Najaar '67 en '68; het DAI; o.l.v. J. SCHMIDT; Sumer 23 (1967) i, 
24 (1968) 123, 25 (1969) t. 
Bij opgravingen in het gebied van de tempeltoren, de é-temen-an-ki, 
met de bedoeling de omwalling ervan te identificeren, werden resten 
van gebouwen, een verbindingsweg met de processiestraat en, in een 
proefsleuf, belangrijke reeksen ceramiek teruggevonden; voorts zijn ook 
nog nasporingen uitgevoerd naar de plaats waar het ( bït)akïtu moet 
gelegen hebben (bij het dorp K wayris?). 

éogä Mämï 

Eerste campagne (2.2.67-26.2.68); de BSAI; o.l.v. Mevr. Joan ÜATEs; 

Sumer 25 (1969) 133-139, lraq 31 (1969) 115-152 . 
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Na prospectie (zie boven p. 25, sub e) werd deze site voor opgraving 
uitgekozen, omdat hij gelegen is in het grensgebied van de regenval, op de 
culturele afscheidingslijn tussen Noord- en Zuid-Mesopotamië en aan de 
oude verkeersweg langs de Zagros. De occupatielagen, voor zover ze opge
graven zijn, wij zen op het bestaan van een dorp of een stadje, 350 m bij 
100 m groot, uit de Samarra-periode (laatste kwart zesde millennium 
v. Chr.); de bovenste lagen, die nederzettingen uit latere tijd bevatten, zijn 
grotendeels geërodeerd ( oppervlaktevondsten wij zen op bewoning tot in de 
Agade-periode) . 

De o p g r a v i n g e n werden verricht in kwadraatverband van telkens 
10 m; de lemen tichels, waaruit de muren der gebouwen opgetrokken zijn, 
waren alternatief gerijd en hebben de vorm van een (grote) sigaar ( 60-90 cm 
lengte en 12-18 cm diameter) . 

a) In de arealen N, 0, P, gelegen in het midden van de mine-heuvel, konden 
drie constructielagen, alle uit de Samarra-periode, onderscheiden worden: 
de jongste, laag I, sluit in grote lijnen aan bij het grondplan van laag II, 
waarvan de gebouwen beter bewaard zijn; in laag III werd o.a. in 0 11 

en 0 12 een huis bestaande uit 3 rijen van elk 4 kleine kamers uitge
graven; in N 11 is een voorraadskuil uit Vroeg-dynastieke tijd gevonden 
geworden. 

b) De 4 Samarra-bouwfasen van de kwadraten H 11-H8 en G12_9 kunnen 
niet met zekerheid in absoluut-chronologisch verband gebracht worden 
met de lagen I-III. 

c) Bij de uitgraving van de kwadraten H7 en J8 _6 werden overblijfselen 
aangetroffen van een post-Samarra nederzetting: huizen, een soort wacht
toren en ceramiek van een onbekend type, die affiniteiten vertoont met 
Obeid 1 en 2, maar ook met Samarra; de opgraafster ziet hierin een 
overgangsperiode, gelijktijdig met een vroege fase von Obeid 2 (I:Iaggi 
Mul;ammad). Een boorput in J 6 bevatte polychrome Halaf-ceramiek 
( te vergelijken met Arpaciya TT 6 ) en onbekende types van aardewerk 
waarvan de oorsprong wellicht te zoeken is in Iran. 

cl) Mede door een sectie langs de noordzijde van de ruineheuvel kon uitge
maakt worden dat reeds in de Samarra-periode een irrigatiesysteem voor
handen was. 

e) Een boorput in 0 1 5 bracht vooral later Obeid-aardewerk aan het licht, 
de bedding van een kanaal, dat opgegraven werd in H25 , praktisch uit
sluitend Obeid 3 ceramiek. 

Onder de k 1 ei n ere vondsten zijn de belangwekkendste wel de 
terraçottabeeldjes die een opvallende verwantschap vertonen met de b~sçhil-
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derde figurines van de latere Obeid-periode ; van die gevonden in Tell a~
$awwän verschillen ze grondig. Interessant zijn ook de beschilderde " schep
lepels" in aardewerk ( door de opgraaf ster worden ze 'ladles' genoemd). 
Verder werden nog allerlei voorwerpen en werktuigen in aardewerk, natuur
steen, obsidiaan, been en schelp opgegraven. 

Aan de resten van fauna en flora werd een grondige studie gewijd. 

Hatrd 

Sedert 1968; het DG.A; Sumer 25 (1969) i-k, zie ook Phcenix 16 (1970) 
366-380. 

a) Opgravingen in de gangen, die de grote binnenplaats aan de oostzijde 
van de voornaamste tempels omringen, in een lager liggend gebied 
tegenover de tempel A ( schijnt de plaats van samenkomst geweest te 
zijn van de stadsraad i.p .v. een kunstmatige waterreservoir) en in het 
voornaamste noordoostelijke poortgebouw van het tempelgebied. Stenen 
met Aramese inscripties en beeldhouwwerk werden gevonden. 

b) Restauratie aan de grote boog in de grote noordiwan, aan het zuidelijk 
balkon van iwan 7, aan de binnenfaçade van iwan 1, aan de hellenis
tische tempel, aan de Mithratempel en aan het vuuraltaargebouw. 

Larsa 

Derde campagne (november 1967); de MAFM; o.l.v. A. PARROT; Sumer 24 
(1968) 39-44, Syria 45 (1968) 205 -239. 

a) D e s t r a t i g r a f i s c h e o p g r a v i n g, die gedurende de tweede 
campagne (januari 1967) in het kwadraat H.XI op een verhevenheid 
tussen de ziggoerat en de tempel van Samas begonnen werd, is voortgezet: 
afgaande op de vondsten kon de laag -5 tot -8 m, waarin de grond
vesten van de bakstenen muur aangetroffen werden, ook toegeschreven 
worden aan de Isin-Larsa-periode ( zoals het "niveau inf érieur", van 
-2,50 m tot -5 m); de laag -8 tot -10 m, waarin vanaf -8,20 m 
geen resten van muren meer voorhanden waren, dateert op grond van 
de ceramiek uit de U r UI-periode; tussen -10 m en -11 m ( één meter 
reeds onder het niveau van de vlakte) kwamen uiterst zelden nog 
scherven te voorschijn . 

b) De opgraver releveert volgende voorwerpen, die chronologische aan
duidingen verschaffen: 4 fragmentaire decoratieve kleinagels ( die ken
merkend zijn voor de Gemdet Na~r-beschaving), 2 fragmenten van 
sikkels in aardewerk ( die reeds gebruikt werden in de Obeid-tijd) en 
een scherf van de I:faggi Mu~ammad-stijl; verder stipt hij aan dat een 
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noordwestelijke sector van de tel1 aan de oppervlakte reeds oud-akka
disch is. 

c) Bij de ceramiek, die onbeschilderd is of beschilderd met uitsluitend 
geometrische motieven, vallen de bekers op, die met een inscriptie 
gezegeld zijn. Onder de terracotta-reliefs, die alle fragmentair gevonden 
werden, zij n er afbeeldingen waarop een baardige Istar schijnt voor 
te komen. 

d) De magere oogst aan inscripties werd door de epigrafist, M. BIRoT, 
in Syria 45 (1968 ) 241-247 gedeeltelijk gepubliceerd: 2 kleinagels op 
naam van W arad-Sin, een tiental tabletten ( al dan niet af gebroken), 
de zegelindrukken op bekers en meerdere gestempelde bakstenen, die 
op verschillende plaatsen van de tell opgeraapt werden. 

Nimrud 

Zal in het volgend overzicht behandeld worden. 

Ninive 

De snelle uitbreiding van de stad Mosoel was er oorzaak van dat vanaf 
1965 archeologische werkzaamheden noodzakelijk geacht werden om van 
wat overblijft van het oude Ninive te redden wat mogelijk is: eerst de stads
architectuur, vervolgens het archeologisch gehied, waarvoor bouwplannen 
bestaan. 

a) Vierde campagne (1967 /68); het DG.A; o.l.v. T A. MA?LÜM; Sumer 24 
(1968) 45 -52, pl. 1-17 bij de Arabische tekst. 

1. Samas-poort: onderzoek en restauratie, met inbegrip der torens, van 
een gedeelte van de stadsmuur ten noorden en ten zuiden van deze 
poort; bij het sonderen van in het conglomeraat uitgehouwen tunnels 
kwamen uit een graafkuil te voorschijn twee terracotta sarkofagen, 
een aarden kruik met kleitabletten ( wellicht brieven) en een Horus
oog-amulet in frit. 

2 . Maski-poort: systematische nasporing van het poortgebouw en aan
liggende stadsmuur; kleinere oppervlaktevondsten: scherven, koperen 
speerpunten, een klein zegel en een marmeren lotusvormig voorwerp. 

3. Qü_yungiq: in het paleis van Sanherib werd een plaats ten oosten 
van de troonzaal uitgegraven; 7 lagen werden vastgesteld: de bovenste 
een islamitische ( zonder veel belang), de vier volgende hellenisti
sche en de twee onderste Assyrische ( de oudste heeft een vloer van 
gebakken tegels gestempeld op naam van S<1.nherib1 de jongste één 
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van basaltblokken waarschijnlijk uit de tijd van Assurbanipal) . 

4. ,,Area 1": op twee plaatsen ten noorden van de tell van Qüyungiq 
werd gesondeerd: de proef graving leverde drie lagen op ( muren, 
graven, ceramiek), de sleuf gedeelten van huizen. 

b) Vijfde campagne (1968/69), het DG.A; o.l.v. T. A. MA?LÜM ; Sumer 25 
(1969) 43-49, pl. 1-24. 

1. Samas-poort: restauratie, of beter reconstructie, van de stenen façade 
van poort en aangrenzende stadsmuur. 

2 . Maski-poort: restauratie van poortgebouw ( een rij platte stenen 
draagt een inscriptie van Sanherib) en stadsmuur ten noorden en 
ten zuiden ervan. 

3. Qüyungiq: de restauratiewerkzaamheden werden voortgezet in de 
troonzaal en aanliggende kamers. Een metalen dak werd gebouwd 
over een kamer naast de troonzaal en de badkamer. De bedoeling 
is ook in deze zalen een plaatselijk museum onder te brengen. 

4. Door verzakking van de oevers van de Ijü~ar kwamen op twee 
plaatsen graf gewelven bloot te liggen. Eén werd onderzocht en 
bevatte een terracotta-sarkofaag met koordversiering; 75 cm boven 
dit graf was er een vloer waarvan de gebakken tegels dezelfde af
metingen hebben als die van het graf; daar dit laatste waarschijnlijk 
reeds in de oudheid leeggeroofd werd (het gat is nog zichtbaar) 
kan niet uitgemaakt worden of het uit hellenistische of uit Parthische 
tijd stamt; een andere opening diende om overleden verwanten bij 
te zetten. 

c) Sinds februari 1968 neemt de Universiteit van Mosoel in samenwerking 
met het DG.A deel aan de systematische nasporing en restauratie van 
de stadsmuur; haar sector is de Adad-poort; Sumer 25 (1969) p. 

Seleu~ia j . . 
a) Vierde campagne (6.10-16.12.67); Centro · R1cerche Archeolog1che e 

Scavi di Torino; o.l.v. G. GuLLINI; Mesopotamia III-IV (1968-69) 7-68; 
vermits de problemen gesteld door de historische topografie van dit 
gebied ingewikkeld zijn (bv. in hoeverre de ruineheuvel Köb-eh Seleucia 
Nova geweest is), doet de lezer er goed aan het uitstekend artikel van 
J. M. FIEY, Topography of Al-Mada'in (Seleucia-Ctesiphon Area), ver
schenen in Sumer 2 3 ( 1967) 3-38, te consulteren. 
1) Tell cumär: opgravms van een pot1wwerk: aan de westelijke basis 
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van de tell en brede sleuf in de heuvel zelf; gebouwen kwamen aan 
het licht, die, mede door de vondsten die erin gedaan werden, de 
aanwezigheid doen veronderstellen van een zeer belangrijk complex. 

2) In aansluiting bij de topografische studie in het gebied van de oude 
stad, teneinde de plattegrond in hoofdlijnen terug te vinden, werden 
uitgebreide proefgravingen uitgevoerd 1. in de zuidelijke zone van 
de stad langs de " straat met portieken" en 2. in de "Agora", die 
gelegen is in het oostelijk gedeelte van de stad nabij de oude bedding 
van de Tigris. 

3) Kögeh: de twee vroegere opgravingsgebieden werden verenigd; de 
inplanting van de bouwwerken in het urbanisatieplan kon bestudeerd 
worden. 

b) Vijfde campagne (29.9-12.12.68); idem. 

1) Tell cumär: de opgraving van de vertrekken aan de westzijde werd 
uitgediept en de noordwesthoek van het monument werd aan een 
grondig onderzoek onderworpen; de vondst van meer dan vijfdui
zend "bullae" ( met Griekse inscriptie en met zegelafdruk) laten de 
identificatie toe van een openbaar archief in deze zone; een offerande
taf el en twee Romeinse muntschatten (bedoeld als ex-voto), die 
gevonden werden in de meest recente lagen, schijnen de identificatie 
te bevestigen met de meest beroemde tempel van de stad, die in de 
tijd van de bezetting door A vidius Cassius nog steeds geëerd werd. 

2) Het opgravingsgebied van de "straat met portieken" werd in belang
rijke mate ujtgebreid; de meest recente laag van een echte 'stoa', 
die gebouwd was tussen een noord-zuid gerichte straat en een plein 
dat uitkwam op de noordzijde van de portiekenstraat, werd aange
troffen. 

3) Köbeh: het onderzoek van de benedenlagen bracht belangrijke ge-
gevens voort voor de bouwfasen van de Sassanidische stad. 

Tell Abü $arïfa 

Eerste campagne (januari 1969); de ASOR; o.l.v. R. M. ADAMS; ASOR 
Newsletter 7 (1968-69). 

In het kader van de Nippur Survey ( zie boven, p. 26, sub 1) werd deze 
kleine doch relatief hoge (6,5 m) ruineheuvel, die in de woestijn op onge
veer 15 km ten noordwesten van Nippur gelegen is, uitgekozen voor een 
stratigrafische opgraving teneinde de reeds gevonden reeksen aardewerk 
çhronologisch beter te kunnen bepalen en groeperen , 
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a) Een trapsleuf ( 15 m) aan de noordzij de: de onderste lagen leverden 
massa's Sassanidisch aardewerk op alsmede enkele Parthische scherven; 
de latere lagen, alhoewel ze herhaaldelijk verstoord waren door putten, 
wezen op een geleidelijke invoering van islamitische verglaasde en onver
glaasde ceramiek ( wellicht tot in de vierde of vijfde eeuw van de 
Hegira). 

b) Een kleinere sleuf ( 10 m) in de lagere helling aan de westkant: enkele 
ondiepe putten waren islamitisch ; de Sassanidische lagen getuigden van 
een weinig belangrij ke bewoning ; hieronder stootte men op een steriele 
afzetting van rivierzand waarin heel wat schelpen staken, zodat geredelijk 
kan aangenomen worden dat de eerste bewoners zich neerzetten op 
een verhevenheid langs een waterloop. 

c) Een bredere sleuf ( vier kwadraten van elk 5 X 5 m) op de top van 
de heuvel : de bovenste lagen zijn eveneens verstoord door putten uit 
islamitische tijd; eronder werden muren aangetroffen waarvan sommige 
een halve meter dik zijn. De belangrijkste vondsten zijn het verglaasde 
aardewerk dat als diverse erfstukken bewaard moet zijn (vermits het, 
in verhouding tot de alledaagse gebruiksceramiek die onverglaasd was, 
slechts zelden voorkomt, - van 5 tot 10% - , en vermits het te zijner 
tij de gerestaureerd werd met koperen klinknageltj es of met bitumen), 
alsmede de enkele munten. 

Tell al-Fab,ar 

Eerste campagne (22.10.67-27.1.68); het DG.A ; o.l.v. Y. AL-Ij:ÄLI~i; Sumer 
23 (1967) e-f, pl. 9-10 bij de Arabische tekst, ASOR Newsletter 3 
(1969-70). 

Aanleiding tot opgravingen op deze site was de vondst door dorpskinderen 
van spijkerschrifttabletten. 

a) Laag I (bijna aan de oppervlakte van de ruineheuvel): drie huizen, A, 
B en C; potscherven die naar hun typologie dateerbaar zijn in de middel
assyrische tijd. 

b) Laag II: · zeventien kamers van een belangrijk bouwwerk met betegelde 
vloeren en met blauwgroen geschilderde muren ( vandaar de benaming 
"Groen Paleis"' ) ; sporen van een hevige brand en verspreid liggende 
skeletten in abnormale houdingen wijzen wellicht op een gewelddadige 
aanval ( van de Assyriërs ? ) . In een aantal kamers werden, in totaal, 
een 800 spijkerschrifttablettén gevonden die, voor het merendeel con
tracten, analoog zijn met de Nuzi-teksten; het toponiem, uruAR-WA, dat 
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in sommige voorkomt, zou kunnen w1;zen op de oude naam van de 
nederzetting. 

Tweede campagne (1968/69): idem. 

a) Laag I: opnieuw drie privé-huizen, D, E en F; bij vergelijking met die 
van andere opgravingsplaatsen blijkt de ceramiek eerder afkomstig te 
zijn uit de eindperiode van het tweede millennium v. Chr. 

b) La.ag II: het grondplan van het "Groen Paleis", een rechthoek van 
60 X 30 m, werd verder nagespoord ; aan de noordoostkant kwam een 
27 X 22 m groot platform uit leemtegels te voorschijn; rond het "paleis" 
en het platform was een buitenmuur, die op regelmatige afstanden van 
leemstenen torens voorzien was, gebouwd. 
De vondsten: spijkerschrifttabletten (waarvan het aantal thans ongeveer 
1000 bedraagt), cylinderzegels, ceramiek, ,,glass-ware", e.a., wijzen uit 
dat Tell al-Fabär deel heeft gehad aan de Hurri-Mitanni-beschaving 
van het midden van het tweede millennium v. Chr. 

c) Een sondage in het midden van de ruineheuvel leverde het bewijs van 
bewoning sedert de prehistorie. 

Tell al-Hibba 

Eerste campagne (winter 1968/69); de ASOR; o.l.v. D. E. HANSEN en 
V. E. CRAWFORD; ASOR Newsletter 4 (1968-69), BASOR 197 (1970) 7. 

Op deze uitgestrekte site, die aan alle kanten omgeven is met kanalen en 
moerasland, werd een plaats aan de zuid westzij de in kwadraatverband opge
graven: vooreerst werd een breed, leemstenen platform bloot gelegd, dat 
dateert uit de eind periode van de V roegdynastieke periode, bij doorgraving 
werd een tempel-ovaal ontdekt, dat op grond van een inscriptie op een 
fundatiesteen, onder de naam ib-gal, gebouwd is geworden door Enanna
tum I ( deze tekst ondersteunt de stelling van J ACOBSEN en F ALKENSTEIN 
als zou al-Hibba het oude Lagas zijn) . 

Tell Qälïng Agä 

Derde campagne (17.6-5.9.68); het DG.A; o.l.v. B. ABÜ ~-$üF; Sumer 25 
(1969) 3-35, pl. I-XX. 

De campagnes op deze site zijn eigenlijk noodopgravingen vermits de 
gestadige uitbreiding van de stad Erbil een steeds grotere bedreiging gaat 
vormen voor het behoud van deze oude ruineheuvel. De derde campagne 
stelde zich ten doel een uitgebreid gebied, vanaf de top van de tell, syste
matisçh uit te graven, 
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a) De bovenste of laag I was in belangrijke mate verstoord door erosie en 
door moderne graven; onder de schaarse architecturale overblijfselen 
meent de opgraver, afgaande op vondsten van cultusvoorwerpen, één 
of meerdere gebouwen te onderkennen, die een religieuze bestemming 
hadden ; op een bepaalde plaats lag een hoop kleine eivormige slinger
stenen opgestapeld. 

b) Laag II werd uitgebreid naar het westen toe: eens te meer hebben 
moderne grafkuilen de architectuur grote schade toegebracht ; vrijwel 
ongeschonden bleef het huis van een pottenbakker; verder werden nog 
overblijfselen van drie bouwwerken en een met keien bestrate weg aan
getroffen; de meeste gebouwen blijken gedurende twee afzonderlijke 
fasen bewoond geweest te zijn . 

c) Laag 111 werd over een nog grotere oppervlakte opgegraven : ook hier 
kwamen nog verstoringen voor; juist onder de weg met keibestrating 
uit II was er een lange noord-zuid gerichte straat, die het gebied in twee 
wijken verdeelde, een oostelijke (met tenminste vijf gebouwen, waar
onder een tempel, die vergelijkbaar is met die van Gawra IX) en een 
westelijke ( met vier gebouwen waaronder een tempel en een huis, 
waarin een soort muurschilderingen gevonden werden; de scherpe krom
ming van een muur in deze wijk doet denken aan het "Round-House" 
van Gawra XIA) ; op deze straat sloot een brede zijweg aan, die oost
waarts liep. 

d) In de grote leemstenen constructie aan de westzij de, waarvan de functie 
niet duidelijk is ( een platform of een terras) staken enkele graven. 

In de drie lagen kwamen meerdere ovens en graven ( vooral van kinderen) 
te voorschijn; de ceramiek was overwegend van het Uruk-type, enkele voor
beelden van onversierde, geïnciseerde en beschilderde Ninive V-waar en 
verscheidene beschilderde Halaf- en Obeid-scherven, die klaarblijkelijk in
trusies zijn, kwamen eveneens voor; andere vondsten zijn: halssnoeren met 
kralen in been en schelp, soms in edelsteen en goud, cultus-voorwerpen in 
aardewerk (kalver- en runderkoppen, oogidolen), terracotta beeldjes ( men
sen en dieren) voorwerpen en werktuigen in natuursteen, vuursteen, obsi
diaan, been en klei, stenen stempelzegels ( één enkele uit schelp); tenslotte 
zij nog vermeld dat de leemtichels waaruit de muren der gebouwen opge
trokken zijn een groot formaat hebben (ongeveer 45 X 25 X 10 cm). 

Tell ar-Rimäb 

Vijfde campagne (3.3. -9.6.68); de BSAI; o.l.v. D. ÜATEs; lraq 32 (1970) 
1-26. 
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a) ,,A r e a C" : ten einde tot een beter inzicht te komen in de structuur van 
het "Paleis" werd de diepe uitgraving naar het noorden en het westen 
uitgebreid, zodat ze thans een rechthoek van 40 bij 3 5 m vormt; eens 
te meer moest een 6 m dikke laag resten weggeruimd worden. 

1. De laat-assyrische laag: in twee bouwfasen, die slechts herbouwingen 
zijn, werden huizen telkens gelegen rond een binnenplaats aange
troffen ( een volledig grondplan werd evenwel niet bloot gelegd); 
sommige types van ceramiek gelijken op die uit het Nimrud van 
612 v. Chr., de meeste echter zijn van vroeger maaksel; andere 
voorwerpen zijn schaars en de staat waarin ze gevonden werden 
wijst op een overhaast vertrek of op een gewelddadige vernieling. 

2 . De middel-assyrische lagen: naast huizen kwam een klein heiligdom 
met een podium tegen zijn westelijke binnenmuur te voorschijn, 
wellicht een soort privé-kapel; de belangrijkste vondsten zijn vasen 
in glaswerk, een knop voor een staf, eveneens met glaswerk, en een 
stempelzegel uit de Gemdet-Na~r-periode in een soort lichtgroen 
albast, dat als hanger of amulet gebruikt zal geweest zijn. 

3. Onder de middel-assyrische lagen: een reeks boven elkaar gebouwde 
constructies vanaf een laag, waarin het paleis genivelleerd werd tot 
een vernielingslaag (hierin staken kralen in frit en andere kleine 
voorwerpen), die gelijktijdig is met het einde van de bewoning te 
N uzi; in een kamer liggende boven locus XVII van het paleis werd 
een gebakken rond kleitablet gevonden, dat, naar de vondstomstan
digheden te oordelen, naar omhoog gewerkt was; de inscriptie ver
meldt een paleisbouw door Sarrum -kïma-kälima in de stad Razamä 
( cfr. de tekstbewerking door C. B. F. WALKER in lraq 32 (1970) 
27-30); de opgraver vraagt zich af of dit tablet geen percrinnliik 
oorlogstrofee geweest zou kunnen zijn meegenomen uit een veroverde 
stad. 

4. Het paleis zelf: alhoewel ver van volledig, wordt het grondplan 
duidelijker ( een lange binnenplaats omgeven door rijen kamers); 
de gelijkenis in plan en bestemming met het westelijk deel van het 
paleis van Ur-Nammu en Sulgi te Ur is opvallend. Het geheel doet 
zich voor als een belangrijk administratief centrum, getuige de docu
mentaire teksten, en als een residentie van bepaalde vorsten van 
Karana na de dood van Samsi-Adad: Samu-Addu, zijn zoon Askur
Addu, en dochter Iltani, met haar echtgenoot Aqba-Hammu, een 
bärû-priester. De belangrijkste vondsten (loci aangeduid met Romeins 
cijfer) zijn: een fragment van een kleitablet en voorraadkruiken 
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(II), een rond tablet en twee kleilabels (IX), een aantal kleiver
zegelingen van kruiken, waarvan twee met vermelding van Askur
Addu (XII), een reeks gebroken terracotta muurnagels (XIII en 
XIV), zestien tabletten waaronder acht brieven gericht aan Iltani 
(XIV), een kleistop en zestien tabletten, bescheiden bij de wijn
voorraad - waaronder een brief van Aqba-Hammu - waarvan som
mige gedateerd zij n in het jaar van Zabrum, evenals de meeste 
stukken uit het archief van Iltani ( tussen een blok metselwerk 
en XVI). 

S. Bouwwerk onder het paleis: beneden loci XIV en XV werden ge
deelten van een ouder gebouw gevonden, dat bij de oprichting van 
het paleis met de grond gelijk gemaakt werd; het grondplan is nog 
vrij onduidelij k ; één der muren rust op een stenen fundering, die 
zelf in maagdelijke bodem steekt. Bepaalde vondsten verraden het 
monumentaal karakter en de officiële functie , die dit gebouw moet 
gehad hebben: een podium in één der kamers, een terracotta muur
nagel, twee grote administratieve documenten in fragmentaire toe
stand (lijsten van personen met hun herkomst), een kleiomslag met 
een zegelafdruk, waarin de eigenaar dienaar wordt genoemd van 
Samsi-Adad. 

b) ,,Area A": tijdens het verdere onderzoek van het terras buiten de 
grote tempel werd een ingewikkelde opeenvolging van bouwwijzigingen 
waarneembaar; een tegelbevloering was enkel aanwezig aan de oostzijde; 
de muur die het terr8s ondersteunde en de monumentale trap die er 
naartoe leidde werden na de tempel gebouwd, wellicht in de tweede 
bouwfase, toen de ziggoerat voltooid werd. Negen tabletten werden ge
vonden; ze staan in verband met landbouwwerkzaamheden en dateren, 
naar alle waarschijnlijkheid, uit de tijd van Samsi-Adad. 

c) ,,A r e a AS": tegen de zuidflank van de centrale ruineheuvel werd een 
sleuf geopend met het doel de geschiedenis van de stad vóór de bouw 
van de grote tempel na te gaan. Het onderzoek leverde het bewijs van 
een lange bewoning tijdens de Ur III-periode. De gebouwen, die op de 
helling terrasvormig opgericht waren en waarvan meestal slechts de 
onderbouw overgebleven is, getuigen van de vernuftige bouwkundige 
techniek die gangbaar was aan het einde van het derde millennium 
v. Chr.; leemstenen bogen werden vrijelijk aangewend en in een bepaald 
gebouw zijn nog de resten van drie boven elkaar aanwezig ; elk gewelf 
was gebouwd volgens de "pitched-brick" methode en rustte op pijlers, 
zodat een lage cvale koepel tot stand kwam. 
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Tell a1-$awwän 

Vijfde campagne (25.11.67-25.1.68); het DG.A; o.l.v. B. ABû ~-$ûF; 
Sumer 23 (1967) a-c, pl. 1 bij de Arabische tekst, zie ook Phcenix 14, 2 
(1968) 171-181. 

In tegenstelling tot de werkwijze gevolgd in vroegere campagnes, waarbij 
een beperkte ruimte diep uitgegraven werd, is thans zoveel mogelijk opper
vlak van laag 111, die uit de Samarra-periode (laatste kwart zesde millennium 
v. Chr. ) stamt, blootgelegd, en dit voornamelijk op heuvel B en aan de 
verdedigingswerken (grachten en wallen). 

De T-vormige gebouwen schijnen een religieuze functie gehad te hebben; 
de bovenste gedeelten werden in een late fase van laag III opnieuw ge
pleisterd met gips en als provisiekamer gebruikt; in de omgeving van deze 
groep gebouwen werden een tiental braadovens en twee pottebakkersovens 
aangetroffen. 

Vondsten: gevlochten en met bitumen versterkte manden en matten ( waar
in de doden begraven werden) ; naast Samarra-aardewerk enkele voorbeelden 
van polychrome Halaf-ceramiek; slechts één albasten beeldje; een langwerpig, 
plat zegel uit zwarte steen; een groot aantal landbouwwerktuigen; een speciale 
studie werd gewijd aan de faunaresten van laag III, zie Sumer 23 (1969) 
179-189, pl. 1. 

Tell Täya 

Tweede campagne ( december 1968 tot februari 1969), de BSAI; o.l.v. J. 
READE; Sumer 25 (1969) u, BSAI Report 1969. 

a) Vroeg-dynastieke periode: 

1. De citadel: er kon uitgemaakt worden dat de stenen fundering van 
de ringmuur en van het langwerpige heiligdom uit deze periode 
stammen. 

2 . De buitenstad: een versterkte stadswal met vierkante torens op regel
matige afstanden ; een groot gebouw (140 bij 110 m) dat een kazerne 
zijn kan; in een huis werd een uitzonderlijke vondst gedaan, nl. een 
collectief graf met steile treden leidende naar twee onderaardse 
kamers; de buitenkamer bevatte grote provisiekruiken en een klein 
podium in een hoek, waarbij drie ongewone beeldjes gevonden wer
den ( een vrouwelijk naakt, een vogel en een ander dier); de binnen
kamer bevatte een potstaander en een geïnciseerd bekerglas uit frit; 
de ronde grafkelder in de muur van deze kamer was zorgvuldig 
afgedicht met stenen en sloot drie skeletten in, die op verschillende 
tijdstippen bijgezet waren. 
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b) Agade-periode: 

1. De citadelmuur werd opnieuw bekleed en versterkt. 
2. De buitenstad: de wal werd gedeeltelijk opnieuw in gebruik ge

nomen ; één van de twee huizen, die opgegraven werden, had een 
dertigtal kamers rond een binnenplaats, alsmede een uitstekend 
waterafvoersysteem; op een beschreven terracotta cylinderzegel wordt 
de Akkadische god Aba aangeroepen. 

3. Al deze gebouwen hebben eens te meer een stenen fundering en een 
leemstenen bovenbouw. 

Uruk 

De 26ste en 27ste campagne zullen m het volgend overzicht behandeld 
worden. 

Yärim Tep e 

Eerste campagne (9.3. -9.5.69); Academie der Wetenschappen van de 
U .S.S.R., o.l.v. R. MuNCHAJEV ; Sumer 25 ( 1969) 125-131, pl. 1-VI. 

Zes heuvels van verschillende omvang maken deel uit van deze site: 1, 
4 en 5 zijn gelegen op de oostelijke oever, 2, 3 en 6 op de westelijke oever 
van een riviertje. 

H euvel 1 : in het hoofdopgravingsgebied werden vijf, in de stratigrafische 
sleuf ( in het noorden) acht bouwlagen onderzocht, alle uit de Hassuna
periode : meestal lemen huizen, smalle maar lange straten, kleine pleinen, 
broodovens, pottenbakkersovens ; de ceramiek heeft de standaard Hassuna
vormen ( een gevonden tetrapode is uitzonderlijk) en versieringen (geïn
ciseerde, beschilderde en geïnciseerd-beschilderde) , alle motieven zijn geo
metrisch; enkele voorbeelden van specifiek Samarra-aardewerk werden even
wel ook aangetroffen, de meeste in de bovenste lagen; vaatwerk in steen en 
in gips; werktuigen in steen ( obsidiaan komt meer voor dan vuursteen) , in 
been ( één is geïnciseerd), in klei; 16 terracotta vrouwenbeeld jes ( 10 in laag 
V, één zittend in laag II ) ; grote kleiïdolen; kralen; een zegel in rode steen. 

Onder de overblijfselen van de fauna zijn vooral de beenderen van een 
huiskoe voor de studie van de domesticatie van belang. 

De graven die gevonden werden behoren niet tot de tijd van de neder
zetting : 4 zijn uit de Halaf-periode (twee zijn "catacomben" , de oudst 
bekende voorwaar), 46 uit de Sassanidische ( eenvoudige kuilen of "cata
comben" waarvan de ingangen afgesloten zijn met platte stenen; alleen bij 
kinderen zijn er bijgaven). De putten die de culturele lagen verstoorden zijn 
overwegend uit de Halaf-tijd; enkele zijn Assyrisch en zelfs Achaemenidisch 
( een spijkerschrifttablet werd in één ervan gevonden). 
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Heuvel 2 : in de vernielde oostflank werd een stratigrafische trapsleuf 
gegraven. Zeven bouwlagen, alle uit de Halaf-periode, werden reeds ge
vonden: karakteristiek zijn de kleine ronde kamers met lemen muren, de 
reeds uit andere opgravingen bekende tholoi. Alle vormen en motieven ( met 
uitzondering van de bukranion in de bovenste lagen) van de Halaf-ceramiek 
zijn voorhanden; vaatwerk in steen en allerhande werktuigen werden even
eens gevonden. Drie graven werden in verschillende lagen aangetroffen. 

Op de andere heuvels werden alleen oppervlaktevondsten gedaan: 3 ( veel 
Obeid-, maar de meeste toch Halaf-scherven, werktuigen in vuursteen en 
obsidiaan), 4 en 5 ( niets belangrijks), 6 ( weinig scherven, één geïn-::iseerde 
gelijkende op een Halaf-type) . 

Gent, juli 1971 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT 

Hassuna: Yärim Tepe. 
Samarra: Cog.ä Mämï, Tell a~-.$awwän, Yärim Tepe. 

L. DE MEYER 

A. SYTs 

Halaf: Cogä Mämï, Tell Qälïng Ag.ä, Tell a~-.$awwän, Yärim Tepe. 
Obeid: Cog·ä Mämï, Larsa, Tell Qälïng Agä, Yärim Tepe. 
Uruk: Tell Qälïng Agä. 
Gawra: Tell Qälïng Agä. 
Gemàet Natr: Larsa. 

Vroeg-dynastiek: Cogä Mämï, Tell al-Hibba, Tell Qälïng Agä, Tell Täya. 
Agade: Coga Mämï, Larsa, Tell Täya. 
Ur Il]: Larsa, Tell ar-Rimä}:i. 
lsin-Larsa: Larsa, Tell ar-Rimäl:i. 
Oudbabylonisch: Tell ar-Rimä}:i. 
Middelbabylonisch: c Aqar Qüf. 
Hurri-Mitanni: Tell al-FalJär, Tell ar-Rimäl:i. 
Middelassyrisch: Tell al-Fabär, Tell ar-Rimäl:i . 
Nieuwassyrisch: Ninive, Tell ar-Rimäl:i, Yärim Tepe. 
N ieuwbab_ylonisch : Babylon. 
Achaemenidisch: c Aqar Qüf, Yärim Tepe. 
Seleucidisch: Hatra, Ninive, Seleucia. 
Parthisch: Hatra, Seleucia, Tell Abü ,$arïfa. 
Sassanidisch: Seleucia, Tell Abü .$arïfa, Yärim Tepe. 
Vroeg-Islamitisch: cAqar Qüf, Ninive1 Tell Abü .$arïfa. 
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DE KOSMONAUTEN WAREN GODEN 

Of schoon dit onderwerp niet direct te maken heeft met de oudheidkunde 
van het oude Nabije Oosten, en de lezers van Phcmix er niet van overtuigd 
behoeven te worden dat er iets grondig mis is met het boek van E. VON 
DÄNIKEN, Waren de goden Kosmonauten?, is het nuttig om enkele zaken 
recht te zetten-betreffende een opvatting die men vaak tegenkomt, nl. dat 
er toch wel iets in zit. Men kan er op goede gronden en zonder het boek 
gelezen te hebben van overtuigd zijn dat er niets in zit, en het voor zich zelf 
de moeite niet waard vinden om er aandacht aan te besteden, maar het 
boek is een belangrijk tijdsverschijnsel en het raakt nauw aan de archeologie 
en enkele verwante vakken . Het is niet alleen enorm ingeslagen bij het grote 
publiek; ook serieuze mensen hebben er serieuze woorden aan gewijd, ex
minister Polak schreef een voorwoord voor de Nederlandse vertaling, en de 
archeologen worden er als volkomen incapabele "geleerden" in voorgesteld. 

Het is mijn bedoeling om een paar opmerkingen te maken waarmee men 
zich de bewonderaars van dit moderne Jules Verne-isme van het lijf kan 
houden. Zoals U ziet heb ik de titel van het boek ontdaan van het vraag
teken en de volgorde van de woorden gewijzigd. Over de kosmonauten van 
VON DÄNIKEN weet ik niets zinnigs te zeggen. De goden van VON DÄNIKEN 
zijn de objecten van religieuze verering in de primitieve religies. Ik poneer 
dat VON DANIKEN van de moderne culturele antropologie en godsdienst
fenomenologie niets afweet. Op dat aspect behoef ik hier echter niet in te 
gaan. Het begrip goden duidt op menselijke activiteiten in voornamelijk 
oude culturen die uitingen waren van een geloof in het bestaan van een 
godenwereld. Dat geloof is aanleiding geweest tot het creëren van grote 
en soms zeer grote werken, die tot op de dag van heden zijn gebleven, zij 
het in staat van verval. Dus niet kosmonauten, maar godsdienstig besef dat 
leefde in bepaalde culturen. Met zijn aan boerenbedrog grenzende opper
vlakkige manier van schrijven appelleert VON DÄNIKEN aan het moderne 
substituut van dit godsdienstig besef. Zijn kosmonauten behoren tot de goden
wereld van de moderne tijd. Ik kom hier aan het slot op terug. 

Toen mij enige tijd geleden gevraagd werd om aan een televisie uitzending 
over dit boek mee te werken, heb ik het boek gelezen en heb ik mijn kritiek 
o.a. geïllustreerd aan de hand van de kaart van een Turkse zeevaarder, Piri 
Reis genaamd. Dit deel van mijn kritiek werd echter te moeilijk geacht 
voor het T.V. publiek, en derhalve niet uitgezonden. Toch raakt dat blijkbaar 
de kern van VON DÄNIKEN' s betoog, omdat juist deze kaart op vele mensen 
een diepe indruk maakt. De kaart, waarop de gehele wereld voorkomt is 
een "practical joke", die nog geen tien jaar oud kan zijn. Het is het parade-
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paard van de VON DÄNIKEN-gelovigen en geldt als bewijs voor het bestaan 
van luchtfotografie in een tijd dat aardse stervelingen nog niet konden 
vliegen. De kaart zelf is het bewijs dat hij niet van luchtfoto's gemaakt kan 
zijn maar berust op een wiskundige formule, waarbij men een bol op een 
plat vlak "proj ecteert" zodanig dat elk punt op de bol op dezelfde af stand 
van het, willekeurig gekozen, middelpunt ligt als dat op de bol het geval is. 
Hierbij ontstaat de situatie dat het punt dat op de bol precies tegenover 
het gekozen middelpunt ligt aan de andere kant, op het platte vlak de buiten
ste cirkel is geworden. M.a.w., als men de aardse globe op deze wijze 
"projecteert" op een plat vlak dan zal de doorsnee door een land langs een 
lijn uit het gekozen middelpunt juist zijn, maar elke doorsnee door dat land 
loodrecht op die lijn zal in grotere mate vertekend moeten worden naarmate 
dat punt verder van het middelpunt verwijderd is. De kunstgreep is dat 
m~n niet een halve bol projecteert zoals in onze atlassen gebeurt, maar een 
hele bol. Op de achterflap van het boek vindt men de technische term voor 
dit soort hersengymnastiek: ,,azimuthal equidistant projection". 

Men moet het rekenwerk niet onderschatten; om de zoveel km. moet de 
lengte van de cirkel om het gekozen middelpunt op de aardglobe berekend 
worden en de verhouding tot de cirkel op de kaart, waarop de punten op 
diezelfde af stand van het middelpunt moeten komen. Het ligt voor de hand 
dat men denkt aan fotografie vanaf grote hoogte. Dit maakt alleen het reken
werk nog ingewikkelder. Ten eerste is er geen punt in het heelal van waar 
men de hele aarde op één foto kan opnemen, en als men door de aarde heen 
kon fotograferen dan zouden altijd nog de twee helften op elkaar liggen 
en de ene niet om de andere heen. Hiermee vervalt de notie dat we met 
één foto te maken hebben. Het boek suggereert dat de foto boven Kairo 
is gemaakt. Kairo is tenminste praktisch het middelpunt van deze kaart. 
Nu doet zich echter een ander probleem voor. Er is geen punt in het heelal 
te vinden vanwaar men bv. de zuidpool kan fotograferen met een vertekening 
die geldt als men deze zuidpool tekent met Kairo als centmm. 

De zuidpool is namelijk niet zichtbaar, die ligt op het tweede halfrond als 
Kairo in 't centrum ligt van het eerste. Verder is van elk punt in het heelal 
vanwaar de zuidpool wèl zichtbaar is, de vertekening niet die van Kaïro uit, 
maar van het punt op de aarde dat loodrecht onder het observatiepunt ligt. 
Er moet dus een extra omrekening plaats vinden waarbij de af stand tussen 
de beide observatie punten wordt verdisconteerd. Hier schuilt een vrij duur 
computer-programma in. Als men bovendien bedenkt dat de zichtbare punten 
van de aarde op een foto die van zeer grote hoogte genomen is, ook een 
af standsvertekening van het middelpunt van de foto geven door de bolling 
van de aarde1 dan lijkt het eenvoudiger om zo 'n projectie van de hele aarde 
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te maken met de gegevens van een Bos-atlas. W ij hebben te maken met een 
kaart waarvan elk punt berekend moest worden. Geen enkel punt kon 
zonder meer van een luchtfoto worden overgenomen, behalve het centrum 
en de direkte omgeving. Bedenkt men verder dat er op de Piri Reis-kaart 
bergen op de zuidpool voorkomen die enkele jaren geleden pas ontdekt zijn, 
én dat de kaart volgens V0N DÄNIKEN in de 18e eeuw in een paleis in 
Istanbul is gevonden, toen weer is verdwenen en kort geleden teruggevonden, 
dan heeft men voldoende reden om de 'practical joker' die de computer
kaart maakte te feliciteren met z'n succes. Welke journalist zoekt het bedrog 
eens precies uit? 

Op elke bladzijde van het boek staat verder wel enige onzin. Zoals bv. 
in de volgende passage (blz. 132) over Jericho. ,,In Jericho werden 10.000 
jaar oude graven blootgelegd en er werden 8000 jaar oude koppen gevonden, 
die in het gips gemodelleerd zijn. Ook dit is verwonderlijk, want het volk 
dat daar woonde, kende, naar wordt aangenomen, de vaardigheid van het 
pottenbakken nog in het geheel niet. .. " VoN DÄNIKEN weet blijkbaar niet 
dat men van gips geen pot kan bakken. Hij valt op die manier van de ene 
verbazing in de andere, en dat kan niemand verbazen die wel iets weet van 
de zaken waar voN DÄNIKEN zich mee bezig houdt. Dat zijn de mensen 
waar V0N DÄNIKEN zich keer op keer tegen keert omdat ze geen "kosmisch 
oog" willen richten op V0N DÄNIKEN' s problemen. Want wie, als V0N 
DÄNIKEN, stelselmatig de oplossingen negeert die zonder kosmische ogen 
gevonden zijn, heeft immers geen ander middel om die problemen op te 
lossen. 

Nog een staaltje: voN DÄNIKEN heeft een dansvloer voor reuzen gevonden 
(blz. 115). ,, Ten noorden van Damascus ligt het plateau van Baälbek: een 
platform dat is opgetrokken uit rotsblokken, waarvan enkele langer zijn dan 
20 meter en een gewicht hebben van bijna 2000 ton. Tot nu toe is de 
archeologie er nog niet in geslaagd een af doend antwoord te geven op deze 
vragen: waarom, hoe en door wie werd dit terras aangelegd? De Russische 
professor AGREST houdt het in ieder geval voor mogelijk, dat wij hier te 
maken hebben met de overblijfselen van een reusachtige, uitgestrekte vlakte". 
Dit illustreert de methode van schrijven voldoende. Bladzijde na bladzijde 
wordt volgeschreven met kranteberichten over archeologische vondsten, en 
daar tussendoor wordt steeds weer de archeoloog of historicus voor schut 
gezet die de vragen van V0N DÄNIKEN niet kan beantwoorden, om de 
eenvoudige reden dat V0N DÄNIKEN die vragen nooit aan een deskundige 
heeft voorgelegd; zelfs niet aan Herr WERNHER V0N BRAUN, zoals hij zelf 
toegeeft. 

Tussen juni en oktober 1969 kreeg de Nederlandse vertaling 10 drukken. 
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Dit betekent dat honderdduizenden in Nederland het werkje hebben gelezen. 
Men heeft behoefte aan een mythe. We noemen de "goden" kosmonauten, 
we ontzeggen de mens uit de voortijd het recht om iets gepresteerd te hebben, 
we ontkennen het godsdienstige motief omdat wij het zelf niet hebben, 
we brengen toch het mysterieuze element er weer in en de gefrustreerde 
mens van vandaag heeft weer iets wat hem boeit. De moderne mens, maar 
dan de gewone, gelooft in de kaart van Piri Reis, de reuzen van Baälbek, 
de zonen der goden of kosmonauten die trouwden met vrouwen van aardse 
stervelingen om het ras te verbeteren, en hij heeft de hoop dat die kosmo
nauten nog eens terugkeren op aarde. Hiermee is de gehele cyclus van de 
mythe voltooid. ,,Urzeit und Endzeit" speelt, evenals in haast alle religies, 
ook in het Christendom een rol. Wat niet lukt en nooit zal lukken is de echte 
ontmythologisering. Op het moment dat God dood verklaard wordt komt er 
een fi_jn substituut, verbazend simpel van constructie en geheel in overeen
stemming met het karakter van de mythe: de moderne techniek wordt zelf 
mythe. ,,Urzeit und Endzeit" zijn gered, de mens heeft weer iets nieuws 
om op te hopen. 

We moeten erg zuinig zijn op het monster van Loch Ness. Het is er wel 
niet, maar het heeft wel een belangrijke functie. En archeologie heeft een 
belangrijke taak: sinds E. VON DÄNIKEN kan men het niet meer ontkennen. 

Leiden1 mei 1971 H. }. FRANKEN 

PALESTIJNSE ARCHEOLOGIE 

Mededeling van de W erkkarner voor Palestijnse Oudheden te Leiden 

Het is reeds een lange tijd geleden sinds er voor het laatst een bericht 
in Pha:nix is verschenen over de expeditie naar Deir c Alla. De laatste op
gravingscampagne vond plaats in de winter van 1967. Sindsdien is door het 
uitbreken van de z.g.n. Juni-oorlog verder opgraven ter plaatse niet mogelijk 
geweest. 

Het werk heeft echter niet stilgestaan. In 1969 verscheen het eerste deel 
van de officiële publicatie dat een studie bevat van de stratigrafie en van het 
aardewerk van de vroege IJzertijd. Hierin zijn enkele nieuwe gezichtspunten 
verwerkt op het gebied van aardewerk-typologie. Het tweede deel, waarvan 
de tekst nagenoeg gereed is, bevat een studie van middeleeuws aardewerk 
dat ter plaatse werd gevonden. In het derde deel zal de Aramese tekst van 
Deir c Alla worden gepubliceerd. 

Volgens de gewoonte zou nu een voorlopig bericht over de laatste op-
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gravingscampagne hier op z'n plaats zijn, maar tot de belangrijkste resultaten 
van de expeditie behoort ongetwijfeld de ontwikkeling van een nieuwe 
methode van aardewerkstudie, die van toepassing is op alle volksaardewerk 
uit alle tijden. Aan de verdere ontwikkeling van deze methode wordt nog 
steeds gewerkt. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie 
van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver W etenschappelijijk Onderzoek. 
Over de nieuwe methode is een kort artikel verschenen in N atuur en 
Techniek 1) . 

Menige lezer van Phrenix zal weten dat de archeologie overspoeld dreigt 
te raken door onderzoeksmethodes die ontleend zijn aan de bèta-weten
schappen, en het is niet ondenkbaar dat men deze ontwikkeling met enige 
reserve ziet plaatsvinden. Met de methode komt ook de taal van de bèta
vakken binnen, en dit zal voor velen het plezier in deze vorm van oudheid
kunde vergallen. Daarom wil ik voorop stellen dat het volgende weliswaar 
handelt over een technologisch onderzoek, maar dat de taal gespeend zal 
zijn van formules . Het gaat hier niet om een onderzoeksmethode die met 
behulp van allerlei nieuwe apparatuur wordt uitgevoerd, maar om de recon
structie van het oude ambacht van het potten maken. Dit wordt in eerste 
instantie gedaan door een vakman, in dit geval door de heer J. KALSBEEK, 

die als medewerker aan de W erkkamer is verbonden. 
Over het probleem dat aanleiding was tot de ontwikkeling van de nieuwe 

methode het volgende. Men weet dat aardewerk van oude culturen na op
graving typologisch wordt bestudeerd en gedateerd. Deze typologie is vooral 
gebaseerd op de vorm van potten, ook wel op de decoratie, en verder op 
nogal arbitrair aandoende kenmerken als kleur, hardheid, etc. De problemen 
die zich voordeden bij het verwerken van zeer grote hoeveelheden scherven 
van de opgraving te Deir cAllä, waren o.m. : welke van de ca. 200.000 

scherven per opgravingsseizoen moet men bewaren voor verdere studie; 
hoe weet men wanneer men alles heeft om een betrouwbare typologie te 
kunnen samenstellen (ofwel: hoe lang moet men doorgaan met elke scherf 
zeer nauwkeurig te bekijken) ; hoe maakt men een typologie van randscherven 
als er geen twee precies gelijk zijn, enz. In het kort: op welke gegevens 
moet een goede typologie berusten? 

Het maken van een traditionele typologie is dan nog niet zo moeilijk, 
mits men niet al te lang aarzelt bij de toewijzing van de scherven aan 
'types', en niet al te veel onderverdelingen maakt. Dit laatste is nl. de weg 
naar het fiasco. Als men toegeeft, en afwijking "a" een sub-type noemt, 
doemen er zeer snel zeer veel andere afwijkingen op en men eindigt met 

I ) Natuur en T echniek, Sept. 1970, pp . 360-67. 



PALESTIJNSE ARCHEOLOGIE 47 

zeer kleine groepjes scherven, ondergebracht in een evenzeer ingewikkeld 
typologisch systeem. Op het moment waarop men zich dan afvraagt hoe 
toevallig het is dat er nog niet veel méér van zulke kleine groepjes zijn, en 
hoe het komt dat de antieke pottenbakkers het de moderne archeoloog zo 
moeilijk maken, kan men gaan beseffen dat de zaak niet zo ingewikkeld 
kan zijn. 

Wie op een vakantie in het Zuiden of Oosten van Europa een potten
markt bezoekt, ziet dan de potten geordend naar soort, in grote hoeveelheden 
bij elkaar staan . Men mag aannemen dat het allemaal gedraaid aardewerk 
is, gemaakt op een snel draaiende schijf en dus enigszins mechanisch. Zou 
men nu op één bepaald type gaan letten en een aantal exemplaren daarvan 
nauwkeuriger gaan bekijken, bv. op de vorm van de pot én de vorm van de 
rand, dan zou men spoedig ontdekken dat er nogal wat variaties zijn. Er is 
wel een gemiddelde, maar twee identieke potten zijn nauwelijks te vinden. 
Ze zijn allemaal op dezelfde manier gemaakt, maar er zij n vorm- en ook 
wel kleurverschillen. Zou men nu een typologie willen maken van de potten 
van die markt, dan zou men kunnen volstaan met de beschrijving van één 
pot per soort, plus de marge van variatie die mogelijk blijkt te zijn bij de 
toepassing van dezelfde maakwijze. En in deze laatste woorden van de 
vorige zin ligt het antwoord op de vraag hoe men komt tot een betrouwbare 
typologie. Men moet de maakwijze analyseren van elk type, en vaststellen 
welke grenzen er gesteld worden aan vormenrijkdom door de stereotiepe 
manier van maken van elk type. 

Het stereotiepe karakter van de manier van maken van elk afzonderlijk 
type pot in een antieke werkplaats mag men wel als axioma aannemen. 
Welke techniek men ook toepaste bij het maken van een aantal verschillende 
vormen van potten, men maakte stellig niet tien dezelfde schalen op tien 
verschillende manieren, ook al bestaan er meer dan tien manieren om een 
schaal te maken. Men maakte de ene schaal na de andere op de manier die 
in de traditie van het ambacht was overgeleverd. 

Hoe komt het dat elke cultuur ter wereld onderscheiden kan worden, soms 
tot in bepaalde fasen van z'n ontwikkeling, aan de hand van het aardewerk? 
Het antwoord moet luiden dat er in elke cultuur een eigen traditie bestond 
van potten maken; dat die tradities soms wel een zelfde manier van maken 
kenden, maar dat elk cultuurgebied een eigen selectie had en dat er d:1.ardoor 
zoveel onderscheid van vorm is tussen het ene cultuurgebied en het andere. 
Zelfs wanneer een snelle draaischijf gebruikt wordt blijken er zeer veel 
manieren van doen mogelijk te zijn, waardoor pottenbakkerijen zich van 
elkaar onderscheiden. 

Een vorm-typologie berust op de waarneming van vormen; niet op een 
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verklaring van die vormen. Wanneer men de maakwij ze van een vorm kent 
is nog niet alles verklaard. Wél heeft men een criterium gevonden voor 
wat men een type kan noemen. Wanneer men de maakwijze van alle potten 
heeft geanalyseerd, zoals dat te Deir cAllä mogelijk was met het aardewerk 
van de vroege IJzertijd, dan kan men ook nagaan wat de potten-makers 
met die werkwijze deden: welke vormen ze maakten, maar ook wat ze nog 
meer hadden kunnen doen, maar blijkbaar zelden of nooit deden. 

Men kan nu gaan experimenteren met die methode, mits men ook een 
klei-substantie kan vinden of samenstellen die hetzelfde reageert op de 
behandeling als de klei waarmee de antieke pottenbakker werkte. Dit is 
geen loos spelletje. Ten eerste leert men nu pas de traditie - in de zin van 
het overgeërfde ambacht - kennen: de pottenbakkers maakten dié vormen 
die ze geleerd hadden door overlevering; en ten tweede begint men nu ook 
pas te begrijpen hoe het mogelijk is dat er na honderd jaar wat verandering 
in de vormen is gekomen, of - wat ook voorkomt - waarom honderd 
jaar later de vormen nog precies eender zijn. Sommige technieken lenen 
zich voor ontwikkeling van vorm, andere daarentegen niet. 

Terwijl wij met het oude ambacht bezig zijn en met de technologische 
aspecten daarvan, blijken zich nieuwe mogelijkheden voor onderzoek voor 
te doen, die niet bestaan bij de methode van vorm-typologie. Wij kunnen 
een model opstellen, dat bestaat uit het totaal van handelingen dat een 
pottenbakker toepaste om al zijn potten te maken. Elke vorm die wij gevonden 
hebben in al het schervenmateriaal uit één opgegraven laag of stratum kan 
verklaard worden uit een combinatie van handelingen die in het model zijn 
opgenomen. De moderne pottenbakker kan nagaan of die handelingen inder
daad bij elkaar behoren, en samen kunnen voorkomen of niet. Hij kan 
dan ook nagaan of er tussen al de scherven enkele zijn die niét in het 
opgestelde model thuis horen. Dat zou leiden tot de conclusie dat zij niet in 
dezelfde pottenbakkerij zijn gemaakt, althans dat zij tot een ander model 
moeten worden gerekend. 

Dat hier de traditionele vorm-typologie enigermate op losse schroeven 
komt te staan moge blijken uit het volgende voorbeeld, dat ontleend is 
aan de opgraving te Deir cAllä, en dat van direct belang is voor de Palestijnse 
en bijbelse oudheidkunde. 

De kookpot is in het Palestijnse gebied in vele opeenvolgende culturen 
een pot die opvalt door zijn vorm en door de donkerbruine kleur. Die 
donkerbruine kleur wijst op een samenstelling van de klei die afwijkt van de 
kleisamenstelling die gebruikt werd voor potten die niet op vuur werden 
gezet. De kookpot is een vuurvaste pot. Maar wanneer de kleisamenstelling 
afwijkt van het normale, wijkt meestal ook de maakwijze af. Zo vindt men 
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Fig. 13. Drie voorbeelden van analyse van de maakwijze van aardewerk. Deze .drie vormen worden gevonden in de laat-byzantijnse en vroeg-arnbische tijd in 
Palestina, toen gebruik werd gemaakt van een goede draaischijf. Van links naar rechts : een kruik, een kommetje, en een kookpot. Het is opvallend dat de 
bodems gedraaid werden, terwijl de vorm ondersteboven op de schijf staat. Zelfs het kommetje werd zo gemaakt. Dit is een typisch kenmerk voor de 

werkwijze van de pottenbakkers uit die tijd (vgl. voor nadere details : D eir CAl/ä, vol. II) . 
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bv. in de Midden Bronstijd te Jericho fraai gedraaid aardewerk, en de kookpot 
valt hierbij vergeleken geheel uit de toon : het is een zeer onelegante, uit de 
hand opgebouwde pot, die kenmerken heeft van aardewerk uit de Vroege 
Bronstijd. De kookpot valt vaak niet onder het 'model' van het andere 
aardewerk uit dezelfde periode. Hij krijgt een eigen 'model', niet om z'n 
afwijkende vorm maar om z'n afwijkende maakwij ze. 

In de Palestijnse archeologische literatuur wordt op vorm-typologische 
gronden aangenomen dat het vroegere aardewerk uit de IJzertijd ( ca 12 00 
v. Chr.) afgeleid is van het latere aardewerk uit de Late Bronstijd ( 1300 
v. Chr. ). Men leidt dus ook de kookpot van de IJzertij d I af uit de vorm 
van de kookpot uit de Late Bronstijd II. Gemakshalve wordt hier de L.B. II 
kookpot A genoemd en die van de IJzertijd I, C, terwijl B straks ter sprake 
komt. Men neemt aan dat C regelrecht van A is afgeleid door vorm-ont
wikkeling. In ethnologische termen wordt dit zo uitgedrukt dat de vroege 
Israelitische kookpot is afgeleid van de late Kanaänitische kookpot. Nu heeft 
in technologisch opzicht kookpot A wél het zelfde model als de rest van 
de potten uit de Late Bronstijd II, maar kookpot C heeft een totaal afwijkend 
model; zowel van dat van de Late Bronstijd als van de rest van het aarde
werk uit de vroege IJzertijd. In technologisch opzicht is er geen sprake van 
een evolutie van model A naar model C. Kookpot Cis volledig onafhankelijk 
van A ontstaan, en kan dus niet in Palestina zijn ontstaan, maar moet van 
elders · zijn gekomen. 

De opgraving te Deir c Allä heeft de volgende gegevens opgeleverd. In 
drie opeenvolgende fasen of strata komen voor: model A ( 13e eeuw v. Chr.), 
model B ( een pot die niet in Palestina wordt gevonden; omstreeks 1200 
v. Chr.) , en model C ( eerste helft 12e eeuw v. Chr.). Elk van de lagen is 
scherp gescheiden en er is geen vermenging in de lagen van model A, B 
en C. Aan de hand van de drie modellen kunnen we de volgende theorie 
opstellen. 

Model A wordt plotseling (na een brand) vervangen door model B. 
Dus B bestond al tijdens A, maar elders, en is kort voor 1200 v. Chr. naar 
Deir c Allä gekomen met een nieuwe groep mensen. (Dit is de groep die de 
Deir c Allä-kleitabletten schreef). Dan vindt er, naar uit stratigrafische ge
gevens blijkt, een aardbeving plaats die Deir cAllä verwoest, en onmiddellijk 
daarop vinden we een ander soort bewoning en exclusief model C. Model C 
is identiek aan dat van de Palestijnse IJzertijd I kookpot. Deze pot heeft 
een eigen verleden naast A en B ( maar elders) en bestond eveneens al in de 
Late Bronstijd, maar niet in Palestina. Dit laatste echter onder een voor
behoud. Er zijn archeologen die hun aardewerk zo selecteren dat zij alles 
wat 11V roe ge IJzertijd" is in een Palestijnse context uit de Late Bronstijd 
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weren, d.w.z. weggooien. In de 13e eeuw v. Chr. vindt men geen 12e eeuws 
aardewerk. Het model leert ons dat dit een verkeerde probleemstelling is. 
Wat in Palestina in de 12e eeuw v. Chr. wordt gevonden, moet elders in de 
13e eeuw v. Chr. al bestaan hebben en kan incidenteel in Palestina terecht 
gekomen zijn. 

Nu is op theoretische ( en zeer goede!) gronden een ethnische interpretatie 
van dit gebeuren nog niet acceptabel. Men mag in het huidige stadium A 
niet Kanaänitisch, en C niet Israelitisch noemen. Men mag wel zeggen dat 
er met C ( en B) een vreemde traditie van aardewerk-maken geïntroduceerd 
wordt. In plaats van C uit een A-context weg te gooien, dient men er juist 
heel zuinig mee te zijn. Want men moet zich afvragen waar C vandaan 
komt, en hoe het infiltratieproces van C in A, dat leidde tot _vervanging 
van A, in z'n werk is gegaan. En tenslotte leidt de nieuwe theorie van het 
model nog tot een andere overweging: Als men in Palestina een nederzetting 
aantreft waarin het oudste aardewerk het model C vertoont, mag men dan 
nog beweren dat deze nederzetting ontstond in de 12e eeuw v. Chr.? Het 
model moet al in de 13e eeuw v. Chr. hebben bestaan, en waarschijnlijk al 
eerder. Kan het dan niet al vóór de 12e eeuw v. Chr. ook in Palestina ge
vonden worden, vooral als het een nieuwe nederzetting betreft? 

De theorie van het 'model' zoals deze hier gehanteerd wordt is ontleend 
aan de bèta-wetenschappen en berust op de analyse van de fabricage techniek. 
Dit voorbeeld moge de lezer ervan overtuigen dat de toepassing van het 
bèta-denken op deze alpha-wetenschap de onderzoekingsmogelijkheden in 
niet onaanzienlijke mate verruimen kan. 

Leiden1 mei 1971 H. J. FRANKEN 

TH. A. BUSINK'S 'DE TEMPEL VAN JERUZALEM' 

Eind 1970 verscheen het eerste deel van een monumentaal werk: TH. A. 
BusINK, Der Tempel von Jerusalem von Salom o bis Herodes. Eine archäo
logisch-historische Studie unter Berücksichtigzmg des Westsemitischen Tem 
pelbaus. I . Der Tempel Salomos (mit 163 Textabbildungen und XI Tafeln), 
Leiden, 1970. Het boek verscheen als deel 3 in de door het Nederlands 
Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden uitgegeven serie Studia Francisci 
Schoften Memoriae Dicata. De schrijver, de Heer BusINK, behoeft zeker 
voor de leden van Ex Oriente Lux geen nadere introductie; zij zullen zich 
zonder twijfel zijn bijdragen in vele delen van het Jaarbericht gewijd aan 
de verschillende Mesopotamische tempels herinneren ( zeer recent, in f BOL 
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21, is zijn studie over de babylonische torentempel, de ziqqurrat) , alsmede 
zijn monografie De Babylonische Tempeltoren, Leiden 1949 (Lectiones 
Orientales, II). 

Uit het voorwoord van het onderhavige boek blijkt dat de schrijver zich 
sinds 1946, afgezien van enige onderbrekingen, voortdurend aan het onder
zoekschema 'de tempel van Jeruzalem' gewijd heeft, van de resultaten waar
vai dit eerste deel op indrukwekkende wijze getuigenis aflegt. Het is een 
grootse poging te komen tot een zo nauwkeurig mogelijk reconstructie van 
de tempel van Salomo, afzonderlijk en als onderdeel van Jeruzalem en de 
zogenaamde Salomosburcht, en van zijn architectonische onderdelen en 
kultische uitrusting. Bovendien word de "Sitz im Leben'' van deze tempel 
op indringende wijze onderzocht, om klaarheid te brengen in de vragen naar 
de herkomst van het architectonisch plan, de oorspronkelijke zin van de 
bouwelementen, de decoratie en de kultusvoorwerpen ( waaronder ook de 
ark), en de religieuze functie van een en ander. Welke problemen daarbij 
tot een oplossing gebracht moeten worden kunnen de lezers van het Jaar
bericht o.a. opmaken uit het recente artikel van BusINK in JEOL 17, 1963, 
165-192 : 'Les origines du temple de Salomon', waarin de schrijver zich 
doet kennen als uitermate deskundige "Bauforscher" in de ruimste zin des 
woods. 

Een kort overzicht van de inhoud van dit eerste deel zal duidelijk maken 
hoe rijk de inhoud ervan is. Het eerste hoofdstuk, de inleiding, bespreekt 
de vraag naar de ligging van de tempel binnen het baräm e:f-Jarïf te Jeru
zalem (waarschijnlijk ten noorden van de heilige rots, eJ-Jahra), en het 
bronnenmateriaal dat ter beschikking staat voor onze kennis van de tempels 
van Salomo, Zerubbabel en Herodes, en geeft een uitvoerig, critisch overzicht 
van alle in de loop der eeuwen voorgestelde reconstructies der verschillende 
tempels (p. 1-76). Het tweede hoofdstuk is gewijd aan Jeruzalem en de 
Salomosburcht, en behandelt de oude Davidsstad, de bouwgeschiedenis van 
Jeruzalem, Salomos bouwactiviteiten en de Salomosburcht; het besluit met 
een plattegrond van de gereconstrueerde burcht, met aanduiding van de 
onderlinge relatie en ligging van de in het voorgaande beschreven, en zo 
mogelijk gereconstrueerde, bouwwerken: Salomos paleis, zijn troonzaal, 
het paleis van de koningin, het "Huis, woud van de Libanon'', het 
tempelcomplex, en de poorten (p. 77-161). Het derde hoofdstuk behandelt 
de tempel van Salomo zelf in een vijftal onderdelen: a) plattegrond en op
bouw, met uitvoerige bespreking van ligging, afmetingen, en constructie 
van voorhal, ,,heilige" en "heilige der heiligen", alsmede de ombouw; 
b) bouwstoffen en bouwtechniek, handelend over steen, hout, lemen tichels, 
specie, pleisterwerk, pek en metalen; c) bouwvormen en oriëntatie van de 
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tempel; d) decoratie, waarbij achtereenvolgens aandacht wordt geschonken 
aan de gegevens uit het O.T., aan de phoenicisch ivoorsnijkunst, de cherubs, 
de palmversieringen en bloemenornamenten, alsmede aan de artistieke com
positie; e) tenslotte is gewijd aan de kultische inventaris van het heiligdom, 
en de auteur bespreekt achtereenvolgens uitvoerig, met indien mogelijk een 
poging tot reconstructie, de inventaris van het adyton (,,heilige der heili
gen"): ark, cherubs, ijzeren slang; van het "heilige": tafel der toonbroden, 
wierookaltaar en luchters; en van de voorhof: de zuilen Jachin en Boaz -
met reconstructie en analyse van hun plaats en betekenis-, het brandoffer-

Abb. 48. D er Tempel Salomos. Grundriss. 

(Rckonst r. TH. A. 13 us I'<K , 1967). 
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Abb. 49. Der Tempel Salomos. Längsschnitt. 
(Rekonstr. Ttt. A. Burn,., 1967). 

Fig. 14. Reconstructie van de tempel van Jahwe te Jeruzalem volgens Th. A. BusINK. 
Van boven naar beneden : plattegrond en lengtedoorsnede . 

(Th. A. Busink, D er Tempel von ]erusalem, 1, Abb. 48-49) 



Fig .1 5. Reconstructie van de tempel van Jahwe te Jeruzalem, gebouwd door koning Salomo, 
volgens Th. A . BUSINK. 

(T h. A . Busink, D er T em pel von J erusalem, I, Abb. 52 ) 
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altaar, het grote wasbekken, en de ketelwagens, alle met reconstructieteke
ningen. Het vierde hoofdstuk leidt het tweede deel van dit boek in, dat een 
antwoord wil geven op de vragen naar de historische achtergrond en archi
tectonische afleiding van Salomos tempel, waartoe alle gegevens betreffende 
tempels in het oude Syrisch-Palestijnse gebied aan een minitieus onderzoek 
onderworpen, wat opnieuw dikwijls resulteert in eigen reconstructies. Dit 
vergelijkend onderzoek begint in hoofdstuk vier met een behandeling van 
tempels in Kanaän, Phoenicië en Ugarit, van het Neolithicum tot in de IJzer
tijd. Hoofdstuk vijf zet dit onderzoek voort met de bespreking van tempels 
in het oude Syrië ( Alalab, Qatna, Karkemis, Sam' al, tell tainat en Hamath). 
Hoofdstuk zes, ,,de afleiding van de Salomonische tempel" trekt hieruit 
de conclusies, na een critische bespreking van oudere theoriëen op dit punt. 
De mogelijkheid van een afleiding uit Syrië of Kanäan en van een geheel 
eigen israelitische conceptie worden onderzocht, waarbij t.a.v. het laatste 
onderdeel aandacht wordt geschonken aan de tempels ontdekt te Hazor en 
te tell Arad, alsmede aan gegevens over tempels in het O.T., de tabernakel, 
het tentheiligdom van David, en de herkomst van de ombouw en de zuilen
ingang. De conclusie op dit punt is (p. 617): ,,In het gehele kanaänietische 
gebied is geen tempel te vinden, waaruit de salomonische tempel direct 
afgeleid kan worden. Ook de uit de late bronstijd daterende tempel van 
Hazor kan niet als een prototype van de salomonische tempel beschouwd 
worden. Uit de tempelbouw van het oude Kanaän stamt de "Langraum
Zella" , waarvan o.a. in Beth-Sjan voorbeelden bekend zijn. Een voorhal, 
zij het anders van vorm, was een bij de oud-kanaänietische tempels dikwijls 
voorkomend bouwelement. Invloed vanuit Phoenicië is waarschijnlijk te 
bespeuren in de zuilen-voorhal, in het kultus-postament in het debir (,,heilige 
der heiligen"), en waarschijnlijk ook in de axiale opzet van de plattegrond. 
De karakteristieke elementen van de tempel zijn de ombouw en het debir. 
Het eerste had zijn oorsprong in de kazemattenmuur, die toentertijd voor 
stadsmuren gebruikelijk was; deze ombouw bepaalde in hoge mate de uiter
lijke vorm van het bouwwerk en leidde tot een basilikale opbouw, met 
hoog geplaatste vensters . In het debir zetelt de sacrale betekenis van de 
tempel van Jeruzalem. Het was een zelfstandige, gesloten, de ark bevattende 
constructie achter in een op zichzelf reeds sacrale ruimte van imposant 
karakter (het "heilige" - K. R. V.) en het debir leende zich er zeer toe de 
voorstelling van de tempel als woonstede van de godheid te versterken. 
Dat deze voorstelling tot aan de ondergang van de derde tempel (70 n. Chr.) 
levendig gebleven is, gaat in wezen terug op het debir van de salomonische 
tempel. 

Ombouw en debir maken de tempel van Jeruzalem tot een in het oude 
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Nabije Oosten uniek bouwwerk, en dit verleent ons het recht Salomos tempel 
voor een Israelitische, of juister noch voor een salamonische schepping te 
houden". 

Hoofdstuk zeven draagt tot titel "Eigentempel en rijkstempel" en onder
zoekt de problematiek betreffende de relaties tussen paleis en tempel, stad en 
tempel, rijk en tempel, en gaat de vraag na in hoeverre politieke motieven 
bij de tempelbouw een dominerende rol hebben gespeeld. Tevens worden 
in dit hoofdstuk de gegevens voor het bestaan van een zonnekultus in de 
tempel onderzocht en de symbolische voorstellingen, met de tempel als 
woonplaats van Jahwe verbonden, nagegaan. Het slothoofdstuk beschrijft de 
ondergang van de Salomonische tempel, nadat eerst uitvoerig aandacht is 
besteed aan de bouwgeschiedenis en bouwgebruiken. Het eerste deel eindigt 
met een uiteenzetting over het geloof in de onvergankelijkheid van de tempel 
en de toch gekomen verwoesting. 

Wie zich in dit omvangrijke werk verdiept krijgt grote bewondering 
voor de grondigheid, waarmee de schrijver de meest uiteenlopende vragen 
critisch behandelt, en voor zijn enorme belezenheid. Hij werd geconfronteerd 
met historische, archeologische, godsdiensthistorische, filologische en exegeti
sche problemen en hij is ze geen van alle uit de weg gegaan. In het noten
materiaal vindt men tal van uiteenzettingen, die op achtergronden en neven
vragen ingaan, die in de tekst zelf niet direct ter sprake komen, en die 
getuigen van de brede belangstelling van de schrijver. Wie enigszins op de 
hoogte is van de rijkdom aan materiaal op het gebied van de oud voor
aziatische archeologie, en de veelszins nog onoverzichtelijke wijze waarop 
dit gepubliceerd is, verstaat hoeveel literatuur verzameld en verwerkt is' in 
de archeologisch en kultuurhistorisch gezien belangrijke hoofdstukken IV-VI, 
die een indrukwekkende analyse bieden van de geschiedenis van de oude 
Syrisch-Kanaänietische tempelbouw. De moeilijkheden die de auteur op zijn 
weg vond bij het bespreken van onderwerpen als het debïr, de ark, de zuilen 
Jachin en Boaz, laten zich licht raden door wie op de hoogte is van de 
archeologische en godsdiensthistorische problemen en de talloze interpretaties 
in de loop der eeuwen voorgesteld. Onmisbaar bleek ook een nauwkeurige 
analyse van de bouwbeschrijving van de tempel en zijn inventaris in 1 .Kon. 
6-7; maar het is bekend dat deze capita talloze tekstcritische moeilijkheden 
opleveren, en dat de technische terminologie in veel gevallen lexicaal on
doorzichtig is. 

De toenemende activiteit op exegetisch en archeologisch gebied maakte 
dat de schrijver bij het afronden van zijn studie voortdurend werd gecon
fronteerd met nieuwe, soms zeer belangrijke vondsten en analyses. Zoals uit 
de Addenda blijkt is hieraan zoveel mogelijk aandacht geschonken . De ver-
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schillende artikelen de laatste jaren juist aan de tempel van Jeruzalem gewijd, 
bewij zen duidelijk hoe zeer dit thema in de belangstelling staat, waartoe 
het thans plaatsvindende archeologische onderzoek te Jeruzalem stellig nog 
zal bijdragen . Om voorbeeld te noemen: in het Pal. Explor. Quart. vol. 103, 
van 1971/1, p. 17-32 vindt men een uitvoerige studie van de hand van 
G. R. H . WRIGHT over 'Pre-Israelite Temples in the Land of Canaan' (met 
vele plattegronden) , die in zekere mate parallel loopt met een gedeelte van 
Hoofdstuk IV van BusINK's boek. 

Uiteraar<l zal ook de auteur niet verwachten dat zijn boek de discussies 
rond de tempel van Salomo tot een definitief einde zal brengen; veel pro
blemen op dit gebied zijn dermate gecompliceerd, dat er verschil van mening 
zal blijven bestaan, en dat nieuwe archeologische vondsten afgewacht moeten 
worden. Het is echter duidelijk dat dit boek als de omvangrijkste en gron
digste studie op dit gebied a.h.w. een nieuwe fase inluidt door een zorg
vuldige schifting tussen wat zeker, waarschijnlijk en zeer wel mogelijk is 
aan de ene kant, en tal van onmogelijke, fantastische en sterk hypothetische 
veronderstellingen aan de andere kant. Ook is duidelijk dat naast de exegeet 
van het O. T., de filoloog, de godsdiensthistoricus, ook de archeoloog en de 
"Bauforscher" een zeer belangrijke, eigen bijdrage tot de oplossing van de 
problemen rond de tempel van Salomo te leveren hebben. 

Om het niet bij deze algemene beschouwingen te laten volgt tenslotte nog 
een summiere weergave van de voornaamste inzichten van de heer BusINK 
inzake de structuur van de tempel. Deze moet zich z.i. hebben bevonden op 
het noordelijke gedeelte van het baräm e.'f-sarïf, en inclusief de tempelhof 
een oppervlakte van ca. 50 bij 100 meter hebben gehad. De lengte van 
het gehele tempelgebouw was 100 el; de hoogte van de voorhal Cüläm) 
25 el (bij een muurdikte van 5 el en een diepte van 10 el), en die van het 
overige gedeelte (het "heilige", hëkäl, het eigenlijke tempelvertrek, met 
aan het einde daarin het "heilige der heiligen", debïr) 30 el. Het hoofd
vertrek, hëkäl, was een ruime zaal, 40 el lang, 30 el hoog ·en 20 el breed. 

Direct voor het bouwwerk stonden, los, de zuilen Jachin en Boaz, 18 el 
hoog, hol en van metaal vervaardigd, met een 4 vingers dikke wand, en een 
omtrek van misschien 6 el per stuk ( dus een doorsnede van ca. 1 meter) . 
Het kapiteel bestond uit een hals van 2 el hoogte, en een bekroning van 
3 el hoogte. De laatste was bolvormig en versierd met een opgelegd "vlecht
werk", dat men zich a.h.w. netvormig moet voorstellen, aan de onderste 
rand waarvan de granaatappels hingen. Beide zuilen stonden aan de voet 
van een vermoedelijke twaalf tredige opgang, die leidde naar de ingang 
van de "voorhal", vermoedelijk 14 el breed. In deze ingang bevonden 
zich twee zuilen, waarop de bovendorpel steunde, die een entree deden 
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ontstaan als van een bït b,iläni. Deze steunpilaren hadden een kapiteel met 
twee voluten, lelievormig, van het type dat bij de opgravingen te Ramat 
Ral:iël aan het licht gekomen is; het is verwant met het zogenaamde proto
aeolische kapiteel, dat bij monumentale bouwwerken in de Salomonische 
periode werd gebruikt, en waarvan zelfs een exemplaar bij opgravingen in 
de Davidsstad aan het licht is gekomen. Het hëkäl was een grote, vrij e 
ruimte. Gezien de breedte van 20 el moet men de aanwezigheid van zeer 
zware dakbalken veronderstellen, w1arbij vermoedelijk wel kraagbalken 
zullen zijn gebruikt. De ingang tot het hëkäl, dat in verband met de eigen
soortige ombouw, hoge, getraliede, vensters bezat en dus een soort basilikale 
verlichting, was vermoedelijk 5 m breed en ca. 7 m hoog. Deze werd afgeslo
ten door een grote houten deur, met daarin weer een kleinere, naar binnen 
opendraaiende deur van misschien ca. ·2 bij 3½ in. Het debïr of adyton was 
slechts 20 el hoog en kubusvormig; het bevond zich als een eigen, gesloten 
eenheid a.h .w. achter in het hëkäl, bereikbaar via een entree, gevormd door 
een deur van ca. 3 bij 4½ meter en een voorhangsel, samen a.h.w. een zeer 
ondiepe voorhal van 1 m. diepte vormend. Het adyton bevond zich op het
zelfde niveau als het hëkäl; het hoogteverschil duidt aan dat het een eigen, 
lager plafond had. In het adyton veronderstelt de auteur een kultisch posta
ment, waarop de naar verhouding kleine ark stond, geflankeerd door de 
veel grotere cherubs. Een adyton op een podium, waarvoor men gepleit heeft 
op grond van tempels te Bet-Sjan gevonden, wijst de auteur af. De tempels 
te Beth-San zijn van een geheel ander type en het verhoogde podium aan 
het einde van het hëkäl werd alleen in de tempels uit niveau VII en VI 
aangetroffen. ,,Man darf nicht aus einer ganz anders gearteten Anlage ein 
beliebiges Detail herausgreifen, urn es in den salomonischen Tempel hinein
zusetzen. Mit gleichem Recht könnte man es für wahrscheinlich halten, im 
Hinblick auf die Stützen im Hauptraum der Tempel VII und VI, class die 
Decke des Hekal durch Säulen gestützt gewesen sei" (p. 200-201) . 

Met deze voor de "Bauforscher" kenmerkende opmerking besluiten we 
deze lange boekaankondiging, die slechts een summier beeld kan geven van 
de rijke inhoud van dit eerste deel. We wensen de auteur een goede gezond
heid en voorspoedige voltooiing van deel II toe. 

Nijmegen1 mei 1971 K . R. VEENHOF 
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BOEKENNIEUWS 

Ter gelegenheid van een omvangrijke tentoonstelling eind 1970 gehouden 
in het Israel Museum te Jeruzalem, werd een catalogus gepubliceerd The 
Philistines and Other Sea Peoples (Jerusalem 1970 ; cat. no . 68), die een 
goede inleiding tot en illustratie van de geschiedenis en materiële kultuur 
van Filistijnen biedt. Het tekstgedeelte, 20 pag. (met beschrijving van de 
afbeeldingen en bibliographie over de Filistijnen en de voornaamste archeo
logische vindplaatsen), geeft een overzicht van de geschiedenis der Filistijnen, 
en beschrijft het archeologisch onderzoek en de verschillende categoriëen 
van voorwerpen. De 60 platen, met 84 ill., zijn achtereenvolgens gewijd 
aan "De Zeevolken en hun oorsprong" (nos. 1-12), ,,Twee Filistijnse 
steden" ( nos. 13-29: Asdod en Tell Qasile), ,,Begrafenisgebruiken" ( nos. 
30-46, met vondsten uit Bet Sjan, Tell Farah, Tell Eitun, Azor en Tell 
Zeror: met name de befaamde anthropoide sarcofagen van gebakken klei, 
maar ook sieraden en ceramiek), ,,Filistijns aardewerk" (nos. 47-71; met een 
beschrijving van de verschillende typen vaatwerk, de kenmerkende versie
ringsmotieven - banden met geometrische figuren, dikwijls als een kader 
voor gestyleerde vogelfiguren - en duidelijke Aegaeische herkomst of stijl
invloeden) en tenslotte "Rituële voorwerpen" ( nos. 72-84: enkele terracotta 
beeldjes, ritueel vaatwerk, en vooral een fraaie kultusstaander versierd met 
figuren van muzikanten en dieren, afkomstig uit Asdod, dat een gevariëerde 
collectie van rituële voorwerpen heeft opgeleverd). De catalogus geeft een 
goed, up to date beeld van de Filistijnen, en is blijk van een hernieuwde 
belangstelling voor dit boeiende volk, welke zich manifesteert in verschillende 
publicaties en opgravingen. Vgl. behalve het aan de Filistijnen gewijde 
nummer van de Biblical Archaeologist (XXIX/ 3, 1966), o.a. de artikelen 
van M. L. en H. ERLENMEYER en M. DELCOR, aan de Filistijnen gewijd 
in het Dict. de la Bible, Suppl. 7, 1966, col. 1233-1288 en B. HROUDA, 
'Die Einwanderung der Philister in Palästina', in Festschrift Moortgat, 1967, 
p. 126-135. 

* 

Het feit dat de grote standaard hebreeuws-aramese woordenboeken op 
het Oude Testament steeds omvangrijker en duurder worden (BAUMGART
NER's Hebräisches und Aramäisches Lexikon, waarvan het eerste deel in 
1967 verscheen, zal in totaal wel minstens f 200.- gaan kosten) heeft 
G. F0HRER er toe gebracht om in samenwerking met H. W. HoFFMANN, 
F. HuBER, J. VoLLMER en G. WANKE een beknopt Hebräisches und aramäi
sches W.örterbuçh zum Alten Testament (Berlin1 W. de Gruyter

1 
1971; klein 
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Svo, geb., X + 331 pag.; f 28.-) samen te stellen. In het voorwoord 
wordt gesteld dat de opzet was een beknopt, handig woordenboek te maken 
voor dagelijks (sic!) gebruik, vooral voor het eenvoudig vertalen van oud
testamentische teksten. Het woordenboek bevat alle hebr. en aram. woorden 
en namen. Naast de standaardbetekenissen worden belangrijke speciale 
betekenissen opgegeven, met vermelding van de desbetreffende tekst (ge
middeld vier à vijf maal per pagina) ; ook overtuigende conjecturen worden 
geboekt. Kennis van de grammatica wordt voorondersteld, of althans het bij 
de hand hebben van een goede grammatica: de verschillende vormen van 
nomina (getal, status, met suffixen enz.) en verba (personen, ,,tijden", 
afgeleide stammen, gesuffigeerde vormen, enz.) worden niet opgegeven; 
bij de verba uiteraard wel de betekenissen in de verschillende stamformaties. 
Alle nadere aanduidingen over interpretatie, identificatie, en literatuur, zijn 
weggelaten, om het woordenboek beknopt te houden. De basis vormt de 
massoretische text. 

Het initiatief van de uitgevers is te begroeten, omdat het een ruime kring 
van belangstellenden voor het Oude Testament in staat stelt een beknopt 
maar betrouwbaar woordenboek in een goede uitvoering ( de hebreeuwse 
typen zijn duidelijk; slechts het onderscheid tussen de slot-mem en de samek 
is miniem) en tegen een zeer redelijke prijs in bezit te krijgen. Het is thans 
nog niet mogelijk uit de praktijk een oordeel te vellen over de doelmatigheid 
van dit woordenboek. Vragenderwijze kan men het volgende naar voren 
brengen. Is het, juist nu een grondige training in de hebreeuwse grammatica, 
b.v. voor theologie-studenten, door de herstructurering van het hoger onder
wijs in gedrang dreigt te geraken, niet onvermij delijk hun een woordenboek 
ter beschikking te stellen, dat juist wèl de verschillende vormen van nomina 
en verba vermeldt? Is het aanbevelenswaardig en mogelijk tot bevrediging te 
werken met een woordenboek dat alle idioom en alle praepositionele en 
bijzondere werkwoordelijke constructies buiten beschouwing laat? Kan men 
het zonder dergelijke informatie stellen, die zelf in een pocketwoordenboek 
van een moderne vreemde taal nog in redelijke mate verstrekt wordt? Men 
kan zich ook afvragen of het opnemen van de honderden eigennamen beslist 
noodzakelijk is, en of de ruimte, die zij innemen, niet op een andere manier 
doeltreffend had kunnen worden gebruikt? Als de inleiding stelt dat alle 
namen zijn opgenomen met hun "deutsche übersetzung" betekent dat niet 
dat de betekenis van de hebr. naam uit de doeken wordt gedaan, maar dat men 
de gangbare duitse transcriptie achter het hebreeuws vindt (b.v. Gë}:iazï = 
Gehasi). De praktijk zal moeten uitmaken of het boek aan zijn doel beant
woordt. De indruk bestaat dat goede kenners van het bijbels hebreeuws, die 
zoeken naar de betekenis van een minder gangbaar woord, het met meer 
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profijt zullen gebruiken dan echte beginners. Voor hen zou het wel eens tè 
beknopt kunnen blijken, zodat ze daarnaast een omvangrijker woordenboek 
niet kunnen missen. 

* 

In het jaar waarin het 2500-jarig bestaan van de monarchie in Perzië 
wordt herdacht, verdient het buitengewoon fraai uitgegeven boek Les Trésors 
de Nran, een uitgave van Skira, Genève (1970, groot folio, geb., 300 pag., 
met 120 platen, waarvan 87 in kleuren; f 120.-) de aandacht. Het is een 
deel van de bij bibliofielen wel bekende reeks Les Trésors, waarvan de uit
voering aan de hoogste eisen voldoet. In dit deel, waarvan de tekst is van 
de hand van A. MAZAHÉRI, wordt aan de hand van een buitengewoon 
fraaie selectie platen een beeld gegeven van de geschiedenis en kultuur van 
Iran, met nadruk op de artistieke creativiteit en de eigen Iraanse kultuur
historische ontwikkeling. De drie delen, waarin dit werk uiteenvalt, zijn 
getiteld: ,,Meden en Perzen", ,,Schatten der Magiërs", en "De Iraanse 
Renaissance". De chronologische relatie met het jubileumjaar 1971 heeft de 
titel van het eerste deel mede bepaald, en met zich mee gebracht dat de 
oudste geschiedenis naar verhouding minder aandacht ontvangt in woord en 
beeld ( met name geldt dit van de Elamieten, waarvoor men thans het boek 
van P. AMIET, Élam, Paris 1969, kan raadplegen). Na een korte tekening 
van de voorgeschiedenis concentreert de aandacht zich op de periode tussen 
het begin van het eerste mill. v. Chr. en de 17e eeuw, het Perzië van Sjah 
Abbas en Isfahan. Het eerste deel behandelt de periode tot de verovering 
door Alexander de Grote. De bekende vindplaatsen als Hassanlu, Ziwiye, 
Khurvin, Tureng Tepe, Kaluraz, Marlik, Sialk en de Luristan Bronzen pas
seren de revue aan de hand van een aantal fraaie platen, waarbij de auteur 
in de tekst vindplaatsen beschrijft, voorwerpen en themas uit de kunst inter
preteert en het teruggevonden oude gedachtengoed met nog veel later in Iran 
levende opvattingen tracht te verbinden. Een hoofdstuk over Persepolis en 
een schets van de doorwerking naar het noorden ( de Oxus) en oosten 
( Asoka) besluiten dit deel. Het tweede deel is gewijd aan de periode tot 
aan de inval der Arabieren: de Parthische Arsaciden en de Sassaniden ( sinds 
224 n. Chr.). We zien hoe de "antieke Perzische kunst" wordt afgelost door 
de Parthische kunst, die met name getoond wordt aan de hand van prachtige 
platen van de sculptuur en architectuur uit Hatra, en waarvan de invloed 
in Oost en West wordt nagegaan. De Sassaniden zijn vertegenwoordigd met 
prachtige reproducties van hun vele fraaie rotsreliefs, en met de pronk
stukken van hun smeed- en sierkunst, hun architectuur en stuc-werk, onder
vorsten als Sjapur, Khosrau en Kawad. Het laatste deel schildert de bewogen 
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geschiedenis tussen ca. 700 en 1700 n . Chr., waarin Perzië gaandeweg zijn 
eigen stijl en normbesef terugvindt. Via een periode van militaire en kul
turele omwentelingen (Turken en Mongolen), waarvan de indrukwekkende 
ruïnes van bergvestingen uit de lle-13e eeuw met name in het noorden en 
oosten nog getuigenis afleggen, bloeit een tweede iraanse renaissance op, die 
tussen de 14e en 17e eeuw zijn hoogtepunt bereikt onder de Safaviden
dynastie, en waarvan architectuur, edelsmeedkunst, ceramiek, tapijtkunst en 
schilderkunst via de prachtige illustraties getuigenis afleggen. 

* 

Reeds vele jaren geldt de verzamelband An ei ent N ear Bastern T exts 
Relating to the Old Testament, uitgegeven door J. B. PRITCHARD, als een 
onsmisbaar handboek voor wie zich oriënteren wil in het rijke materiaal uit het 
Oude Nabije Oosten, van betekenis voor het verstaan van het O.T. In 1955 
werd een tweede, herziene druk uitgebracht, waarin fouten waren verbeterd, 
voetnoten en bibliografische verwijzingen aangevuld, en de secties "Kanaänie
tische en Aramese Inscripties", en "Zuid-Arabische Inscripties" (p. 499-513) 
waren toegevoegd, alsmede drie paginas addenda. In de loop der jaren bleek 
echter steeds duidelijker dat de ontdekking van nieuw materiaal een belang
rijke aanvulling van dit werk noodzakelijk maakte. Dit gold trouwens tevens 
voor het begeleidende deel The An ei ent N ear Bast in Pictures. In 1969 
verscheen, opnieuw uitgegeven door J. B. PRITCHARD, een band The Ancient 
N ear Bast. Supplementary Texts and Pictures Re lating to the Old Testament 
(Princeton; 4to, geb. 274 p. , waarvan 31 met platen; prijs f 60.- ). Het 
eerste gedeelte bevat 113 nieuwe afbeeldingen ( nos. 770-882), waarbij 
verschillende rubrieken ( o.a. ,,dagelijks leven", ,,Syrische goden", ,,godsdien
stige praktijken") behoorlijk zijn uitgebreid. Ook werden fotos en platte
gronden van enkele nieuwere opgravingen toegevoegd. Het tekstdeel omvat 
180 paginas met elk twee kolommen tekst. Het bevat een schat aan geheel 
nieuwe teksten, aanvullingen op bekende teksten, alsmede enkele nieuwe 
vertalingen van reeds in de eerste editie voorkomende composities, nodig 
geworden door vermeerdering van het materiaal en filologische vorderingen 
( o.a. van ae beide grote wijsheidscomposities uit Babylonië, ,,Ik wil de heer 
des wijsheid prijzen" en de zg. ,,Babylonische Theodicee", beide wel verge
leken met Job). Er zijn vijftien pag. met aanvullingen op babylonische 
mythen en epen. Nieuw zijn de "Wetten van U rnammu" en het "Edikt van 
Ammi~aduqa", alsmede 20 sum.-akk. rechtsoorkonden. Toegevoegd is een 
sectie "Verdragen", waarin men o.a. de verdragen uit Alalach en die der 
assyrische koningen ( o.a. de zg. ,,vazelverdragen van Esarhaddon") vindt. 
Nieuwe akkadische historische teksten betreffen Mari, Alalach (Idrimi), 
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Assurna~irpal, Nabonidus (twee grote teksten), terwijl ook de Babyl. Chro
niek en de koningslijsten ( o.a. die van Assyrië) opgenomen zijn. Zeer om
vangrijke is de uitbreiding op het gebied van de sumerische literatuur, van 
de hand van S. N. K RAMER: een tiental hymnen op goden, tempels en 
koningen; de omvangrijke "Klacht over de verwoesting van Sumer en Ur" 
(500 regels), ,,Sumerian Sacred Marriage Texts", ,,De Vloek of Akkad", 
de wijsheidstekst "De mens en zijn God" e.a. Aan akkadische teksten zijn 
er orakels en toekomstvoorspellingen, een dertigtal brieven, waaronder alle 
die betrekking hebben op gevallen van profetie in Mari. Naast deze vloed 
van sumerisch-akkadische teksten is de uitbreiding op andere gebieden ge
ringer: twee egyptische teksten ( o.a. het vervolg van Kamose's relaas over 
zijn strijd met de H yksos) ; twee hethietische teksten ( een mythe en een 
vazalverdrag); enkele nieuwe zuid-arabische teksten; tenslotte een behoor
lijke aantal kanaänietische en aramese teksten: brieven en oorkonden uit 
Elefantine, enkele hebreeuwse teksten ( o.a. uit Arad), de meeste oude phoe
nicisch-punische en aramese inscripties (bouw-, wij - en grafinscripties), waar
onder ook de te Sfire gevonden verdragtekst. 

Het oorspronkelijke deel met zijn supplement bevatten samen een indruk
wekkende hoeveeelheid materiaal. Al moet men het voor selectie gehanteerde 
criterium - ,,relating to the Old Testament" - niet uit het oog verliezen, 
en al is het duidelijk dat bepaalde categoriën uiteraard slecht of in het geheel 
niet vertegenwoordigd zijn gezien de opzet - voor bepaalde literatuurgenres 
( mythen, epen, wetten) kunnen deze banden als een vrij volledige bloem
lezing of een compendium gelden, met vertalingen, inleidingen en literatuur
opgaven van de hand van de beste kenners van het materiaal, en geheel 
up to date. 

Beide delen zijn thans ook in één band verkrijgbaar, tegen de prijs van 
30 dollar. Deze gecombineerde editie bevat het oorspronkelijke tekstdeel 
in een derde editie, waarbij "those line corrections which translators felt 
were essential" in de tekst zijn aangebracht. De bezitter van de tweede editie 
met het afzonderlijke supplement blijft van deze "line corrections", die 
b.v. herziene vertalingen van bestaande versregels kunnen zijn, verstoken. 
Ze worden helaas nergens afzonderlijk vermeld. Het supplement bevat wèl 
indices op het oude deel èn het supplement tegelijk. 

K. R. V. 

TENTOONSTELLINGEN 

In het Haagse Gemeentemuseum is thans een tentoonstelling te bezich
tigen, gewijd aan de belangwekkende vondsten door Israelische archeologen 
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gedaan te Massada. (zie voor de opgravingen aldaar Phcenix 11, 1965, 191-
204). De sluitingsdatum is 21 november. 

In hetzelfde Museum is van 21 oktober tot 6 december een tentoonstelling 
te bezichtigen van Perzische Ceramiek, georganiseerd ter gelegenheid van de 
herdenking van 2500 jaar monarchie in Iran. 

In het voorjaar 1972 zal in ons land de tentoonstelling 'Iran, Hommes du 
Vent) Gens de Terre', ter gelegenheid van dezelfde gebeurtenis, thans in 
Parijs georganiseerd, te bezichtigen zijn. 


