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PHCENIX 

is een halfjaarlijks bulletin van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 
"
Ex Oriente 

Lux" en wordt in opdracht van het Bestuur uitgegeven. Het staat onder redactie van 
M.L. Folmer, C.H.J. de Geus, W.H. van Soldt, K.R. Veenhof, en L.M.J. Zonhoven.

De contributie voor het Genootschap bedraagt fl. 35,- per jaar (1 april -31 maart),
voor jeugdleden tot 25 jaar fl. 15,-. Hiervoor ontvangen de leden Phcenix, worden zij 
uitgenodigd voor de door plaatselijke afdelingen te organiseren lezingen, kunnen zij 
zich tegen gereduceerde prijs abonneren op het 

"
Jaarbericht Ex Oriente Lux" en de 

serie "Mededelingen en Verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 
Ex Oriente Lux", en kunnen zij gebruik maken van de bibliotheek van het Nederlands 
Instituut voor het Nabije Oosten te Leiden. Het Genootschap heeft pJaatselijke 
afdelingen in Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, 
Enschede (Twente), 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, Hoorn, 
Kampen-Zwolle, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zutphen. 

Het secretariaat van het Genootschap is gevestigd: Witte Singel 24 (gebouw 1173, 2de 
étage) te Leiden; de secretaresse is als regel dinsdagoéhtend aanwezig: tel 071-272016. 
Postadres: Ex Oriente Lux, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. Bank: Amro Leiden, rek. 
n°. 45.18.09.009, Postgiro 229501, tevens adres van de redactie van Phcenix. Redactie 
Jaarbericht Ex Oriente Lux: Prof. dr. M. HEERMA VAN Voss (egyptologie), Prof. dr. 
M.N. VAN LOON (archeologie .van Voor-Azië), Prof. dr. K.R. VEENHOF (semitische
filologie en geschiedenis van het oude Nabije Oosten; redactiesecretaris).

Het Dagelijks Bestuur van het Genootschap is als volgt samengesteld: Prof. dr. 
M. HEERMA VAN Voss, voorz.; Prof. dr. M. STOL, secr.; Mevr. drs. E. DE RANITZ
LABOUCHERE, penningm.; Dr. A. VAN DER Koou, lezingenprogramma en contact met
afdelingen; Dr. W.F. LEEMANS; Dr. D.J.W. MEIJER; Dr. J. DE Roos; Prof. dr. K.R.
VEENHOF, redactie publ. In het Algemeen Bestuur hebben voorts zitting: Prof. dr. L. DE
MEYER (Gent), Prof. dr. E. NoORT (Kampen), Mevr. G. PIKET (Den Haag), Prof. dr. J.
QuAEGEBEUR (Leuven), Prof. dr. H.D. ScHNEIDER (Leiden).

Prof. dr. L. DE MEYER, Seminarie voor Spijkerschriftfilologie, St. Pietersplein 6, 
B-9000 Gent, België, is secretaris van de Belgische afdeling van Ex Oriente Lux, die
lezingen in Brussel, Gent en Leuven organiseert.

GENOOTSCHAPSMEDEDELINGEN 

Uit het Dagelijks Bestuur van het Genootschap is wegens drukke werkzaamheden 
Dr. C. H. J. de Geus teruggetreden. In zijn plaats treedt Dr. A. van der Kooij. Prof. 
Dr. K. R. Veenhof neemt na 25 jaar afscheid als redacteur van het bulletin Phcenix.

Ten bewijze van de grootte van zijn staat van dienst en inzet, waarvoor hij alle hulde 
verdi<:int!, mag dienen dat in zijn plaats nu een uitgebreide redactie optreedt, waarin 
Dr. W. van Soldt en Drs. L. Zonhoven alweer enige tijd geleden zitting namen. 
Onlangs zijn verder toegetreden Dr. C. H. J. de Geus en Mevr. Drs. M. L. Folmer. De 
eerste, heeft het Genootschap al zolang gediend, dat hij geen nadere introductie 
behoeft. Mevr. Folmer werkt aan een dissertatie over de grammatica van het Rijksara
mees en is gedetacheerd bij de vakgroep Hebreeuws en Aramees van de Rijksuniversi-
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teit Leiden, waar zij ook gestudeerd heeft. Zij is tegenwoordig ook secretaris/penning
meester van de afdeling Leiden van Ex Oriente Lux. 

De Landdag zal op zaterdag 10 juni plaatsvinden. 
Jaarbericht Ex Oriente Lux No. 30 bevindt zich in druk. 
In de reeks Mededelingen en Verhandelingen is inmiddels als deel 25 verschenen Drs. 

H. WILLEMS, Chests of Life. A Study of the Typology and Conceptual Development of
Middle Kingdom Standard Class Coffins (249 p., ill.; ledenprijs FI. 45). Het laatste deel
van B. H. STRICKER, De Geboorte van Horus. V, zal spoedig verschijnen.

MEDEDELINGEN 

In verband met verzoeken tot informatie over mogelijke taalkursussen kan er nu 
gewezen worden op het Instituut Babel, dat taal- en cultuurcursussen verzorgt 
(Koningslaan 56, 3583 GM Utrecht, tel. 030-513788, van 10-14.00 uur). De cursussen, 
die eind september aanvangen, omvatten Egyptische hieroglyfiek, modern Hebreeuws, 
en Islamtalen zoals Turks en Arabisch in diverse dialecten. 

Van 21 tot en met 24 augustus 19'89 zal een symposium over de pleistertekst uit Deir 
'Alla (Jordanië) worden gehouden. Deze tekst werd in 1967 tijdens opgravingen in Deir 
'Alla (Jordaanvallei) gevonden. De opgravingen werden verricht onder leiding van 
Prof. Dr. H. J. Franken (emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden). De 
tekst geldt als een zeer belangrijke Aramese (?) inscriptie uit de 8ste eeuw v.Chr. De 
tekst is vooral bekend geworden omdat de naam van de profeet Bileam, bekend uit 
het bijbelboek Numeri, erin genoemd wordt. Over taal, interpretatie en archeologische 
contekst van de inscriptie bestaat echter onenigheid en onzekerheid onder de verschil
lende onderzoekers. De tekst is in 1976 door J. Hoftijzer (interpretatie van de tekst) en 
G. v.d. Kooij (paleografie van de tekst) uitgegeven (J. Hoftijzer, G. v.d. Kooij,
Aramaic Texts from Deir 'Alla, Leiden (Brill 1976).

Het symposium wordt georganiseerd door Prof. Dr. J. Hoftijzer (vakgroep 
Hebreeuwse, Aramese en U garitische talen en culturen van de Rijksuniversiteit 
Leiden) en Dr. G. van der Kooij (vakgroep archeologie van Palestina van de 
Rijksuniversiteit Leiden). Aan het symposium zal door ongeveer 50 specialisten 
worden deelgenomen. De lezingen zijn toegankelijk voor belangstellenden. De vol
gende sprekers hebben zich bereid verklaard een lezing te houden: P. K. Me. Carter 
(taal v:m de tekst), J. C. Greenfield (interpretatie van details), M. Ibrahim (archeolo
gische contekst), J. Hoftijzer (interpretatie van details), G. van der Kooij (paleografie 
en archeologische contekst), A. Lemaire (algemene interpretatie), B. Levine (algemene 
interpretatie van de tekst), H. P. Müller (relatie met bijbelse studies), E. Puech 
(paleografie) en M. Weippert (relatie met bijbelse studies). Nadere berichtgeving over 
onderwerp, plaats en tijd van de te houden lezingen volgt nog. 

Het symposium zal worden af gesloten met de opening van een tentoonstelling over 
de archeologie van Deir 'Alla in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. 

M. L. Folmer

PERSONALIA ET FACTA ORIENTALIA 

Op 18 december 1987 aanvaardde Dr. B. van Elderen het ambt van hoogleraar in 
de faculteit der godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voor het 
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onderwijs in de vakken van het Nieuwe Testament met een rede getiteld "Gelaagde 
Uitleg: de Bijdrage van Bijbelse Archaeologie aan de Theologie". 

Op 29 april 1988 aanvaardde dr. K. van der Toorn zijn ambt van hoogleraar in de 
Geschiedenis der Antieke Godsdiensten aan de Rijksuniversiteit te Utrecht met een 

rede getiteld "Een mens kan niet ten hemel klimmen, noch afdalen naar het dodenrijk"

(Utrechtse Theologische Reeks no. 3, verkrijgbaar bij T. Wever, Franèker; 8vo, 27 p.). 
De oratie, waarvan de titel ontleend is aan een van origine Sumerisch spreekwoord, 

beschrijft en analyseert de wijzen waarop en de categorieën waarmee men destijds in 

Mesopotamië en Israël het verschil tussen de (eeuwige) god/goden en (sterfelijke) 
mensen heeft ervaren en geïnterpreteerd. Prof. van der Toorn combineert zijn ambt te 
Utrecht met de functie van Universitair Hoofddocent in hetzelfde vakgebied te 
Leiden. Ex Oriente Lux, van wie hij inmiddels een goede bekende is, wenst hem met 
zijn benoeming geluk. 

Op 9 december 1988 heeft de Voorzitter van ons Genootschap, Prof. Dr. M. S.H. G. 
Heerma van Voss, zijn afscheidscollege gehouden, ,,Een man en zijn boekrol"; dit ter
gelegenheid van het ingaan van zijn emeritaat, na ruim 19 jaar aan de Universiteit van 
Amsterdam werkzaam geweest te zijn als hoogleraar in de Geschiedenis van de 
Antieke Godsdiensten. Hem werden twee feestbundels aangeboden: op de eerste, sterk 

egyptologisch, hebben onze leden kunnen intekenen; de titel is Funerary Symbols and 
Religion. Essays dedicated to Professor M. S.H. G. Heerma van Voss. Edited by J. H. 
Kamstra, H. Milde, K. Wagtendonk en het boek (met 15 artikelen op 182 p.; prijs 
jl. 47,50) is verschenen bij J. H. Kok te Kampen. Het tweede boek, een uitgave van de 

eigen Theologische Faculteit der universiteit, getiteld Tussen Nijl en Herengracht 
(160 pp., jl. 20,-), bevat bijna twintig gevariëerde oudoosterse en theologische 

bijdragen. Het wordt in eigen beheer gedistribueerd. 
Het afscheidscollege ging over een priester uit het Thebe van de XXIe dynastie en 

het Dodenboek waarvan hij de bezitter was. De man; die Ini-pehef-nechtoe, ,,Hij die 
zijn aanvaller haalt prevaleert", heet, is ook nog bekend uit enige andere bronnen. 

Zijn Dodenboek vertoont een lijn in de keuze van de thema's. De Spreuk van het 

Offerveld (D.B. 110) komt voorop als het in het verschiet liggende einddoel, de 
paradijselijke verblijfplaats van de dode in het hiernamaals. Daarvoor moet hij eerst 

het gericht van een aantal goddelijke rechters passeren (D.B. 125b). Voor een gunstige 
uitspraak zijn kennis, status en onberispelijkheid van gedrag nodig. Daarin wordt 

voorzien door de op D.B. 125b volgende spreuken. De mogelijkheid van gedaantever
wisselingen en bewegingsvrijheid wordt daarna gegarandeerd. Dan volgt de zeer 
veelvuldig voorkomende en lange Spreuk 17, die eigenlijk een uiteenzetting van de 
theologie van de zonnegod is, maar in de funeraire teksten ter beschikking van de 
dode staat, voorzien van een aantal verklarende glossen. Deze glossen zijn vaak erg 

duister van inhoud. Het zorgvuldig gecomponeerde Dodenboek eindigt met Spreuk 1, 
die op de begrafenis betrekking heeft. 

Het afscheidscollege is gepubliceerd bij E. J. Brill, Leiden. 

Naar het zich laat aanzien zal de door het emeritaat van Prof. Heerma van Voss 
vacant geraakte leerstoel niet opnieuw worden bezet. Dit feit en de recente combinatie 
van de leerstoelen voor de Geschiedenis der Antieke Godsdiensten te Utrecht en 
Leiden, betekenen een aanzienlijke reductie in de universitaire voorzieningen voor 
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onderwijs en onderzoek op dit vakgebied en dus ook op het terrein van de 
godsdiensten van het Oude Nabije Oosten. Ex Oriente Lux betreurt deze ontwikkeling 
zeer. 

Op 21 april 1988 promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Groningen Mevr. M. E. 
Vogelzang cum laude op het proefschrift Bin sar dadmë, Edition and Analysis of the 
Akkadian Anzu Poem. Promotores waren Prof. dr. J. H. Hospers en Prof. dr. 
J. S. Cooper. 

In haar proefschrift behandelt de schrijfster een interessante Mesopotamische 
literaire tekst, die het gevecht verhaalt tussen de monstervogel Anzu en de god 
Ninurta, de voorvechter der goden. Er zijn van deze tekst copieën bekend uit de Oud
babylonische tijd (eerste helft tweede millennium v.Chr.) en uit het eerste millennium, 
zowel uit Assyrië als Babylonië. De uitgave van B. Hruska in de zeventiger jaren - de 
eerste die de tekst als geheel trachtte te presenteren - was door de komst van nieuwe 
tabletten achterhaald en een nieuwe uitgave was noodzakelijk. De schrijfster heeft van 
de gelegenheid gebruik gemaakt het verhaal niet alleen in translitteratie en vertaling te 
geven maar ook literair te analyseren. Haar boek is derhalve verdeeld in twee delen; 
het eerste deel presenteert het tekstmateriaal, het tweede behandelt de literaire analyse. 
De tekstbehandeling van het eerste deel (in hoofdstuk 2) wordt vooraf gegaan door 
een overzicht van de thans bekende manuscripten. In de bewerking zijn de latere 
manuscripten als textus receptus het eerst behandeld, terwijl de oudere manuscripten, 
die uit de stad Susa stammen en een kortere versie van het verhaal geven, afzonderlijk 
gepresenteerd zijn. Van deze belangrijke teksten heeft de schrijfster tijdens een bezoek 
aan Parijs nieuwe copieën kunnen vervaardigen. Doordat zij ook de andere tabletten 
door autopsie heeft kunnen bestuderen, was zij in staat een aantal interessante 
voorstellen tot interpretatie van tot nu toe slecht begrepen tekstgedeelten te doen. 

In het tweede deel van haar boek gaat de schrijfster in op de literaire analyse van 
het Anzu-epos. Zij rafelt hiertoe het verhaal uiteen in drie movements, elk weer 
onderverdeeld in een aantal episodes. Vervolgens komen de hoofdfiguren van het 
verhaal aan de orde en de opposities die hun rollen t.o.v. elkaar vertonen. De held van 
het verhaal, de god Ninurta, speelt ook de hoofdrol in een aantal andere epische 
werken, en een vergelijking leert dat de structuur van deze epen overeenkomt met die 

van het Anzu-verhaal (hst. 3). Tenslotte gaat de schrijfster in op enkele narratieve 
technieken (hst. 4) en geeft een overzicht van de literaire structuur (in hst. 5). 

Enkele stellingen: 2. De term Mesopotamische mythen en epen dient vermeden te 
worden. Het verdient aanbeveling deze dubbele term te vervangen door wellicht drie 
aan elkaar gerelateerde termen: narratieve dichtwerken met respectievelijk mytholo
gische, legendarische of folkloristische inhoud of achtergrond. Individuele epische 
composities kunnen vaak een combinatie van deze drie abstracte onderscheidingen 
vertonen. 3. Het verdient aanbeveling om gedurende de studie Assyriologie de student 
reeds in een vroeg stadium vertrouwd te maken met het direct kopiëren van kleitablet
ten. 8. Het actief bevorderen van deelname van vrouwen aan de wetenschapsbeoefe
ning zou wellicht een meer onmiddellijk gunstig effect hebben op de positie van de 
vrouw in de wetenschap dan het aanstellen van emancipatie-functionarissen. 

Op 23 juni 1988 promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leiden L. J. de Regt tot 
doctor in de letteren op het proefschrift A Parametric Model for Syntactic Studies of a 
Textual Corpus Demonstrated on the Hebrew of Deuteronomy 1-30. Promotor was 
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Prof. Dr. J. Hoftijzer. Het proefschrift is uitgege:ven bij van Gorcum (Assen) iri de 

reeks Studia Semitica Neerlandica. 
In deze interessante grammaticale studie is een parametrisch model ( een model met 

grammaticale variabelen) ontwikkeld voor de syntactische bestudering van een tekst

corpus. Dit model wordt gedemonstreerd aan de hand van het Hebreeuws van het 
boek Deuteronomium (cap. 1-30), het laatste boek van de Pentateuch in het Oude 
Testament. Bovendien is de studie bedoeld als een bijdrage tot een beter begrip van 
het Klassiek Hebreeuwse werkwoordsysteem. 

In het eerste hoofdstuk wordt de doelstelling van het onderzoek uiteengezet en een 
inleiding tot het tekstcorpus van Deuteronomium 1-30 gegeven. Voor het onderzoek is 
de linguistische homogeniteit van een tekstcorpus vereist. Deuteronomium 1-30 is dan 

ook voor het onderzoek geschikt omdat het voldoet aan dit criterium. De laatste 

4 hoofdstukken van Deuteronomium zijn van het onderzoek uitgesloten. 
In het tweede hoofdstuk worden de parameters (grammaticale variabelen) en hun 

categorieën besproken en aan de hand van voorbeelden uit het corpus toegelicht. Een 

breed scala van parameters is door de Regt vastgesteld om de verschillende syntac
tische verschijnselen te kunnen onderzoeken. Iedere parameter, zoals b.v. het verbum, 

heeft betrekking op een bepaalde functie in de zin. Deze functie kan worden vervuld 
door de verschillende categorieën van de parameter. Een parameter wordt in zoveel 
mogelijk categorieën onderscheiden, Categorieën van de parameter verbum zijn b.v. 

het perfectum, het imperfectum, het participium activum, de iussivus etc. (in totaal 
wordt de parameter verbum in 24 categorieën onderscheiden). Andere parameters zijn 
b.v. persoon, getal, stamformatie, subject, object. Deze parameters zijn formeel te

herkennen. Er zijn echter ook parameters die formeel niet zichtbaar zijn zoals b.v.
zinsinhoud, zinstype, woordvolgorde en "foregoer" om er slechts een paar te noemen.
De functies die de categorieën van deze parameters vervullen worden niet zichtbaar 

gemaakt in de betreffende zin. Zo wordt b.v. de categorie "causale zin", een categorie

van de parameter "zinstype", lang niet altijd door het causale partikel ky gemarkeerd.

Interessant is de parameter "foregoer". Uitgangspunt bij de term "foregoer", de term
is ontleend aan Talstra, is dat bijna alle zinnen met een andere zin verbonden zijn, 

meestal met een eraan voorafgaande zin. Het karakter van vooraf gaande en volgende 
zinnen, en met name de verbale vorm in die zinnen, beïnvloedt volgens de Regt de 

keuze van de verbale vorm in de betreffende zin. Sommige zinnen staan echter aan het 
begin van wat genoemd wordt een consecutio temporum (hoofdstuk 3). Een verbum 

in een zin die aan het begin van een consecutio temporum staat wordt een "foregoer"

genoemd. Ook een nominale zin kan de functie van "foregoer" vervullen.

Het derde hoofdstuk gaat nader in op de consecutio temporum, de opeenvolging· 
der verbale vormen. De auteur gaat uit van de veronderstelling dat er in de tekst 

grotere combinaties van zinnen zijn dan die van hoofd- en bijzinnen alleen. Verbale 

vormen lijken in een enkel opzicht op pronomina: beide zijn afhankelijk van iets dat 
voorafgaat. Formele en niet formele eigenschappen van voorafgaande en volgende 
zinnen beïnvloeden volgens de Regt de keuze van de werkwoordsvorm in de desbe

treffende zin. 

De laatste twee hoofdstukken van de studie zijn gewijd aan de frekwenties van 

categorieën van bepaalde parameters (hoofdstuk 4) en de kwantitatieve verhoudingen 
tussen de categorieën van de verschillende parameters (hoofdstuk 5). De frekwentie
en kruistabellen, die in een aparte appendix zijn opgenomen, worden in deze hoofd
stukken besproken. De complete tekst van Deuteronomium 1-30 is met behulp van de 
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begrippen parameter en categorie in de computer ingevoerd. De frekwentietabellen 
laten exact zien hoe vaak een bepaalde categorie van een bepaalde parameter 
voorkomt. De kruistabellen geven ons exacte gegevens over de frekwentie van een 
combinatie van categorieën van twee parameters. Zo kan van de kruistabellen b.v. 
afgelezen worden hoe vaak een bepaalde "foregoer", b.v. een imperfectum, wordt
gevolgd door een bepaalde verbale vorm, b.v. het imperfectum consecutivum. Andere 
gegevens die men van de kruistabellen kan aflezen betreffen b.v. de woordvolgorde. 
We kunnen ook zien in hoeverre de aanwezigheid van een categorie van parameter x 
het al dan niet voorkomen van een categorie van parameter y beïnvloedt. Enkele 
resultaten van het onderzoek zijn de volgende: 
- Het is niet duidelijk of het Klassiek Hebreeuws van Deuteronomium 1-30 een VS

taal (verbum-subject) of een VO taal (verbum-object) is.
- In zinnen waarin wetsregels worden geformuleerd komen geen imperativi voor die

met "en" (Hebreeuws w) beginnen. De aanwezigheid van een categorie van de ene
parameter sluit hier de aanwezigheid van een categorie van de andere parameter
uit.

- Wanneer het subject aan het verbum voorafgaat dan staat het verbum bijna altijd
in de tweede positie, alleen een participium activum kan in zo'n geval ook als het
derde element in de zin voorkomen (bijwoordelijke bepalingen buiten beschouwing
gelaten).

- Een subject is slechts zelden onbepaald en is in dat geval meestal gerelateerd aan
een imperfectum.

Op 16 september 1988 promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam de Heer H. 
Milde cum laude op het proefschrift The Vignettes in the Book of the Dead 

of Neferrenpet. A Comparative Iconographical Study. Promotor was Prof. Dr. 
M. S.H. G. Heerma van Voss, van de Faculteit der Godgeleerdheid.

Uitgangspunt voor de studie zijn de vignetten in het Dodenboek van een man
geheten Neferrenpet. Vignetten zijn de illustraties bij de spreuken van het Dodenboek, 
eerst zeldzaam en simpel, later frequent en uitgewerkter, en tenslotte gestandaardi
seerd. Alle spreuken uit het Dodenboek van Neferrenpet, op één na, zijn van vignetten 

van hoge artistieke kwaliteit voorzien. Ze vertonen een nauwe verwantschap met de 
schilderingen van de Ramessidische particuliere graven te Thebe en lopen vooruit op 
een iconografische traditie in de Late Tijd. Het doel van de studie is een systematisch 
onderzoek naar deze parallellen. 

Eerst worden de persoon, levende in de XIXe dynastie en woonachtig in het dorp 
van de werkers in de koningsgraven, Deir el-Medina, en de papyri, waarvan bij het 
bekende deel bewaard in Brussel nog een nieuw, vroeger afgescheurd deel gevonden is 
in Philadelphia, geïntroduceerd. Vervolgens behandelt de auteur stuk voor stuk de 
spreuken en vignetten, waarvan sommige samenhangende groepen vormen. 

De nauwe relatie tussen de vignetten en voorstellingen in contemporaine graven uit 
Deir el-Medina wettigt de veronderstelling dat de papyrus afhankelijk is van de 
ontwerpen in de graven. Enerzijds verraadt de papyrus iconografische concepties van 
de XVIIIe dynastie, anderzijds blijkt er een creativiteit van deze arbeiders in het 
ontwerpen, die zelfs haar invloed nog doet gelden in de Dodenboek-versie van de Late 
Tijd. Er is zelfs bewijs te vinden dat die overdracht niet rechtstreeks van de muurschil
deringen naar de late traditie loopt, maar dat het concept in het Dodenboek van 
Neferenpet zelf van invloed is geweest, wat af te leiden is uit bepaalde daar voor het 
eerst optredende tekstcombinaties en varianten die later standaard geworden zijn. 
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Op 20 oktober 1988 promoveerde aan de Rijksuniversiteit van Leiden de Heer R. 
van Walsem op een proefschrift getiteld The Cojfin of Djedmonthuiufankh in the 

National Museum of Antiquities at Leiden. I: Technica! and lconographic Aspects. 
Promotor was Prof. Dr. J. J. Janssen, emeritus-hoogleraar bij de Faculteit der Letteren. 

De dissertatie waarin de auteur de lijkkist van de priester Djed-montoe-ioef-anch, 
een van de pronkstukken uit de Egyptische collectie van het Rijksmuseum van 
Oudheden, bestudeert, kon vanwege de omvang van het onderzoek slechts op een deel 
ervan betrekking hebben. Hier gaat het om een uitputtende beschrijving van niet 
slechts de onderhavige kist, maar het hele corpus van het kisttype waartoe zij behoort. 
De beschrijving omvat de technische en iconografische aspecten. De studie in extenso 
van de teksten met het filologisch commentaar, de prosopografie, datering, het 
werkatelier, etc. wordt gereserveerd voor het tweede deel, maar in dit deel komen deze 
aspecten wel zijdelings ter sprake, wanneer nodig. Mummiekisten uit het latere 
Nieuwe Rijk zijn dan ook zeer rijk gedecoreerde, en daarom complexe voorwerpen. 

Het voornaamste kenmerk van dit corpus van mensvormige kisten, waarbij op het 
deksel de mummievorm nagebootst wordt door modellering van bv. het hoofd met de 
valse baard en het omhoogstekende voeteinde en door de beschildering, is een rode 
stola rond de nek, die gekruist over de borst van de dode zichtbaar is. Een belangrijke 
methodologische vernieuwing wordt gepresenteerd met de ontwikkeling van de bere
kening van de proportieindexen van kisten. Zulke kwantitatieve gegevens vormen 
harde criteria, zoals bv. voor datering. Veel vroegere dateringen berusten meer op 
ervaring en intuitie, een subjectieve methode. Verder volgt dan een uitgebreide analyse 
van de materialen en de kleuren en een zeer gedetailleerde iconografische analyse van 
de vignetten. 

Tenslotte worden de resultaten van deze analyse gecombineerd met andere gegevens 
uit de cultuur geïntegreerd in een samenhangende beschouwing over de bredere 
sociaal-culturele achtergronden van dat kistencorpus bij de overgang van de late 
XXIe dynastie naar de nieuwe XXIIe dynastie van Libische overheersers. (ca. 975-920 
v.Chr.). De periode wordt gekenmerkt door veranderingen en is te karakteriseren als
de "Libische Vernieuwing". De kisten vallen op door een ongekende concentratie van
koninklijke en goddelijke attributen in de particuliere priesterlijke sfeer. Anderzijds 
valt ook een optreden van elementen uit de �iet-koninklijke sfeer waar te nemen bij de 
koninklijke decoratieschema's. Een van de conclusies is dat deze culturele verande
ringsprocessen goed weerspiegelen in het bestudeerde kistencorpus. 

Van 29 oktober tot 3 november 1988 vond in Kairo het 5e Egyptologenkongres 
plaats. Om de drie jaar wordt er gekongresseerd. Het eerste waarbij de Egyptologie los 
van andere Oriëntalistische vakken optrad vond in 1976 plaats, nadat de Egyptologie 
nog in 1973 als sectie deel uitgemaakt had van het algemene Oriëntalistenkongres in 
Parijs. Het sprak vanzelf dat dat voor de eerste keer in het land van herkomst, Egypte, 
zou gebeuren. Het volgende in 1979 toog naar Grenoble, waarvan de naam zo hecht 
verbonden is met die van Champollion, de grondlegger van de Egyptologie door zijn 
ontcijfering van de hierogliefen. De transatlantische kant van de Westerse wereld was 
in 1982 aan de beurt met Toronto. München ontving het kongres in 1985. 

De plaats van bijeenkomst in Kairo was het reeds lang ongebruikte gebouw van de 
Arabische Liga aan het grote Vrijheidsplein, waaraan ook het Egyptische Museum 
ligt, pal aan de Nijl. Het aantal deelnemers was ongekend hoog, rond de 800, 
waaronder vele Egyptenaren, vooral studenten. 

De lezingen waren ondergebracht in een groot aantal secties, waaronder de archeo-
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logie verreweg de belangrijkste en omvangrijkste was. Betreurenswaardig was dat aan 
de goede wil en organisatie van de Egyptische Oudheidkundige Dienst afbreuk gedaan 
werd door een aantal Westerse geleerden. Ondanks dat zij geboekt hadden voor een 

voordracht hadden zij niet de moeite genomen om de organisatie te verwittigen van 
hun afwezigheid. De kongresorganisatie, die alle hulde verdient, heeft dit zo adekwaat 
mogelijk opgevangen. Toch is natuurlijk nog een bijzonder groot aantal voordrachten 
gepresenteerd. Op archeologisch terrein was wellicht wel het meest spectaculair de 
vondst dat in het verre Soedan, aan de uiterste Zuidgrens van het egyptische koloniale 
rijk, bij de Gebel Barkal een rots omgebeeldhouwd is geweest tot een reuzeuraeus, de 
slang die de koning aan de voorzijde van zijn kroon draagt om de. vijanden te 
vernietigen. Deze reuzeuraeus heeft ongetwijfeld eenzelfde rol ter bescherming van 
Egypte tegen de buitenwereld vervuld. Op dat andere grote terrein, grammatica en 

filologie, was de volstrekte ommedraai van een geleerde omtrent de oorsprong van de 
belangrijkste groep werkwoordsvormen zeer opvallend. Vroeger heeft hij een nominale 
oorsprong van die werkwoordsvormen verdedigd, nu meent hij bewijs te hebben dat ze 
gewoon van verbale origine zijn. 

In de slotzitting werd een aantal belangrijke resoluties aangenomen, zoals over de 
wil van de verzamelde Egyptologie om zich nog altijd als beoefenaren van één vak te 
beschouwen, hoewel wel met gespecialiseerde en vaak ver uit elkaar liggende subdisci
plines. Ook werd wederom bezorgdheid geuit over het behoud en de opgraving van 
Oud-Egyptische monumenten, vooral in de Delta met haar explosieve groei van steden 
en economische noodzaak tot het winnen van nieuw landbouwareaal. 

Van 9 december 1988 tot en met 12 maart 1989 toonde het Rijksmuseum van 
Oudheden een tentoonstelling gewijd aan leven en werk van de 19e eeuwse artiest 
Willem de Famars Testas. Hij is vooral bekend geworden door zijn voorstellingen van 
Egypte en het Nabije Oosten, die aansluiten bij het in zijn tijd zo populaire genre van 
het Oriëntalisme. Dat kwam al eerder in het museum aan bod met een tentoonstelling 
over Lourens Alma Tadema. 

Hij heeft een ver familielid, de Franse geleerde Emile Prisse d'Avennes, als tekenaar 
vergezeld op een expeditie die Testas langer dan twee jaar (1858-1860) in Egypte deed 
verblijven. Na terugkeer van de ontberingen was er dan ook geen andere kunstenaar 
die zoveel ervaring opgedaan had in het Nabije Oosten. Daardoor was hij de enige 
Nederlander die aansluiting kon vinden bij het Oriëntalisme, een 19e-eeuwse kunst
stroming met grote populariteit in Engeland en Frankrijk, maar nauwelijks in Neder
land. Zijn goede naam in Frankrijk bezorgde hem een uitnodiging voor een volgende 
reis door het Nabije Oosten. 

De herontdekking van deze vrijwel geheel vergeten kunstenaar begon met de vondst 
in het archief van het museum van de dagboeken van de Orientreizen, brieven en 
verdere documenten. Een speurtocht naar het werk van de kunstenaar voerde vooral 
naar het Rijksprentenkabinet en het Teylers Museum te Haarlem. Zo is nu Willem de 
Famars Testas opeens de best gedocumenteerde Nederlandse 19e-eeuwse Egypterei
ziger geworden. 

De tentoonstelling van zijn werk wordt begeleid door een compilatie uit zijn brieven 
en het dagboek van de eerste Egyptereis, bewerkt en geannoteerd door de conservator 
van de Egyptische afdeling, Dr. M. J. Raven, en omgekeerd illustreren de werken de 

teksten. Tentoonstelling en boek, beide bekoorlijk, richten zich tot alle geïnteresseer
den in het Oude Egypte, de Islamculturen, de kunst van de 19e eeuw, of in 
reisverhalen. 
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HET NABIJE OOSTEN IN HET RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN 

G. P. F. van den Boom 

De museumwereld is in beweging en overal in Nederland zien we nieuwe 

ontwikkelingen op terreinen als museummanagement, beheer en conservatie, 

educatie en presentatie. Zo ook in Leiden, waar een van de oudste musea van 

ons land staat, het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Daar wordt al ruim 

170 jaar verzameld en gewerkt en dan ontspringt er na al die tijd in 1988 

plotseling een nieuwe loot aan die oude boom: een nieuwe, permanente 

afdeling, ogenschijnlijk ontstaan uit het niets. Van oude bomen kennen we dit 

fenomeen, van oude musea wellicht toch iets minder. Un deze bijdrage wil ik 

dit opvallende verschijnsel graag nader toelichten. 

In 1818 sticht Koning Willem I het RMO. Achterliggende gedachte is 

daarbij dat hij het herrezen Nederlandse Koninkrijk wil tooien met een 

oudheidkundig museum dat zich kan meten met het nog jonge Brits Museum 

en de musea in Berlijn en Parijs. Hij stelt daartoe C. J.C. Reuvens, de eerste 

hoogleraar archeologie ter wereld, aan als directeur. Bovendien maakt Willem 

grote sommen uit zijn privé-vermogen vrij voor de aankoop van oudheden die 

in steeds grotere aantallen op de Europese markt verschijnen. 

In theorie is het Nabije Oosten van meet af aan een van de verzamelgebie

den. De praktijk blijkt anders. Egypte, de Klassieke wereld en de Nederlandse 

oudheid eisen alle aandacht op. Mankracht en expertise, financiën en 

museumruimte worden daaraan toegewezen. En met succes, want deze drie 

voortrekkers brengen het nog jonge museum al snel internationale faam. 

Gevolg is dat de materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten, een intrinsiek 

onderdeel van de oorspronkelijke museumopzet uit 1818, in het RMO in de 

vergetelheid raakt en in de eerste helft van de 19e eeuw geen verdere aandacht 

meer krijgt. 

Dat is eigenlijk jammer want juist tegen het midden van de eeuw zwelt de 

stroom antiquiteiten uit landen als Irak en Palestina geweldig aan. Kansen 

voor het verwerven van een uitgebalanceerde collectie, zelfs topstukken, zijn 

er te over maar gaan Leiden voorbij. Elders, o.a. in Londen en Parijs, is het 

inzicht wel aanwezig. 

Rond 1860 verschijnen de eerste Vooraziatische artefacten in het museum, 

min of meer per toeval als onderdeel van grote collecties en legaten, als 

,,bijmenging" bij aankopen of als 
"

bakchiech" (,,extraatje"). Het is -

gelukkig - een tendens die doorzet. De eerste rolzegels en teksten dyiken op 



G. P. F. VAN DEN BOORN - EX ORIENTE LUX NOVA 11 

in de inventaris. Tegen 1880 ontvangt het RMO zijn eerste Vooraziatische 

collectie: 12 tichelstenen met Middelelamitische koningsinscripties in spijker

schrift uit Bendir Bushir, Z.W. Iran (zie: Spiegel Historiael 23, 6 (juni 1988) 

256). Uit Engeland komt in de jaren negentig een groep kleitabletten met 

Laatbabylonische en Perzische teksten. In 1902 volgt de loden sarcofaag uit 

de buurt van Tyrus. 

In het wat brokkelige verzamelbeleid treedt een duidelijke kentering op met 

de grote belangstelling die Prof. F. M. Th. de Liagre Böhl koestert voor de 

ontluikende archeologie van het Nabije Oosten. Als hoogleraar verbonden 

aan de Rijksuniversiteit Leiden ziet hij voor het RMO een duidelijke functie 

weggelegd. Tussen 1928 en 1940 adviseert hij de directie over de aankoop van 

Sumerisch en Assyrisch beeld- en reliëfwerk. Hij brengt het door hemzelf 

opgegraven vondstcomplex uit Sichem onder in het museum evenals zijn 

eigen omvangrijke verzameling terracotta beeldjes en amuletten. Het is ook 

Böhl die het museum voorstelt toch vooral die nieuwe "bizarre bronzen" aan 

te kopen die vanaf 1931 op de markt verschijnen. Hij is daarmee de 

grondlegger van de fameuze verzameling Luristanbronzen van het RMO. 

Mede onder invloed van Böhl reageert de RMO-directie nu alerter op de 

mogelijkheden. Zo kan in de jaren dertig een aantrekkelijke verzameling 

worden aangelegd van materiaal uit de twee nestor-sites van de Iraanse 

archeologie, nl. Tepe Giyan en Tepe Sialk. Na de Tweede Wereldoorlog valt 

op dat het Vooraziatisch verzamelgebied van het RMO bekender wordt bij 

het publiek. Het aantal schenkingen, legaten en aanbiedingen neemt sterk toe. 

Het museum gaat zelfs - zij het op bescheiden schaal - opgravingen 

medefinancieren. Zo komt het RMO, via Prof. H. J. Franken, in het bezit van 

een complete grafinventaris uit Kenyon's opgravingen te Jericho (1957). 

In de jaren na 1950 ontstaat langzaam de grote verzameling antiek glas, 

voor een belangrijk deel afkomstig uit Syrië. Ook Palmyra raakt vertegen

woordigd met bustes en terracotta's. De jaren zestig staan in het teken van 

Iran. Uit de enorme hoeveelheden materiaal uit N.W. Iran die dan de 

kunstmarkten overstromen weet het museum drie fraaie verzamelingen aan te 

kopen. Ook de jaren tachtig zijn voornamelijk Iraans georiënteerd door de 

bewuste poging Nederlandse privé-verzamelingen die tussen 1960 en 1970 in 

Iran zijn opgebouwd op te sporen en voor het museum te verwerven. Het 

succes van deze poging is af te lezen aan het feit dat Oud-Iran de omvang

rijkste en kwalitatief beste sector binnen de afdeling is geworden. 

Zo zien we in deze eeuw langzaam een duidelijk beleid ontstaan qua 

collectievorming. Dat kan niet gezegd worden van de presentatie. De collectie 

is eigenlijk nooit in een permanente presentatie ondergebracht geweest. Wel 

werden zaaltjes gereserveerd voor delen van de verzameling. Het Jerichograf 
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is zelfs twee jaar in reconstructie opgebouwd geweest. Telkens opnieuw echter 
zijn deze prille aanzetten tot een eigen afdeling ten prooi gevallen aan de 
groeistuipen van de drie grote broers, Egypte, Klassieken en Nederland. Niet 
verwonderlijk eigenlijk in een gebouw waar ruimtegebrek endemisch werd 
door de constante groei van collecties en personeel. 

Het inzicht dat er hoe dan ook vernieuwd en uitgebreid zou moeten 
worden, wilde het RMO zijn doelstellingen blijven halen, groeide en resul
teerde in een actieplan dat dateert uit het einde van de jaren zestig. Het 
resultaat is bekend: de totale renovatie van de afdelingen Egypte en Klassieke 
Wereld en de bouw van de centrale hal met als pronkstuk de Egyptische 
tempel van Taffeh. 

De veranderende inzichten over presentatie van museumverzamelingen 
stonden niet op zichzelf. Ook over beheer ging men anders denken. De her en 
der opgeslagen collecties uit het Nabije Oosten dienden niet alleen voor het 
eerst integraal getoond te worden, er moest ook voor het eerst een conserva
tor eindverantwoordelijkheid gaan dragen. Zo geschiedde. Schrijver dezes 
kreeg begin 1980 de opdracht de verzamelingen te bewerken, om te vormen 
tot een afdeling en t.z.t. onder te brengen in een vaste presentatie. 

Een programma van tijdelijke tentoonstellingen heeft de weg bereid: Bron
zen uit Luristan (1980), Zicht op Schrift (1981), Oud-Iran (1983-4) en 
Schatten uit Turkije (1986). Toen in 1984 het nieuwe Dienstgebouw aan de 
Papengracht in gebruik werd genomen - fase 2 van bovengenoemd actieplan 
-, kwam er ook zicht op het realiseren van de hoofddoelstelling, de 
museumpresentatie. Met steun van vele collega's in binnen- en buitenland, 
vrijwilligers en stagaires en inzet van het hele museumpersoneel is er aan 
gewerkt om de vijf vrijgekomen zalen in het hoofdgebouw te transformeren in 
een nieuwe afdeling. 

Na 'no jaar museumgeschiedenis werd in januari 1988 de vierde afdeling 
van het RMO geboren. Met gepaste trots en zonder verder ceremoniëel 
werden de gloednieuwe zalen opengesteld voor het publiek. Moderne vormge
ving is de basis geworden van een expositie die een kunsthistorisch-thematische 
benadering van het Oude Nabije Oosten combineert met aandacht voor de 
archeologie als bron van onze kennis. 

De vijf zalen laten zich als volgt kort beschrijven: 
zaal 1 - algemene inleiding (kaarten en chronologisch overzicht); maquette 

van een ruïneheuvel (1 : 100); archeologische inleiding; teksten en 
zegels. 

zaal 2 - opgravingscomplexen uit Syrië (Jebel Aruda) en Jordanië (Deir 
Alla), beide bruikleen van de Rijksuniversiteit Leiden; ceramisch 
overzicht; Sumerisch en Assyrisch beeldhouwwerk; Palmyra bustes; 
Assyrische reliëfs. 
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zaal 3 - 1 :1 reconstructie van een familiegraf uit Jericho (1700 v.C.); 
altaar; stenen artefacten; vuursteen. 

zaal 4 - loden sarcofaag uit Libanon; Luristan bronzen; bronzen en 
wapèns uit Iran, Mesopotamië en Anatolië; been, ivoor en amulet
ten. 

zaal 5 - ,,Schatkamer": sieraden van goud en zilver; zilveren en gouden 
vaatwerk; terracotta beeldjes. 

Toch is er geen aanleiding nu op de museale lauweren te gaan rusten. Jan 
Romein's 

"
Wet van de Remmende Voorsprong" maakt de presentatie mis

schien tot de meest moderne van het RMO, op andere gebieden moet er nog 
ontzaglijk veel werk verzet worden. 

De verzamelingen zijn ronduit slecht gepubliceerd. Het werk van o.a. Böhl, 
Franken, Opificius, Barnett, Calmeyer, Börker-Klahn, Römer, Van Soldt, 
Bellelli, Gyselen, Van Driel en ondergetekende moet voortgezet en waar 
mogelijk geïntensiveerd worden. Alle zeilen dienen bijgezet te worden om de 
achterstand t.o.v. de andere afdelingen in te lopen. Het mag duidelijk zijn dat 
elke vorm van steun en assistentie, van wetenschappers en studenten, maar 
ook van de belangstellende amateur, daarbij van harte welkom zal zijn. Er 
wordt hard gewerkt om de dienstverlening aan het publiek op educatief en 
audiovisueel gebied te verbeteren en uit te breiden. 

Ook ons programma van tijdelijke exposities zal in de komende jaren 
voortgang vinden. Voor het najaar van 1989 is een tentoonstelling gepland 
over de IJzertijd te Deir Alla, de opgravingen van de Leidse Universiteit in 
Jordanië. In het kader van het Euromarktjaar 1992 is voor datzelfde jaar een 
internationale, reizende manifestatie voorzien met als onderwerp "Sumer. 
Bakermat van de Westerse Beschaving" (een samenwerkingsverband tussen 
musea en universiteiten uit, Brussel, Gent en Leiden). 

Op andere terreinen worden nieuwe initiatieven ontwikkeld. Zo zal het 
RMO in het voorjaar van 1989 voor het eerst als instelling deelnemen aan 
archeologisch veldwerk in het Nabije Oosten. Daartoe is samenwerking 
gezocht met het Brits Museum (BM) in de opgraving te Tell es-Sa'idiyeh op 
de oostoever van het Jordaandal. Zo ontstaat de situatie dat alle vier 
museumafdelingen ook metterdaad betrokken zijn bij onderzoek te velde. 
Nieuw is ook dat de BM-RMO opgravingen in Jordanië voor een deel 
commerciëel gesponsord zullen worden door het computerbedrijf Nokia-Data 
B.V. te Woerden.

Een en ander geeft aan dat het Nabije Oosten als museumafdeling een
volwaardig en geïntegreerd onderdeel is geworden van het RMO. Zo kan de 
jongste telg van de organisatie in de komende jaren een belangrijke bijdrage 
gaan leveren aan het verder profileren van de archeologische, museale een-
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trumfunctie van het RMO in Nederland. Immers met de openstelling van de 

nieuwe expositieruimten is de "Triptiek van de Oude Wereld" compleet. Het

museum is nu in staat de bezoeker en de wetenschapper een overzicht te 

geven van de drie grote cultuurgebieden die aan de wieg staan van onze 

moderne samenleving, nl. het Nabije Oosten, Egypte en de wereld van 

Grieken en Romeinen. 

Dat was in 1818 de wens van Koning Willem I. Het idealistische credo van 

Reuvens uit 1824 "een Museum aan te leggen dat vooruit is bij andere

volkeren om den loop der wetenschappen te besturen" klinkt nog steeds, al

zouden we het tegenwoordig binnen de mogelijkheden van het Nederlandse 

bestel wat realistischer verwoorden. Met dit credo kan het RMO de woelige 

museumwereld 170 jaar later nog steeds met open vizier tegemoet treden. 



FABELS UIT ME SOPOTAMIË 

H.L. J. Vanstiphout

De modernere vakliteratuur biedt weliswaar geen volledige overeenstem
ming op alle detailpunten met betrekking tot de definitie van het genre fabel, 
maar schijnt toch wel een globale consensus te vertonen ongeveer in volgende 
zin: 

,,Een fabel is een narratieve tekst die een verleden handeling of reeks van handelin
gen in het verleden voorstelt als verricht door minstens één bepaalde acteur, meestal 
een dier. Deze actie zelf, of de verbale reactie daarop, houdt in een algemene 
waarheid (al dan niet versluierd), of presenteert een particuliere waarheid als zodanig 
(,,Als jij zo handelt zal het jou ook zo vergaan."). Het actie-element is minimaal, 
zodat de belangrijkste verschijningsvormen zijn: a) die figuur waarbij de plaatsing-in

het-verleden feitelijk bestaat uit het weergeven van een specifieke situatie, die zelf een 
verhaal veronderstelt, en waarbij de actie als het ware beperkt wordt tot een verbale 
reactie op deze situatie; en b) die figuur waarbij de actie/situatie specifiek tussen twee 
acteurs plaatsvindt, en uitgedrukt wordt in een gesprek, dat zoals in subtype a) 
wordt af gesloten door een 

"
gnomische uitspraak" 1. 

Korte tekste"n die aan een dergelijke empirische definitie beantwoorden 
vinden we in Mesopotamië met name in de klassieke periode van de Sume
rische literatuur, en in mindere mate in een aantal latere, tweetalige collecties 
van wat men gewoonlijk "Wijsheidsliteratuur" noemt. Aangezien deze tweede
groep (bilingue en Akkadische) teksten vermoedelijk een laat N achleben van 
de eerste vormt, kunnen wij ons gevoeglijk concentreren op de eerste, 
Sumerische, groep 2

• Deze teksten treft men aan als individuele, d.w.z. niet als 
groep tegenover andere exemplarische teksten gearticuleerde, onderdelen van 
de collecties korte belerende teksten, die men vroeger collecties van Spreek
woorden noemde, maar die wellicht beter "rhetorische collecties" te noemen
zijn. Dit genre is bijzonder goed gerepresenteerd in de klassieke Sumerische 
literatuur: op dit ogenblik kent men 24 verschillende collecties, waarvan nog 
maar een beperkt aantal uitgegeven is 3• Hoewel inderdaad de meerderheid 
van de aparte paragrafen van deze collecties bestaat uit spreekwoorden, vindt 
men daartussen toch vaak voorbeelden van andere exemplarische teksten: 
volkse verhaaltjes, essay-achtige teksten, en fabels. Deze coll�cties zijn ook 
nog enigermate thematisch opgebouwd - althans minimaal in deze zin dat zij 
gegroepeerd worden rond (reeksen van verwante) trefwoorden; daarom ligt 
het enigszins voor de hand dat de fabels te vinden zijn in die collecties die zich 
meer speciaal met dieren bezig houden. Dit zijn dan met name de collecties 5, 
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8 en 20, terwijl in de collecties 1, 2, 3 en 6 de 
"

dierparagrafen" afzonderlijke 
groepjes vormen binnen een groter geheel. 

l. De Structuur van de Sumerische Fabel.

Een grondige en uitputtende beschrijving zou hier niet op haar plaats zijn,
temeer waar een gedeelte van het materiaal nog niet uitgegeven is. Toch 
kunnen aan de hand van een aantal voorbeelden reeds enkele relevante 
kenmerken onderscheiden worden. 

(J) [5.42] 4 

De ezel stak de rivier over; 

De hond hield zich stevig aan hem vast. 

,, Wanneer komt hij er uit, en wordt hij opgevreten?" zei hij. 

De realiteitsachtergrond wordt hier geleverd door het uit economische 
teksten bekende gegeven dat de karkassen van dode dieren, met name ezels, 
aan honden gevoerd werden. De strekking is evenzeer duidelijk; het stukje 
bestaat in feite uit een tot embryonaal 'verhaal' omgewerkte oppositie tussen 
twee in de dagelijkse realiteit observeerbare situaties, die beide acteurs 
samenbrengt en leidt tot de niet echt verholen cynische ondankbaarheid. 

Nu hebben sommige theoretici wel eens geopperd dat uiterst korte ver
haaltjes van dit type zouden zijn ontstaan door reductie van in hun 

"
oor

spronkelijke vorm" langere verhalen. Dit voorbeeld toont echter zelf al aan 
dat hieraan met recht getwijfeld kan worden. Immers, men ziet niet goed in 
wat hier nog aan toe te voegen valt. In de meest volledige betekenis van de 
wat overwerkte uitdrukking spreekt dit stukje volledig voor zichzelf. Men kan 
zelfs nog een kleine sti;lp verder zetten, en stellen dat het stukje helemaal 

"
ar' 

is, omdat de polariteit volledig aanwezig is, zozeer dat men eveneens kan 
stellen dat deze fabel bestaat door en in de polariteit. En misschien kan men 
daaraan verbinden dat fabels van deze aard zozeer door polariteit beheerst 
worden dat de vorm eigenlijk altijd binair is - en de fabel dus uit twee zinnen 
kan bestaan. 

Terugkerend naar het voorbeeld zelf moeten we tevens opmerken dat deze 
binaire structuur in het ganse stukje tekst aanwezig is: niet alleen is er de 
tegenstelling tussen de hulp die de hond krijgt van de ezel, en de verwachtin
gen die hij heeft, maar tevens, en dit wordt o.m. door het gebruik van de 
prefixen ook formeel aangeduid, tussen de handeling van de ezel (,,was aan 
het zwemmen") en de hond (,,hield zich vast"); en evenzeer formeel, tussen de 
in eerste instantie presentisch of duratief voorgestelde handelingen (,,zwem
men/vasthouden"), en de verlangde of als algemeen geldend voorgestelde 
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afloop; de laatste zin kan trouwens even goed vertaald worden als: ,,Zeker zal 

hij er ooit uitkomen, en opgevreten worden", 

(2) [2.99] 5 

De Kalû-priester wilde een zoon verwekken; 

"Als ik zelf moge hij steden bouwen; als ik zelf moge hij het Land doen

leven!" (zei hij). 

De structuur is niet erg verschillend van voorbeeld (1) behalve dat hier 

maar één enkele effectieve participant is: de zoon doet niet echt mee. En dit is 

nu wellicht relevanter dan het op het eerste zicht lijkt: hoewel wij dit niet 

meer met volle zekerheid kunnen achterhalen heeft men vaker gedacht dat de 

kalû-priesters eunuchen waren, en in elk geval duiden een aantal spreekwoor

den en verhaaltjes over de kalû in die richting. De hieruit voortspruitende 

polariteit tussen wat de kalû-priester is, of wat hij bij machte is te doen, en 

wat hij zou wensen, wordt dan nog versterkt door de tweede zin: deze 

ambities behoren tot de heldhaftige vorst. Overigens wordt de kalû veel vaker 

uitgelachen omwille van zijn zeer hoge eigendunk; ook hier bevat de tweede 

zin dan duidelijk de tegenstelling tussen de geambiëerde heldendaden en "ik 

zelf'. 

(3) [2.67a] 6 

De Vos plaste in de Tigris; 

,,Ik doe de jaarlijkse vloed ontstaan!" zei hij! 

De inhoudelijke relatie tot (2) is duidelijk, hoewel er hier slechts één enkele 

participant is. Op de implicaties van het feit dat we een qua inhoud erg 

verwante structuur vinden, toegeschreven door het verhaal aan a) een kalû en 

b) een vos, komen we later terug, maar hier kan alvast expliciet gesteld

worden dat de discrepantie tussen de (fysiologisch al niet erg waarschijnlijke)

zoon van een kalû en de eigenschappen van een koning, van dezelfde orde is

als die tussen de milieuvervuiling van de vos en het jaarlijks door de goden

volbrachte wonder dat leven en rijkdom schenkt aan het Land. Ook mag niet

vergeten worden dat in dit voorbeeld eveneens een zekere graad van fysieke

onmogelijkheid ten grondslag ligt aan het stukje: het relatieve volume van

beide waterstromen maakt de bewering van de vos. al onwaarschijnlijk.

(4) [2.101]7

De Kalû-priester had eeff leeuw gezien in de steppe; 

Toen hij weer in de stad kwam, en wel bij de poort van Inanna, 

wierp hij stokken naar de leeuw van aardewerk, ( en zei:) 

,, Wat deed jouw broer daar in de steppe?".
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In dit voorbeeld zit een zekere ontwikkeling of uitbreiding tegenover de 
boven aangehaalde en vrij eenvoudige structuren. Nochtans is het evenzeer 
duidelijk dat deze uitbreiding in feite tot stand gekomen is door herhaling en 
variatie van hetzelfde principe van dynamische en betekenisdragende oppo
sitie tussen "eenvoudige" gegevens. Twee in eerste instantie op te merken 
verschillen zijn: 
i : in dit geval heeft het 'verhaal' meer inhoud, of indien men wil, meer 

termen; 
ii: tevens bestaat de climax hier uit twee leden: de handeling en de woorden 

van de kalû. 

De vraag is nu of deze uitbreidingen slechts opvulling zijn, en dus feitelijk 
redundant. Een nauwkeurige lezing schijnt aan te tonen dat dit niet zo is, of 
tenminste dat (een zekere mate van) redundantie hier een structureel relevante 
functie vervult: de 'redundantie', of wellicht beter gevariëerde repetitie, legt 
zelfs precies de 'structuur' bloot. Zij toont de eenheid of volledigheid aan; zij 
ontstaat door het genereren, in de vorm van transformaties, van nieuwe 
vormen volgens haar eigen regels (zelfberegeling) 8• Dit kan makkelijk aange
toond worden. De tekst bestaat namelijk uit een geordende reeks, of register, 
van verwante opposities: 

l .  kalû < -> woestijn 
2. stad <-> woestijn 
3. kalû <-> Inanna 
4. kalû <-> leeuw1 

5. kalû <-> leeuw2 

6. leeuw2 <-> leeuw1 

7. eigenwaan <-> werkelijk karakter 
8. domheid <-> waarheid 

Het is duidelijk dat 1 en 4 in zekere zin identiek zijn, en dat deze identiteit 
te maken heeft met 2. Tevens is 6 een andere voorstelling van 2; en hieruit 
vloeit voort de expliciete structurele tegenstelling tussen 4 en 5. Tegenstellin
gen 7 en 8 zijn dan de impliciete of bedoelde tegenstelling die de persoonlijk
heid van de kalû bepaalt, die uitgedrukt wordt in 4-5, en wel op een dubbele 
manier (woorden en daden). Tegenstelling 3 blijft voorlopig onzeker. Het 
niveau van de eenvoudige plaatsbepaling (poort van Inanna) is zeker aan
wezig. Tevens zijn er aanwijzingen dat tenminste een aantal kalû's speciale 
functies vervulde als klaagzangers in de rituelen met Inanna/Ishtar verbon
den, zodat men zou kunnen zeggen dat de kalû zich nu dubbel veilig voelt 
(stad+ bescherming door Inanna). Toch is het niet onmogelijk, zelfs waar
schijnlijk, dat deze verwijzing naar Inanna een dubbele bodem heeft, aange
zien Inànna zelf ook al een tweeslachtigheid in zich draagt: niet alleen is de 
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leeuw een symbooldier van Inanna, zodat Inanna in zekere zin staat voor de 
leeuw, maar tevens is Inanna welbekend als godin van de (hetero)seksuele 
liefde, waartoe de kalû geacht wordt niet in staat te zijn, en van de strijd, en 
dus wellicht ook van moedig gedrag tegenover een vijand. Zo kan men dan 
deze referentie naar Inanna tevens begrijpen als een symbolische plaatsbepa
ling, die nog een extra accent verleent aan de overmoed van de kalû tegenover 
de leeuw van aardewerk 9

• De beide registers in verticale zin samenvattend 
zou men dan ook kunnen zeggen dat het uiterst korte verhaaltje tevens een 
soort logische progressie inhoudt: het bangelijke, maar opschepperige karak
ter van de kalû brengt hem er toe zich als held te gaan gedragen tegenover de 
leeuw van aardewerk, waar we immers mogen veronderstellen dat hij snel 
wegliep van de echte leeuw. Hierbij komt ook nog dat de hele scène slechts 
mogelijk wordt door het ridicule identificeren van beide leeuwen, zodat 
tegenstelling 7 uitgedrukt wordt in de handeling en tegenstelling 8 in de 
woorden van de kalû. Tevens merkt men op, meer op formeel vlak, a) dat de 
registers volledig geharmoniseerd zijn (kalû//steedse pretenties//maakwerk 
(aardewerk!)//eigenwaan//domheid//; dit alles vergezeld van de natuurlijke 
tegenhangers); b) dat de spil gevormd wordt door de manifest onjuiste 
identificatie van beide leeuwen, en de kern uitgedrukt wordt in de verschil
lende houding van de kalû tegenover beide leeuwen; c) tenslotte, dat het 
motief van de poort van Inanna ook nog op een andere wijze de structuur 
versterkt: de poort, als grensmarkerend gegeven, duidt aan dat de kalû van 
uit de voor hem onnatuurlijke omgeving weer zijn echte omgeving ( de stad) 
betreedt, waardoor hij gehertransformeerd of gereïntegreerd wordt, en dus 
zijn echte karakter, dat er een van valse schijn is, weer duidelijk vertoont: als 
het ware een rite de passage in omgekeerde zin. Een cultuurhistorisch vreemd 
en zeer opmerkelijk detail is hier dat de opvattingen die aan dit stukje ten 
grondslag liggen eigenlijk indruisen tegen de in allerlei meer ernstige en zeker 
grotere litteraire teksten steeds weer beleden ideologie: de culturele en zelfs 
morele superioriteit van de stad, ook aangeduid als aardewerk 10 ! Is het zo 
dat in een aantal gevallen de 'volkswijsheid' ingaat tegen de officiële ideo
logie? Het zou een relevante studie zijn te onderzoeken of dit wellicht in meer 
gevallen opgaat. 

(5) [5.55]1 1 

1. De leeuw had een hulpeloze geit gevangen.

2. ,,Laat mij gaan,· ik geef je in ruil mijn vriendin, de ooi!"

3. ,,Als ik jou laat gaan, vertel mij dan jouw naam!"

4. De geit sprak tot de leeuw:
5. ,,Ken jij dan mijn naam niet? 'Jij bent verstandig' is mijn naam!"

6. Toen de leeuw weer de kooi naderde, riep hij:
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7. ,,Ik liet jou los!"

8. En zij, van de andere kant van de omheining, antwoordde:

9. ,,Jij liet mij los,· wat ben jij toch verstandig!

10. ,,In plaats van een der schapen bleef ik zelf niet eens bij jou!''

Het Aesopische karakter van deze tekst is overduidelijk, hoewel deze 

terminologie anachronistisch is. De verhaalvorm is hier veel meer uitgewerkt, 

en schijnt te overwegen. Toch moeten we ook hier nauwlettend bekijken hoe 

de tekst feitelijk in elkaar zit. Het verhaal kan opgedeeld worden in drie 

'episodes', waarbij de middelste weggeschreven is, en die in hun verloop en 

onderlinge relatie in feite een omkering van de situatie betekenen: in episode i 

is de geit gevangen, en dus in de macht van de leeuw; in episode ii laat de 

leeuw de geit onder voorwaarden vrij ( deze episode is niet echt expliciet 

weergegeven; zij is echter geïmpliceerd door de gesprekken en het verloop van 

de verdere episode: dit betekent dat het belangrijkste actie-aspect [de vrijla

ting] terugtreedt tegenover de gesproken woorden); in episode iii heeft de 

omkering plaatsgevonden: de geit bevindt zich niet langer in de macht van de 

leeuw en de voorwaarde is niet vervuld. Tevens, zoals zoëven al duidelijk 

werd, wordt de belangrijkste rol vervuld door de twee dialogen, die eigenlijk 

veel meer het verloop van de gebeurtenissen bepalen. Ook hier weer spelen de 

binaire opposities een zeer belangrijke rol, formeel en inhoudelijk. De laatste 

zin is de omkering van de eerste op meer dan één niveau: de geit is nu vrij, 

waar ze eerst gevangen was; zij kan nu de leeuw uitlachen, waar ze eerst 

volstrekt hulpeloos was; waar de schijnbaar uitzichtloze situatie als zodanig 

beschreven werd, en dus als een feit weergegeven, wordt nu de volle betekenis 

van de omkering door de woorden van de geit weergegeven. Nu wordt de 

vrijlating bewerkstelligd op een dubbele manier: eerst is er de belofte van de 

geit een substituut te leveren; daaraan verbindt de leeuw echter de voor

waarde dat de geit haar naam zal bekend maken. De ratio zou hier kunnen 

zijn dat de leeuw moet weten waar hij de beloofde ooi kan krijgen. De naam 

die de geit voor zichzelf verzint vervult dan ook een drievoudige functie: de 

geit komt aan de voorwaarde tegemoet en zegt haar naam (zin 5); die naam 

houdt een opzettelijke vleierij in (,,Jij bent verstandig!") en geeft blijkbaar de 

leeuw aanleiding te geloven dat ook het andere deel van de belofte zal 

nagekomen worden; als we dan zinnen 3 en 5 in combinatie vergelijken met 

zin 9 wordt duidelijk hoe sluw de geit de tevoren vastgestelde causaliteit 

tussen het noemen van de naam 
"
Jij bent verstandig!" en het vrijlaten 

gebruikt om de situatie om te keren, waarbij tevens de inhoudelijke waarde 

van de naam omgekeerd wordt. Hier zij tevens opgemerkt dat het gebruiken 

van de naam in deze zin vaker voorkomt; er is het bekende voorbeeld van de 

tekst 
"
Enlil en Namzitarra" waarvan de uitkomst op tweevoudige manier met 
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de betekenis van de naam werkt: omdat Namzitarra de juiste naam aan de 

onjuiste ( = verborgen) werkelijkheid weet te geven, herschept Enlil de onjuiste 

( = nog niet gerealiseerde) werkelijkheid om de naam juist te maken 12
• Ook 

zij hier nog opgemerkt dat de tekst naar alle waarschijnlijkheid een wel zeer 

ironisch intertextueel gebruik maakt van het zeer ernstige litterair-mytholo

gische motief van de terugkeer uit de onderwereld door middel van substitu

ten 13
. 

Aangezien zoals boven reeds vermeld de Sumerische fabels vrijwel uitslui

tend gevonden worden in de litteraire omgeving van collecties van spreek

woorden lijkt het aangewezen ook enkele tegenvoorbeelden te geven uit dit 

genre, om aldus de structuurverschillen te kunnen verduidelijken. 

( 6) Spreekwoorden

(6.1) [2.215]1 4 

Hun plezier 

Hun verdriet 

hun verdriet; 

hun plezier. 

Op vergelijkbare manier worden vaak litteraire truukjes uitgehaald, die 

steeds weer het binaire karakter van de tekst benadrukken. Het voornaamste 

verschil met de fabel is wel de afwezigheid van een narratief gedeelte. Zoals 

ons voorbeeld zijn de spreekwoorden vaak declaratief, maar ze kunnen ook 

de vorm aannemen van een rechtstreeks bevel of verbod, eventueel aangevuld 

met het te verwachten gevolg. Tevens komen nogal vaak dieren voor in de 

spreekwoorden, hetzij in declaratieve vorm of als vergelijking. Zie 

(6.2) [5.6)1 5 

· De wilde stier - wordt hij ooit van de ploeg losgemaakt?

(6.3) [5.13)1 6 

Als een rund weet jij niet om te keren! 

Uitgaande van de voorbeelden (1) tot en met (5) en in contrast tot de 

enkele voorbeelden in ( 6) kan men dan tegen de achtergrond van de voorlo

pige definitie de volgende structuureigenschappen waarnemen. 

De fabel heeft een handeling; het is dus een narratieve tekst. Toch wordt 

deze handeling in de meeste gevallen vergezeld van een uitspraak ( alle 

voorbeelden). 

n De handeling is overwegend een soort verbale reactie of zelfs reflectie op 

een situatie (voorbeelden (1), ( 4) en (5)). Dit overweegt zozeer, dat men 

zich zou kunnen indenken dat deze reactie aangevoeld wordt als het 

meest wezenlijke of meest adequate aspect van de tekst. Dit zou dan al 

een vroege aankondiging van het latere Aesopische principe van het 

epimythium kunnen zijn. 
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iii De handeling in beide vormen kan ook reageren op een eerdere actie, die 

dan de uitgangssituatie heeft teweeggebracht (voorbeelden (2), (3) en (5)). 

1v De handeling wordt toegeschreven aan een bepaalde acteur, maar niet in 

een bepaalde omgeving geplaatst, tenzij dit· relevant is voor de reactie; 

met andere woorden, de handeling begint in medias res, maar kan zelf de 

voorwaarden of de situatie scheppen die de afwikkeling mogelijk maakt 

(zie iii). 

v De "waarheid" of "les" die in de tekst gelezen kan worden is vaak

alledaags, nooit kosmisch of behorende tot de grote principes van de 

heersende ideologie 1 7. Overigens kan deze waarheid zich op twee manie

ren manifesteren. Ze kan voorgesteld worden als zijnde algemeen van 

aard (zie voorbeeld (]): de vorm a 1 - [verbum] e - s è bevestigt dit. De 

les is dan "Honden zijn ondankbaar" en de bedoeling is een soort

litotes: Als je zo handelt ben je maar een hond.). De waarheid kan echter 

ook als particulier voorgesteld worden. Eigenlijk is het onderscheid vaak 

moeilijk te maken, aangezien het particuliere dan een voorbeeld van het 

algemene wordt (voorbeeld (5): het is dom/verstandig zo te handelen). 

vi · In elk geval zijn de waarheden zo vaag of niet-gericht exemplarisch dat 

de echte betekenis slechts in een gebruikscontext zal blijken. Dit is naar 

het mij voorkomt overigens een algemene karakteristiek van oudere 

fabelverzamelingen. Het impliceert dat de "moraal" wel transparant is,

maar niet uitgedrukt. Ook in de antieke verzamelingen brengt de moraal 

trouwens vaak moeilijkheden met zich mee. Dit heeft waarschijnlijk te 

maken met de theorie van Perry, volgens wie het epimythium oorspron

kelijk een promythium was, en dat deze promythia als een soort inhou

delijke klapper fungeerden 18
• Iets dergelijks zou wel eens het organisa

tieprincipe van de Mesopotamische, inzonderheid Sumerische, collecties 

van spreekwoorden kunnen zijn 19
. 

vn : De waarheid wordt uitgedrukt in de vorm van een of meerdere contra

dicties of opposities. Deze contradictie zelf bestaat uit een onverwachte 

reactie op de door de handeling ontstane of de geschetste situatie. 

vm: Ook stilistisch en grammaticaal wordt deze contradictie uitgedrukt: 

polaire structuur, tweeledigheid, contradictorische parallellie, fonetische 

parallellie; zie met name voorbeelden (4) en (5)). 

ix Daarom wordt ook vaak alles geconcentreerd op de "punch-line", en

wordt in de rest van de tekst vaak gebruik gemaakt van het prefix /i/ als 

,, backgrounding device" 2 0• 

2. Structurele valentie en genese van de Mesopotamische fabels.

2.1. Waar staan nu de fabels in de Mesopotamische literatuurgeschiedenis?
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Aangezien men vermoedelijk toch wel Lambert zal moeten gelijk geven waar 
hij zegt dat deze fabels en vergelijkbare litteraire vormen in het Akkadisch 
een voortleven betekenen op populair niveau, i.e. buiten de canon van de 
'grote' bellettrie 21, van een oudere, meer gesophisticeerde litteraire traditie in

het Sumerisch, kunnen we ons gevoeglijk concentreren op het Sumerische 
materiaal, dat ook nog veel rijker is. Het is reeds opgemerkt dat we de fabels 
vinden in de collecties van spreekwoorden, overigens samen met andere 
vormen van exemplarische verhalen. Nu zijn de collecties van morele precep
ten een zeer oud genre, dat in latere (Oudbabylonische? Wellicht al veel 
vroeger) traditie nog uitgebreid werd met verhalende stukjes. Vanaf de 
vroegste vorm vinden we trouwens het litteraire principe van het raamwerk 
dat de collecties van morele precepten omvat (Zie de Instructies van Shurup
pak) 22. Nu biedt een overzicht van de verschillende vormen van belerende 
proverbia enige interessante aanknopingspunten. 
a) Ten eerste, en dit is wel de oudste vorm, zijn er teksten die het precept de

eenvoudige vorm geven van een rechtstreeks gebod of verbod, d.w.z. een
directe uitspraak, vaak met opgave van redenen:

,,Slaap niet met je slavin: zij zal je uitschelden!"

Deze vorm overweegt in de alleroudste collecties.
b) Ten tweede is er de als zodanig gepresenteerde algemene waarheid:

"Na regen komt zonneschijn." (zie ons voorbeeld (6.1)). De vorm is
er hier een van identificatie. Hierbij kan men aantekenen dat in deze
overwegend agrarische culturele omgeving een heleboel van deze spreek
woorden over dieren zullen gaan; de uitspraken kunnen dan in tweede

instantie op mensen worden toegepast (zie ons voorbeeld (6.3)).
c) Ten derde kan de les door een voorbeeld worden overgebracht. De vorm is

dan een verhaal dat ter illustratie dient. Natuurlijk hangt dit samen met
mogelijkheid b ), en is daar misschien zelfs een subtype van.

d) Tenslotte kan het nog verder uitgewerkt worden; zo krijgt men de figuur
waarbij in het verhaaltje twee echte participanten aanwezig zijn (voorbeel
den (1) en (5); zij scheppen samen de situatie en één behaalt een overwin
ning op de ander.

Het is duidelijk dat de fabels onder c) en d) vallen; tevens merken we op
dat in groep d) ook kan geplaatst worden de uitzonderlijk interessante en vrij 
talrijke groep van Disputen23

• Dit genre, waar van het Sumerische tekstmate
riaal jammer genoeg bijna geen goede uitgaven bestaan, was zeer populair in 
de Oudbabylonische schrijversscholen, die ons ook de grote collecties van 
spreekwoorden nalieten. Deze disputen, waarvan we er nu een tiental kennen, 
vormen een duidelijk herkenbaar genre, dat in het algemeen deze kenmerken 
vertoont: 
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- Na een vaak doch niet altijd mythologisch-cosmogonische inleiding kan een
occasio litigandi optreden, ofwel wordt dadelijk aangevangen met het
twistgesprek.

- Dit twistgesprek voert dan de disputanten sprekend op, zij het niet altijd
in gelijke mate. Deze disputanten zijn bijna altijd dieren of levenloze
wezens. Het onderwerp van het dispuut is dan de vraag welke van de twee
disputanten de meeste waarde heeft voor mensen en goden. De strijd
wordt gevoerd met argumenten die dan de belangrijkste aspecten van de
disputanten illustreren, maar feitelijk worden ook rhetorische technieken
gebruikt om de argumenten van de tegenpartij te ontkrachten.
Zeer opvallend is dat de strijd zelden of nooit duidelijk in de termen van
het dispuutgedeelte zelf beslecht wordt: aan het einde wendt men zich tot
een scheidsrechter die het verdict moet geven. Overigens worden vaak
spreekwoorden gebruikt om dit verdict te verantwoorden.

Hoewel dit genre, behalve als raamwerk, geen narratieve elementen hoeft te
bevatten, zijn er toch enkele voorbeelden waar het dispuut in zijn "zuivere" 
vorm vermengd wordt met een verhaaltje dat dan eigenlijk op narratieve 
manier dezelfde uitslag brengt die ook al van het dispuut zelf te verwachten 
was. Dit mag men dan rekenen tot een tussenvorm: een fabeldispuut of een 
dispuutfabel 24

. Toch is het zo dat gewoon materiëel deze disputen een 
afgescheiden genre vormen: ze komen niet voor op de tabletten die de 
spreekwoordencollecties bevatten 25). Wel komen daarop voor iets langere 
exemplarische verhalen, die eigenlijk dicht bij de fabel staan, maar op be
langrijke punten toch afwijken. Zo zijn de protagonisten geen dieren maar 
mensen, en is de verhaalstructuur veel gecompliceerder. Deze teksten zijn dan 
ook langer dan de meeste fabels. Een grondige formeel-vergelijkende studie 
van deze verschillende nauw verwante 'exemplarische of rhetorische genres 
(spreekwoord, precept, dispuut, fabel, exempel ... ) is een desideratum dat 
wellicht van grote relevantie zou zijn 26. Intussen dient echter wel opgemerkt 
te worden dat, zoals reeds aangeduid, in de disputen meestal spreekwoorden 
gebruikt worden in het verdict; dit gebeurt ook wel eens in andere, epische, 
teksten. Kan men voor fabels een dergelijke functie ook veronderstellen? 
Voorlopig moet men hier het antwoord schuldig blijven. Behalve in een enkel 
geval (het epos over Etana) 27 kan men hier vooralsnog geen duidelijke 
voorbeelden van vinden, en ook in dat éne geval is de fabel herbruikt als een 
onderdeel van de narratieve structuur van de hogere tekst, dus niet zuiver 
illustratief. Toch is zoveel wel zeker dat voor de Sumeriers zelf de fabel 
duidelijk thuishoort in het lapidair-belerende subtype van het rhetorische 
genre. 
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2.2. Hoewel zowel de structuur van de fabel (polariteit, zuiver functionele 

narrativiteit, kernachtige lineaire ontwikkeling tot de "uitspraak" die de rest

van de fabel vervolledigt, verklaart en samenvat ... ) als de materie Ie omgeving 

(spreekwoordencollecties) pleiten voor een sterk rhetorische functie, en aldus 

de fabel ook nauw relateren aan het spreekwoord, kan nog niet uitgemaakt 

worden of er ook een helder afgebakende "externe" functie van de fabel

bestond. Het vermoeden is dat de fabel, zoals het spreekwoord, functioneel 

sui generis is te beschouwen, en dus op zich zelf staat. Maar juist in 

tegenstelling tot het spreekwoord zijn er geen of althans geen overtuigende 

aanwijzingen dat de fabel zou hebben kunnen functioneren als rhetorische 

illustratie of argumentatie in een grotere context. 

Een andere vraag is of de verwantschap van de fabel met het spreekwoord 

impliceert dat er ook een genetische verhouding aan te wijzen valt. Met 

andere woorden, kan men stellen dat de fabel vermoedelijk uit het spreek

woord is ontstaan? Ik meen inderdaad dat deze vraag bevestigend dient 

beantwoord te worden. Er zijn mijns inziens twee belangrijke argumentaties 

die deze opstelling kunnen bevestigen 2 8• 

Ten eerste is er de nog niet behandelde betekenis van de rol van het dier. In 

de teksten die wij als fabels beschouwen zien we inderdaad dat de dieren als 

acteurs overwegen. Nu is dit gegeven wel uitgelegd als een gevolg van 

intenties van afstandelijkheid of universele toepasbaarheid, maar waarom zou 

een dier universeler zijn? En waarom is afstandelijkheid nodig waar het gaat 

om menselijke waarden? Trouwens, de regel is niet strikt: volgens de door mij 

gehanteerde bepaling, en in de door mij als fabel beschouwde stukken, komen 

ook mensen voor (de kalû, de vogelaar ... ). Nu lijkt dit juist een interessant 

aanknopingspunt: de mensen die in dergelijke teksten voorkomen zijn eigen

lijk mensenklassen. Zij zijn steeds niet slechts aangepast aan de fabel in 

kwestie, maar treden alleen op in functie van dat verhaal. Hun type wordt 

verondersteld bekend te zijn, en is noodzakelijk voor dit verhaal: de arro

gante domheid van de kalû, de beroepsactiviteit van de vogelaar, de ambigue 

status van de slavin ... Met andere woorden, zij treden niet echt als mensen 

op, maar als min of meer abstracte manifestaties van menselijke eigenschap

pen, verbonden aan een bepaalde groep. Aangezien nu fabel zowel als 

spreekwoord een verdere, algemenere belerende functie hebben dan die van 

toepassing is op één enkele groep van mensen (hoewel de kalû duidelijk 

geridiculiseerd wordt zijn de ka/û-spreekwoorden en fabels niet tegen de 

klasse der kalû's gericht, maar aan alle mensen; zij waarschuwen tegen 

domme arrogantie; het belachelijk maken van de kalû is een bijproduct), ligt 

het eigenlijk voor de hand hiervoor dieren te gebruiken. Men gaat er immers 

van uit dat de dierlijke eigenschappen bekend, algemeen en vast zijn. Overi-
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gens zien we dat er zeer veel declaratieve spreekwoorden zijn waar de dierlijke 

karakteristiek in toepassing op mensen slaat, eventueel door een uitdrukke

lijke vergelijking. Het is dan niet moeilijk zich voor te stellen dat vanuit dit 

vertrekpunt de dieren met enkele menselijke trekjes opgesierd worden -

voornamelijk met het spraakvermogen - en dat de situaties leiden tot 

verhaaltjes. Hierbij heeft dan nog wellicht het grote aantal dierenspreekwoor

den een rol gespeeld. 

Ten tweede is er het argument uit de functie van de fabel. Perry stelde dat 

de oorspronkelijke functie van de fabel die was van "exempel" in de rhetorica

- hij spreekt van "a mere tool" 29, zoals weer de spreekwoorden. Dit kan

allereerst al stilistisch aangetoond worden, maar ook documentair: beide

groepen speelden een grote rol in het onderricht in stilistiek en grammatica, 

zowel om hun linguïstische als om hun logische structuur. Tevens is reeds 

opgemerkt dat hun "lessen" toch vrij vaag blijven, en wel zo vaag dat ze pas

tot hun recht kunnen komen in specifiek gebruik. En hier speelt natuurlijk 

een rol dat de fabels gewoon onderdeel uitmaken van de collecties van 

spreekwoorden, en daarin zelfs geen aparte plaats innemen. Het komt mij dan 

ook niet onwaarschijnlijk voor dat de Mesopotamische, in het bijzonder de 

Sumerische, fabel is ontstaan zo al niet uit het spreekwoord, dan toch samen 

met het spreekwoord en enkele andere vormen van proverbiale of exempla

rische rhetorica. Dit houdt dan tevens in dat de fabel, zoals de verwante 

genres, ontstond en uitgewerkt werd als een bewuste reflectie van litterair

rhetoricale aard - als een rhetorische figuur30 binnen een litterair systeem 

dat zich bezighield met grammatica, stilistiek, rhetorica en zelfs dialectiek: de 

Sumerische schrijversschool. Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken 

dat A. Jolles de fabel niet opnam in zijn "Einfache Formen". Een belangrijke

implicatie voor de algemene en vergelijkende litteratuurwetenschap is dan 

ook wel dat de Sumerische fabels - zoals zoveel andere Sumerische genres 

op een vergelijkbare wijze doen - vrijwel alle theorieën over het ontstaan en 

het wezen van de fabel op zijn zachtst gezegd op losse schroeven hebben 

gezet. Zo is de Indische theorie (Benfey), zowel als de Arische en de Dieren

epostheorie (Grimm) of de psychologisch-mythologische ontstaanstheorie 

(Keller), om er maar enkele te noemen, de bodem ingeslagen. Met name de 

structuur, maar ook de culturele inhoud en inplanting van de Sumerische 

fabel kan immers veel beter dan enige historiserende, veelal romantisch

positivistische, theorie verschillende aspecten van de antieke fabels uitleg

gen 31. 
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Noten 

1 Deze voorlopige en niet erg strikt te hanteren definitie is eclectisch van aard, maar gebaseerd op 

de meer moderne literatuur ter zake. Men zie met name B. E. Perry, ,,Fable" in Studium Generale, 
12, 1959, pp. 17-37 (hierna: Ferry); M. N0jgaard, La fable antique, Kopenhagen 1964 (hierna: 
Nojgaard); E. Leibfried, Fabel, Stuttgart 1982 (1967); R. Dithmar, Die Fabel, Paderborn 19743 ; 

H. J. Blackham, The Fable as Literature, London 1985. Van bijzonder belang voor ons onderwerp 

is nu R. S. Falkowitz, ,,Discrimination and Condensation of Sacred Categories: The Fable in 
Early Mesopotamian Literature" in: Entretiens sur l'antiquité c/assique, 30, 1984, pp. 1-32 
(hierna: Falkowitz, Discrimination), evenals van dezelfde auteur de dissertatie The Sumerian 

Rhetoric Collections, Ann Arbor 1980 (hierna: Falkowitz, Diss.). Een wat ouder overzicht is E.I. 
Gord on, ,,Animals as Represented in the Sumerian Proverbs: A Preliminary Study" in: Drevnij 
Mir (Festschrift V. Struve), Moskou 1962, pp. 226-249; voor de litteraire context en een 
uitvoerige bibliografie raadplege men E.I. Gordon, ,,A New Look at the Wisdom of Sumer and 

Akkad" in: Bibliotheca Orientalis, 17, 1960, pp. 74-123 (hierna: Gordon, New Look). 
2 Het materiaal is bijna volledig te vinden bij W.G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature, 
Oxford 1960 (hierna Lambert, BWL) op pp. 213-282 onder de titels Popular Sayings en Proverbs. 
Noteer dat Lambert's Fables (Lambert, BWL pp. 150-212) geen fabels zijn maar disputen. 
3 Men raadplege nu de lijst gegeven door B. Alster, ,,Sumerian Proverb Collection Seven" in: 
Revue d'assyriologie, 72, 1978 (hierna: Alster, RA), pp. 97-112, op pp. 98-102. Men vindt daar 
ook een overzicht van het beschikbare materiaal. Uitgegeven zijn I, II, 111, IV, V, VII en XXIV. 
Zie E.I. Gordon, Sumerian Proverbs, New York 1968 (1959) (hierna: Gordon, SP) voor I en 11; 
E.I. Gordon, ,,Sumerian Proverbs: Collection Four" in: Journal of the American Oriental 
Society, 77, 1957, pp. 67-69 (hierna: Gordon, JAOS); E.I. Gordon, ,,Sumerian Proverbs:
Collection Five" in: Journal of Cuneiform Studies, 12, 1958, pp. 1-21 & 43-75 (hierna: Gordon,
JCS); III is uitgegeven in Falkowitz, Diss.; VII vindt men in Alster, RA; XXIV is B. Alster,
,,Sumerian Proverb Collection XXIV" in: Assyriological Miscellanies I, Kopenhagen 1980,
pp. 33-50. Voor de litteraire achtergrond zij verwezen naar J. A. Van Dijk, La sagesse suméro

accadienne, Leiden 1953; tevens Gordon, New Look. De meeste van de uitgaven bevatten tevens
enige studie van het genre. Een aparte studie is B. Alster, Studies in Sumerian Proverbs,
Kopenhagen 1975. Het bij Falkowitz, Discrimination, op p. 3 n. 4 aangekondigde werk heb ik niet
gezien.
4 Gordon, JCS onder nummer.
5 Gordon, SP onder nummer. Zie het Chicago Assyrian Dictionary vol. K s.v. voor de kalû. 
6 Gordon, SP onder nummer. Falkowitz, Discrimination,p p. 8-13 en 20-22 geeft aan deze fabel
die hij niet als dusdanig erkent een diepere kosmologische betekenis. Ik kan meegaan met de 
duidelijk zo bedoelde verwijzing naar vergelijkbare activiteiten van de goden Enki en Enlil. Toch 

ben ik van mening dat dit nu juist een onderdeel van de ironische bedoeling vormt, en de 
onvoorstelbare arrogantie van de vos beoogt. Vergelijking met ons voorbeeld (2) schijnt dit te 
bevestigen. 
7 Gordon, SP onder nummer. 
8 Zie J. Piaget, Structuralism, New York 1970, p. 5: ,,The notion of structure is comprised of 
three key ideas: the idea of wholeness, the idea of transformation, and the idea of self
regulation". 
9 Zie H. Vanstiphout, ,,Inanna/Ishtar as a Figure of Controversy" in: H. Kippenberg (ed.), 
Struggles of Gods, Berlijn 1984, pp. 225-238. 
10 Zie hiervoor de historische klaagzangen, de inleiding op het akkadische Gilgamesh-epos, en 
talrijke andere plaatsen. 
11 Gordon, JCS onder nummer; zie tevens Falkowitz. Discrimination, pp. 6-7. 
12 Zie H. Vanstiphout, ,,Some Notes on 'Enlil and Namzitarra"' in: Revue d'assyriologie, 74, 
1980, p. 68. 
13 Zie de overbekende teksten in het Sumerisch en Akkadisch over Ishtar's hellevaart. Zie nu ook 
nog B. Alster, Dumuzi's Dream, Kopenhagen 1972 en H. Behrens, Enli! und Ninlil, Rome 1978 
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waarbij de recensie van J. S. Cooper in: Journal of Cuneiform Studies, 32, 1980, pp. 175-188 
onontbeerlijk is. Voor een in deze context niet oninteressant detail van deze laatste compositie zie 
H. Vanstiphout, ,,Un carré d'amour sumérien, or Ways to Win a Woman" in J.-H. Durand (ed.),
La femme dans Ie Proche-Orient antique, Paris 1987, pp. 163-178.
14 Gordon, SP onder nummer. 
15 Gordon, JCS onder nummer. 
16 Gordon, JCS onder nummer. 
1 7 Zie echter ook voetnoot 6. 
18 Ferry, pp. 35-36. 
19 Zie reeds E. Chiera, Sumerian Lexica! Texts, Chicago 1929, p. 2. 
20 Zie H. Vanstiphout, ,,On the Verbal Prefix /i/ in Standard Sumerian" in: Revue d'assyriologie 
79, 1985, pp. 1-15. 
21 Lambert, BWL pp. 150 & 213. 
22 Zie B. Alster, The Instructions of Shuruppak, Kopenhagen 1974. 
23 Zie Gordon, New Look. Het Akkadische materiaal is verzameld in Lambert, BWL pp. 150-212. 
Geen van de Sumerische disputen is nu adequaat uitgegeven, behalve 

"
de Reiger en de 

Schildpad"; zie G. Gragg, ,,The Fable of the Heron and the Turtle" in: Archiv für Orient
forschung 24, 1973, pp. 51-72. Wij bezitten disputen tussen Vogel en Vis, Ooi en Graan, Zomer en 
Winter, Boom en Riet, Hak en Ploeg, Koper en Zilver, Zomer en Winter, Reiger en Schildpad, 
Molensteen en GUL.GUL-steen en nog enkele fragmenten. Zie nu H. Vanstiphout, ,,On the 
Sumerian Disputation between the Hoe and the Plough" in: Aula Orientalis 2, 1984, pp. 239-251, 
voor een aantal bibliografische gegevens. Ook van Dijk (zie voetnoot 3) en Gordon, New Look 

geven inlichtingen. Zie nu tevens B. Alster - H. Vanstiphout, ,,Lahar and Ashnan. Presentation 
and Analysis of a Sumerian Disputation", in: Acta Sumerologica Japonica 9, 1987, pp. 1-43. 
24 Zoals 

"
Reiger en Schildpad" (zie voetnoot 23) en 

"
Vogel en Vis": zie S. N. Kramer, 

,,Sumerische Litteraire Teksten uit Ur" in: Phamix 10, 1, 1964, pp. 99-108. 
25 Dit is niet altijd zo. ,,Vogel en Vis" en 

"
Molensteen en GUL.GUL-steen" komen voor op 

grote verzameltabletten. Zie M. Civil in: Orientalia NS 41, 1972, pp. 88-90. 
26 Zie o.m. B. Alster, ,,Paradoxical Proverbs" in: Journal of Cuneiform Studies 27, 1975, pp. 200-
227. 
27 Zie J. V. Kinnier Wilson, The Legend of Etana, Warminster 1985. 
28 Ferry pp. 25-28. 
29 Ferry p. 24. 
30 Een theoretische benadering van het exemplarische karakter vindt men bij S. Suleiman, ,,Le 
récit exemplaire. Parabole, fable, roman à thèse" in: Poétique 7, 1977, pp. 468-489. Zie ook Ferry 

pp. 24-28 en N@jgaard hoofdstukken VIII en X. 
31 Zie Ferry pp. 25-28; N@jgaard pp. 433-441. De verwijzingen zijn natuurlijk naar Th. Benfey, 

Pantchatantra, Leipzig 1859, J. Grimm, Reinhart Fuchs, Berlin 1834, en 0. Keller, Untersuchun
gen über die Geschichte der griechischen Fabel, Leipzig 1862. 



DE BABYLONISCHE WERELDKAART 

M. Stol

Vaak ziet men in populaire boeken de Babylonische kaart van de "wereld"
af ge beeld en menigeen zal nieuwsgierig zijn naar de precieze betekenis van de 
afbeelding en de bijschriften. In dit artikel willen we er nader op ingaan. 

Het gaat om een kleitablet uit het Brits Museum, een brokstuk, aan alle 
kanten beschadigd, dat nu de omvang 122 bij 82 mm. heeft 1. Het schrift laat 
zien, dat het uit Nieuw-Babylonische of Perzische tijd stamt, dus uit de 
zevende tot vierde eeuw voor Chr.; de Perzische tijd is het waarschijnlijkste. 
Aan het eind van de achterkant staat een onderschrift ( colophon), waaruit we 
vernemen dat deze tekst een afschrift is van een oudere tekst. 

De voorkant vertoont eerst een stuk tekst, dan twee dwarslijnen, en 
daaronder de "kaart". De tekst is links en rechts zo beschadigd, dat we de
regels als losse eenheden moeten vertalen, omdat we er geen direct verband 
tussen kunnen leggen. Het begint over "verwoeste" steden, de god Marduk,
en "verwoeste" goden, die in het midden van de zee (tämtum) ... Met die
goden zijn wel aan Marduk vijandige goden bedoeld, die in de mythische 
oertijd overwonnen, ,, verwoest", werden. Misschien leefden ze voort als de 
onderworpen mythische monsters, die in de volgende regel opgesomd worden. 
Dan volgen drie regels met wilde dieren, die echt bestaan: wild rund, gazelle, 
buffel, luipaard, leeuw, wolf, hert, hyena, aap, steenbok, struisvogel, kat, 
kameleon, en mogelijk meer dieren, ,,wilde dieren, die Marduk op de gol
vende zee (zetelend) heeft geschapen" - dus mogelijk na zijn overwinning op 
het zeemonster Ti'amat. De voorlaatste regel noemt drie beroemde namen: 
Utnapistim, Sarru-kïn en Nür-Dagan. De eerste is de held van het Babylo
nische zondvloedverhaal uit het Gilgamesj Epos, de man die ver van de 
mensen, ,,ver weg, bij de monding der stromen" mocht wonen (Gilg. XI 196). 
Met Sarru-kïn is Sargon van Akkad bedoeld, de legendarische koning uit ca. 
2300 v. Chr. Hij was beroemd, omdat hij bijvoorbeeld het rijk van de hier 
ook genoemde Nür-Dagan in Klein-Azië wist te veroveren, en dat was voor 
zijn tijd erg ver weg - we komen op Sargon nog terug. De laatste regel is 
duister en eindigt met "hun middenste k[ent] niemand".

Het stuk tekst gaat dus over de "einden der aarde", waar d� zee is, daar
waar mythische, exotische, of gewoon wilde dieren leven, oorden, waar de 
drie genoemde personen geweest zijn. 

Nu gaan we de kaart bekijken. Twee concentrische cirkels, dicht bij elkaar, 
bevatten volgens de inscriptie (vier maal herhaald) de "zoute zee" (marratu),
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letterlijk 
"
bittere (zee)". Deze zee stroomt dus rondom de bewoonde aarde. 

Binnen de cirkel(s) zien we de Eufraat naar beneden stromen en in het 

rechthoekige dwarse 
"

vak" in het midden is de naam Babylon geschreven. 

Andere steden zijn aangegeven als rondjes met een punt erin. We kennen ze 

alle goed, maar niemand weet wat met Ijabban, linksboven, bedoeld is. Dat is 

dus een raadsel. Verder zien we bovenaan het algemene begrip 
"

bergland". 

Dat ligt dus in het Noorden. Onderaan liggen twee dwarse parallelle lijnen 

waarin twee woorden staan: ,,sluis/ dam" - ,,(riet)moeras". Inderdaad was 

ook in de Oudheid aan de benedenloop van Eufraat en Tigris al een 

uitgestrekt moerasgebied te vinden. Rechts zien we daar een soort 
"

vinger", 

waarin mogelijk een rest van het woord 
"

zoute zee" nog te zien is. We denken 

natuurlijk aan de Perzische Golf, maar het kan ook een grote binnenzee 

aanduiden; deze zee strekte zich uit tot nabij Babylon 2• 

Wanneer we nu buiten de cirkels van de "zoute zee" gaan, zien we enige 

driehoekige punten, waarin geschreven staat 
"

oeverland" (nagû) 3 . Daarmee 

worden de verste streken op aarde bedoeld, nog buiten de omringende zee. 

Het herinnert ons aan een veel oudere term, ,,oever" (kibrum), die alleen in de 

archaïsche uitdrukking 
"

de Vier Oevers" nog lang voortleefde; daarmee 

werden de vier windstreken aangeduid. We vinden deze uitdrukking voor het 

eerst kort na Sargon van Akkad. Kennelijk was men ook toen al van mening, 

dat de bewoonde wereld met water omgeven is. Het lijkt mij dat het 

"
oeverland" van onze kaart een goede parallel is van het Hebreeuwse 'ijfïm in 

het Oude Testament, in de Nederlandse vertalingen weergegeven als 
"

eilan

den" of 
"

kustlanden". Ook daarmee worden de verst gelegen gebieden op 

aarde bedoeld; vgl. Psalm 72:10 en Jesaja 41 :54
. Tussen de punten staan 

afstanden; zo lezen we links boven: ,,zes dubbele mijlen ertussen". Apart is, 

wat er helemaal bovenaan geschreven is: ,,Drie dubbele mijlen ertussen; waar 

de zon niet gezien wordt". Dat is dus het hoge Noorden. 

De achterkant van het kleitablet is alleen met tekst beschreven en is ook 

links en rechts beschadigd. Het geeft een beschrijving van elk 
"

oeverland", 

waarvan er zeven blijken te zijn. Elk wordt ingeleid met 
"

Het eerste/ tweede 

(enz.) oeverland, waar(heen) ge gaat: zeven dubbele mijlen ... " Het is jammer 

dat de regels hierna steeds beschadigd zijn. Dan volgt een typering van elk 

oeverland en spijtig genoeg zien we slechts enkele losse woorden. Het gaat 

bijvoorbeeld over een 
"

vliegende vogel, die niet ... ", over een rund met 

hoorns dat (?) rent en ... bereikt. In één geval is er sprake van enige precieze 

afmetingen. Onder dit alles staat dan kennelijk een samenvatting: ,,[Omtre]k 

van de Vier Oevers van alle [ ... ] wier middenste niemand k[ent]". We hebben 

al gezien, dat 
"

de Vier Oevers" een archaïsche uitdrukking is voor de hele 

wereld. - Hierop volgt de colophon. 
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[10] [10)
[11) [11) 

Babylonische wereldkaart (naar een tekening van W. Heimpel). 

1. Babylon

2. Een stad

3. Urastu = Urartu, het Bijbelse Ararat

4. ,,Land Assur"

5. Dër = de moderne stad Ba dra, dicht bij de

grens met Iran

6. ,,Zoute Zee" (?)

7. ,,(Riet)moeras"

8. ,,Sluis/ dam"; volgens W. Horowitz de

Shatt al-Arab

9. Bït Ja'kïn, zie W. F. Leemans, JEOL 10

(1945-48) 433-5

10. ,,Oeverland"

11. ,,x dubbele mijlen ertussen"

12. ,,Bergland"

13. IJamban, een ons onbekende stad

Binnenin de twee cirkels staat viermaal min of meer compleet geschreven 
"

Zoute Zee". 

De zeven "dubbele mijlen", die men in elk oeverland moet gaan, zijn een

afstand die we ook kennen uit een oud "epos" over Sargon van Akkad, dat

ons slechts in Akkadische en Hethietische fragmenten bekend is: Sargon 

moest zeven dubbele mijlen gaan, alvorens hij de stad van Nür-Dagan in 

Klein-Azië bereikte 5• Mogelijk vatte men Klein-Azië dus als "oeverland" op.

Zeven van zulke mijlen is overigens ook de afstand die een paard per dag 

maximaal kan afleggen; een dubbele mijl is iets meer dan 10 km. 6• 
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We komen hiermee weer terug bij Sargon van Akkad en het is nu het 

moment, erop te wijzen dat deze Sargon voor het besef van de Babyloniërs de 

eerste was, die de ganse aarde veroverd had. Sargon had werkelijk de uiterste 

grenzen bereikt. Het zojuist genoemde 
"

epos" is een al latere overlevering 

over Sargon's legendarische veldtocht tegen Nür-Dagan, naar Klein-Azië. 

Sargon werd daarin gesteund door de godin !star en zijn tegenstander door 

de god Enlil. Men kan deze verhalen vergelijken met de 
"
Alexanderroman" 7• 

Sargon bleef beroemd en twee Assyrische koningen noemden zich expres 

naar hem; de tweede is het bekendst en leidde de laatste periode van de 

Assyrische geschiedenis in, die der 
"

Sargoniden". Interessant is nu, dat deze 

Sargon II (721-705 v. Chr.) ook een grote belangstelling had voor de verste 

gebieden. Trots vertelt hij in een inscriptie in één adem over 
"

de zeven 

koningen van Ja'a, oeverland van Cyprus (Jadnana), dat zeven dagreizen ver 

in het midden van de zee (tämtu) gelegen is", die hij onderwierp, én over de 

koning van Bahrein (Dilmun), ,,dat een reis van dertig dubbele mijlen ver in 

het midden van de zee gelegen is, als een vis", die schatting kwam brengen 8• 

Inderdaad is op Cyprus een inscriptie van Sargon II gevonden. De Griekse 

wereld raakte in deze tijd steeds meer bekend bij de Assyriërs en men ging 

zich ervoor interesseren. 

We bezitten uit deze of wat latere tijd een bijzondere Assyrische tekst, die 

alle door Sargon van Akkad veroverde landen opsomt - waaronder Kreta 

(Kaptara). We kunnen op deze interessante tekst hier niet ingaan 9, maar 

merken de interesse voor dit thema bij de tweede Sargon weer op. 

Verder verdient het woord 
"

zoute zee" (marratu) onze aandacht. Deze 

uitdrukking komt pas in de Assyrische koningsinscripties voor en is daar een 

uitdrukking voor de Perzische Golf. De veel latere Perzische koningen 

noemen in hun Babylonische inscripties de Middellandse Zee zo en zelfs 

eenmaal de Zwarte Zee 1°. In de Perzische versie staat drayah-, eenvoudig 
"

de 

zee". Het is mogelijk, dat ook reeds in een kroniek over een Nieuw-Babylo

nische koning sprake is van marratu als 
"
Middellandse Zee": de stad Pi-tu-su 

( = het Griekse Pityussa ?) ligt 
"

er midden in". Ons is in elk geval duidelijk 

dat deze uitdrukking op onze wereldkaart uit deze late periode moet stam

men. We merken op dat onze kaart in de 
"

oeverlanden" aan gene zijde van 

deze zee geinteresseerd is, wat ook goed bij de sinds Sargon II ruimer 

wordende horizon past. 

Interessant is dat marratu in de astrologische vakliteratuur een uitdrukking 

is voor de regenboog. Het gewone woord daarvoor is manzát en we mogen in 

dit andere woord een speculatieve gedachte proeven: de halve cirkel van de 

regenboog, die zich over de aarde welft, zou een weerspiegeling zijn van de 
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oceaan rondom de aarde. Komt de zojuist gevallen regen ook uit die oceaan? 

Wanneer we ons de kleuren van de regenboog voor ogen stellen, worden we 

herinnerd aan het eind van tablet IX van het Gilgamesj Epos: de held vindt 

aan de randen van de aarde een 
"

bos" van kleurige edelstenen. De zin van 

deze passage is nog een compleet raadsel. Weerspiegelen deze edelstenen zich 

in de kleuren van de regenboog? In het bekende Babylonische verhaal van de 

Zondvloed, opgenomen in het Gilgamesj Epos, zegt de Moedergodin na 

afloop dat ze dit ongelukkige gebeuren nooit wil vergeten, en heft ten teken 

daarvan haar halssnoer omhoog (Gilg. XI 162-9). Een aantal Assyriologen 

meent, dat de kleurige edelstenen in dit snoer, hier 
"

vliegen" genoemd, de 

regenboog voorstellen. Daar is nu inderdaad veel meer voor te zeggen, zoals 

de lezer ziet. 

De kaart heeft ook 
"

mythische" trekken; de monsters uit de eerste tekst 

lieten dat al zien en we proeven dit ook wanneer we de kaart bekijken: de 

aarde, die door een zee omgeven zou zijn. Dit herinnert onmiddellijk aan de 

Okeanos van de Grieken, zoals we die vanaf Homerus reeds vinden. De 

wereldreiziger Herodotus (rond 450 v. Chr.) spot met wereldkaarten, die 

hiermee rekenen: ,,Ik moet lachen als ik zie, dat velen reeds een kaart van de 

aarde hebben getekend, maar dat nog niemand die op een verstandige wijze 

heeft beschreven. Ze tekenen dan een Ookeanos, die om de hele aarde 

stroomt, en die aarde is cirkelvormig als van een draaischijf afkomstig, en 

Azië maken ze even groot als Europa" (IV 36, vert. Onno Damsté). Elders 

bespreekt hij een theorie, als zou de Nijl vanuit de Okeanos stromen: ,,Nog 

wonderlijker om te vermelden (is, ... ) dat de rivier van de Ookeanos uit

stroomt en dat de Ookeanos om de gehele aarde stroomt" (II 21, vgl. 23). We 

herinneren ons nu, dat Utnapistim 
"

aan de monding der stromen ( = rivie

ren)" woont. 

Men kan geneigd zijn, deze Griekse voorstelling van de Babylonische 

wereldkaart af te leiden, maar nodig is dit niet. De Grieken hadden ook meer 

benul van de zeeën dan de landrotten in Babylonië. 

Tenslotte moeten nog kort de originele meningen van drie Assyriologen 

over het 
"

mythische" karakter van de kaart de revue passeren. E. Unger zag 

in de 
"

zoute zee" de hemelse oceaan, met de sterrenwereld verbonden door de 

driehoekige punten. De monsters die de spijkerschrifttekst beschrijft, zouden 

sterrebeelden zijn: verslagen goden, door Marduk zo aan de hemel gezet 11. 

Voor deze theorie is geen enkel bewijs en we hebben haar ook niet nodig. 

- Hildegard en Julius Lewy duidden de zeven punten als windrichtingen;

eigenlijk zijn het in plat vlak getekende bergen. Deze bergen zijn ook de zeven

poorten, die toegang geven tot de onderwereld. Daarin huizen de zeven
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(demonische) winden 12. - Hierop kan gezegd worden, dat het getal "zeven" 

inderdaad nog niet verklaard is en dat het verband met de poorten der 

onderwereld kan aanspreken. Van winden of bergen is echter geen sprake. 

1 Literatuur is te vinden in het artikel 
"
Landkarte", door W. Röllig, in: Reallexikon der 

Assyriologie VI/5-6 (1983) p. 466 f. - Enkele dagen voordat dit artikel in druk ging, verscheen 
een nieuwe uitgave met uitvoerig kommentaar van W. Horowitz, ,,The Babylonian Map of the 

World", in Iraq 50 (1988) pp. 147-165. Zijn kommentaar is zeer welkom en ons artikel is in een 
enkel détail bijgesteld. Hij legt geen duidelijk verband met de beide koningen Sargon en zwijgt 

over de regenboog. Ons artikel blijft een zelfstandige presentatie, overigens zonder belangrijke 

verschillen van inzicht met die van W. Horowitz. 
2 Zo suggeren E. Unger in art. ,,Barsippa" in: Reallexikon der Assyriologie II (1928) p. 405a 
(waar Dr. Wiggermann mij op wijst) en A. L. Oppenheim in: Dictionary of Scientific Bibliography 

XV (1978), p. 655 noot 31. 
3 Vgl. voor deze vertaling A. Cavigneaux, Revue d'Assyriologie 76 (1982) p. 190. 
4 Vgl. ook C. Houtman's artikel over het wereldbeeld van het oude Israel in Pluenix 21 (1975) 
pp. 48-64, en Gustav Hölscher, Drei Erdkarten. Ein Beitrag zur Erdkenntnis des hebräischen 

Altertums ( = Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, philos.-histor. 

Klasse, Jahrgang 1944/48, 3. Abhandlung), Heidelberg 1949. 
5 EA 359 :27, in A. F. Rainey, El Amarna Tab/ets 359-379 (1970) p. 9. 
6 Card Kühne, Die Chronologie der internationalen Korrespondenz von El-Amarna (1973) 
pp. 116v.; vgl. Gilg. VI 55. 
7 Sinds enkele jaren gemakkelijk toegankelijk in de (Oostduitse) Reclam-boeken: Wolfgang 
Kirsch, Historie von Alexander dem Grossen (1981). 
8 Vgl. R. Borger, BAL, tweede druk (1979) Heft I p. 61, regels 42-44 en 54-56. 
9 E. F. Weidner, ,,Das Reich Sargons von Akkad", AJO 16 (1952-53) pp. 1-24, met 
A. K. Grayson, AJO 25 (1974-77) pp. 56-64 en W. Heimpel, ZA 77 (1987) pp. 66-68. 
10 R. Zadok, RGTC 8 (1985) pp. 362 v. 
11 E. Unger in Antiquity 9 (1935) p. 314, vgl. 313 (erg kort), en in Babylon ... (1931) pp. 20-24.
Vgl. JEOL 10 (1945-48) 495. 
12 HUCA XVII (1942-43) pp. 10-15. 



NIEUW LICHT OP DE BABYLONISCHE BALLINGSCHAP 

M. Stol

De Babylonische Ballingschap is voor het Joodse volk een diep insnijdende 

gebeurtenis geweest. Enerzijds ging de politieke zelfstandigheid van de staat 

teloor, anderzijds werd het gedwongen verblijf buitenslands een bron van 

bijzondere inspiratie - hoe wij die inspiratie nu ook willen duiden. De 

Hebreeuwse (en Aramese) bronnen spreken uitvoerig over de geestelijke 

ontwikkeling, maar laten ons in het ongewisse over het eenvoudige dagelijkse 

leven in Babylonië. Eigenlijk is de periode van de Ballingschap voor de 

historicus een witte bladzijde. Men zou hopen, dat de kleitabletten uit dat 

gebied informatie zouden verschaffen, juist omdat die meestal over de kleine 

dingen in het leven gaan: koop, huur, huwelijk, erfrecht, enz. Zaken die je 

schriftelijk moest vastleggen, en inderdaad, we bezitten zulke documenten in 

massa's. Komen we er ook Joden tegen? 

De profeet Ezechiël leert ons, waar we dan moeten zoeken: hij vertoefde 

"temidden van de ballingen, aan de rivier de Kebar", in "het land der

Chaldeeën" (1 :1-3). Wij kennen deze "rivier" als het kanaal Kabaru in de

irrigatie-districten rondom de Babylonische stad Nippur en daar is een 

uitgebreid archief van een handelshuis opgegraven. Reeds aan het begin van 

deze eeuw is gezien, dat in deze archieven nogal eens "West-Semietische"

persoonsnamen voorkomen, waaronder duidelijk Joodse: de Godsnaam komt 

er als element in namen voor, geschreven Ja-bu (aan het begin van een naam) 

of Ja-a-ma (aan het eind). Veel is al over deze namen geschreven; natuurlijk is 

ook aandacht besteed aan de dragers ervan, maar unieke handelingen ver

richtten ze niet. Ze functioneerden als alle anderen in dit archief: als afhanke

lijken van het handelshuis. 

Recent onderzoek heeft toch nieuwe informatie boven water gebracht, 

waaruit we iets leren over het leven van zo'n gemeenschap van ballingen. Er is 

namelijk een aantal kleitabletten, waarop onderaan, bij de datum, aangegeven 

wordt dat ze geschreven zijn in plaatsen die we herkennen als steden uit 

Phoenicië en Palestina: Kades (Qidis), Tyrus ($urru), Askalon (Isqillunu), 

Gaza (/fazzati). Men zou steden uit Klein-Azië kunnen toevoegen: Milidu 

(Melitene) en Saparda (Sardes). Altijd heeft men gedacht dat deze kleitablet

ten inderdaad in die steden geschreven zijn en later in Babylonië zelf 

terechtkwamen. Nu is het volstrekt duidelijk geworden dat ze meestal uit de 

buurt van de stad Nippur komen. De belangrijke conclusie is dat de ballingen 
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uit al die steden als groepen bijeen bleven en kennelijk hun nieuwe woon

plaats noemden naar hun vaderstad. Men neemt aan dat al die ballingen uit 

diverse landen juist hier gevestigd werden, om een door Assyrisch oorlogsge

weld verwoest gebied weer in cultuur te brengen. We bespeuren ook een 

ander beleid met gedeporteerden, dan de Assyriërs gehad hadden: uit de 

ondergang van het Tienstammenrijk kan men al beoordelen dat de Assyriërs 

uiteindelijk vermenging met andere volken voor ogen stond. Van de Babylo

nische koning Nebukadnezar hoefde dat kennelijk niet. 

Wij weten verder dat de ballingen uit Egypte een eigen "vergadering"

hadden, wat op een zekere interne autonomie wijst. Enkele honderden jaren 

later vinden we in Susa een huwelijkscontract tussen Egyptenaren, waarbij ze 

hun eigen rechtssysteem volgen. Het zou kunnen dat zoiets ook in de 

omgeving van Nippur mogelijk was. In elk geval hadden de Egyptenaren daar 

"oudsten", wat onmiddellijk herinnert aan "de oudsten van Juda/Israël" in

Ez. 8:1, 14:1. Wij begrijpen nu beter, waarom het mogelijk was dat de Joodse 

ballingen terugkeerden onder leiding van hun "oudsten" of "familiehoofden"

(Ezra 1 :5, 5 :5), en helemaal dat ze terugkwamen "ieder naar zijn stad" (Ezra

2:1, Neh. 7:6): het sociale verband was in de nederzettingen in het verre 

Babel bewaard gebleven. Merkwaardig is de vondst van een klein archief van 

kleitabletten, geschreven in Nerab. Ook dat was een plaatsje bij Nippur, 

ditmaal genoemd naar een stad ten zuiden van Aleppo. Dat archief is 

gevonden in de moederstad in Syrië: de ballingen mochten terugkeren en 

hebben hun lemen "papieren" meegenomen - aldus de briljante conclusie

van de Israëlische geleerde I. Eph'al. Alles wijst dus op een betrekkelijk kalme 

continuïteit in het leven der ballingen. In zo'n atmosfeer kan men zich een 

grondige bezinning op het eigen godsdienstige erf goed zeer wel voorstellen en 

we hebben in het Oude Testament inderdaad de geschriften van een aantal 

profeten uit die tijd over. 

Onlangs is het dossier over het plaatsje "Tyrus" door de Franse geleerde F.

J oannès besproken. De twaalf teksten zijn gedateerd en vallen tussen de 

regeringsjaren 31 en 41 van Nebukadnezar van Babylon. In zijn 32e jaar had 

deze koning Tyrus veroverd en we zien de ballingen tien jaar lang in hun 

"kolonie". Het abrupte einde valt samen met het begin van de regering van

de volgende koning, Evil-Merodach (561 v. Chr.). Op dat moment begon in 

Tyrus zelf een nieuw bewind onder "richters". Joannès denkt nu dat de

nieuwe koning de ballingen weer naar huis heeft laten gaan. Dat sluit mooi 

aan bij een andere vriendelijke geste van deze koning, jegens Jojachin, koning 

van Juda, die uit de gevangenis mocht komen en een aangenaam leven in 

Babel kreeg (2 Kon. 25 :27-30). Wij wisten sinds de dertiger jaren overigens al 

uit de koninklijke archieven uit Babel zelf, dat aan Jojachin en zijn vijf zonen 
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in Babel tijdens Nebukadnezar's regering voedsel verstrekt werd: de notities 

erover zijn gevonden en de koning heet er Ja- 'u-ki-nu, uit het land Ja- 'u-du 

( = Juda). Op die lijsten staan ook namen van andere buitenlanders, van 

J onië af tot aan Elam toe. 

Het zou een verrassing zijn, wanneer we ook eens het archief van een 

Joodse kolonie vonden. Daartoe moet misschien eerst meer in onze musea 

gesnuffeld worden in de laden met ongepubliceerde kleitabletten, maar denke

lijk hadden vorige generaties ze allang gevonden. Opgravingen in Nippur, nu 

uitgevoerd door Amerikanen, zouden wellicht ook eens iets kunnen opleve

ren. Afwachten is voorlopig de boodschap. 

Laatste literatuur: 
R. Borger in: Texte aus der Umwelt des Alten Testaments I/4 (1984) pp. 411-418.

I. Eph'al in: Orientalia 47 (1978) pp. 74-90, en in: Zeitschrift der Deutschen Morgen

ländischen Gesellschaft, Supplement V (1983) pp. 106-112.

F. Joannès in: Revue d'Assyriologie 82 (1987) pp. 147-158.



DE ALFABETISCHE INSCRIPTIES VAN SERABIT EL-KHADIM 
(SINAI)* 

M. Dijkstra

a) De Egyptische mijnexpedities naar Serabit

Midden in de Sinai ongeveer 35 km ten westen van de haven van Abu 
Zeniema ligt het mijndistrict van Serabit el-Khadim. Even ten zuiden van 
Abu Zeniema loopt vanaf de kust van de golf van Suez een slecht onderhou
den asfaltweg naar de splitsing van de Wadi Nasb en Wadi es-Sih. Van hier 
slingert een zandweg door de smalle Wadi es-Sih naar het plateau van 
Serabit, dat wordt ingesloten _door de Wadi Ba'alah aan de westkant, de 
Wadi Suwuq aan de oostkant en Wadi Urn Agraf aan de zuidkant. Aan alle 
drie zijden kan het plateau bestegen worden, maar het best bereikbaar is de 
opgang via Rod el-'Air, ,,Het ezelpad", dat een paar kilometer voorbij de 
ingang van de Wadi Ba'alah is te vinden. Dit pad was waarschijnlijk al in 
faraonische tijden de toegangsweg omhoog, getuige een rots vol met inscrip
ties van Egyptische mijnexpedities, die men halverwege op weg naar het 
plateau passeert (zie kaartje fig. 1 ). 

Op het plateau zelf vindt men allereerst aan de oostkant de ruïnes van de 
tempel van Hathor en haar gemaal in deze regio, de god Sopdu, de heer van 
de oostelijke woestijn. De godin zelf is hier gewoonlijk bekend als 

"
vrouwe 

van het turkoois". Turkoois, een ondoorzichtige blauwgroene tot hemels
blauwe soort half edelsteen was inderdaad het doel waarvoor de Egyptische 

mijnexpedities naar het plateau van Serabit werden uitgerust. Voorheen dacht 
men wel dat het de Egyptenaren om koper te doen was, dat men won uit het 
mineraal malachiet, maar het staat nu wel vast dat het Egyptische woord 
mfk3t, het gesteente waarvan Hathor de patrones was, niet malachiet was, 
maar turkoois 1. Her en der verspreid ten westen en ten zuiden van de tempel 
liggen de mijnen, sommige niet meer dan een gat in de berg, andere een 
ingewikkeld complex van schachten, gangen en kamers (bijv. de mijnen L en 
M waarover zo dadelijk meer). Weliswaar heeft men vrij recent in één van die 

mijnen een vrijwel complete smidsuitrusting aangetroffen, maar die wees 
eerder op een werkplaats voor onderhoud en recycling van het mijngereed
schap dan een centrum voor koperproductie 2

• 

De Egyptenaren kwamen hier dus voor turkoois. Het is duidelijk dat men 
daarmee begon in het Middenrijk (m.n. de 12e dynastie, 1991-1785), de 
periode waarin de eerste tempel van Hathor werd gebouwd, maar de belang-
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Fig. 1. Streekkaart van Serabit el-Khadim. 

rijkste activiteit vond plaats gedurende het Nieuwe Rijk (hoofdzakelijk vanaf 

Amenophis I tot en met Ramses VI, d.w.z. ca. 1500-1140 v. Chr.), nadat de 

mijnen in Maghara uitgeput waren geraakt. Het is ook bekend dat de 

Egyptenaren bij hun expedities gebruik maakten van de dienst van Semitische 

werkkrachten en ambachtslieden. Voorheen dacht men gewoonlijk aan slaven 

of dwangarbeiders, maar tegenwoordig is men meer geneigd te denken aan 

mensen, die lokaal gerecruteerd werden, of rondtrekkende kopersmeden 3• 

b) De ontdekking van de proto-Sinaïtische inscripties

In de tempel en in en bij de mijnen hebben deelnemers aan de Egyptische 

mijnexpedities vele inscripties nagelaten. Sommige zijn zeer uitvoerig (bijv. 

Sinaï no. 90 van Hor-ur-Re4 en geven een levendige indruk van de zaak door 
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te vertellen hoe warm het was en hoe ver en, natuurlijk, hoe ondanks alle 

tegenslagen de expeditie een succes werd ... , andere zijn slechts graffiti, namen 

van steenhouwers (in Serabit blijkbaar mijnwerkers) en ezeldrijvers. Zowel in 

de inscripties van het Middenrijk als die van het Nieuwe Rijk duiken 

Semitische namen op 5, namen van personen, die soms tamelijk belangrijke 

posities bekleedden in de organisatie van de expeditie, hetzij als liason met de 

lokale bevolking, hetzij als een soort politie. 

Van speciaal belang voor ons onderwerp zijn de mijnen L en M, die vlak 

naast elkaar liggen op een richel tussen twee wadi's ongeveer 2 km ten 

noordwesten van de tempel, vlakbij de opgang van Rod el-'Air. Hier ontdekte 

Sir Flinders Petrie in 1905 de brokstukken van de rotspanelen met inscripties, 

die bekend werden als de proto-Sinaïtische inscripties. Proto-Sinaïtisch om ze 

te onderscheiden van latere inscripties gevonden in de Sinaï, zoals bijv. 

Nabatese inscripties. Flinders Petrie zag onmiddellijk dat de panelen hetzelfde 

pictografische schrift bevatten als twee kleine beelden die hij had gevonden in 

de tempel, een sfinx en een blokbeeld. Beide typisch Egyptisch dus qua 

vormgeving, maar het schrift was lineair en niet hieroglyfisch. Deze ontdek

king werd bevestigd door de tweede ontdekking bij de mijnen L en M. Uit de 

brokstukken kon Flinders Petrie de restanten van ongeveer acht panelen 

reconstrueren. Sommige panelen bevonden zich nog op één rotsblok. Uit de 

situatie zoals hij die aantrof trok hij de conclusie dat de inscripties van de 

rotswand waren gevallen en in stukken gebroken. Waarschijnlijk vormden zij 

eens een soort galerij boven de ingang van mijn L of de wand tussen mijn L 

en M. De huidige ingang van mijn Lis zeker niet de oorspronkelijke ingang. 

De open passage voor de zuidelijke ingang vertoont alle kenmerken van een 

instorting 6• 

Uit het feit dat hij gelijksoortige inscripties met gelijke groepen van tekens 

op twee verschillende plaatsen aantrof, trok Flinders Petrie onmiddellijk de 

conclusie dat geen sprake was van onbetekenende krabbels of imitaties van 

Egyptisch schrift, maar van een echt schrift en echte teksten. Hijzelf was 

geneigd er één van de vele alfabetten in te zien, die in omloop waren in het 

Middellandse zeegebied lang voordat de Foeniciers hun alfabet selecteerden 

en vastlegden 7• Hij dateerde de inscripties van Sera bit in het begin van het 

Nieuwe Rijk (15e eeuw v. Chr.). In zijn boek naar aanleiding van de expeditie 

publiceerde Flinders Petrie een paar foto's van het blokbeeld en de sfinx 8 die 

leidden tot enkele eerste pogingen het schrift te identificeren met een der 

bekende alfabetische schriften. De inscripties zelf werden in 1916 gepubliceerd 

in de officiële uitgave van de Egyptische inscripties waardoor ze. de numme

ring Sinaï 345 etc. ontvingen 9• In datzelfde jaar stelde Sir Alan Gardiner in 

een artikel over de oorsprong van het Semitische alfabet voor de groep tekens 
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die Flinders Petrie al had waargenomen, te lezen als b 'lt "Ba'alat" (vrouwe
lijke vorm van ba'al). Ba'alat identificeerde hij met de godin b 'lt Gbl "de
Ba'alat van Gebal" = Hathor, die werd vereerd in de tempel van Serabit.

De ontdekking werd onmiddellijk geaccepteerd door Cowley en Sayce en 
iets later door Eisler, Sethe en Lidzbarski, die ook andere woorden lazen 
zoals rb "overste", tnt "gave" en een uitdrukking als lb'lt "voor Ba'alat".
Deze eerste ontdekkingen leidden tot een aantal uitgangspunten die bepalend 
werden voor verder onderzoek: 

1) de pictografische tekens waren geïnspireerd door een zekere bekendheid
met het Egyptisch hieroglyfenschrift, hoewel onderscheid gemaakt moest 
worden tussen "Vorbild" en "Urbild" (Sethe)

2) het schrift was geen Egyptisch hieroglyfenschrift, zelfs niet in een
primitievere vorm, maar een lineair alfabetisch schrift getuige het beperkte 
aantal tekens 

3) lezing van een aantal tekens was mogelijk volgens het z.g. akrofonische
principe, d.w.z. het pictogram stelde niet het woord voor, maar vertegen
woordigde alleen de eerste klank ervan (de /b/ van het symbool huis (bet), de 
/m/ van het symbool water (mem= etc.). In het algemeen mocht uitgegaan 
worden van de betrouwbare overlevering en ouderdom van de letternamen in 
de verschillende alfabetische systemen 

4) de taal van de inscripties was naar alle waarschijnlijkheid een vorm van
Semitisch. 

Hoewel een aantal geleerden de idee van een Egyptische oorsprong van het 
alfabet en het akrofonische principe verwierpen en sommigen zelfs de inscrip
ties als betekenisloze graffiti terzijde schoven, kan men zeggen dat er door de 
loop der jaren een vrij grote consensus is gegroeid over deze vier uitgangspun
ten. Veel minder overeenstemming bestaat er echter over de vraag van de 
datering der inscripties en daarmee de kwestie van de positie die het schrift 
van Serabit inneemt in de ontwikkeling van het alfabet. Dateringen lopen 
uiteen van de 19e eeuw v. Chr. tot de IJzer I periode (ca. 1200-1000 v. 
Chr.) 1 °. Sommigen zien in het Serabitschrift de "missing link" tussen hiero

glyfisch schrift en alfabetisch schrift en maken de schrijvers van dit schrift tot 
de uitvinders ervan. Anderen geven het een meer bescheiden plaats in de 
ontwikkeling van het proto-Kanaänitisch schrift of zien er zelfs een laat, 
conservatief schrift in van een ongeletterd nomadenvolk, zoals het latere 
Thamudisch, mogelijk zelfs het resultaat van een regressieve ontwikkeling uit 
de IJzer I vorm van het Foenicische schrift 11 !

c) Ontwikkelingen in het onderzoek na de Eerste Wereldoorlog

Robert Eisler publiceerde in 1919 de eerste integrale bewerking en.interpre-



M. DIJKSTRA - PROTO-SINAÏTISCHE INSCRIPTIES 43 

tatie van de proto-Sinaïtische teksten. De inscripties waren volgens hem het 

werk van Kenieten, een stam die zich bezig hield met de winning en 

bewerking van koper en ook de Egyptenaren zijn diensten aanbood. Het boek 

is een ontzagwekkend geheel van geleerdheid en hypothese, waardoor een 

aantal waardevolle observaties niet de aandacht hebben gekregen die ze 

verdienden 12
. Het is niet mogelijk hier een uitvoerige beschrijving te geven 

van het verdere onderzoek sinds de twintiger jaren. Eisler's boek werd al 

spoedig in de schaduw gesteld van de enorme produktie van Herbert 

Grimme, die het onderzoek niet alleen veel schade berokkende door zijn 

fantastische interpretaties vari de inscripties, maar - zoals dat vaker gaat -

tegelijkertijd ook bevorderde! Grimme haalde met zijn ontdekking van 

Mozes, koningin Hatsjepsoet en Jahwe in deze teksten de dagbladen. Vooral 

het verband dat hij legde tussen deze inscripties en de Exodus sprak tot de 

verbeelding 13 en men komt de "Mozesinscriptie" een enkele keer nog wel

eens tegen in fundamentalistische bijbellektuur om te laten zien dat de bijbel 

toch gelijk heeft. In ieder geval slaagde Grimme erin publieke aandacht te 

trekken voor de inscripties. Een expeditie van de Harvard University kreeg de 

taak de inscripties op te sporen en naar Kairo te brengen en ontdekte enkele 

nieuwe teksten in de mijnen. Drie andere expedities, een Finse in 1928 en twee 

Amerikaanse (1930 en 1934) - de laatste twee eigenlijk georganiseerd ten 

behoeve van de conservering en collationering van de Egyptische monumen

ten -, brachten het totaal van genummerde inscripties op ongeveer dertig 

(Sinaï 345-375) 14
. De nieuwe ontdekkingen leidden tot een golf van nieuwe 

publikaties en discussies, maar het resultaat was in het algemeen teleurstel

lend. De betekenis van de Serabit-vondsten raakte in de dertiger jaren op de 

achtergrond door nieuwe ontdekkingen op het gebied van de oorsprong van 

het alfabet. In Byblos kwamen de pseudo-hieroglyphische inscripties tevoor

schijn die volgens Dunand ten grondslag lagen aan de oorsprong van het 

Foenicische alfabet. In Palestina zelf kwam een aantal proto-Kanaänitische 

inscripties aan het licht uit het eind van de Middenbronstijd en het Laat

brons, die erop wezen dat de positie van het Serabit-schrift niet uniek was in 

de ontwikkeling van de verschillende alfabetische schriften. J. Leibovitch, een 

Egyptische jood die vóór de Tweede Wereldoorlog directeur was van het 

Egyptisch Museum te Cairo, ontwikkelde een geheel nieuwe theorie. Hij 

veronderstelde dat schrift en taal van Meroïtische, m.m. Midianitische oor

sprong was en dat derhalve de proto-Sinaïtische inscripties (nog) ntet gelezen 

konden worden 15
. Het grote belang van Leibovitch's werk is niet zozeer deze 

alternatieve theorie over de oorsprong der inscripties, die hij later heeft 

opgegeven 16
, als wel de nieuwe copieën die hij maakte, een werk dat 

resulteerde in een eerste "Corpus of Protosinaitic Inscriptions" (1940) 17 van
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54 nummers, waarbij overigens acht niet uit de Sinaï afkomstige inscripties 

inbegrepen waren. 

d) Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog

Een nieuwe fase in het onderzoek werd ingeluid door de ontcijfering van 
het U garitische spijkerschriftalfabet en de verwerking van de U garitische taal 

en teksten als het eerste grote en oorspronkelijke taalmonument uit de 

Laatbrons periode. Dat is vooral het werk geweest van W. F. Albright. Het 
alfabet van U garit bevestigde dat het alfabet allang ontstaan was voordat de 
oudste Foenicische inscripties werden geschreven. Bovendien ontstond er al 

snel wetenschappelijke overeenstemming over de veronderstelling dat het 
U garitische alfabet met zijn zevenentwintig letters en drie toegevoegde letters 
was ontwikkeld uit een lineair Palestijns alfabet 1 8

, een ontwikkeling die al op 
zijn laatst moet plaats gevonden hebben in de 15e eeuw v. Chr., omdat de 
oudste tabletten uit de eerste helft van de 14e eeuw v. Chr. dateren. 

Albright ging uit van de gedachte dat het lange alfabet (in onderscheid van 
het korte tweeëntwintig-letter-alfabet dat getuige het 'Izbet �artah-ostrakon 
in gebruik was sinds het begin van de IJzer I periode, ca. 1200 c. Chr. 19) werd 
gebruikt in Serabit, hoewel hij niet meer dan drieëntwintig letters met enige 

zekerheid kon identificeren. Na enkele voorlopige pogingen publiceerde 
Albright zijn eerste volledige bewerking van de teksten in 1948 en tenslotte 
zijn laatste "decipherment

" 
in 1966 20• Albright's werk heeft school gemaakt 

in dat van F. M. Cross, A. F. Rainey, J. Naveh etc., hoewel lichte tot zware 
kritiek is uitgeoefend op de resultaten van zijn ontcijfering21

. Men mag 
zeggen dat er na Albiight een zekere consensus bestaat dat de proto
Sinaïtische teksten geschreven zijn in een archaïsch alfabetisch schrift en in 
een Semitische taal 22• De meeste geleerden echter voegen daar onmiddellijk 
de opmerking aan toe dat slechts enkele woorden leesbaar zijn en een 

samenhangende interpretatie van de teksten nog niet als gelukt beschouwd 
mag worden. Waarschijnlijk heeft om die reden nog geen der alfabetische 

teksten uit de Laatbrons periode een plaats gekregen in tekstverzamelingen 
van Westsemitische inscripties. De oudste teksten in "Kanaanäische und 

Aramäische Inschriften (KAI)" zijn nog steeds de pijlpunten van Ruesseih en 
el-Khadr 2 3

• 

Albright en de zijnen gebruikten hoofdzakelijk Westsemitische schriften en 

talen om de teksten te ontcijferen en te interpreteren. In zijn ontcijfering deed 
Albright het werk van A. van den Branden af in een voetnoot, ogenschijnlijk 
sceptisch met betrekking tot diens goed recht, in navolging van Grimme, de 
teksten te ontcijferen en te verklaren met behulp van Zuidsemitische filologie 
en kennis van het preïslamitische Arabië. Helaas lijdt van den Branden's werk 
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sterk onder het feit dat hij, naar het schijnt, nooit met de originelen werkte 
(iets wat ook geldt voor Albright's uiteindelijke ontcijfering) 24

. Niettemin 
heeft zijn ontcijfering verdienste doordat zij op grond van de boven aangege
ven uitgangspunten laat zien dat lezing en een samenhangende interpretatie 
van de teksten mogelijk is zonder al te veel fantasie. Dat daarbij proto
Sinaïtische pictogrammen in aansluiting aan de Zuidsemitische alfabetten 
anders gelezen worden dan Albright et al., hetgeen weer leidt tot andere 
lezingen van de teksten, doet aan het principe op zich niets af. Men kan 
hopen dat door een groeiende kennis van de archäische schriften van hat 
Midden- en Laatbrons onderling afwijkende identificaties en daarop geba
seerde lezingen bijgesteld kunnen worden. Datzelfde geldt ook voor de 
discussie over de datering van de inscripties. Door de (her)ontdekking van 
twee inscripties in Wadi Nasb door Gerster in 1960 ontstond opnieuw een 
discussie over de ouderdom van de Sera bit-inscripties 2 5 omdat zij in de 
nabijheid van een inscriptie van Amenemhet III (12e dynastie, 1884-1797 v. 
Chr.) werden aangetroffen. Vijfenveertig jaar na zijn beroemde lezing over de 
oorsprong van het alfabet, in 1962, verdedigde Sir Alan Gardiner nogmaals 
zijn 12e dynastie-datering tegen de late l 5e-eeuwse datering van Albright, 
Leibovitch e.a" Zo eindigden de jaren zestig min of meer met twee integrale 
interpretaties van de teksten, één in het licht van het Westsemitisch, de andere 
in het licht van het Zuidsemitisch en een onbeslist debat over de datering. 

e) Op weg naar een nieuwe tekstuitgave

De schrijver van dit artikel was weliswaar bekend met het bestaan van de 
inscripties 26

, maar raakte vooral verder geïnteresseerd in het onderwerp door 
een bezoek aan Serabit el-Khadim in November 1981. De resultaten van de 
bestudering van de originele inscripties in de mijne L en M waren dusdanig, 
dat ik besloot mijn bevindingen te publiceren. Het was moedgevend te 
ontdekken dat, wat betreft de collationering van inscriptie Sinaï 357 in mijn 
L, die bevindingen overeenstemden met die van de leider van de Ophir
expeditie 1977-78 van het Instituut voor Archeologie van de Universiteit van 
Tel Aviv, Itzhaq Beit-Arieh 27

• Bovendien bleek de lezing van Sinaï 358 Cfd'lm 
"El, god der eeuwigheid", door Cross voorgesteld en in verband gebracht met 
de El Olam van Gen. 21 :33, epigrafisch dermate onmogelijk dat een nieuwe 
uitgave van de tekst gewenst was 20

• Inventarisatie van het beschikbare proto
Sinaïtische materiaal bracht verder nog een nieuwe inscriptie uit de Wadi Rod 
el-'Air aan het licht (Sinaï 527) 2 9

• 

In 1977 en 1978 waren door het werk van de Ophir-expeditie enkele nieuwe 
inscripties uit mijn L aan het licht gekomen, terwijl ook een aantal graffiti 
(waarschijnlijk vier namen) bij mijn G werd ontdekt 30

• Van groter belang 
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waren echter de opgravingen in beide mijnen, die de bedoeling hadden meer 
klaarheid te krijgen over de archeologische contekst van de inscripties en het 
probleem van de datering dichter bij een oplossing te brengen. Alleen het 
oostelijk deel van de zuidhal van mijn L werd uitgegraven tot de bodem, 
maar de vondsten waren tamelijk spectaculair: een vrijwel complete uitrusting 
voor een kopersmederij, compleet met gietvormen, smeltkroezen en van 
lokale zandsteen gemaakte "balgen". Hoewel ook bij deze opgraving kera
miek opvallend afwezig bleek - het enige duidelijke stuk was een scherf van 
een zogenaamde pelgrimsfles - meende Beit-Arieh op basis van de vondsten 
zowel voor de uitrusting als de inscripties een Laatbrons (Nieuwe Rijks) 
datering te kunnen aannemen. Uit deze gegevens trok hij verder de conclusie 
dat ook de eerder gevonden proto-Sinaïtische inscripties uit deze periode 
stammen. De gelijktijdigheid van de inscripties en de metallurgische werk
plaats is echter alleen maar een mogelijkheid en geen sluitend bewijs voor een 
late datering. In feite biedt de dateerbare werkplaats alleen maar een houvast 
wanneer we aannemen dat de werkplaats werd bedolven door dezelfde 
instorting die ook verantwoordelijk was voor de ineenstorting van de galerij 
met inscripties aan de ingang van de mijn. De inscripties waren er dus 
blijkbaar al voordat de Egyptische mijnexpedities gestaakt werden ( eerste 
helft 12e eeuw), maar hoelang al is moeilijker te zeggen. Intussen is het 
grootste deel van mijn L nog niet opgegraven, zodat misschien nog een 
antwoord op het probleem van de datering ligt te wachten in het bedolven 
deel van de mijn. 

In november/december 1985 kreeg ik toestemming van de directeur van het 
Egyptisch Museum om de inscripties opnieuw te fotograferen en te bestude
ren. Eigenlijk was die toestemming er al in april 1985, maar het duurde meer 
dan een half jaar om de inscripties in de magazijnen, die waren zoekgeraakt 
door de restauratie en reorganisatie van het museum, op te sporen. Enkele 
stukken bleven onvindbaar (m.n. die van de expeditie van 1935), maar daar 
stond tegenover dat een ongepubliceerd stuk werd herontdekt, een tekening 
van een Hathor-kop gevonden bovenop mijn M. In november 1986 lokali
seerden en fotografeerden we (Ian Biggs en ondergetekende) Sinaï 527 (nog 
onkundig van Sass' publikatie 31 ) en langzamerhand vormde zich het idee om 
samen een nieuw corpus van de proto-Sinaïtische teksten te bezorgen. Ian 
Biggs had in 1985 een thesis geschreven die zich vooral bezig hield met de 
archeologische en paleografische problematiek rondom de datering van de 
inscripties 32

. Ikzelf had me hoofdzakelijk toegelegd op de epigrafische en 
filologische interpretatie van de teksten. Onze aanwezigheid in Kairo en de 
voortdurende mogelijkheid om onze bevindingen aan de hand van de origine
len en in situ te controleren kon alleen maar een vruchtbare samenwerking 
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opleveren. In 1987 legden we de voorlopige tekst aan de redactie van "Alter

Orient und Altes Testament" (Münster) voor en men verklaarde zich bereid

ons "Corpus of proto-Sinaitic Inscriptions" (CPSI) te publiceren. We hopen

dat dat ergens in 1989 zal gebeuren. 

f) De noodzaak, opzet en het doel van CPSI

Wij zijn van mening dat na de impasse, die ontstond door Albright's en 

van den Branden's bewerkingen nu meer dan twintig jaar geleden 33
, een 

nieuwe studie nodig is die zich baseert op een epigrafisch verantwoorde 

presentatie van het beschikbare tekstmateriaal en die recente archeologische, 

epigrafische en linguïstische ontwikkelingen verwerkt. De teksten van Serabit 

blijven, afgezien van hun exacte datering het belangrijkste epigrafische corpus 

van Semitische teksten uit het tweede millennium v. Chr. naast het U gari

tische corpus. Een simpele vergelijking maakt dat duidelijk. Alle dateerbare 

proto-Kanaänitische inscripties van de Middenbrons en Laatbrons periode 

(respectievelijk vier en dertien) tellen samen zo'n 120· tekens. Van de 52 

nummers die we opnemen in het corpus zijn er 32 min of meer lees- en 

vertaalbaar. Deze laatste groep telt samen zo'n 400 tekens, d.w.z. zo'n 12/13 

tekens per inscriptie tegen 7 in de proto-Kanaänitische groep. De langste 

Fig. 2. Zandstenen sfinx beschreven in het proto-Sinaïtische schrift en gewijd aan de godin 

Ba'alat. Inv. no. BM 41748, uit Serabit el-Khadim, Sinai, 15e eeuw v. Chr. 
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proto-Sinaïtische inscriptie omvat ongeveer 43 leesbare letters, de kortste 

twee. 

Het corpus verdient dus door zijn omvang zonder meer een centrale rol in 

enige diskussie over de oorsprong en vroege geschiedenis van het alfabet. Ze 

zijn, voor zover we weten, nog steeds de meest omvangrijke groep om te 

illustreren hoe Semieten het voorbeeld van het Egyptisch schrift hebben 

gebruikt om op vereenvoudigde wijze hun eigen taal weer te geven. Zij 

voorzien ons verder van informatie, hoe gering ook, over relaties tussen 

Egyptenaren en de blijkbaar Semitische bevolking van de Sinai. Omdat de 
teksten voornamelijk van cultisch-religieuze aard zijn vormen ze ook een 

bescheiden bijdrage aan onze kennis over de godsdienst van deze mensen in 

het tweede millennium. Een niet onwelkome aanvulling op wat we weten over 

Semitische godsdienst in de Egyptische invloedssfeer, ook al blijft het resul

taat ver beneden de rijke oogst die Grimme eens binnenhaalde. We zullen er 

zeker niet de dagbladen mee halen! 

Het corpus zal 52 nummers omvatten, omdat eenvoudig die artefacten zijn 

opgenomen, die op een of andere wijze als proto-Sinaïtisch zijn aangemerkt. 

Van de Sinaï nrs. blijft alleen 369 achterwege, omdat die geheel Egyptisch is 

gebleken 34
. Waarschijnlijk zijn ook twee of drie andere teksten in een 

primitieve vorm van hieroglyfisch schrift geschreven, terwijl vier stukken geen 

inscripties bevatten maar een sculptuur. Dertien andere zijn te fragmentarisch 

of te onduidelijk om enige conclusie toe te laten (Voor een voorbeeld van zo'n 

inscriptie zie fig. 2). 

De 32 inscripties (waarvan sommige op zich weer meer dan één tekst 

kunnen bevatten), die in meerdere of mindere mate lezing toelaten, kunnen 

we verdelefll in drie groepen. Twaalf inscripties bevatten alleen maar namen. 

Soms zijn het graffiti, soms zijn ze aangebracht op een stèle of een stèlevormig 

paneel, mogelijk als grafsteen gebruikt. De overige eenentwintig zijn cultisch

religieuze teksten, waarvan er acht tot het bekende genre der ex-voto's horen 

(vier ervan werden in de tempel van Hathor aangetroffen) en de rest kan men 

aanduiden als offerstèles die de instelling van een of ander offer vastleggen, 

teksten van het type dat we ook kennen van Ugaritische stèles (bijv. KTU 

6.13 en 6.14) en rituelen. Een enkel voorbeeld van elke groep: 

1) namen: Abima, Yal).unna-Ba'al; Ba'altam en wellicht Ishmael (CPSI,

no. 16,24; 48 hor., links; 34)

2) een ex voto, het blokbeeld Sinaï 346 (CPSI, no. 2)

vertaling:

Vanwege een (ontvangen) zegen: een [b]eeld voor Ba'alat, aanwezig(?) in

deze grote tempel.
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Vanwege een (ontvangen) zegen: het hoofd der kopersmeden (of: Kenieten?). 

3) een offerstèle, Sinaï 349 (CPSI, no. 6)

vertaling: 
1) Donatie voor wat offert 2) Sjeich Naqi, zoon van Mozes:

3) twee stel toonbroden voor Ba'a[lat].

4) Provisie (?) van Achan, die hij oflfert] 5) voor het offermaal van [ ... ]

6) een [ ... ] van een wild schaap [ ... ]

7) Astar [ te (?) ...... ] 

De goden en godinnen waarvan we de namen vrij zeker kunnen lezen zijn: 

allereerst Ba'alat, ongetwijfeld de Ba'alat-Gebal, die al gedurende het Mid

denrijk met Hathor werd geïdentificeerd. Verder El, 'Anat en een godin met 

het epitheton "meesteres van de (twee?) slangen", waarschijnlijk een verschij

ningsvorm van Qudshu-Asherah. Nieuwe namen zijn Abib-Malik en een god 

met het epitheton "geliefde van Ba'alat". Dat laatste wijst misschien op

deelname aan de koningscultus of de verering van de vergoddelijkte Snefroe, 

een farao uit het Oude Rijk. Minder zeker zijn namen als "de heer van GN

(tuin of omheining, blijkbaar als aanduiding van de heilige hof van de tempel, 

o.i.d.) of misschien zelfs "de heer van Gunu", d.w.z. de god Reshef. Opval

lend is dat de meeste goden uit de Westsemitische sfeer stammen, maar dat 

het gebruik van epitheta in plaats van namen blijkbaar invloed van Zuidsemi

tische godsdiensten verraadt. Ba'al is opvallend afwezig (behalve in eigenna

men) en dat wijst misschien op een tijd dat de cultus van Ba'al nog niet zo 

bekend was in het Zuiden, d.w.z. in het begin van de Laatbrons periode. De 

cultus mag men dus in het algemeen als Kanaänitisch typeren. Wanneer de 

leden van deze cultusgemeenschap in Serabit inderdaad Semieten, m.m. 
Kenieten of Kenitische kopersmeden waren, die in Serabit hun diensten 

aanboden aan de Egyptenaren, pleit dat bepaald niet voor de zgn. ,,Keniter

hypothese" 3 5
, die er vanuit gaat dat de Kenieten van oorsprong vereerders

van Jahwe waren. 

Een laatste opmerking over het alfabet van Serabit in het raam van de 

oorsprong en vroege geschiedenis van het alfabet. Het is duidelijk dat de 

datering van het corpus onmiddellijk betekenis heeft voor de kwestie van de 

oorsprong van het alfabet. Kiest men voor een Middenrijk's datering dan is 

het ouder dan de oudst dateerbare proto-Kanaänitische inscripties en staat 

het dicht bij de oorsprong, ja' vertegenwoordigt het mogelijk de oorsprong 

zelf. Kiest men voor een Laatbrons datering (Nieuwe Rijk), bijv. gedurende 

de l 8e dynastie zoals Albright deed, dan is het afhankelijk van een plaatsing 

in het begin of het einde van de Laat brons periode ( de terminus post quem, zie 
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boven) en is het een vroege of late getuige van de ontwikkeling van het 
alfabet in deze periode (zie fig. 3). 

Wij zijn van mening dat het Serabit-schrift een alfabetisch schrift op 
zichzelf is. Natuurlijk zijn er genoeg overeenkomsten met andere schriften uit 
de Middenbrons en Laatbrons periode om als zodanig herkend te worden, 
maar de eigenaardigheden ervan zijn nog groter. Niet alleen is het tot nog toe 
uniek in het gebruik van Egyptisch pseudo-hieroglyfisch (1 (,,getwijnde pit van 
vlas"), maar ook door het gebruik en de toevoeging van pictografische details 
in veel lettertekens naast tekens die dat niet hebben. Dergelijke verschillen 
kunnen niet verklaard worden in termen van ontwikkeling ( de periode van 
een eeuw, die Albright daarvoor claimt, is zeker niet adekwaat vanuit 
archeologisch en paleografisch gezichtspunt). Zij laten eerder een tendens tot 
imitatie, een secundaire Egyptianisering van het schrift doorschemeren, een 
imitatie die overal merkbaar is in het gebruik van Egyptische vormgeving (de 
ex voto's in de tempel, stèle in de vorm van een schrijn, Ba'alat voorgesteld 
als Hathor, waarschijnlijk El als Ptah etc.). 

Het Serabit-schrift was een der oudste afsplitsingen van het Middenbrons 
schrift, dat zijn eigen ontwikkeling volgde naast de hoofdstroom van Proto
Kanaänitische schriften, zoals ook het U garitisch een eigen ontwikkeling 
heeft doorgemaakt, vgl. recentelijk Loundine: ,,L'alphabet résulterait de 
l'habillage pictographique, sous l'influence égyptienne d'un alphabet linéaire 
phénicien, exactement comme l'alphabet ougaritique n'est que la transposi

tion en écriture cunéiforme, d'un alphabet linéaire préexistant" 3 6
• Hoewel 

deze zienswijze niet hoeft te leiden tot een datering in de IJzer I periode, zoals 
bij Lo undine, is de parallel met het U garitisch inderdaad van betekenis. Zoals 
het U garitische schrift reflecteert en getuigt het Sera bit-schrift van een pre
existent lineair schrift, een proto-Kanaänitische voorganger. Het schrift staat 
niet aan het begin van een ontwikkeling, maar vertegenwoordigt eerder het 
eind van een doodlopende zijtak in de vroege geschiedenis van het alfabet. 

Kairo, juni 1988 
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Fig. 3. Vergelijkende tabel van archaïsche lineaire schriften. 
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VAN JABLONSKI/TE WA TER TOT VYCICHL 

BIJ JOZEF JANSSEN'S PLEIDOOI VOOR EEN 

NIEUWE "WIEDEMANN"

J. Helderman

Enkele jaren geleden schreef ik in Phamix over P. E. Jablonski en J. W. Te 

Water, twee Koptologen uit de achttiende eeuw, de tijd van de "Verlich

ting" 1
. Het ging daarbij over het door Jablonski geschreven en later door Te

Water aangevulde en uitgegeven Glossarium, een lijst van bij Griekse auteurs 

uit de Oudheid aan te treffen 'Egyptisch' aandoende woorden met een 

etymologische verklaring op grond van het Koptisch. Als laatste stelde 

A. Wiedemann in 1883 zulk een lijst op. Wij concludeerden dat dit soort

lijsten als die van de beide theo-/Koptologen ook nu nog van nut zijn, niet in

de laatste plaats omdat wij daarin vaak thans onbekende of ook vergeten

gegevens kunnen vinden.

In dit tweede artikel wil ik graag op een andere belangrijke betekenis van 

de glossarialiteratuur wijzen. Daarbij doel ik op de problematiek van de 

uitspraak van het Oud-Egyptisch, de taal der farao's. Zo goed als niets kan 

hier met enige zekerheid worden beweerd. Het is een conventie geworden om 

tussen de (evenals bv. in het Hebreeuws alleen geschreven) consonanten een 

stomme e te plaatsen terwille van de uitspreekbaarheid der woorden. Al met 

al is de onzekerheid af te lezen aan de verschillende uitspraak van de namen. 

Zo treft men Nefertiti naast Nofretete (Nafteta komt er waarschijnlijk het 

dichtst bij) aan voor de gemalin van de beroemde (in Egypte beruchte) farao 

Echnaton of Nefertari naast Nofretere als naam van de hoofdgemalin van de 

grote farao Ramses II. 

Nu kan in deze netelige kwestie der vocalisatie van de Egyptische woorden 

het Koptisch enige uitkomst bieden. Immers het Koptisch (laatste taalfase 

van het Egyptisch, geschreven met de Griekse letters en zeven extra letter

tekens uit het demotisch stammend) kent klinkers èn medeklinkers. De 

schrijfwijze van een Koptisch woord kan derhalve een vermoeden doen rijzen 

omtrent de mogelijke uitspraak in het Oud-Egyptisch, tenminste wanneer het 

kennelijk hetzelfde woord betreft. Een aardig voorbeeld is het Koptische 
woord voor 'wijn', Hprr. Nu vinden wij het woord in de Griekse vorm 8pmç 

volgens Te Water, Iablonskii, Opuscula I, 431; Wiedemann, Sammlung alt

ägyptischer Wörter, 20 en thans ook volgens W. Vycichl, Dictionnaire étymo

logique de la langue copte, Leuven 1983, 54, reeds in de zesde eeuw v.Chr. bij 
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v.Chr. bij Sappho en Hipponax van Ephese 2
, in de derde eeuw v.Chr. bij

Lycophron van Chalcis en in latere teksten. Het Oud-Egyptische irp zal dus
hoogstwaarschijnlijk met een ë na de î zijn uitgesproken. Het prachtige werk
van Vycichl verwijst intussen ook naar P. E. Jablonski (zie boven). Dat doet
ook Jozef Janssen, de zo geliefde leermeester in de Koptische taal en de
egyptologische vakken, in 1963 op slechts 55 jarige leeftijd overleden, in zijn
artikel Over Egyptische Woorden bij Oude Schrijvers, Le Muséon 59 (1946),
239. Janssen heeft de betekenis van de "Grieks-Egyptische

" 
woorden voor de 

vocalisatie van het Egyptisch via het Koptisch in zijn bijdrage sterk beklem
toond 3• 

Intussen zij erop gewezen, dat Jablonski vanzelfsprekend op geleerde noten 
van voorgangers heeft voortgebouwd. Eén van hen wil ik in dit verband met 
name vermelden: Johannes Aloysius Mingarelli. Hij publiceerde in 1785 zijn 
(nog steeds onmisbare) Aegyptiorum codicum reliquiae Venetiis in bibliotheca 

Naniana asservatae, 2 vol, Bologna. Ook Mingarelli houdt zich met de 
herkomst van de naam Mozes bezig. In mijn eerder genoemde artikel ging ik 
reeds op deze kwestie in 4. Hij verklaart, dat óf in de naam Mo-zes het tweede 
deel een niets betekenende opvulling is óf "vetustissimi aegyptii dicebant non 
MwycHc, sed aut Mwyce, aut Mwy<:9e, ut Moysis nomen componatur ex 
Mwoy, et ce, bibere, aut <:9€, ire, abire" 5

• Te Water maakt met waardering 
melding van Mingarelli's voorzichtige aanpak, kiest zelf echter voor een 
andere herkomst-compositie 6

• Mingarelli was zijn tijd ver vooruit met zijn 
notitie, dat het Griekse woord àppa�mv, pand, belofte (cf. 2 Cor. 1,22 en 
Eph. 1,14) van Hebreeuwse en Koptische herkomst is: Vocem potius ÀpHB, 

pignus, Hebraicae originis esse puto. Nimirum ex hebraica radice :J1li, 
spopondit, Aegyptii duxerunt suum ÀpHB: ab aegypto autem in graeciam 
transiens hoc vocabulum factum est àppa�rov, arrha: ex graecia in Latium 
migrans evasit arrhabo: ac demum in vernaculo Italorum sermone evasit 
caparra" 7• Vycichl, o.c., 15 meent, dat de Semitische herkomst duidelijk is, 
terwijl het Koptische ÀpHB op een ouder Semitisch woord teruggaat dan het 
Hebreeuwse îb?�- Hoewel met Mingarelli bekend, noemt hij hem in dit 
verband ten onrechte niet. 

Dat de 'Erfinderfreude' tot forse uitglijders kan leiden wordt geïllustreerd 
door Mingarelli bij behandeling van het Koptische <:9 H M <:9 H M "valet sensim: 

a poco poco". Zijn collega en tijdgenoot Augustinus A. Georgi had beweerd, 
dat het Latijnse sensim (,,geleidelijk

"
) aan het Koptisch was ontleend (!). 

Beschaafd werpt Mingarelli tegen dat dit niet alleen "parum credibile
" 

is, 
maar ook het feit dat Grieken en Romeinen nimmer Egyptische goden- of 
stedennamen gebruikten ( dus Aegyptus, niet Kemi; Alexandria, niet Rakote) 
pleit ertegen. Veeleer namen de Kopten Latijnse woorden over en hij geeft 
dan enkele voorbeelden 8• 
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Terug naar Jablonski en Te Water en de herkomst van de landsnaam 

Egypte zelve. Zoals wel bekend zou het Griekse 'A{yum:oç een verbastering 

zijn van het Egyptische lf.t kB Pt�1 = ,,huis van de ka (geest) van Ptah" = 

Memphis. De Griekse vorm roept echter problemen op en men zou eerder 

Hatkyptos verwachten en daarom merkt Vycichl, o.c., 5 op: 'Et voici une 

explication fort curieuse de la forme grecque chez P. E. Jablonski (1804) écrite 

encore avant Ie déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion'. Jablonski/ 

Te Water denken nl. aan Aegophthash, Koptisch HIXWTTT4(:9, hetgeen 

'domus mundana Volcani', 'werelds huis van Vulcanus' zou betekenen (waar

bij overigens xw onjuist is vertaald; het betekent ka, geest)9. Ook in het 

aanhangsel merkt Vycichl, o.c., 519, op: ,,l'interprétation de Jablonski ... est, 

certes, ingénieuse et ne manque pas d'analogies", maar zij moet uiteindelijk 

toch worden verlaten. Het is/blijft 'Huis van de ka van Ptah'. Is er een beter 

getuigenis voor de blijvende waarde van deze 'oude schrijvers' Jablonski/Te 

Water denkbaar? 

Het debat over de herkomst van het Griekse ITárrnpoç is ook nog gaande. 

Men neemt momenteel in het algemeen aan dat het woord teruggaat op het 

Oud-Egyptische pB-pr- '3 = pa-per-aä: ,,dat wat van de koning (per-aä: 

't Grote Huis = farao, cf. de Heilige Stoel= paus) is" 1 0
. Vergote verdedigde 

in 1985 de afleiding van pB-pr (pa-pör): ,,dat van het Huis". Het gaat dan ook 

wel om het staatsmonopolie voor papyrusfabrikage, maar de direkte beteke

nis is 
"

de (plant) van het gouvernement" 1 1
. Opnieuw blijkt het belang van 

secure vocalisatie-studie op grond van 't Grieks en Koptisch. 

Bij de bestudering van de glossaria naar de opzet van Jablonski c.s. en 

Wiedemann doet zich ook de vraag voor óf - en zo ja welke - kennelijke 

Koptische woorden als leenwoorden in de klassieke- en moderne talen zijn 

'beland' en geassimileerd. Om met de laatste te beginnen. Het overbekende 

woord oase is qua herkomst een Koptisch woord en wel oyÀzê, oorspronke

lijk 
"

ketel", dan ook keteldal, waarin water voorkomt 12
. Wat de klassieke 

talen betreft is te denken aan ácnfJç of fotfJç en esietus, via het Koptische 

z4CI€ teruggaand op het Egyptisch, waar �1zy 
"

geloofd", ,,geprezen" bete

kende en later met name werd gebruikt voor de (in de Nijl) verdronkenen en 

die dus het lot van de god Osiris deelden 1 3
. Tertullianus omschrijft in zijn De 

Baptismo, 5 de 'esietos' als hen 'quos aquae necaverunt'. 

Een hoofdstuk apart in een vollediger en breder opgezette 'nieuwe 

Jablonski of Wiedemann' zou m.i. gevormd moeten worden door na te gaan 

of er mogelijk ook in de tijd na de verovering van Egypte door de Islam in 

640, in de vroege Middeleeuwen en dan vooral in de tijd van de Kruistochten, 

een relatie valt te bespeuren tussen het Oud-Frans (de taal der Franken) en 

het Koptisch e,n uiteraard het Arabisch. Die relatie is er. Gérard Roquet heeft 
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in een uitvoerig artikel een aantal woorden behandeld, die enerzijds uit het 

Oud-Frans in het Koptisch/Arabisch terechtkwamen en anderzijds in het 

Oud-Frans uit het Koptisch/Arabisch 14
. Wat de betrekking Koptisch-Ara

bisch aangaat dient erop te worden gewezen, dat vanaf de elfde tot de 

veertiende eeuw vele Kopten zich beijverden om tot behoud van hun 

bedreigde taal lijsten zg. scalae (,,trappen") aan te leggen van Koptische 

woorden met in parallelle kolommen het Arabische equivalent. Soms werd 

ook het Grieks nog apart opgenomen 15
. Een bijzonder aardig voorbeeld van 

een Oud-Frans woord dat via het Arabisch in het Middeleeuwse Koptisch, 

opgenomen werd is wel ast (Latijn hostis, vijand) met de betekenis 
"

leger

macht", via het Arabisch al- 'asüt in het Koptisch als 2..i\.2..c w t bekend 

geworden 16
• Vele andere woorden somt Roquet op, zoals garce, fenestre, 

gentilhomme etc. 

Maar ook het omgekeerde is, zoals gezegd, het geval. Hier is het de 

bekende Walter E. Crum geweest, die in 1930 het artikel 'Un nouveau mot 

copte pour 
"

navire"' schreef en daarin uiteenzette dat het Koptische 

6 INOYHi\., teruggaand op het Egyptische kbn.t ( = ,,schip dat op Gebal 

(Byblos in Noord-Libanon) vaart", zeeschip dus, in het Oud-Frans is overge

nomen als gainele, gamele of ganguemele 17
. De 'Byblosvaarder' (cf. ons 

'Oostinjevaarder') werd zo de gainele waarmee in de elfde en twaalfde eeuw 

de Franken de Middellandse zee bevoeren, via het 'medium' der Kopten. De 

Griekse term voor een dergelijk zeeschip/oorlogsschip 8póµrov komen wij ook 

in de scalae tegen 18
. 

Jozef Janssen heeft gepleit voor 
"

een nieuwe uitgave ... in den geest van 

Wiedemann's lijst", maar dan inclusief de leenwoorden, zoals er boven enkele 

behandeld werden 19
. Het ware zeer te wensen. Immers het standaardwerk 

van Vycichl had zijn voorgangers, die wij in ere moeten houden naar het 

apostolisch vermaan (mut.mut.). Of anders gezegd: op de weg naar Vycichl 

geldt het niet alleen het eindpunt, maar ook het beginpunt (Jablonski/Te 

Water), alsmede de 'oprit' tot die weg der wetenschap (een Mingarelli) in het 

oog te houden. 

Noten 

1 Ph{Enix 30 (1984) 54-62. Op het moment van schrijven (1983) was 'Vycichl' nog niet verschenen. 
Sindsdien kwam mij onder ogen het werk van Petr Viktorovic Ernstedt, Egiptiéeskije zaimstvo
vanja v greéeskom jazyke ( = Ägyptische Entlehnungen im Griechischen), Moskva 1953. Het is 
nog niet geheel duidelijk in hoeverre de oriëntalist Adrianus van Reland (1676-1718) te 
Harderwijk en Utrecht, zich met deze thematiek heeft beziggehouden. 
2 Te bedenken is dat in de zesde eeuw v.Chr. het demotisch geschreven en gesproken werd in 
Egypte. 
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3 Janssen, l.c., 234-240. Over de betekenis voor de vocalisatie 238. Vgl. ook A. Smieszek, Same 
Hypotheses concerning the Prehistory of the Captie Vowels (Kraków 1936) en J. Osing, Die 
Nominalbildung des Àgyptischen (Mainz 1976, zie de recensie door H. M. Schenke in OLZ 77 
(1982) 229-236). Het woord voor wijn behandelt Jablonski/Te Water in Opuscula I (1804), 431-
432. 
4 Helderman, o.c., 58 noot 20. 
5 Mingarelli, o.c., CCLXXI/II. 
6 Te Water (Jablonski), Opuscula I, 158. Wiedemann, o.c., 31 biedt een andere uitleg. Tegen
woordig verbindt men de naam meestal met het Koptische MIG€, ,,voortbrengen". Zie voor de 
status quaestionis W.H. Schmidt, Exodus (BKAT II, 1) Neukirchen 1974, 73-74 en G. Mussies, 
The Interpretatio Judaica of Thot-Hermes, in: M. Heerma van Voss e.a. (eds.), Studies in 
Egyptian Re!igion (Festschrift Zandee, Leiden 1982), 111. 
7 Mingarelli, o.c., LIV-LV. Vgl. Behm in Theo!. Wörterbuch zum Neuen Testament (TWN1) I, 474. 
8 Mingarelli, o.c., cm-c1v. Georgi's 

"
uitleg" is een schoon voorbeeld van het dictum: lucus a non 

lucendo. 
9 Zie Te Water (Jablonski), Opuscula I, 426-427; vgl. ook Vycichl, o.c., 74. 
10 Aldus J. Cerny, Paper & Books in Ancien! Egypt (London/Edinburgh 1952), 4-5 en M. J. 
Raven, Papyrus. Van bies tot boekrol (Zutphen 1982), 9. 
11 J. Vergote, L'étymologie du mot 

"
papyrus", Chronique d'Égypte 60 (1985) 393-397; idem in 

Woordenboek der Oudheid II, kol. 2134 (zelfde conclusie). Vycichl, o.c., 177, lijkt Vergote te 
steunen. 
12 Vycichl, o.c., 241. 
13 Vycichl, o.c., 313; zie ook Janssen, o.c., 240; Oepke in TWNTI, 530-531 en Liddell/Scott e.a., 
Greek-English Lexicon9 s.v. fot�ç (697). 
14 G. Roquet, Vieux-Français et Copte: Contacts Lexicaux, BIFAO 73 (1973) 1-25.
15 Een goede indruk van een en ander krijgt men bij Henri Munier, Scala Copte 44 de la 
Bibliothèque Nationale de Paris, Cairo 1930 ( = Bibl. d'Étud. Coptes, ed. P. Jouguet, II). 
16 Vgl. Munier, o.c., 1, 3, 10 en 14. Vycichl, o.c., 9 verwijst s.v. naar Roquet. Crum, Captie 
Dictionary (London 1939) 6 s.v. geeft: ,,Coptic?" en aarzelt derhalve. Men vindt het woord ast in 
A. Tobler/D. Lommatzsch, Altfi·anzösisches Wörterbuch VI (Wiesbaden 1965) 1349-1351 en in 
E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle V, (Paris 1961) 550-551.
17 Crum in BIFAO 30 (1930), 433-455; vgl. zijn Dictionary s.v., 823b. Zie met name Roquet, o.c.,
19-23. Vycichl, o.c., 342-343 (leest foutief ga!Jele) denkt dat de Koptische woordvorm ouder is
dan de tijd der Kruisvaarders, maar vermeldt geen gronden.
18 Opgevoerd in Munier, o.c., 111. In de zestiende eeuw is het woord, in zijn drie vormen, 
kennelijk verdwenen, vgl. Jan Fennis, La Stolonomie 1547-1550 et son vocabulaire maritime 
Marseillais (Amsterdam 1978). Het is merkwaardig dat deze zeer uitvoerige studie over de galei 
ook in vroegere eeuwen, gainele c.a. niet biedt, vgl. 354-357. De 'Dromon', de galei etc. worden 
uitgebreid beschreven door Ekkehard Eickhoff, Seekrieg und Seepo!itik zwischen Islam und 
Abendland (Berlin 1966) (over de periode 650-1040), zie 135-157 terzake. Tobler-Lommatzsch 
biedt het woord evenmin. Dat doet wel F. Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue Française 
du JXe au xve siècle, IV s.v. gamele en ganguemele (Paris 1885; repr. 1961) 216-217.
19 Janssen, o.c., 239. 



TOETANCHAMON EN DE DIEVEN? 

L. M. J. Zonhoven

Medio 1988 veroorzaakten persberichten en, onder andere, een bijdrage in 

een van onze landelijke avondbladen nogal wat opschudding onder de 

Nederlandse Egyptologen, en vermoedelijk ook wel in wijdere kring. Er was 

toen bekend gemaakt dat het kasteel Highclere, waar de Earls of Carnarvon 

thuis zijn, een Egyptische collectie bevatte, en er werd gesuggereerd dat zich 

daarin voorwerpen zouden bevinden die afkomstig waren uit de grafschat van 

Toetanchamon. 

De naam Carnarvon is sinds november 1922 onverbrekelijk verbonden met 

Toetanchamon, omdat hij de expeditie gefinancierd heeft die het graf ont

dekte, onder leiding van Howard Carter. Normaal heeft een opgraver ook 

recht op een aandeel in de buit, maar onder deze exceptionele omstandig

heden beschouwde de Egyptische regering de hele vondst terecht als onver

vreemdbaar nationaal erfgoed. Dit had natuurlijk onaangename materiële 

consequenties voor Lord Carnarvon, maar toch is zijn roem hierdoor eeuwig 

geworden. Hevige juridische gevechten zijn door hem gevoerd, en verloren. 

Als onder kennis van die omstandigheden dan opeens een verhaal opduikt 

dat uit enkele geheime kasten in het kasteel Egyptische voorwerpen zijn 

opgedoken, dan wil men zich wel voorstellen dat er destijds niet helemaal 

zuiver op de graat is gewerkt. Per slot van rekening is dat spannender dan 

eerlijkheid, en het is eigenlijk ook nog goed voorstelbaar als menselijke 

impuls. 

Al eerder had Thomas Hoving, auteur van Tutankhamun. The Untold Story 

(New York, Simon and Schuster, 1978) en, naar verluidt, om die reden 

inmiddels allang ex-directeur van het Metropolitan Museum of Art te New 

York, onregelmatigheden gesuggereerd. Hij kon dat doen, omdat hij toegang 

had tot het archief van de Egyptische afdeling, dat documenten bevatte over 

de verkoop van Egyptische voorwerpen van Lord Carnarvon via Carter. 

Ontegenzeggelijk bevinden zich in de collectie een aantal voorwerpen die 

nauw verbonden zijn met het graf van Toetanchamon, maar die daar zeker 

niet uit afkomstig zijn, omdat ze uit gedocumenteerde opgravingen komen. 

Omdat verschillende versies over een zaak altijd variaties, of zelfs tegen

spraken, vertonen, is er wel gesuggereerd dat Carter en Carnarvon, ter 

compensatie, eigener beweging toch maar wat achter gehouden hadden. 

Makkelijk genoeg, zo lijkt het, omdat Carter zelf de registratie van de 



60 PHCENIX 34,2 - 1988 

stukken, een voor een, verzorgde. Het zou dan wel erg dom geweest zijn om 

van die voorwerpen er dan achteraf te koop aan te bieden. Psychologisch zou 

het ook niet voor de hand liggen om juist van deze voorwerpen afstand te 

doen. Nederlandse Egyptologen stonden dan ook zeer sceptisch tegenover dit 

verhaal, te meer daar Carter de reputatie had een onkreukbaar, zij het wat 

ongemakkelijk mens te zijn. 

Inmiddels weten we meer van die geheime collectie. Zeker, het gaat om 

opbergruimten die niet in het oog liepen, maar die toch wel aan de oude 

butler bekend waren. Hij is het die op het vergeten bestaan ervan geatten

deerd heeft. De Egyptische afdeling van het Brits Museum heeft geassisteerd 

bij de inventarisatie en daar is niets van herkomst van enig voorwerp uit het 

graf van Toetanchamon gebleken. Wel zijn er objecten met de naam van zijn 

voorvader Amenhotep III, de vader van Akhnaton, aangetroffen, en het is zo 

dat er ook familiestukken met diens naam in het graf van Toetanchamon zijn 

aangetroffen. Dit zou kunnen suggereren dat er misschien toch iets niet 

helemaal in orde is, omdat de betreffende voorwerpen ook een dergelijke 

herkomst zouden kunnen hebben. 

Er lijkt toch geen reden een beschuldigende vinger op te heffen, want 

diezelfde Lord Carnarvon heeft destijds ook een opgravingsconcessie gehad 

om onder leiding van Carter te laten werken in het al eeuwen openstaande 

graf van Amenhotep III. Het zorgvuldige onderzoek heeft nogal wat voorwer

pen, niet allemaal even compleet, uit het puin te voorschijn gehaald. Carter 

heeft nog veel meer opgravingswerk in het Koningsdal verricht, en dat heeft 

duidelijk zijn stempel op de Carnarvon collectie gedrukt. 

Als een Egyptoloog rechter had moeten spelen in een rechtzaak tegen 

George Edward Stanhope Molyneux Herbert, vijfde Earl of Carnarvon en 

Howard Carter over diefstal van voorwerpen uit het graf van Toetanchamon 

zou hij zonder twijfel de beide heren hebben vrijgesproken wegens afwezig

heid van zelfs maar een schijn van bewijs. Hij zou ze zelfs een forse 

schadevergoeding wegens krenking van goede naam en laster hebben toege

kend, voor kosten van de beschuldigers. Voor Carter, die onbemiddeld was, 

een welkome compensatie, en voor de steenrijke Lord Carnarvon slechts om 

de eer. 



BOEKENNIEUWS 

In het themanummer "Het recht in het oude Nabije Oosten" werd een
opvatting van Raymond WESTBR00K met ere vermeld (Phamix 33,2 - 1987, 
p. 41-43). Van zijn hand verscheen nu Studies in Biblical and Cuneiform Law

( = Cahiers de la Revue biblique 26), J. Gabalda et Cïe, Editeurs, Parijs 1988;
150 p., 160 FFr. Uitgaande van de stelling, dat er één rechtsdenken overal in
het Nabije Oosten bestond, gaat hij enige thema's uit de verschillende
wetboeken vergelijken. Zo was misbruik van macht altijd mogelijk en voor de
benadeelde was de koning ( of God) de laatste instantie van beroep (hoofd
stuk I). Bij moord of doodslag bepaalden de rechters de schuld, maar lieten
de "wraak" over aan de beledigde partij. Die kon tot regelingen komen:
bijvoorbeeld het laten doden van een ander dan het familiehoofd (zijn zoon, 
bijvoorbeeld) of het betalen van geld. In dit laatste treden sommige wetten 
ook weer regulerend op door een maximum bedrag te stellen (II). De slaven 
in enige wetten in Exodus of Leviticus zijn in feite mensen die door schulden 
tot deze status vervielen, een inzicht dat verhelderend is voor de uitleg (III). 
Hoofdstuk IV gaat over de man die in onwetendheid gestolen goed heeft 
gekocht: hij is toch in hoge mate aansprakelijk voor diefstal. 

Het boek gaat vooral over het Oude Testament, is voor een niet-vakman 
goed te volgen en vormt een geïnteresseerde lezer stimulerende lectuur. 

Giovanni PETTINATO, Semiramis. Herrin über Assur und Babylon. Biogra

phie (Zürich en München, Artemis Verlag, 1988; geb., 330 p.). Semiramis was 
de legendarische koningin van "Babylon", die ook de Hangende Tuinen zou
hebben aangelegd - zo berichten late bronnen, die mooie verhalen over haar 
opdissen. De Assyriologen weten allang, dat zij echt bestaan heeft onder de 
naam Sammuramat: ze was koningin van Assyrië en had veel invloed; 
mogelijk is ze nog regentes voor haar zoon Adad-nirari III (810-783 v. Chr.) 
geweest. Ze blijft echter een marginale en wat vage figuur in de geschiedschrij
ving. Daaraan is met dit boek een eind gekomen: de vakman Pettinato wijdde 
een dik boek aan haar en ziet haar als één der centrale persoonlijkheden in 
een volgens hem cruciale periode van de geschiedenis van Assyrië. Ze kwam 
uit het Westen (zoals haar naam al laat zien) en steunde de politiek van haar 
gemaal, Salmaneser III, om tot een vergelijk en symbiose te lçomen met het 
centrum van religie en cultuur, Babylon. Een nobel streven, dat uiteindelijk 
zou mislukken. Het boek gaat dus primair over mensen, die door de auteur 
met sympathie worden ingekleurd. Daarnaast neemt hij de tijd, de lezer in 
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hoofdstukken of uitweidingen in te lichten over de organisatie van het 
Assyrische rijk: hoofdsteden, de groten des rijks, het leger en de wrede 
oorlogen (p. 118-177). Aparte aandacht krijgt Samsi-ilu, de machtige goever
neur van de provincie Harran, aan wie Semiramis en haar zoon veel te 
danken hadden; mogelijk was hij de Bar-Gaja, van wie we een beroemd 
Aramees staatsverdrag over hebben (p. 246, 253). In de legenden komt 
Semiramis als wreed en wellustig naar voren; Pettinato bespreekt ze maar 
zegt niet, dat deze voorstelling nu eenmaal hoorde bij het immorele image van 
het Oosten bij Grieken en Romeinen. Hij vermoedt, dat met name koning 
Assurnasirpal II (883-859 v. Chr.) model heeft gestaan voor het type van de 
wrede Assyrische koning: Ninos (p. 58-82). Deze was Semiramis' schoon
vader. 

Een vlot geschreven en informatief boek dat boeit; iets wat ongewoon is 
voor vakliteratuur. Maar het is dan ook in de eerste plaats voor de geïnteres
seerde leek bedoeld en wie meer wil weten, mist precieze verwijzingen naar 
verdere lectuur. Aanbevolen. 

Als eerste in een nieuwe serie publicaties over de State Archives of Assyria 

verscheen van de hand van S. PARPOLA, The Correspondence of Sargon II, 

Part I, Letters from Assyria and the West (Helsinki University Press, 1987). 
Het onlangs gestarte 'Neo-Assyrian Text Corpus Project' dat de uitgave van 
de Assyrische staatsarchieven beoogt, is een samenwerkingsverband van 
specialisten op dit gebied uit Finland, Duitsland, Italië en Engeland. Het deel 
dat nu voor ons ligt geeft translitteraties, vertalingen en een uitgebreide 
woordenlijst en heeft als doel de correspondentie van koning Sargon II 
(2e helft 8e eeuw) van Assyrië beschikbaar te maken voor een ieder die zich in 
deze teksten wil verdiepen. Nog drie delen zullen verschijnen over deze 
correspondentie, de delen zijn gerangschikt naar de herkomst van de brieven. 
Van de hand van de Duitse Assyrioloog verschijnt binnen afzienbare tijd een 
uitgave van rituelen. 

Van de hand van de bekende astronomie-specialist H. HUNGER uit Wenen 
verscheen het prachtige boek Astronomical Diaries and Related Texts from 

Babylonia, Vol. I. Diaries from 652 B.C. to 262 B.C. Het boek is uitgegeven 
door de Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Wenen 
1988) en het bevat een gedeeltelijke editie van de zgn. dagboeken uit Babylo
nië. Deze teksten bevatten verslagen over waarnemingen van hemelverschijn
selen als maan- en planeetbewegingen, zonnestilstanden,. dag- en nachtevenin
gen, meteoren en kometen, etc.; daarnaast worden ook zaken vermeld als 
prijzen, het niveau van de Eufraat, historische gebeurtenissen, etc. Het eerste 
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deel bevat de dagboeken gedateerd tussen 652 en 262 v. Chr. en zal gevolgd 
worden door een aansluitend deel voor de laatste drie eeuwen. Volgende 
delen zullen ook andersoortige teksten bevatten. Alle teksten zijn in de 
afgelopen eeuw in het Brits Museum gecopiëerd door verschillende geleerden 
en in de vijftiger jaren in copie uitgegeven door A. J. Sachs, die echter niet 
meer in staat was een bewerking ervan te verzorgen. Het is verheugend dat 
met deze bewerking nu een begin is gemaakt. Hoewel het boek allereerst voor 
vakgenoten is bedoeld, bevat het veel elementen die ook de geïnteresseerde 
leek zullen boeien, zeker degene die ook belangstelling heeft voor de astro
nomie. 

Van de serie 'Qedem' zijn twee nieuwe delen verschenen, een aardewerk
studie en een opgravingsrapport. Het eerste .betreft Avraham NEGEV, The

Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabatean Oboda. Final Report 

(Jerusalem 1986; = Qedem 22; 144 p.). 
Hoewel de titel een eindrapport belooft over het Nabatese aardewerk van 

de stad Oboda, gelegen in de Negev, is het resultaat zeer teleurstellend. 
Volgens de inleiding was Oboda een stad dié haar grootste bloei beleefde in 
de Nabatese, laat-Romeinse en Byzantijnse perioden, dat is van ± 25 v. Chr. 
tot ± 650 n. Chr. Onder leiding van prof. Avi-Yonah werden hier van 1958-
1961 opgravingen gehouden. Een van -de belangrijkste vondsten was een 
pottebakkersoven, die samen met een grote afvalhoop enkele honderdduizen
den (!) Nabatese scherven opleverde. Dit zeer dunne en fraai beschilderde 
aardewerk behoort tot het mooiste dat in de Levant gevonden is. Twintigdui
zend scherven werden uitgekozen voor een diepgaande studie. Dit klinkt zeer 
veelbelovend. Wat echter gepresenteerd wordt is een catalogus van slechts een 
deel van het materiaal; een ander deel was al in 1974 gepubliceerd (A. NEGEV, 
The Nabatean Potter's Wo,·kshop at Oboda. Bonn). 

In totaal 1201 stuks aardewerk, w.o. ook enkele terracotta beeldjes en een 
aantal lampen, worden beschreven, met tekening en foto, en dateringen en 
parallellen worden gege�en. Dat is alles. Een beschrijving, al is het een korte, 
van de nederzetting, de opgraving en zelfs van de pottebakkersoven ontbreekt 

van de laatste wordt alleen een tekening gegeven met een verwijzing naar 
het boek uit 1974. Een technische analyse van het aardewerk, toch zo aardig 
als men de oven erbij vindt, is niet gemaakt, noch een analyse van de 
decoratietechnieken. Gegevens over hoe vaak een bepaalde decoratie of een 
bepaald type lamp voorkwam staan niet in deze studie. Zelfs een conclusie of 
samenvatting ontbreekt - het boek houdt gewoon op na de beschrijving van 
de laatste lamp. 
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Het ontgaat mij eigenlijk wat de noodzaak was om dit boek, vijfentwintig 

jaar na de opgraving, nog in deze vorm uit te geven. 

Deel 21 uit de serie maakt daarentegen zijn titel wel waar: Lee I. LEVINE & 

Ehud NETZER, Excavations at Caesarea Maritima, 1975, 1976, 1979. Final 

Report (Jerusalem 1986; 206 p. met veel illustraties). 

Dit is een verslag van de resultaten van de kleinschalige opgravingen die 

beide auteurs in genoemde jaren hebben gedaan in een gebied binnen de 

stadsmuren uit de Kruisvaarderstijd. Gebrek aan tijd en geld verhinderden 

dat al het materiaal uitgebreid bestudeerd werd, maar wat hier gepresenteerd 

wordt is zeer bruikbaar. 

Sinds de jaren vijftig van deze eeuw zijn er diverse grote opgravingscam

pagnes gehouden in Caesarea. De stad werd door Herodes de Grote gesticht 

en genoemd naar de keizer van Rome. Vooral de haven was in die tijd 

beroemd. Caesarea beleefde een nieuwe bloeiperiode in de Byzantijnse tijd, en 

nieuwe stadsmuren, die een veel groter gebied moesten omsluiten, werden 

toen gebouwd. Na de inname door de Arabieren in 640 n. Chr. was het 

gedaan met deze bloei, maar de stad bleef toch een belangrijke havenstad. De 

meeste zichtbare overblijfselen stammen uit de tijd van de Kruisvaarders, die 

nieuwe, indrukwekkende verdedigingswerken bouwden. Na 1256 is de stad 

niet meer bewoond geweest. 

De opgravingen die in dit boek beschreven worden hebben vooral resten 

opgeleverd uit de Byzantijnse en Arabische perioden. Na een beschrijving van 

de gevonden architectuur volgen hoofdstukken met studies van het aardewerk 

en de munten. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de opgraving van een fraai 

gebouw, gelegen op een in zee uitspringende rotspunt in het zuiden van de 

stad. De auteurs beredeneren dat dit een paleis van Herodes de Grote moet 

zijn geweest en geven hiervoor overtuigend argumenten. Het laatste hoofd

stuk probeert alle vondsten in te passen in wat al bekend was over de 

geschiedenis van Caesarea en deze kennis uit te breiden. Zo. wordt het idee 

geopperd dat Caesarea in de Herodiaanse periode twee centra had, n.l. het 

paleis en het theater in het zuiden van de stad en de haven en de tempels in 

het noorden. Dit zou dan overeenkomen met de situatie in Jeruzalem in 

dezelfde periode, dat ook gebouwd was rondom twee centrale punten: het 

versterkte paleis van Herodes de Grote aan de westkant van de stad, en de 

tempel met de burcht Antonia aan de oostkant. 

Een andere hypothese betreft de belangrijke plaats die de Joden innamen in 

de Byzantijnse periode. Een van de gevonden gebouwen zou een synagoge 

kunnen zijn, maar de argumenten hiervoor zijn niet zo sterk. 

Als appendix is toegevoegd een studie van A. Hamburger naar meer dan 
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300 'tesserae'. Dit zijn stukjes metaal, meestal lood, maar enkele zijn ook van 

zilver, waarop een stempel gedrukt werd aan een of twee zijden. Deze zegels 

hadden in de Romeinse tijd verschillende functies. Ze dienden bijv. als 

toegangsbewijs voor het theater, als fiche bij de publieke uitgifte van graan en 

olie, en als wisselgeld. 

Al met al een interessante uitgave, vooral voor diegenen die geïnteresseerd 

zijn in de Byzantijnse periode. 

Verder heeft de redactie deel 6 ontvangen van de serie Excavations and 

Surveys in lsrael, 1987/88. Hierin wordt verslag gedaan van in totaaL 48 

projecten. Een groot deel van het boek wordt ingenomen door een beschrij

ving van het 'Beth Shan Project', een grootscheepse opgravings- en restaura

tiecampagne, die zowel de archeologie als het toerisme moet dienen. Alle 

andere verslagen zijn kort tot zeer kort. 

Daarentegen geeft BASOR Supplement No. 23, getiteld Preliminary 

Reports of ASOR-sponsored Excavations 1981-83, uitgegeven in 1985, meer 

uitgebreide beschrijvingen van veel minder projecten. Het bevat een verslag 

van de opgraving te Ain Ghazal, Jordanië, seizoen 1983. Deze plaats is 

bekend geworden door de vondst van een aantal gipsen beelden gevonden uit 

de zgn. 'Pre-Pottery Neolithic B' periode (6e millenium v. Chr.). Verder een 

rapportage over het 'Limes Arabicus Project', eveneens in Jordanië. De 

werkzaamheden in Israël betroffen de opgravingen te Tel Batash (Timna), 

seizoen 1981 en 1982, en van een begraafplaats uit de Koper/Steentijd in de 

Negev. Uit Turkije komt een rapportage over de seizoenen 1981 en 1982 van 

de opgravingen te Sardis. 

Leiden Margreet STEINER

Joods-hellenistische poëzie. De fragmenten der gedichten van Ezechiël Tragi

cus, Philo Epicus en Theodotus, en de vervalste dichtercitaten. Vertaald, 

ingeleid en toegelicht door Dr. P. W. van der Horst (Kok Kampen, 1987; 

90 p.; prijs: fl 19,25). In dit boekje verschijnen een aantal van de overgebleven 

fragmenten van Joods-Hellenistische poëzie voor het eerst in een Nederlandse 

vertaling. In de Hellenistische tijd raakten de Joden vertrouwd met de 

Griekse taal en literatuur. Griekse literatuurvormen, zoals epos, drama, 

metrisch leerdicht, filosofisch tractaat en commentaar, werden door verschil

lende Joodse auteurs in deze periode gebruikt. Zij schreven in het Grieks. Op 

een uitzondering na echter is geen van deze werken volledig bewaard geble

ven. Voor de teksten zijn we aangewezen op citaten bij andere auteurs. In de 

l ste eeuw v. Chr. schreef een zekere Alexander Polyhistor een geschiedenis 
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genaamd 
"

Over de Joden". Daarnaast schreef hij ook andere boeken, maar 

met name door dit werk is hij bekend geworden. Zijn werk bevatte veel 

excerpten en citaten uit het werk van vroegere Joodse schrijvers. Het oor

spronkelijke werk van Polyhistor is echter niet bewaard gebleven, maar het is 

ons bekend uit citaten in het werk van diverse Christelijke auteurs, zoals b.v. 

de kerkvader Eusebius (4de eeuw). Uit deze citaten zijn 10 Joods-Hellenis

tische auteurs bekend, alsmede excerpten en citaten uit hun werk. Hun werk 

is aldus zeer indirect en fragmentarisch overgeleverd. Van der Horst heeft in 

zijn boek fragmenten opgenomen uit de Exagoge van Ezechiël Tragicus 

(hoofdstuk 1), het werk Over Jeruzalem van Philo Epicus (hoofdstuk 2), een 

epos over de stad Sichem van Theodotus, waarvan de titel onbekend is 

(hoofdstuk 3) en tenslotte een bloemlezing van citaten uit het werk van 

dichters die onder een 
"

heidens" pseudoniem schreven, de zgn. vervalste 

dichtercitaten (hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk zijn fragmenten opgenomen uit 

het werk van onder meer Pseudo-Aeschylus, Pseudo-Sophocles, Pseudo-Euri

pides, Pseudo-Pythagoras en Pseudo-Hesiodus (het tot deze groep behorende 

leerdicht van Pseudo-Phocylides verscheen in een Nederlandse vertaling van 

van der Horst reeds in 1982 bij Kok; dit is het enige Joods-Hellenistische 

gedicht dat in zijn geheel bewaard is gebleven). 

Bron voor de Exagoge (,,uittocht") van Ezekiël is de Preparatio Evangelica 

van Eusebius. De auteur van de Exagoge, Ezekiël, heeft de stof van de eerste 

15 hoofdstukken van het O.T. boek Exodus in de vorm van een Grieks drama 

bewerkt. Het stuk is evenals het klassiek Griekse drama in jambische trime

ters geschreven. Volgens van der Horst heeft Ezekiël zich gebaseerd op de 

Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, die in het midden 

van de 3de eeuw v. Chr. ontstaan is. Dit betekent dat de auteur van de 

Exagoge geleefd heeft in de tijd tussen het ontstaan van de Septuaginta en het 

ontstaan van het werk van Alexander Polyhistor (1 ste helft 1 ste eeuw v. 

Chr.), vermoedelijk ergens in de 2de eeuw v. Chr. Het is interessant om te 

zien hoe deze Joods-Hellenistische auteur is omgesprongen met de bijbelse 

stof. Hij heeft namelijk nieuwe elementen en scenes toegevoegd aan het verhaal 

over de Exodus, de uittocht uit Egypte. Voor de lezers van Pha:nix is wellicht 

het meest interessante voorbeeld hiervan het in de laatste ons overgeleverde 

scene van de Exagoge verschijnen van een vreemde grote vogel, waarschijnlijk 

de mythische vogel Phrenix, een element dat in de verhalen van het bijbelboek 

Exodus geheel ontbreekt. De scene in de Exagoge is gebaseerd op slechts een 

vers in Exodus, n.l. Ex. 15 :27: ,,Toen kwamen zij in Elim; er waren daar 

twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen, en zij legerden zich daar aan 

het water". Van der Horst suggereert de mogelijkheid dat Ezechiël op het idee 

van deze vogel is gekomen door het Griekse woord voor palmboom, phoinix. 
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Bovendien markeert het verschijnen van de Phrenix volgens bepaalde Joodse 

en Christelijke tradities een nieuw tijdperk in de heilsgeschiedenis. Van der 

Horst noemt een anonieme Koptische tekst uit de 6de eeuw n. Chr. waarin 

het verschijnen van de Phrenix in de tijd van de Exodus in een adem wordt 

genoemd met het verschijnen van deze vogel bij het offer van Abel en bij de 

geboorte van Christus. Waarom de phrenix nu juist hier verschijnt moet 

volgens van der Horst verklaard worden uit het feit dat de verblijfplaats van 

de phrenix in antieke teksten meestal in paradijselijke oorden gelocaliseerd 

wordt. Juist de oase van Elim wordt in de postbijbelse Joodse tradities vaak 

als paradijselijk omschreven. Ik geef U hier een vertaling van de betreffende 

passage (p. 50): 

254. We hebben ook nog iets anders gezien, een vreemd dier,

255. verbazingwekkend, zoals nog nooit iemand heeft gezien.

256. Want zijn grootte was ongeveer twee keer die van een arend,

257. met bonte vleugels en kleuren.

258. Zijn borst glansde purperkeurig,

259. zijn poten waren rood, en rond zijn nek

260. was hij gesierd met een saffraankleurige vacht.

261. Zijn kop leek op die van een tamme haan,

262. en met zijn appelgele oog keek hij

263. in 't rond, en het oog leek wel een granaatappelzaad.

264. Hij had een alleruitzonderlijkst stemgeluid.

265. Hij scheen de koning van alle vogels te zijn,

266. zoals ook was te zien. Want al het gevogelte tezamen

267. repte zich angstig achter hem aan.

268. terwijl hij zelf, als een trotse stier,

269. voorop liep met een snelle pas van zijn voet.

Dit is slechts een greep uit de vele interessante passages die het boek rijk is. 

Het boek is uiterst helder en overzichtelijk geschreven en kan aan een ieder 

die ook maar enige interesse voor het onderwerp heeft warm worden aanbe

volen. 

M.L. FOLMER 

Zeitschrift für Althebraistik (l. Band 1988 Heft 1, Stuttgart, Verlag Kohlham

mer; prijs: DM 89,- voor een jaarabonnement (inclusief verzendkosten), 

losse nummers DM 49,- (exclusief verzendkosten), uitgegeven door Hans

Peter Müller in samenwerking met J. H. Hospers, E. Jenni, B. Kedar-Kopf

stein, E. Lipifiski, S. Segert en W. von Soden). De redactie ontving een 

proefnummer ter aankondiging van een nieuw tijdschrift op het gebied van 

het Oud-Hebreeuws. De redacteuren van dit nieuwe tijdschrift beogen niet 
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een tijdschrift uit te geven dat een concurrerende positie zal innemen met 

reeds bestaande tijdschriften op het gebied van de oudtestamentische weten
schap, de oudoriëntaalse filologie en de Semitistiek. Zij beperken zich nadruk

kelijk tot het terrein van de Oud-Hebreeuwse lexicografie en grammatica. Een 

belangrijke plaats in het tijdschrift zullen ook de Oud-Hebreeuwse epigrafie 
en het Samaritaans Hebreeuws innemen, voor zover het tekstmateriaal uit de 

voorchristelijke tijd afkomstig is. Het Hebreeuws uit Qumran wordt uitgeslo
ten. Behalve artikelen en kleine bijdragen zal iedere aflevering ook biblio

grafische, alfabetisch geordende dokumentatie bevatten over lexicaal en gram

maticaal materiaal. Ieder hierin opgenomen lexeem of grammaticaal item zal 

worden gevolgd door een verwijzing naar de auteur en titel van het desbe

treffende werk, een korte samenvatting van het werk en de belangrijkste 

genoemde bewijsplaatsen die er in worden genoemd. In deze documentatie zal 

de literatuur vanaf 1985 worden verwerkt. Tenslotte zal het tijdschrift ook 

documentatie over nieuw ontdekte teksten bevatten. Deze documentatie 
wordt alfabetisch volgens auteursnaam geordend. In dit onderdeel zullen ook 
teksten in andere aan het Hebreeuws nauw verwante talen worden opgeno

men, althans voor zover ze binnen het gebied van het Oude Israel zijn 
gevonden (b.v. Ammanitische, Moabitische, Edomitische, Fenicische en Ara

mese inscripties). De bijdragen moeten in het Duits, Engels of Frans zijn 
gesteld. 

Het proefnummer bevat een beperkte keuze uit qe artikelen die in het eerste 

nummer zullen verschijnen. Opgenomen zijn de arti.kelen van E. Jenni (,,Gehe 

hin in Frieden (lslwm / bslwm) !"), H.-P. Müller C,Das Bedeutungspotential 
der Afformativkonjugation - Zum sprachgeschichtlichen Hintergrund des 

Althebräischen (1. Teil), St. Segert (,,Diptotic Geographical Feminine Names 
in the Hebrew Bible"), W. von Soden (,,Bedeutungsgruppen unter den 

Substantiven nach der Nominalform ma/iqtäl mit Pluralformen nach ma/ 

iqtallîm/ót im Althebräischen"). Alle artikelen worden afgesloten met een 
korte samenvatting. Daarnaast bevat het proefnummer ook specimina van de 

beoogde bibliografische documentatie. 
Een lovenswaardig initiatief is hier genomen om een leemte te vullen in het 

bestaande tijdschriftenbestand. De taalkundig geïinteresseerde onderzoeker 
zal zich zeker verheugen in een tijdschrift met een aandachtsgebied zoals 

hierboven is beschreven. Met name voor onderzoekers werkzaam op het 
gebied van de Oud-Hebreeuwse epigrafie is het van belang dat zij hun 

bijdragen nu kwijt kunnen aan een in het bijzonder voor hun werkterrein 

bedoeld vaktijdschrift. Toch lijkt mij dat een zekere concurrentiepositie met 

andere tijdschriften onvermijdelijk is. Wat betreft de Oud-Hebreeuwse 
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epigrafie denk ik hier aan tijdschriften als M aarav en Studi Epigrafici e 
Linguistici. Het aandachtsgebied van deze tijdschriften ligt echter veel ruimer. 

M.L. FOLMER

HET OUDE EGYPTE 

Drie jaar geleden werd het laatste boekennieuws over het Oude Egypte 

afgesloten. Opnieuw is er daarna een grote stroom boeken voor het geïnteres

seerde lezerspubliek verschenen. We zullen ze per jaar van publicatie behan

delen. 

Het jaar 1985 was met het vorige boekennieuws nog lang niet uitgeput. Een 

aantal historische boeken verdient de aandacht. William MuRNANE, The Road 
to Kadesh. A Historica/ Interpretation of the Battle Reliefs of King Sety I at 
Karnak (Chicago, The Oriental Institute of the University of Chicago; 1985; 

= Studies in Ancient Oriental Civilization, 42; ISBN 0-918986-43-5; US $ 20) 

onderzoekt de groei van de Egyptische vijandschap met de Hettieten in de 

worsteling om de suprematie over Syrië, die uiteindelijk leidde onder Ramses 

II tot de slag bij Kadesh aan de Orontes en het latere vredesverdrag. De 

Amarnatijd is onderwerp in Julia SAMSON, Nefertiti and Cleopatra. Queen
Monarchs of Ancient Egypt (London, The Rubicon Press; 1985; ISBN 

0-948695-00-5; f 10), waarin deze Amarnakenner Nefertiti belicht als vrouw

van Akhnaton, als mede-regentes en als enig regerend vorst onder de naam

Smenchkare. De hele Amarna-achtergrond wordt belicht. Koningin Cleo

patra laat ik hier buiten beschouwing, omdat ze buiten het faraonische kader

valt. Veel zakelijker over de koningen Akhnaton en Toetanchamon is Her

mann ScHLÖGL, Echnaton-Tutanchamun. Fakten und Texte (Wiesbaden, Otto

Harrassowitz; 19831, 19852 ; ISBN 3-447-02527-1; DM 30), waarvan de titel

en het aantal pagina's (88) getuigenis afleggen. Zeer de moeite waard door de

rijkdom van informatie en de verwerking van de jongste stand van weten

schap is Rainer STADELMANN, Die ägyptischen Pyramiden. Vom Ziegelbau zum
Weltwunder (Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern; 1985; = Kultur

geschichte der Antiken Welt, 30; ISBN 3-8053-0855-88; DM 78). Emma

BRUNNER-TRAUT, Lebensweisheit der Alten Ägypter (Freiburg, Herderbüche

rei; 1985; = Herderbücherei, 1236; ISBN 3-451-08236-5; DM 10) is een klein

boekje waarin de auteur een aantal tekstvoorbeelden die de Oud-Egyptische

levenswijsheid illustreren inleidt, vertaalt en bekommentariëert. Voor F AULK

NER's vertaling van het Dodenboek zie reeds Phamix 31,2 (1985) p. 72-73.

Tenslotte noem ik U uit 1985 nog een paar gevariëerde werken. L. J. CRAVEN,

Aboudi, Man of Luxor (Mere, The Ladymead Press, 1984; ISBN 0-9509549-0-x;
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f 8) geeft een impressie van een bekende gids, die vele Egyptologen kende en 
die aanwezig was bij de ontdekking van het graf van Toetanchamon. John 
RosE, 'The Sons of Re'. Cartouches of the Kings of Egypt (Warrington, JR-T; 
1985; ISBN 0-9510432-0-x; f 8.50) houdt zich met allerlei aspecten van de 
namen in de koningscartouche en biedt de mogelijkheid tot identificatie van 
koningen. Een zeer bijzonder kunstboek is Joël CuÉNOT, Le sable des pha

raons (Paris, Éditions Joël Cuénot; 1984; ISBN 2-86348-013-8), dat een 
collectie foto's van exceptionele kwaliteit van diervoorstellingen gemaakt van 
zand biedt. Rudolf MAJONICA, Das Geheimnis der Hieroglyphen. Die aben

teuerliche Entschlüsselung der ägyptischen Schrift durch Jean-François Cham

pollion (Freiburg, Herder; 1985; ISBN 3-451-20451-7) doet in principe verslag 
over Champollion en de ontcijfering van de hierogliefen, maar raakt daarbij 
aan een grote variëteit onderwerpen. Fraaie illustraties uit oudere boeken 
vergezellen de tekst van dit smaakvol gemaakte boek. Mini-informatie over 
het Oude-Egypte bevat W. V. DAVIES, Pocket Egypt (Earley, Reading, SD 
Books; 1985; ISBN 0-9509602-1-7), een vouwblad. 

In 1986 verschenen er maar liefst vier Nederlandstalige publicaties over het 
Oude Egypte. Bob TADEMA-SPORRY, De sleutel van de Nijl. De tempels van 

Luxor en Karnak (Weesp, Fibula-Van Dishoeck; 1986; ISBN 90-228-3376-3) 
is vooral de moeite waard om de vele foto's van de tempels, soms zelfs van 
weinig bekende plekjes, voorstellingen of objecten. Over slechts een klein deel 
van de Karnaktempel, maar in zeer groot detail van foto's en beschrijving 
gaat W. J. DE JONG, Het hart van de Amon-tempel in Karnak. De "lpet-soet"

(Amsterdam, Sjemsoethot; 1986; = Onderwerpen uit de Egyptologie, 5). Ter 
gelegenheid van de grote Turkije-tentoonstelling schreef J. F. BORGHOUTS, 
'Duizend goden van Chatti en duizend goden van Egypte'. De relaties tussen 

Egypte en de Hettieten (Leiden, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten; 
1986; = Schatten uit Turkije Achtergronden; ISBN 90-6258-245-1; Pl. 5), 
dat gaat over de relaties tussen de twee volken in de 18e en 19e dynastie. J. F. 
BoRGHOUTS, Nieuwjaar in het Oude Egypte (Leiden, Rijksuniversiteit, 1986) 
bevat de inaugurale rede die gaat over de bedreiging van de kosmische 
krachten door vermoeidheid en gevaar aan het eind van het oude jaar en de 
rituelen rond de vernieuwing, de overwinning op de kwade krachten, op 
Nieuwjaar. Een woordenboek van godheden is George HART, A Dictionary of 

Egyptian Gods and Goddesses (London, Routledge & Kegan Paul; 1986; 
ISBN 0-7102-0167-2; f 6). Afhankelijk van de godheid zijn de lemma's nogal 
van onderscheiden lengte, of onderverdeeld in secties. Robert A. ARMOUR, 
Gods and Myths of Ancient Egypt (Cairo, The American University in Cairo 
Press; 1986; ISBN 977-424-113-4) vertelt enige van de meest bekende ver
halen uit de Egyptische mythologie, met commentaar tussendoor. De pyra-
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mide van Cheops staat nu weer geweldig in de belangstelling door het 
onderzoek naar holle, onbekende ruimten door twee Franse architecten, dat 
in ieder geval positief resultaat heeft opgeleverd. Hierover wordt verslag 
gedaan in Gilles DORMION en Jean-Patrice GornoN, Khéops: Nouvelle enquête. 
Propositions préliminaires (Paris, Édition Recherche sur les civilisations; 1986; 
ISBN 2-86538-158-7; FF 85). Meer geïnteresseerd in de organisatie van 
arbeiders bij de bouw van een pyramide is Rosalie DA vrn, The Pyramid 
Builders of Ancient Egypt. A Modern Investigation of Pharaohs Workforce 
(London, Routledge & Kegan Paul; 1986; ISBN 0-7100-9909-6; f 17). Zij 
gaat hierop in aan de hand van zo'n stadje, genaamd Kahun en verbonden 
met een Middenrijkspyramide. 

De rol van de vrouw in de maatschappij staat zeer in de algemene 
belangstelling. Christiane DESROCHES NoBLECOURT, La femme au temps des 
Pharaons (Paris, Stock/Laurence Pernoud; 1986; ISBN 2-234-01941-9; 
FF 139) zet hier over de vrouw in het Oude Egypte zoveel mogelijk bijeen. 
Over de l 8e dynastie, de bouwers van het Egyptische imperium in het Nieuwe 
Rijk en residerend in de hoofdstad Thebe, gaat Claire LALOUETTE, Thèbes ou 
la naissance d'un empire (Paris, Fayard; 1986; = Pharaons, 2; ISBN 
2-213-01734-4; FF 140). Speciaal gewijd aan een schets van de persoonlijk
heid en het leven van Amenhotep IV, later Achnaton is Hermann A.
SCHLÖGL, Amenophis IV. Echnaton (Rein bek bei Hamburg, Rowohlt; 1986;
= Rowohlts Monographien, 350; ISBN 3-499-50350-6; DM 10). Op het
gebied van de kunst trekken twee zeer verzorgde uitgaven de aandacht.
Allereerst Mohamed SALEH en Hourig SouROUZIAN, Die Hauptwerke im
Ägyptischen Museum Kairo. Offizieller Katalog (Mainz, Verlag Philipp von
Zabern; 1986; ISBN 3-8053-0640-7; DM 88; Franse editie DM 88; Engelse
editie DM 68). Verder SEN-NEFER. Die Grabkammer des Bürgermeisters
van Theben (Mainz am Rhein, Verlag Philipp von Zabern; 1986; ISBN
3-8053-0909-0; DM 22), een publikatie van het beroemde wijnrankengraf in
Thebe naar aanleiding van een reizende tentoonstelling, waarbij een foto
grafische nabootsing op ware grootte en naar de werkelijkheid van het graf
getoond wordt. Een soort van reisgids is Christian JACQ, Les grands monu
ments de l'Égypte ancienne (Paris, Librairie Académique Perrin; 1986; ISBN
2-7242-2250-4; FF 140), waarin eerst achtergrondinformatie over de farao
nische cultuur gegeven wordt en een reis langs de voornaamste monumenten,
met uitgebreide beschrijving, ondernomen wordt. Speciaal aan de obelisken
van Rome is een boekje van aangepaste lengte en breedte gewijd: Ernst
BATTA, Obelisken. Ägyptische Obelisken und ihre Geschichte in Rom (Frank
furt am Main, Insel; 1986; = Insel-Taschenbuch, 765; ISBN 3-458-32465-8;
DM 24). Niet alleen geïnteresseerd in de monumenten van het Oude Rijk,
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maar ook in de sociale en economische aspecten ( o.a. de rol van de artiest in 

de reliefs) en in de religie is Jaromir MALEK, In the Shadow of the Pyramids. 
Egypt during the Old Kingdom (London, Orbis; 1986; = Echoes of the 

Ancient World; ISBN 0-85613-965-3; f 10). Tamelijk zeldzaam zijn publica

ties op het gebied van de taal voor leken. Als vervolg op haar introductie op 

het lezen van hierogliefen heeft Barbara W ATTERSON nu geschreven: More 
about Egyptian Hieroglyphs. A Simplified Grammar of Middle Egyptian (Edin

burgh, Scottish Academie Press, 1986; ISBN 0-7073-0362-1; f 10,50). 

Ook in 1987 verschenen er weer een paar boeken in het Nederlands. Twee 

ervan gaan over kernbereiken in de Egyptologie. Willem J. DE JONG, Egypte's 
historie in een notedop (Amsterdam, Uitgeverij Djehoetimes; 1987; = Schijn

werpers op Oud-Egypte, 1; ISBN 90-9001799-2) doet wat de titel belooft in 

140 pag. Korte karakteristieken van de zes grote behandelde perioden zijn 

toegevoegd. Een bijgewerkte herdruk van een introducerend en goed boekje 

over de godsdienst is J. VERGOTE, De godsdienst van het Oude Egypte (Leuven, 

Peeters; 1987; = Inforiëntreeks, 7; ISBN 90-6831-093-3; BF 450). Het leven 

van twee koninginnen wordt geschetst in E. H. RENSINK, Zo leef den ze: 
Hatsepsut en Cleopatra (Kijkduin, Rensink; 1987; Fl. 12,50). Aandacht voor 

vrouwen in het Oude-Egypte vinden we in Barbara S. LESKO, The Remarkable 
Wamen of Ancient Egypt (Providence, B.C. Scribe Publications; 1987; ISBN

0-930548-4), en, veel omvangrijker, in Peter H. ScHULZE, Frauen im Alten
Ägypten. Selbständigkeit und Gleichberechtigung im häuslichen und öffentlichen
Leben (Bergisch Gladbach, Gustav Lübbe Verlag; 1987; ISBN 3-7857-0478-8;

DM 40). Op de aspecten van het sexuele leven van de Oude Egyptenaren

gaat, verlucht met vele illustraties, dieper in Lise MANNICHE, Sexual Life in
Ancient Egypt (London-New York, Kegan Paul International; 1987; ISBN

017103-0202-9; f 15). De grote kenners van de Amontempel te Karnak

hebben een alleraardigst boek geschreven over de bouw en de religieuze

betekenis van de tempel. Jean-Claude GoLVIN en Jean-Claude GoYON, Les
bátisseurs de Karnak (Paris, Presses du CNRS; 1987; ISBN 2-87682-000-5;

FF 150) herscheppen de tempel als levend organisme en centrum van de

wereld. Eveneens in het Frans en levendig is Georges GoYoN, La découverte
des trésors de Tanis. Aventures archéologiques en Égypte (Paris, Perséa; 1987;

ISBN 2-9906427-01-2; FF 175), waarin verhaald wordt door de auteur,

destijds medeexpeditielid, hoe de beroemde koningsgraven in Tanis met hun

schatten destijds gevonden en uitgegraven zijn. Zeer fraai uitgevoerd is wel

het boek van Annamaria FoRNARI en Mario Tos1, Nella Sede della Verità.
Deir el Medina e l'ipogeo di Thutmosi/11 (Milano, Franco Maria Ricci; 1987;

ISBN 88-216-0116-1; Lire 200.000). Het eerste deel is een volledige publicatie

van het onderwereldboek Amduat op de muren van het graf, op werkelijk
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schitterende wijze gereproduceerd. Het tweede gedeelte gaat over allerlei 
aspecten van het dorp van de arbeiders in de koningsgraven, Deir el-Medina, 
eveneens met mooie illustraties. Een stuk goedkoper, maar toch ook aan
trekkelijk geproduceerd is Edmund DüNDELINGER, Das Totenbuch des Schrei
hers Ani (Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt; 1987; ISBN 
3-201-01385-4; ÖS 480), waarin de lezer eerst ingevoerd wordt in het doden
geloof en het Dodenboek. Het hoofdonderwerp is het schitterend geïllus
treerde Dodenboek van Ani in het Brits Museum. Een selectie van de
vignetten wordt hier gepresenteerd. Hoewel sport een zeer gewild onderwerp
is verschijnt er slechts weinig over de sport in oude tijden. Wolfgang DECKER,
Sport und Spie! im Alten Ägypten (München, Verlag C. H. Beek; 1987; =
Beck's Archäologische Bibliothek; ISBN 3-406-31575-5; DM 38) haalt heel
wat gegevens bijeen over sport en spel en besteedt veel aandacht aan de
lichamelijke prestatie in de koningsideologie. Tenslotte melden wij voor 1987
als laatste boek een fraai fotoboek, dat tegen de gewoonte in zijn reis in het
diepe Zuiden begint en dat voor een deel Oud-Egyptische monumenten laat
zien: Christian JACQ, Le voyage sur Ie Nil (Paris, Librairie Académique
Perrin; 1987; ISBN 2-262-00461-7; FF 250).

Van 1988 zijn er nog niet veel titels beschikbaar. In de bekende serie van de 
Bibliothek der Alten Welt is een nieuw deel verschenen: Hellmut BRUNNER, 
Altägyptische Weisheit. Lehren für das Leben -(Zürich-München, Artemis 
Verlag; 1988; = Bibliothek der Alten Welt. Reihe der Alten Orient; ISBN 
3-7608-3683-6; Zw.F. 72). Er is weer een degelijke en uitgebreide inleiding die
aan de verklaring en vertaling voorafgaat. Uittreksels uit verwante genre's,
tot het Koptisch toe, zijn toegevoegd. Bijgewerkte herdrukken van bekende
boeken zijn: Jean-Philippe LADER, Le mystère des pyramides (Paris, Presses de
la Cité; 1988; ISBN 2-258-02368-8; FF 160) en Serge SAUNERON, Les prêtres
de l'ancienne Égypte (Paris, Perséa; 1988; ISBN 2-906427-02-0; FF 149).
Nieuw in het Frans zijn een uitgebreide geschiedenis van het Oude Egypte:
Nicolas GRIMAL, Histoire de l'Égypte ancienne (Paris, Fayard; 1988; ISBN
2-213-02191-0; FF 19 5) en een boek dat op een veelheid van aspecten van het
goddelijk koningschap ingaat: Marie-Ange BüNHÊME en Annie FoR
GEAU, Pharaon. Les secrets du pouvoir (Paris, Armand Colin, 1988; ISBN

2-200-37120-9; FF 175). Buiten de gebaande paden was er een tentoonstelling
in Leuven over de rol van het Oude Egypte in de stripverhalen. Het boekje
dat de tentoonstelling vergezelde is "Egypte hertekend". Het Oude Egypte in
de beeldverhalen. Op verkenning met prof. Jan Quaegebeur en co. (Leuven,
Uitgeverij Peeters; 1988; BF 450). Maarten J. RAVEN, Willem de Famars
Testas. Reisschetsen uit Egypte, 1858-1860 naar ongepubliceerde handschriften
bewerkt en geannoteerd (Maarsen, Gary Schwartz / 's Gravenhage, SDU,
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1988; = Aldus getekend, 1; ISBN 90-6179-070-0; Fl. 35) begeleidt een 

tentoonstelling met werk van deze Oriëntaliserende kunstenaar en schetst een 

beeld van zijn werk in Egypte, als lid van een opgravingsexpeditie, aan de 

hand van zijn brieven, dagboeken en andere documenten. 

Al eerder is in Plumix 31,2 (1985), 71-73 en 33,2 (1987), 59-61 gewezen op 

de vele aardige uitgaven voor het brede publiek van British Museum Publica

tions, waaronder meerdere over het Oude Egypte. Daar zijn er inmiddels weer 

een paar bijgekomen, waarvan er twee elders onder het boekennieuws apart 

kort besproken worden. Het andere boekje is Lise MANNICHE, City of the 

Dead. Thebes in Egypt (London, British Museum Publications; 1987; ISBN

0-7141-1288-7; f 15). Dit boekje, met vele illustraties, kan zelfs wel als

reisgids voor het bezoek aan graven in West-Thebe gebruikt worden. Vooral

de graven van de l 8e dynastie komen aan bod, maar ook de Ramessidische,

met hun andere thematiek. Interessant zijn zeker de uittreksels van de vroege

bezoekers. Een volledige lijst van graven en hun eigenaren is heel handig aan

het eind toegevoegd.

Nog een aardige serie met goedkope miniboekjes in het Engels is die van 

Shire Egyptology. Ze proberen steeds in 64 pagina's inclusief de illustraties 

een beeld te schetsen van een bepaald, vaak veelgevraagd onderwerp. De prijs 

is voor alle deeltjes dezelfde, B,50. Wij volstaan hier met de opsomming van 

verschenen deeltjes, in volgorde van verschijning. Barbara ADAMS, Egyptian 

Mummies (1984); Angela P. THOMAS, Egyptian Gods and Myths (1986); Gay 

RoBINS, Egyptian Painting and Relief (1986); Rosalind HALL, Egyptian Texti

les (1986); Colin HOPE, Egyptian Pottery (1987); Philip WATSON, Egyptian 

Pyramids and Mastaba (1987); Eric P. UPHILL, Egyptian Towns and Cities 

(1988); Hilary WILSON, Egyptian Food and Drink (1988); en Angela P. 

THOMAS, Akhenaten's Egypt (1988). De uitgever is Shire Publications geves

tigd te Princes Risborough, Aylesbury. 

Tenslotte, vragen wij de aandacht voor het loffelijke initiatief van het 

vestigen in Leiden van een boekhandel die zich in dit soort publicaties 

specialiseert. Het adres is: Atleest Boekhandel, Kort Rapenburg 12a, 2311 

GC Leiden. 

januari 1989 L. M. J. ZONHOVEN 

T. G. H. JAMES, Ancient Egypt. The Land and its Legacy (London, British 

Museum Publications; 1988; ISBN 0-7141-0945; f 15). 

Bij zijn pensionering in 1988 heeft de conservator van de Egyptische 

afdeling van het Brits Museum, T. G. H. James, het brede geïnteresseerde 

lezerspubliek opnieuw verblijd met een boek dat zich speciaal tot hun richt. 

Het is geschreven in een boeiende en prettig lezende stijl en rijk voorzien van 
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illustraties. De meeste daarvan laten voorwerpen uit de eigen collectie van het 
Brits Museum zien. 

De lezer wo�dt meegenomen op een reis die begint in de Delta, bij 
Alexandrië en eindigt met de tempels van het desolate Nubië. James gebruikt 
zijn rijke kennis van het Oude Egypte om de· faraonische cultuur te schetsen 
aan de hand van de monumentale overblijfselen en de vele voorwerpen. Zo 
ontstaat er een voorstelling van hoe alles eruit zag in de faraonische periode, 
maar tegelijkertijd laat hij zien hoe de Egypte-reizigers uit de l 8e en 19e eeuw 
de monumenten ervaren hebben. Vele objecten die nu in musea tentoonge
steld zijn worden belicht tegen de achtergrond van hun oorspronkelijke plek. 

Sommige plaatsen op deze reis zijn tot nu toe weinig bezocht, zoals in de 
Delta, de Fajoem-depressie en Midden-Egypte, het gebied tussen de twee 
hoofdsteden Memphis en Thebe. Memphis met haar uitgebreide dodenstad, 
waarvan het Giza plateau en Saqqara wel de bekendste zijn, krijgt natuurlijk 
de nodige aandacht. Van de pelgrimsstad Abydos, vooral beroemd om de 
grote tempel van farao Seti I, komen ook de zelden bezochte plekken aan de 
orde. Het oude Thebe is verdeeld over twee hoofdstukken, elk gewijd aan een 
oever, de woonstad, waarvan alleen de cultustempels nog over zijn, op de 
oostzijde, en de westkant met de particuliere en koningsgraven en de konink
lijke dodentempels. De streek tussen Thebe en Assoean heeft niet alleen maar 
Grieks-Romeinse tempels, zoals de auteur laat zien. 

Aan de hoofdstukken zijn duidelijke overzichtskaarten toegevoegd, en in de 
marge bevinden zich de verwijzingen naar de fotonummers van de in de tekst 
besproken voorwerpen. Zoals het een goed boek betaamt, wordt het afgeslo
ten met indexen, een beknopte bibliografie en een verantwoording van de 
illustraties. Alles bijeengenomen een boek dat met zijn soepele en simpele 
Engels mij zeer geschikt lijkt voor de lezerskring waarvoor het bedoeld is. 
Van harte aanbevolen aan de toerist, de museumbezoeker, en de leunstoelrei
ziger! 

QUIRKE, Stephen en Carol ANDREWS, The Rosetta Stone. Facsimile Drawing 

with an Introduction and Translations (London, British Museum Publications; 
1988; ISBN 0-7141-0948-7; f: 8). 

Ieder die zich voor het Oude Egypte interesseert weet wat de Steen van 
Rosette is en over zijn cruciale rol bij de ontcijfering van de hierogliefen door 
Champollion. Minder mensen weten dat hij tijdens een expeditie georgani
seerd door Napoleon gevonden is, en zich desondanks nu in het Brits 
Museum bevindt. Alleen wie hem in werkelijkheid heeft gezien weet hoe groot 
hij is en hoe de schriftsoorten erop zich verhouden. 
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De huidige publicatie van de Steen bestaat uit een portefeuille met een 

handgetekende weergave op ware grootte (85 x 110 cm!; door de vouwen nu 

moeilijk meer als poster te gebruiken) en een bijbehorende boekje. Dat heeft 

niet alleen aandacht voor de ontdekking van de Steen en zijn rol bij de 

ontcijfering van de hierogliefen, maar verschaft ook informatie over de 

culturele achtergrond van de priesterdecreten uit het Ptolemeïsche Egypte, tot 

welk genre de tekst op de Steen behoort. De historische achtergrond van het 

Decreet van Memphis, waarvan de Steen een versie is die in 196 v. Chr. tot 

stand gekomen is onder de regering van Ptolemaeus V, wordt belicht. Na een 

beknopte bibliografie en aantekeningen bij de weergave van de teksten volgen 

translitteraties van de hierogliefische en de demotische teksten en de vertalin

gen van alle drie de teksten inclusief de Griekse. 

Het aardige van dit aanbevolen boekje is dat er nu ook eens naar voren 

gebracht wordt wat er eigenlijk op de Steen van Rosette staat. 

De tentoonstelling 

"PERSEPOLIS EN PASARGADAE

IN WISSELEND PERSPECTIEF"

georganiseerd door en in de Universiteitsbibliotheek te Groningen 

van 6 april tot 20 mei 1989 

en waarvan de beschrijvende catalogus werd gepubliceerd als 

Phoenix 35 no. 1, zal in de maand juni 1989 eveneens te bezichtigen 

zijn in de Universiteitsbibliotheek van Leiden, Witte Singel 27. 





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

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

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

14, 17, 18, 22. B. H. STRICKER, De Geboorte van Horus, /-IV (1963-1982; 
581 p., 71 fig.) f 140.-
Een groots opgezette studie gewijd aan de voorstellingen die in de oude wereld (Oude 
Nabije Oosten en antieke beschavingen) leefden over geboorte en ontstaan van het 
leven. De tot dusver verschenen delen behandelen, op basis van een zeer rijk 
bronnenmateriaal, de opvattingen inzake de geslachtsorganen, het (scheppende) woord, 
het zaad (het aandeel van man en vrouw in de vrucht), de bezieling en de vorming 
(kiem, kiemkrachten, lichaam). (Deel IV, 224 p., los/65.-) 

16. J. HoFTIJZER, Religio Aramaica. Godsdienstige verschijnselen in Aramese
teksten (1968; 71 p., 4 pl.) f25.
Behandelt de oud-aramese periode en de godsdiensten van de Nabateeërs, van Palmyra, 
en van Hatra. 

19. J. ZANDEE, 'The Teachings of Silvànus' and Clement of Alexandria. A new
document of Alexandrian Theology (1977; 173 p.) f55.
Een analyse van een tractaat behorende tot de tekstvondst van Nag Hammadi tegen de 
achtergrond van het gehelleniseerde Christendom van de 2e eeuw. Clemens en 
'Silvanus' leveren bewijzen voor een synthese tussen christelijke theologie en filosofi
sche en ethische voorstellingen van de laat-stoïcijnse en middel-platonische filosofie. 

20. R. BORGER, Drei Klassizisten: Alma Tadema, Ebers, Vosmaer. Mit einer
Bibliographie der Werke Alma Tadema's (1978; 54 p., 3 pl.) f30.-
Een schets van leven en werk van Lourens Alma Tadema, één van de meest succesvolle 
schilders uit het victoriaanse tijdperk, die de onderwerpen voor zijn (meer dan 400) 
schilderijen vooral vond in het oude Egypte en de klassieke oudheid. 

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

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

25. H. WILLEMS, Chests of Life. A Study of the Typology and Conceptual
Development of Middle Kingdom Standard Class Coffins. (1988; 
249 p., 30 ill.) j70.-
De egyptische lijkkist was meer dan een laatste rustplaats. Hij bevatte een uitvoerige 
decoratie, bestaande uit pictoriale en tekstuele elementen. Deze vormden de magische 
instrumenten, waarmee de dode in het hiernamaals kon overleven. In deze studie 
wordt een overzicht gegeven van de typologische ontwikkeling van lijkkisten uit het 
Middenrijk. Aan de hand hiervan wordt een poging gedaan, de evolutie van het 
achterliggende religieuze gedachtengoed te schetsen. E.e.a. resulteert onder meer in een 
nieuwe reconstructie van het begrafenisritueel. 


